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Sammenfatning  

 
Det aktuelle notat indgår i et projekt, der har til formål at demonstrere 
afværgeforanstaltningerne basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. 
Demonstrationen foregår i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten 
med henblik på at danne grundlag for projektering af fuldskala 
afværgeforanstaltninger samt vurdere anlægsøkonomien.  
 
Demonstrationsprojektet omfatter en række hovedaktiviteter, opdelt i 3 faser. 
Dette notat omhandler alene aktiviteten ”Bufferkapacitet”.  Formålet med 
denne aktivitet er at bestemme sedimentets bufferkapacitet med henblik på 
beregning af den mængde lud, der er nødvendig for at sikre basisk hydrolyse 
ved en fuldskala oprensning.  
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Bufferkapacitet” blev følgende 
delaktiviteter udført: 
 

• Udtagning af sedimentprøver fra Høfde 42 og 44 
• Titrering af sedimentprøver med natronlud 
• Forsøg med neutralisering af prøver titreret med lud 
• Henstandsforsøg  
• Kemiske analyser af forurenede sedimentprøver 
• Beregninger. 

 
Måling af sedimentprøver fra forsøgsfeltet viste en forurenings 
sammensætning, der ligner det, der er fundet andre steder på grunden. 
Indholdet af forurening i prøverne var dog langt mindre end gennemsnittet 
for hele det indspunsede område. Generelt var pH-værdien af 
sedimentprøverne ikke lave. 
 
Undersøgelserne har resulteret i en mere nuanceret forståelse af 
bufferkapaciteten. Uforurenede prøver viser, at den naturlige forekommende 
bufferkapacitet af sedimentet er begrænset. Baseforbrug til at neutralisere 
hydrolyseprodukter og overvinde grundvandets naturlige bufferkapacitet er 
ligeledes meget begrænset. Til gengæld er der et meget stort baseforbrug i 
forurenede prøver, som ikke er forklaret. Det ukendte buffersystem vurderes 
at bestå af summen af de stoffer, der kan optræde som syrer og som er 
relateret til forureningen. Disse syrer kan evt. inkludere phosphat, 
phenolgrupper på organisk stof, svovlbrinte, ammonium m.fl. 
 
Titrering af forurenede prøver viser et behov for base på 4,3 kg NaOH pr. ton 
sediment. Dette kan omregnes til 2,0 mio. kr. for lud til den første behandling. 
Det forventes, at ludbehovet for efterfølgende behandlinger vil være væsentligt 
reduceret. 
 
Ved 5 uforurenede prøver blev der titreret til pH ca. 13,5, hvor pH blev målt 
både med en almindelig elektrode og en elektrode med H-glas, der er velegnet 
til høj-pH målinger. Disse titreringsforsøg viste at den almindelige elektrode 
måler lavere end H-elektroden ved høj pH (og omvendt ved neutral pH). 
Forskellen er omkring ½ pH-enhed ved de relevante pH-værdier omkring 12-
13. Hermed vurderes, at elektrodevalg er meget væsentlig for nøjagtigheden af 
beregninger, der er baseret på pH-målinger. 
 
 



 

Resultaterne viser, at CO2 i luften har stor indflydelse på vand med høj pH og 
kan medvirke til en uønsket neutralisering af den tilsatte lud. Det vurderes 
umiddelbart, at denne effekt har mindre betydning for fuldskala projektet, 
men kan have meget stor betydning for design af laboratorieforsøg. Der er 
desuden behov for forsigtighed i forbindelse med valg af pH-elektroder samt 
kalibreringsprocedurer, når der arbejdes med høj pH. 
 
Blandt de uafklarede spørgsmål i forbindelse med bufferkapacitet er: 
 

• Hvad er bufferkapaciteten af sedimentprøver fra det egentlige hotspot? 
• Hvad er årsagen til det ukendte buffersystem, og hvordan er 

fordelingen på grunden? 
• Stiger baseforbruget over tid fx på grund af opløsning af fx silicium? 

Dette er belyst nærmere i det separate notat om ”Geokemi”. 
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 

I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk 
vurdering af 6 forskellige afværgeteknologier overfor sediment- og 
grundvandsforureningen i depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. De 
undersøgte afværgeteknologier var basisk hydrolyse, biologisk nedbrydning, 
termisk assisteret oprensning, kemisk oxidation, anvendelse af nul-valent jern 
samt bortgravning. 
 
På basis af resultater fra disse vurderinger blev basisk hydrolyse /1/ og 
biologisk nedbrydning /2/ udvalgt til det videre forløb. Derfor inviterede 
Miljøstyrelsen og Region Midtjylland udvalgte firmaer til et møde den 30. 
januar 2007 om det videre forløb. DGE, Watertech (senere ALECTIA) og 
DHI blev anmodet om at indlede et samarbejde med henblik på 
demonstration af en afværgeforanstaltning bestående af en kombination af 
basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. Det nuværende notat indgår i 
afrapportering af denne demonstration.  

1.2 Formålet med demonstrationsprojektet 

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

1.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter 

Hovedaktiviteterne til dette arbejde er fastlagt via en række skrivelser og 
møder (en opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ & /5/, separate oplæg fra hhv. 
DGE/Watertech & DHI, et fællesoplæg, et revideret fællesoplæg /6/ og 
opfølgende skrivelser /7/, /8/ & /9/). Opgaven blev senere udvidet med flere 
aktiviteter /10/. Dette har resulteret i følgende 11 hovedaktiviteter, opdelt i 3 
faser: 
 
Fase 1 Fase 2 
- Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonne tests 
- Batch tests - Ludinfiltration 
- Robusthed af materialer - Biologisk vandrensning 
- Påvirkning af geokemi - Vandretention 
- Bufferkapacitet  
- Infiltration tests Fase 3 
- Vurdering af redoxforhold - Skitseprojekt 

1.4 formål med den aktuelle aktivitet 

Dette notat omhandler alene aktiviteten ”Bufferkapacitet”. Formålet med 
denne aktivitet er at bestemme sedimentets bufferkapacitet med henblik på 
beregning af den mængde lud, der er nødvendig for at sikre basisk hydrolyse 
ved en fuldskala oprensning.  



 

2 

2 Aktiviteter og metoder 

I forbindelse med hovedaktiviteten ”Bufferkapacitet” er følgende delaktiviteter 
udført: 
 

• Udtagning af sedimentprøver fra Høfde 42 og 44 
• Titrering af sedimentprøver med natronlud 
• Forsøg med neutralisering af prøver titreret med lud 
• Henstandsforsøg  
• Kemiske analyser af forurenede sedimentprøver 
• Beregninger 
 

Det praktiske laboratoriearbejde er udført ved Ingeniørhøjskolen i Århus 
(IHA), Geologisk Institut, Geomorfologisk Afdeling, Aarhus Universitet (AU) 
og Cheminovas laboratorium, Rønland. 

2.1 Udtagning af sedimentprøver 

Sedimentprøverne fra dette notat stammer fra boringer ved 3 forskellige 
lokaliteter: den gamle fabriksgrund (forurenet), høfde 44 (uforurenet) og 
høfde 42 (forurenet). De følgende afsnit beskriver boringerne. 
 
2.1.1 Boringer på den gamle fabriksgrund 

I forbindelse med et helt andet projekt blev der i januar 2006 udført 
undersøgelsesboringer på den gamle fabriksgrund. Denne grund er forurenet 
med en række stoffer, der er sammenlignelige med stofferne ved Høfde 42.  
 
I den indledende undersøgelse af basisk hydrolyse (der er afrapporteret i /1/) 
blev der lånt 3 sedimentprøver fra borearbejdet nævnt ovenfor. Prøverne blev 
udvalgt på basis af deres forureningsindhold, der sikrede høje koncentrationer 
samt en alsidig forureningssammensætning. 
 

B3   31 m u.t. 
B4   8 m u.t. 
B5   2,5 m u.t. 

 
De tre jordprøver blev grundigt homogeniseret til én prøve, hvorfra en 
delprøve blev udtaget. Denne prøve blev titreret med natronlud på 
Cheminovas laboratorium. Resultaterne er afrapporteret i /1/, men er for 
enkelthedens skyld også gentaget i dette notat. 
 
2.1.2 Boringer ved Høfde 44 

I perioden 24. – 27. september 2007 blev der udført 5 boringer ved Høfde 44. 
Boringerne blev udført af Brøndborer Glibstrup A/S i forbindelse med Søren 
Erbs Poulsens PhD projekt ”Grundvandsstrømning på en Barriere Kyst”, der 
udføres på Geologisk Institut, Geomorfologisk Afdeling, Aarhus Universitet. 
Placering og nummerering af disse boringer ses i Figur 2-1.  
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Figur 2-1 Placering af boringer ved Høfde 44. 

 
 
Borearbejdet blev udført som uforede snegleboringer ned til vandspejlet, 
hvorefter der blev anvendt forede boringer med sandspand. Følgende 21 
sedimentprøver blev udtaget til bestemmelse af bufferkapaciteten.  
 
Boringsnummer: 
(Høfde 44) 

Antal 
prøver: 

Prøvetager: 

EB1 1 Tine Johannsen, AU 
EB2 1 Tine Johannsen, AU 
EB3 1 Tine Johannsen, AU 
EB4 17 Eva Bang Rasmussen, IHA 
EB5 1 Glibstrup/Geologisk Institut 
I ALT 21  
 
 
2.1.3 Boringer ved Høfde 42 

I perioden 17. – 19. oktober 2007 blev der udført 17 boringer ved Høfde 42. 
Boringerne er udført af brøndborer Arkil Miljøteknik A/S. Disse boringer har 
numrene fra DGE-1 til DGE-7. Boringerne blev udført i klynger med 3 
boringer med samme nummer, men med forskellige filterdybder. Flere 
detaljer omkring disse boringer er afrapporteret i et særskilt notat om 
Borearbejde. Placering af disse boringer ses i Figur 2-2. 
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Figur 2-2 Placering af boringer ved Høfde 42. 

 
 
Borearbejdet er udført som sonic boringer, hvor borestangen blev vibreret ned 
og sedimentprøverne udtaget i uforstyrrede kerner. Følgende 25 
sedimentprøverne blev udtaget til bestemmelse af bufferkapacitet.  
 
Boringsnummer: 
(Høfde 42) 

Antal 
prøver: 

Prøvetager: 

blind 1 Cheminova 
DGE-1 5 DGE 
DGE-2 4 DGE 
DGE-3 8 DGE 
DGE-4 4 DGE 
DGE-5 4 DGE 
I ALT 25 + blind  
 

Boringer

DG
GB
MB
PB
PR

Spunsvæg

Prøve, sediment
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2.2 Ludtitrering 

De forskellige sæt sedimentprøver er blevet titreret under lidt forskellige 
forhold. En oversigt over de forskellige sæt prøver ses i nedenstående tabel. 
Bemærk specielt de forskellige vand-/jordforhold. 
 
Tabel 2.1 Oversigt over titreringsarbejdet 

Prøvesæt Den gamle 
fabriksgrund

Høfde 44 Høfde 44 Høfde 42 

Antal prøver 1 21 5 25 
Forureningsstatus Forurenet Uforurenet Uforurenet Forurenet 
Laboratorium Cheminova IHA AU Cheminova
Jordmængde (g) 2,4 10 10 3 
Vandmængde (ml) 10 25 25 30 
Vand-/jordforhold (ml/g) 4,2 2,5 2,5 10,0 
Saltindhold (M NaCl) 0,017 0,01 0,1 0,1 
Titreringsvæske (M NaOH) 0,1 0,1 1 0,1 
Titreringstid (min.) 8 4-16 ca. 10 2-5 
Slut pH ved titrering 12 12 13,5 12 
Dato Mar. 2006 Nov. 2007 Maj 2008 Nov. 2007 

 
Der er tilstræbt at titrere inden for en relativ kort periode for at minimere 
indflydelsen af kuldioxid i luften samt hydrolyse (gælder kun forurenede 
prøver). Det bemærkes, at de 5 prøver uforurenet jord fra Høfde 44 blev målt 
med WTW Multiline P3 instrument med en WTW SenTix H elektrode, der 
er specielt egnet til måling af høje pH-værdier. 
 

2.3 Neutralisering 

Efter basisk hydrolyse er bragt til ende, vil der i fuldskala oprensning være 
behov for neutralisering af magasinet for at skabe acceptable vækstbetingelser 
for den efterfølgende biologiske nedbrydning. For at undersøge dette, blev der 
udført forsøg på 5 uforurenede sedimentprøver fra boring B4, Høfde 44. 
 
Fremgangsmåden var følgende: 

• 10 g jord med 25 ml 0,01 M NaCl titreret til pH 12 
• Prøverne blev drænet for al væske på et kaffefilter 
• Der blev tilsat 25 ml 0,01 M NaCl 
• Prøven blev titreret med 0,01 M svovlsyre. 

 
Arbejdet blev udført på IHA. 

2.4 Henstandsforsøg  

2.4.1 pH udvikling ved henstand 

For at belyse hvad der sker, hvis lud er i kontakt med sediment over en 
længere periode, blev der udført en forsøgsrække med de 21 uforurenede 
sedimentprøver fra Høfde 44. Efter en indledende titrering til ca. pH 12, blev 
flaskerne stillet hen med låg, og pH blev målt efter 1, 6, 10 og 19 dages 
henstand. Det var tanken, at forsøgsrækken evt. kunne afsløre, om en langsom 
reaktion i sedimentet, der ikke kunne ses ved de kortvarige titreringsforsøg, 
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bidrog til baseforbruget. Dette vil være uheldigt, da det i fuldskala ønskes at 
sikre kontakt mellem lud i magasinet og forureningen i flere måneder for at 
sikre en fuldstændig basisk hydrolyse.  
 
Arbejdet blev udført på IHA. 
 
Yderligere henstandsforsøg blev udført på AU og er afrapporteret i et separat 
notat om geokemi. 
 
2.4.2 Forsøg i flasker uden sediment 

Herudover blev der udført en række forsøg, hvor pH blev målt over tid i en 
række flasker uden sediment. Forsøgsrækken blev iværksat, da der blev 
observeret et stort pH-fald i visse titreringsflasker med sediment over en 
periode på nogle dage. Betydningen af følgende forhold blev undersøgt: 
 

• CO2 fra luften (flaskelåg: åbent/lukket/åbnet ind i mellem) 
• Ionstyrke og hårdhed (vandtype: demineraliserede 

vand/saltvand/hanevand) 
• Ludkoncentration (0,001/0,01/0,1 M NaOH) 
• Flaskemateriale (plast/glas). 

 
Der blev udført i alt 15 dobbeltforsøg på IHA. Der blev anvendt 20 ml vand 
med base i 30 ml plastflasker eller 100 ml glasflasker. Der blev foretaget pH 
målinger over en periode på 7 dage. Følgende forsøg blev udført: 
 
Tabel 2.2 Oversigt over forsøg vedrørende titreringsforhold 

Forsøgsnr. Flaskelåg Vandtype M NaOH Flaskemat. 
1 L D 0,01 P 
2 L H 0,01 P 
3 L D+S 0,01 P 
4 L D 0,1 P 
5 L D 0,001 P 
6 L D 0,01 G 
7 L/Å D 0,01 P 
8 L/Å H 0,01 P 
9 L/Å D+S 0,01 P 
10 Å D 0,01 P 
11 Å H 0,01 P 
12 Å D+S 0,01 P 
13 Å D 0,1 P 
14 Å D 0,001 P 
15 Å D 0,01 G 

L: Lukket i 7 dage – kun målt i start og slut 
L/Å: Lukket med undtagelse af måling efter 0 timer, 1 time, 1 dag, 4 dage, 7 dage 
Å: Stod åben i 7 dage 
D: Demineraliseret vand 
H: Hanevand (Ingeniørhøjskolen i Horsens) 
D+S: Demineraliseret vand tilsat NaCl til 0,01 M 
P: Plastflaske 
G: Glasflaske 
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2.5 Kemiske analyser af sedimentprøver 

Der er udført kemiske analyser af 18 sedimentprøver for 
forureningskomponenter. Prøverne blev udtaget fra de 7 nye boringer i 
forsøgsfeltet ved Høfde 42. Prøverne blev udtaget fra dybder svarende til de 
forskellige boringers filterintervaller, se Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3 Oversigt over sedimentprøver, der blev analyseret af Cheminova. 

Boringsnr. Prøvetagningsinterval 
(m u.t.) 

 Top Bund 
DGE-1 7,0 7,5 
DGE-1 7,5 8,0 
DGE-2 6,5 7,0 
DGE-2 7,0 7,5 
DGE-2 7,5 8,0 
DGE-3 7,0 7,5 
DGE-4 6,5 7,0 
DGE-4 7,0 7,5 
DGE-4 7,5 8,0 
DGE-5 6,5 7,0 
DGE-5 7,0 7,5 
DGE-5 7,5 8,0 
DGE-6 6,5 7,0 
DGE-6 7,0 7,5 
DGE-6 7,5 8,0 
DGE-7 6,5 7,0 
DGE-7 7,0 7,5 
DGE-7 7,5 8,0 
 
Prøverne blev analyseret på gaschromatograf på Cheminovas laboratorium. 
 
Fremgangsmåden ved prøveforberedelsen var som følger: Prøverne blev 
homogeniseret med en ske, og der blev udtaget en delprøve på ca. 2 g fra hver 
prøve. Delprøverne blev tilsat 10 ml 3,5 % NaCl og 2 ml opløsningsmiddel 
(isopropylacetat). Delprøven blev sat i ultralydsbad i 15 minutter, hvorefter de 
blev centrifugeret. Der blev injiceret 1 µl opløsningsmiddel i 
gaschromatografen.  
 

2.6 Beregninger 

På basis af de udførte titreringer, blev der udført en række beregninger til at 
belyse den ludmængde, der kræves for at hæve pH-værdien i depotet og 
hydrolysere forureningen. Desuden blev der udregnet udgifter i forbindelse 
med indkøb af natronlud. 
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3 Resultater 

Begrebet pH er meget centralt for resultaterne i dette notat. Da det samtidig er 
forholdsvist komplekst, er der udarbejdet et særskilt bilag, der gennemgår 
begrebet, se Bilag 1. 

3.1 Ludtitreringer 

I de følgende afsnit angives resultater for ludtitrering af såvel forurenede som 
uforurenede prøver. Disse forsøg fortæller om buffervirkningen af sedimentet 
og af forureningen. Da forsøgene er udført over kort tid (få minutter) er der 
kun tale om en korttids buffervirkning. Eventuelle væsentlige langsomme 
processer (såsom opløsning af amorfe silikater og basisk hydrolyse af det 
mindre tilgængelige parathion) bidrager derfor ikke. Oplysninger om de 
udførte titreringsforsøg findes i afsnit 2.2. 
 
3.1.1 Den gamle fabriksgrund 

En enkelt forurenet sedimentprøve fra den gamle fabriksgrund blev titreret i 
forbindelse med en tidligere undersøgelse /1/. Der blev titreret på 2,4 g 
sediment i en flaske med 10 ml 0,017 M NaCl. De originale målinger og 
beregninger findes i Bilag 2. 
 
Den resulterende titreringskurve omregnet til bufferkapacitet i kg NaOH per 
ton sediment vises i Figur 3-1.  
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Figur 3-1 Bufferkapaciteten ved forskellige pH-værdier for en forurenet 

sedimentprøve udtaget ved den gamle fabriksgrund og titreret med 0,1 M NaOH. 

 
Den ukorrigerede kurve viser den tilsatte mængde titreringsvæske som 
funktion af den målte pH-værdi. Under forsøget blev den tilsatte mængde 
titreringsvæske noteret i milliliter 0,1 M NaOH, men på grafen er den 
omregnet til kg NaOH per ton sediment.  
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Den korrigerede kurve tager højde for fortynding under titreringen og kræver 
en længere forklaring. Man kan betragte den mængde NaOH, der titreres 
med, som havende 2 formål. Den ene del reagerer med jordprøvens egentlige 
bufferkapacitet og bliver neutraliseret, mens den anden del fortyndes i flaskens 
vandfase og er ansvarlig for at give vandet en høj pH-værdi. Af måletekniske 
grunde er vand-/jordforholdet i flaskerne ved titreringens start 10 ml/2,4 
g=4,2 ml/g og stiger under titreringen til 30ml/2,4g=12,5 ml/g. Disse værdier 
er ret langt fra de naturlige forhold, som er i størrelsesorden 0,40 l/1,6 
kg=0,25 ml/g. Derfor er det nødvendigt at korrigere for den mængde NaOH, 
der går til at hæve pH i den store vandmængde (både de oprindelige 10 ml og 
det vand, der er tilsat med titreringsvæsken), da man ellers vil overestimere 
sedimentets bufferkapacitet. Dette er gjort ved beregning af den blå kurve. 
Det bemærkes, at en korrektion af denne art er meget følsomt overfor små 
unøjagtigheder i pH-målingen da pH er en logaritmisk størrelse.  
 
Det bemærkes, at der ved omregning fra pH til NaOH koncentration i 
vandfasen er taget højde for vandprøvens ionstyrke (der stiger ved stigende 
pH) ved at beregne hydroxidionens aktivitetskoefficient ved hjælp af Debye-
Hückel ligningen, se Bilag 1. Som det ses i Bilag 2, er opløsningens aktivitet 
kun ca. 84 % af opløsningens koncentration ved pH 12, hvorfor denne 
korrektion også er nødvendig. 
 
Tabel 3.1 viser et uddrag af Figur 3-1. Her angives sedimentets 
bufferkapacitet, hvis det ønskes at opnå forskellige pH-værdier. Som det ses, 
er ludbehovet for at opnå pH op til ca. 11 meget begrænset, men hvis man vil 
opnå en pH-værdi over 12, kræves der ret store mængder lud. Det 
understreges, at disse resultater er baseret på titrering af en enkelt forurenet 
sedimentprøve fra den gamle fabriksgrund. 
 
Tabel 3.1 Den korrigerede bufferkapacitet for at opnå forskellige slut pH-værdier.  

pH Korr. bufferkapacitet 
(kg NaOH/t sediment) 

10,0 0,1 
10,5 0,3 
11,0 0,6 
11,5 1,6 
12,0 4,8 
12,5 14,5 
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3.1.2 Høfde 44 

Bufferkapaciteterne i Tabel 3.1 er udtryk for summen af sedimentets naturlige 
bufferkapacitet og den bufferkapacitet, der skyldes tilstedeværelse af 
forureningen. For at skelne mellem betydningen af disse to kapaciteter blev 2 
sæt uforurenede sedimentprøver titreret, se nedenfor. Til begge sæt prøver 
blev der anvendt flasker med 10 g sediment og 25 ml 0,01 M NaCl. 
 

1. Uforurenede sedimentprøver (21 stk.) udtaget fra boringer ved Høfde 
44 blev titreret på Århus Ingeniørhøjskolen (IHA). Disse prøver blev 
titreret til pH ca. 12 med 0,1 M NaOH. Resultater fra disse titreringer 
findes i Bilag 3. 

2. Yderligere uforurenede sedimentprøver (5 stk.) fra Høfde 44 blev 
titreret på Aarhus Universitet (AU). Disse prøver blev titreret til pH 
ca. 13,5 med 1,0 M NaOH og ved anvendelse af en speciel H-type 
elektrode, der er speciel egnet til måling af høje pH-værdier. Der blev 
titreret en blindprøve (flaske uden jord) ved dette sæt. Resultater fra 
disse titreringer findes i Bilag 4.  

 
En grafisk præsentation af det første sæt titreringer (IHA) vises i Figur 3-2. På 
grafen kan man se, hvor meget NaOH, der blev tilsat via titreringsvæsken i 
forhold til jordprøvens størrelse (omregnet fra milliliter titreringsvæske per g 
prøve til kg NaOH/t sediment). Grafen er ukorrigeret i forhold til fortynding 
under titreringen. For de fleste prøver var det tilstrækkeligt at tilsætte mindre 
end 1,5 kg/t for at opnå pH=12. To af prøverne adskiller sig fra de andre på 
grund af et større forbrug af titreringsvæske. I disse prøver (B4/0,5 og B4/-
1,5) kunne der visuelt konstateres et højt indhold af hhv. naturligt organiske 
stof og ler/silt. 
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Figur 3-2 Ukorrigeret bufferkapacitet for 21 uforurenede sedimentprøver udtaget fra 

Høfde 44 titreret til pH 12. 

 
Figur 3-3 viser korrigerede bufferkapaciteter, hvor der er taget højde for 
fortyndingen under titreringen. Korrektionen er udført på samme måde som i 
afsnittet 3.1.1.  
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Figur 3-3 Korrigeret bufferkapacitet for 21 uforurenede sedimentprøver udtaget fra 

Høfde 44 titreret til pH 12. 

 

 
Prøverne med den højeste bufferkapacitet er de tidligere nævnte prøver B4 
(0,5m) og B4 (-1,5). 
 
Unøjagtigheder i pH-målingerne medfører, at de korrigerede bufferkapaciteter 
ikke er specielt nøjagtige og går i negativ ved nogle prøver. Korrektionen giver 
dog alligevel en fornemmelse af, at bufferkapaciteten for de fleste uforurenede 
prøver er mindre end 0,5 kg/t ved hævning af pH til 12. Denne kapacitet er 
langt mindre end for den forurenede prøve i 3.1.1. 
 
Det er interessant at notere, at start pH-værdien for sedimentet varierede fra 
7,2 – 8,8, med en enkelt prøve (den med indhold af organisk stof) på 6,3. 
Figur 3-4 viser sammenhængen mellem bufferkapaciteten og start pH. Som 
det ses af grafen, er bufferkapaciteten større i den ene prøve med surt pH, 
men ellers ses ikke nogen sammenhæng. 
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Figur 3-4 Sammenhæng mellem bufferkapacitet og prøvens start pH i 21 uforurenede 

prøver udtaget ved høfde 44. 
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En grafisk præsentation af det andet sæt titreringer (AU) vises i Figur 3-5. På 
grafen kan man se, hvor meget NaOH, der blev tilsat via titreringsvæsken i 
forhold til jordprøvens størrelse (omregnet fra milliliter titreringsvæske per g 
jord til kg NaOH/t sediment). Grafen er ukorrigeret i forhold til fortynding 
under titreringen. Resultater fra titrering af en blindprøve (plottet i rødt som 
om der var 10 g jord i flasken) ses også på grafen. To af prøverne adskiller sig 
ikke væsentligt fra blindprøven, mens 3 prøver kræver ca. 4 kg/t for at opnå 
pH=12. 
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Figur 3-5 Ukorrigeret bufferkapacitet for 5 uforurenede sedimentprøver udtaget fra 

Høfde 44 titreret til pH 13,5. 

 

Der er et tydeligt behov for at korrigere bufferkapaciteterne i Figur 3-5, da der 
skal tilsættes en væsentlig mængde NaOH til blindprøven for at hæve pH. 
Korrektionen er foretaget på samme vis som i afsnit 3.1.1. Resultatet ses i 
Figur 3-6 nedenfor. Som det ses af grafen, falder bufferkapaciteten væsentligt 
ved korrektionen, således at der kræves mindre end 2,5 kg/t til at hæve pH til 
12 og ca. 10 kg/t for at hæve pH til 13.  
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Figur 3-6 Korrigeret bufferkapacitet for 5 uforurenede sedimentprøver udtaget fra 

Høfde 44 titreret til pH 13,5. 

 
Dette sæt af 5 uforurenede prøver blev efter 90 dages henstand målt på AU 
både med en almindelig elektrode og en type H-elektrode, der er specielt egnet 
til måling ved høje pH-værdier. Betydningen af pH elektroden ses i Figur 3-7. 
Her ses tydeligt, at den almindelige elektrode måler lavere end H-elektroden 
ved høj pH (og omvendt ved neutral pH). Forskellen er omkring ½ pH-enhed 
ved de relevante pH-værdier omkring 12-13. Hermed vurderes, at 
elektrodevalg er meget væsentlig for nøjagtigheden af beregninger, der er 
baseret på pH-målinger. 
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Figur 3-7 Sammenligning af 2 elektroder ved henstandstests på AU. 

 
Åbent blind var opbevaret i ikke-diffusionstætte flasker med låg. Blind uden 
vakuum var opbevaret i diffusionstætte flasker med låg. Blind blev opbevaret i 
diffusionstætte flasker med låg, placeret i et kammer, hvor luften blev erstattet 
af kvælstof. 
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3.1.3 Høfde 42 

Som nævnt i afsnit 2.2 blev 25 forurenede sedimentprøver fra Høfde 42 
titreret på Cheminovas laboratorium. Der blev titreret med 0,1 M NaOH i en 
flaske med ca. 3 g sediment og 30 ml 0,1 M NaCl. Udvalgte resultater og 
beregninger fra disse titreringer ses i Bilag 5. 
 
En grafisk præsentation af titreringsresultaterne vises i Figur 3-8. På grafen 
kan man se, hvor meget NaOH, der blev tilsat via titreringsvæsken i forhold til 
jordprøvens størrelse (omregnet fra milliliter titreringsvæske per g jord til kg 
NaOH/t sediment) for at opnå en pH=12. Som det ses af grafen, varierer den 
korrigerede bufferkapacitet fra 1,6 – 7,6 kg NaOH/t sediment. I gennemsnit 
var bufferkapaciteten af disse forurenede prøver ca. 3,5 kg/t.  
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Figur 3-8 Bufferkapacitet for 25 forurenede sedimentprøver udtaget fra Høfde 42 og 

titreret til pH 12. 

 
 
Det er interessant at notere, at start pH-værdien for sedimentet varierede fra 
6,9 – 9,9, med en enkelt prøve på 4,4. Hermed er der kun i et enkelt tilfælde 
set lav pH, som ellers findes visse steder på grunden. 
 
Figur 3-9 er en grafisk visning af sedimentets start pH og de forurenede 
prøvers korrigerede bufferkapacitet. Som ved de uforurenede prøver fra 
Høfde 44 ses ingen sammenhæng mellem sur start pH og høj bufferkapacitet. 
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Figur 3-9 Sedimentets bufferkapacitet for at hæve pH til 12 i forurenede prøver 

udtaget fra Høfde 42. 

 

3.2 Neutralisering 

På IHA blev 5 prøver på 10 g fra forskellige dybder i boring B4, Høfde 44, 
drænet på et kaffefilter efter titrering til pH 12. Efter tilsætning af 25 ml 0,01 
M NaCl til de drænede prøver var pH-værdien omkring pH 8,5.  
 
Hvis man antager en porøsitet på 0,40 samt en densitet på 1,6 t/m3 fås en 
porevolumen i 10 g jord på ca. 2,5 ml. Hermed svarer tilsætning af de 25 ml 
0,01 M NaCl til en 10 gange gennemskylning af depotet. Hermed kan det 
konkluderes, at der kan være behov for flere gennemskylninger af depotet 
efter endt hydrolyse, og at tilsætning af syre derfor kan være relevant.  
 
En enkelt prøve blev titreret med syre for at se, hvordan pH vil udvikle sig. 
Resultaterne findes i Bilag 6 og vises grafisk i Figur 3-10.  
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Høfde 44, B4, dybde 1,0m
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Figur 3-10 Titrering af en uforurenet sedimentprøve med svovlsyre. 

 
Som det ses af figuren, falder pH-værdien umiddelbart efter tilsætning af syre 
for atter at stige igen ved henstand (på ca. 5 minutter). Efter den sidste 
syretilsætning blev der foretaget pH målinger over et par dage. Her steg pH-
værdien op til 7,6.  
 
Hermed ses, at sedimentet udviser en buffervirkning mod forsuring. 
Processen er ikke øjeblikkelig, men kræver nogle minutter for at slå i gennem. 
Disse oplysninger synes at passe sammen med den visuelle vurdering, at der 
findes små stykker kalkskaller i sedimentet. Dette kan ses som en fordel. Hvis 
der er behov for neutralisering af luden i magasinet med fx svovlsyre, vil 
kalken sikre, at pH ikke falder for meget for den efterfølgende biologiske 
nedbrydning. 
 
Såfremt der bliver behov for neutralisering med syre, er valget af syren 
væsentlig. Nedenfor angives vurderinger af flere af mulighederne: 
 

1. Organiske syrer: Ved at vælge en organisk syre med en passende 
dissociationskonstant, pKs, kan man undgå at skabe lommer med 
ekstremt lave pH-værdier. Når magasinet igen får gunstige forhold for 
mikroorganismer, vil en organisk syre kunne nedbrydes og dermed 
fungere både som en kilde til kulstof og energi. Det er dog ikke sikkert, 
at vækst af de rigtige bakterier til nedbrydning af forureningen vil 
fremmes. Nedbrydning af syren vil skabe yderligere pH fald og 
alkaliniteten vil stige. Man skal være opmærksom på, at nedbrydning 
forøger iltbehovet. Et oplagt emne i denne kategori er eddikesyre, der 
har pKs=4,75. Når pH er over 4,75, vil eddikesyren hovedsageligt 
findes som acetat. Det forventes, at eddikesyre vil øge mobiliteten af 
forureningen, som i afværgeteknikken ”flushing”.  

 
2. Kulsyre: Kulsyre er forholdsvist billigt, men der er en række 

udfordringer, da udgangspunktet er gasarten kuldioxid. Gassen skal 
opløses i vandet, enten ved at sparge direkte i grundvandet eller ved at 
opløse gassen i vand og pumpe (recirkulere) vandet ned i magasinet. 
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Hvis der sparges, kan samme boringer formenlig senere anvendes til 
sparging med luft for at skabe aerobe forhold. Hvis der recirkuleres 
vand, vil der evt. kunne tilsættes bakterier til vandet. Afgasning af 
overskydende kuldioxid kan evt. trække lugtstoffer med sig op til 
overfladen. Man må formentlig påregne et væsentligt spild i 
forbindelse med sparging med kuldioxid på grund af begrænset 
opløsningseffektivitet. Man må regne med, at indblæsning af kulsyre 
fordriver eventuel ilt, der er til stede, samt hæmmer evt. overlevende 
bakteriers respiration. Resultatet af neutralisering af lud med kuldioxid 
er en stigning i alkalinitet (hydrogencarbonat). Da pKs-værdierne er 
hhv. 6,3 og 10,3 vil der kunne dannes carbonat, hvis pH er over 10,3. 
Carbonat kan udfælde som calcit (calciumcarbonat) eller siderit 
(jerncarbonat), såfremt der er calcium eller jern til stede i 
grundvandet. Da den tilsatte lud ikke indeholder disse stoffer, 
forventes det umiddelbart ikke, at udfældning af carbonatmineraler vil 
forvolde problemer, men dette kan være et kritisk punkt.  

 
3. Fosforsyre: Fosforsyre har den fordel, at den kan afgive 2 protoner i 

forbindelse med neutralisering (pKa-værdierne er 2,12, 7,21 og 
12,67). Den sidste proton vil ikke bidrage til neutralisering med 
mindre slut pH-værdien er over 12,67, hvilket ikke er tilstrækkeligt for 
vores behov. Fosfat er et næringsstof, der i visse tilfælde kan medføre 
fordelagtige forhold for mikroorganismer. Da de tilstedeværende 
organofosfor pesticider indeholder fosfor, er der dog i forvejen rigelig 
med fosfor. Man skal være opmærksom på, at der er ret strenge 
grænser for udledning af fosfor til havet. Fosforsyre er ætsende. 

 
4. Saltsyre: Saltsyre er forholdsvis billig. Ved reaktion med natron lud 

dannes almindelig natriumchlorid, der er uproblematisk i det aktuelle 
område. Saltsyre giver ætsende dampe. 

 
5. Svovlsyre: Svovlsyre er den billigste af de mineralske syrer målt i 

syrevirkning. Ved reaktion med natron lud dannes saltet natriumsulfat, 
der er uproblematisk i det aktuelle område. En af fordelene med 
svovlsyre er, at den kan afgive 2 protoner, hvor saltsyre kun afgiver 1. 
Svovlsyre er ætsende. I sin koncentrerede form har svovlsyre en høj 
densitet, nemlig 1,8 t/m3. Det vil dog næppe være relevant at infiltrere 
koncentreret svovlsyre på grund af risikoen for at danne områder med 
for lav pH.  

 
6. Salpetersyre: Salpetersyre koster lidt mere end de øvrige mineralsyrer, 

målt i syre virkning. Den har til gengæld 2 fordele i forhold til de 
andre mineralske syrer. For det første er anionen nitrat, dvs. en 
kvælstof kilde til vækst af mikroorganismer. Det bemærkes, at de ak-
tuelle pesticider indeholder lidt kvælstof, så det forventes ikke, at 
kvælstof er den begrænsende faktor for nedbrydning. For det andet er 
der her tale om en oxiderende syre, så man ud over den 
neutraliserende virkning også får en elektron donor til nedbrydning. 
Det bemærkes, at Cheminova anvender dosering af ammonium som 
kvælstofkilde i forbindelse med spildevandsrensning.  

 
For at sammenligne forskellige syrer er man nødt til at omregne prisen til pris 
per proton, der kan anvendes til neutralisering (en mol protoner er 1 
ækvivalent). Nedenstående tabel sammenligner priserne.  
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Tabel 3.2 Oversigt over priser på syrer. 

Syre Molvægt Protoner Produkt Densitet Pris Pris 
  g/mol ækv/mol % kg/liter kr./kg kr./ækv 
Eddikesyre 60,05 1 80 1,05 4,65 0,35 
Fosforsyre 98,00 2 75 1,55 4,45 0,29 
Saltsyre 36,46 1 30 1,15 0,85 0,10 
Svovlsyre 98,08 2 96 1,80 1,15 0,06 
Salpetersyre 63,00 1 62 1,38 1,25 0,13 
Kulsyre 44,01 1 Flydende 0,551 1 0,04 

1 m3/kg 
 
 

3.3 Forsøg vedrørende titreringsforhold 

3.3.1 Henstandsforsøg 

Efter en indledende titrering til ca. pH 12 blev 21 uforurenede 
sedimentprøver fra Høfde 44 (se afsnit 2.4) undersøgt ved henstand på 19 
dage. Figur 3-11 viser resultaterne af disse målinger. 
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Figur 3-11 pH-forløb i titreringsflasker over tid for uforurenede sedimentprøver. 

 
Som det ses af grafen, var der et bekymrende fald i pH-værdien på mere end 
2 pH-enheder. Dette kunne fortolkes som en langsom, uønsket geokemisk 
reaktion (fx opløsning af silikater), der forbruger store mængder base over tid. 
Hvis det er tilfældet, vil det have meget stor indvirkning på fuldskalaprojektet, 
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da de høje pH-værdier ikke vil kunne opretholdes over længere tid. Dette vil 
begrænse muligheden for en fuldstændig basisk hydrolyse. 
 
En alternativ forklaring på pH-faldet over tid kunne være, at lågene ikke var 
tætte, og at CO2 fra luften neutraliserede basen. 
 
3.3.2 Henstandsforsøg uden sediment 

For at belyse en evt. pH-effekt over tid som følge af opløsning af CO2 fra 
luften, ionstyrke, ludstyrke samt flaskemateriale blev der udført 15 forsøg på 
flasker uden sediment, se forsøgsforhold i Tabel 2.2. 
 
Resultater fra pH målinger over en periode på 7 dage angives i Bilag 7 og 
vises grafisk i Figur 3-12. I grafen viser de åbne røde symboler start pH, mens 
de lukkede røde symboler viser slut pH.  
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Figur 3-12 Oversigt over forsøg i flasker uden sediment (a & b henviser til 

dobbeltprøver). 

 
Åbne flasker: Som det ses af figuren, var der ingen pH-fald over 7 dage i flaske 
1-9 (start og slut pH falder samme sted). Disse flasker svarer til de flasker, 
hvor låget var lukket i hele perioden eller kun åbent under målingen. I flaske 
10-15 (flaskerne stod åbent) var der et pH-fald på 1,9 – 2,7 pH-enheder. 
Hermed er det klart, at CO2 fra luften har en overordentlig stor effekt i 
målinger over tid, såfremt låget ikke er lukket ordentlig. Generelt var der ingen 
effekt efter 1 time, mens der var et stort pH-fald allerede efter 1 døgn.  
 
Flaskemateriale: Forsøgsforholdene for flaske 6 (glas) var identiske med 
forholdene for flaske 1 (plast) med undtagelse af flaskematerialet. Som det ses 
af grafen, var der ingen forskelle som følge af flaskematerialet. 
 
Ionstyrke: Forsøgsforholdene for flaske 3 og 9 var identiske med forholdene 
for flaske 1 og 7 bortset fra, at førstnævnte flasker var tilsat NaCl til 0,01 M. 
Som det ses af grafen, var der ingen forskelle som følge af ionstyrke. 
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Hanevand: Forsøgsforholdene for flaske 2 og 8 var identiske med forholdene 
for flaske 1 og 7 bortset fra, at der blev anvendt hanevand ved førstnævnte 
flasker frem for destilleret vand. Som det ses af grafen, har flasker med 
hanevand en lavere pH-værdi (ca. 0,5 pH-enheder) både ved forsøgets start 
og slut. Dette skyldes formentlig en række reaktioner mellem hanevandets 
hovedioner og hydroxidionen (såsom dissociation af hydrogencarbonat og 
kiselsyre samt kompleksdannelse med kationer). 
 
Ludkoncentration: Endeligt ses, at start pH som forventet varierer afhængig af 
NaOH koncentration. For eksempel består flaskeserier 5, 6 og 4 samt 14, 15 
og 13 af hhv. 0,001, 0,01 og 0,1 M NaOH.  
 
Det konkluderes foreløbigt, at hovedårsagen til pH-fald i henstandstesten er 
neutralisering med lufts CO2 via utætte låg. 
 

3.4 Kemiske analyser af sedimentprøver 

Resultater fra de kemiske analyser af sedimentprøver angives i Bilag 8. I 
forbindelse med en anden aktivitet, ludinfiltration, vil disse værdier indgå som 
startkoncentration inden basisk hydrolyse. Dette arbejde er afrapporteret i et 
separat notat. 
 
Parathion (EP3) er den parameter, der blev fundet i størst mængde i de 
analyserede sedimentprøver. Koncentrationsintervallet er fra 0,36-900 mg/kg 
vådvægt med et gennemsnit på 160 mg/kg vådvægt. Der var specielt tale om 4 
prøver, der var stærkt forurenede: 
 
Tabel 3.3 Oversigt over de mest forurenede sedimentprøver fra forsøgsfeltet. 

Boring Top Bund Parathion 
(mg/kg vådvægt)

Methylparathion 
(mg/kg vådvægt)

DGE-2 7,0 7,5 400 19 
DGE-3 7,0 7,5 900 34 
DGE-6 6,5 7,0 850 35 
DGE-7 6,5 7,0 300 12 
 
Forholdet mellem middelindholdet af de forskellige forureningskomponenter i 
de målte sedimentprøver vises i lagkagediagrammet i Figur 3-13. 
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FYF
MP3
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Figur 3-13 Oversigt over middelværdier for forureningskomponenter i sedimentprøver 

fra forsøgsfeltet. 

 
Som det ses af figuren, udgør parathion (EP3) 89 % af forurening og methyl 
parathion (MP3) udgør 4 %.  
 
En opgørelse over forureningsmassen i hele depotet /11/ viser også, at disse 2 
stoffer er dominerende, se Figur 3-14. 
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Figur 3-14 Oversigt over forureningsmassen i hele depotet /11/. 

 
I beregning af indhold af moderstoffer i hele depotet fandt man 253,5 tons, se 
Tabel 3.4. Dette giver en gennemsnits koncentration af forurening på 2.640 
mg/kg under antagelse af, at forureningen er jævnt spredt over 20.000 m3 i 3 
meters dybdeinterval, og at sedimentet har en densitet på 1,6 t/m3. Hermed 
ses, at de fundne forureningsindhold ved forsøgsfeltet (160 mg/kg) er langt 
under gennemsnittet for hele grunden. 
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Tabel 3.4 Oversigt over forureningsmængden i hele depotet /11/. 

Stof  Samlet mængde 
(tons) 

Gennemsnits konc. 
(mg/kg) 

Parathion 170 1770 
Methylparathion 55 570 
Malathion 18 190 
Ethyl-sulfotep 6,7 70 
Aminoparathion 3,8 40 
I ALT 253,5 2640 
 
 

3.5 Beregninger 

3.5.1 Indledende beregninger 

Indledningsvis skal der beregnes sediment og grundvandsmængden i det 
område, der planlægges behandlet med lud. 
 
Sediment mængden beregnes under antagelse af, at sandet har en rumvægt på 
1,6 t/m3, og at et lag på 3 meter skal behandles med lud (svarende til laget 
umiddelbart over det indskudte lerlag). 
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Vandmængden ved fyldt magasin kan beregnes som følger under 
forudsætning af, at der er 40 % totalporøsitet (dvs. ikke effektiv porøsitet): 
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Vandmængden i situationen, hvor vandspejlssænkningen efterlader en mættet 
zone med en tykkelse på 1 meter samt at en umættet zone med en tykkelse på 
2 meter (og med et 15 % vol/vol vandindhold), beregnes som følger: 
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Hermed skal følgende mængde præ-fortyndet lud infiltreres for at hæve 
vandspejlet igen, således at magasinet er fyldt. 

)det_(000.10sin)_(000.14sin)_(000.24 333 ludfortynpræmmagatømtmmagafyldtm −=−  
 
Den gennemsnitlige koncentration af moderstoffer kan beregnes ved at fordele 
hele forureningsmængden på 253,3 tons (se Tabel 3.4) ud på de 96.000 t 
sediment, der findes i det indspunsede område. Ud fra denne betragtning er 
de fundne koncentrationer ved forsøgsfeltet klart under middel. 
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3.5.2 Karakterisering af titreringsforsøgenes bufferkapacitet  

I afsnit 3.1.3 ses, at basebehovet for at hæve pH til 12 i de aktuelle forurenede 
prøver fra Høfde 42 er 3,5 kg NaOH pr. ton sediment. 
 
For bedre at kunne forstå basebehovet, er det formålstjenligt at opdele 
behovet i de 4 forhold, der bidrager til basebehovet, nemlig: 
 

1. Overvindelse af den naturlige bufferkapacitet af sedimentet 
2. Neutralisering af hydrolyseprodukter 
3. Overvindelse af den naturlige bufferkapacitet i grundvandet 
4. Andre buffersystemer. 

 
Det nødvendige antal kg NaOH kan beregnes ved at lægge disse 4 forhold 
sammen: 

entset
NaOHkg

entset
NaOHkg

entset
NaOHkg

entset
NaOHkg

entset
kgNaOH angrundvandrodukterkydrolysepentsebehovtotal

dim_
_

dim_
_

dim_
_

dim_
_

dim_
detdim_ +++=  

 
ad 1) Sedimentet: I afsnit 3.1.2 blev bufferkapaciteten i uforurenede 
sedimentprøver fra Høfde 44 beregnet. På grund af svingende tal er det dog 
vanskeligt at fastsætte et bestemt niveau. På basis af resultaterne vurderes det, 
at typisk sediment har en bufferkapacitet på omkring 0,3 kg NaOH pr. ton 
sediment, såfremt der titreres til pH 12. 
 
ad 2) Hydrolyseprodukter: Nedenstående beregning er baseret på, at der i 
gennemsnit er 170 mg/kg moderstoffer i de forurenede prøver, der blev 
titreret, samt at al moderstof blev hydrolyseret under titrering. Det må 
formodes, at kun en del af moderstoffet når at blive hydrolyseret i de få 
minutter, som titreringen kræver. Derfor må dette være en overvurdering. 
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ad 3) Grundvandet: I titreringsflaskerne blev der anvendt destilleret vand frem 
for grundvand, der vil være til stede ved fuldskala. Hermed forventes ikke, at 
vandindholdet i flaskerne bidrager til bufferkapaciteten ved 
titreringsforsøgene. 
 
ad 4) Andre buffersystemer: Dette kan beregnes som forskellen mellem den 
målte bufferkapacitet og summen af de 3 enkelte poster overfor: 
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Som det ses af beregningen er ”andre buffersystemer” den vigtigste grund til 
bufferkapacitet (90 %), selv med antagelsen om, at al moderstof hydrolyseres 
under titreringen. Den ukendte årsag til baseforbrug er ikke undersøgt, men 
kan skyldes enhver form for stof, der kan optræde som syre ved høj pH. Dette 
kan omfatte phosphat, phenol eller andre funktionelle grupper på organisk 
stof fra deponeret slam, ammonium, svovlbrinte m.fl. 
 
Det bemærkes, at usikkerheder i forbindelse med måling af høje pH-værdier 
medfører forholdsvis stor usikkerhed i forbindelse med 
korrektionsberegninger.  
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3.5.3 Beregning af basebehov under fuldskala basisk hydrolyse 

Det næste beregningstrin er at gentage ovenstående beregninger, blot med 
depotet og fuldskala basisk hydrolyse som udgangspunkt frem for 
titreringsforsøg på de udtagne prøver. Igen gælder beregningen under en 
situation, hvor der ønskes en slut pH-værdi på 12. 
 
ad 1) Sedimentet: En bufferkapacitet på 0,3 kg NaOH pr. ton uforurenet 
sediment er stadig relevant her. 
 
ad 2) Hydrolyseprodukter: Der antages nu en gennemsnits koncentration af 
moderstoffer på 2.500 mg/kg (se afsnit 3.5.1). Endvidere antages, at 
moderstofferne hydrolyseres 100 %.  
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ad 3) Grundvandet: Analyse af enkelte grundvandsprøver for 
boringskontrolparametre (se separat notat om redox forhold) viser, at der kan 
forekomme i størrelsesorden 400 mg/l (400 g/m3) hydrogencarbonat. Her 
antages, at andre reaktioner (fx dissociation af kiselsyre eller 
kompleksdannelse af kationer med hydroxidionen) ikke bidrager væsentlig til 
grundvandets bufferkapacitet. Der antages endvidere en porøsitet på 40 % og 
en densitet af sedimentet på 1,6 t/m3. 
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ad 4) Andre buffersystemer: Det bedste bud for størrelsen af denne post er 
beregnet i 3.5.2 i forbindelse med titreringsforsøgene. Derfor bruges 3,2 kg 
NaOH pr. ton sediment til denne post. Bemærk at dette forudsætter, at det 
ukendte buffersystem ikke er større i hotspot end ved forsøgsfeltet.  
 
På basis af disse antagelser, beregnes det totale basebehov for forurenet 
sediment nedenfor: 
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Hvis der anvendes NaOH i form af 27 % lud, kan den nødvendige volumen 
lud beregnes som følger: 
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Den indkøbte 27 % lud skal præ-fortyndes inden infiltration, se nedenstående 
beregning. Her antages det, at man skal infiltrere 10.000 m3 præ-fortyndet 
lud, som så blandes med de 14.000 m3 grundvand, som ikke er tømt fra 
magasinet. De 1.200 m3 lud skal derfor fortyndes op i de 10.000 m3: 
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Prisen for en enkelt ludbehandling af magasinet, hvor ludmængden overvinder 
magasinets totale bufferkapacitet, beregnes som følger: 
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Ved gentagne ludbehandlinger af magasinet, forventes det, at ludbehovet vil 
være væsentligt mindre for at opnå en pH på 12. 
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Da ludmængden til selve hydrolysen udgjorde kun ca. 16 % af det totale 
ludbehov, er prisen for selve hydrolysen i fuldskala ca. 320.000 kr. Resten af 
luden går hovedsagelig til det ukendte buffersystem. 
 
 
3.5.4 Beregning af molariteten og pH-værdien 

Molariteten af den præ-fortyndede lud, der infiltreres til magasinet, er som 
følger: 
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Aktivitetskoefficienten for hydroxidionen i en 1,0 M NaOH opløsning er ca. 
0,58. pH-værdien af den præ-fortyndede lud er dermed: 

8,13)0,1*58,0log((14 =−−=pH  
 
Efter infiltration bliver luden yderligere opblandet med mere end en faktor 2 
med det 14.000 m3 vand, der ikke kunne fjernes fra depotet. 
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4 Diskussion & Konklusioner 

4.1 Diskussion 

 
4.1.1 pH 

Arbejdet i forbindelse med dette notat har vist, at pH-begrebet er kompliceret, 
og at høje pH-værdier er vanskelige at måle. Ved høj pH er ionstyrken så høj, 
at der er væsentlige forskelle mellem koncentration og aktivitet, hvorfor 
aktivitetskoefficienten skal medregnes. Temperaturforskellen mellem felten og 
laboratoriet er væsentlig for pH-måling. Under basiske forhold kan luftens 
indhold af kuldioxid medføre meget store ændringer i pH-værdien af en prøve 
over tid. Ved pH-værdier over 12 bør der anvendes en speciel elektrode for at 
minimere natriumfejlen. Selv ved speciel elektrode og korrekt kalibrering er 
der begrænsninger for nøjagtigheden af pH-målinger. 
 
Disse forhold kræver forsigtighed i fortolkning af resultater, der alene baseres 
på pH-målinger. Hvor det er muligt, bør der anvendes flere ”lines of 
evidence”. Som eksempel at der naturligvis måles såvel hydrolyseprodukter 
som pH-værdier i forbindelse med ludinfiltration (se separat notat). 
 
4.1.2 Ukendt buffersystem 

Undersøgelserne afrapporteret i dette notat har bidraget betydelig til 
forståelsen af bufferkapaciteten ved Høfde 42. Det har vist sig, at den 
naturlige bufferkapacitet af uforurenet sediment er ret begrænset, samt at 
bufferkapaciteten af selve grundvandet er forsvindende. Dette er fordelagtigt 
for projektet, da der ikke skal bruges så meget lud for at sikre en høj pH-
værdi. Det understreges, at den nuværende undersøgelse om bufferkapacitet 
ikke bidrager til fastlæggelse af, hvilken pH, der er nødvendig for at sikre en 
fuldstændig basisk hydrolyse af moderstofferne. 
 
Beregninger har vist, at udgifterne til lud til neutralisering af selve 
hydrolysereaktionen er begrænsede, i størrelsesordenen 250.000 kr. 
 
Til gengæld har undersøgelserne vist, at forurenet sediment har en 
bufferkapacitet, der langt overstiger summen af bufferkapaciteten for 
uforurenet sediment, grundvand og neutralisering af de dannede 
hydrolyseprodukter. Denne ukendte bufferkapacitet fordyrer projektet, da en 
del lud skal bruges til at overvinde den. Årsagen til denne bufferkapacitet 
kendes ikke. 
 
Det vurderes, at den ukendte bufferkapacitet kan skyldes organisk stof i form 
af det slam, der blev deponeret ved Høfde 42. Dette organiske stof kan have 
buffervirkning som resultat af tilstedeværelse af diverse syregrupper (fx små 
organiske syrer, MCPA, phenoler & cresoler, triestre). Det kan heller ikke 
afvises, at noget af kapaciteten også kan skyldes vanskeligheder i forbindelse 
med gennemførsel af titreringsforsøgene. 
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4.1.3 Indflydelse fra CO
2
 i fuldskala 

Laboratorieforsøg har vist, at CO2 fra luften har meget stor indflydelse på 
vandets pH-værdi, hvis der er tale om høj pH, og hvis der er kontakt til luften 
gennem længere tid (timer/dage). I fuldskala er det planen at lade luden 
hydrolysere forureningen i en periode på måneder, før grundvandet med 
hydrolyseprodukterne oppumpes og renses. Hermed er der risiko for, at luden 
neutraliseres af CO2 fra poreluften, hvilket medfører et behov for en større 
mængde lud. 
 
Som bekendt er depotet tildækket af en kunstig membran. Den mængde CO2, 
der befinder sig i poreluften under membranen ved projektets start, kan 
estimeres ved at antage, at der er 24.000 m3 poreluft (20.000m2, 3 m tykkelse 
og porøsitet på 0,4) samt at poreluften indeholder 2 % kuldioxid. Hermed er 
der tale om ca. 480 m3 eller 21.000 mol kuldioxid. Hvis hele denne kuldioxid 
mængde opløses i grundvandet, vil der være et merforbrug på ca. 3.000 kr. til 
lud. 
 
Til gengæld vil konstant adgang til nyt CO2 fra luften kunne medføre en 
betydelig neutralisering af luden. Det forventes dog, at membran delvist vil 
forhindre konvektion/diffusion af CO2 fra luften til poreluften under 
membranen. Membranen er svejset til spunsen på siden nede mod vandet, 
mens der er adgang til luft på siden længst væk fra vandet. Det forventes, at 
afstanden fra luftadgangen og toppen af grundvandsspejlet vil begrænse 
mængden af CO2, der opløses i luden. Da diffusionskoefficienter for gasser 
opløst i vand er meget mindre end i gasser i luften, vil en evt. effekt af 
kuldioxid være mest udpræget tæt ved vandspejlet frem for dybere nede. 
 
4.1.4 Dræning 

Hydraulisk set er det en meget stor fordel at dræne så meget grundvand ud af 
spunsen, inden man begynder at fylde op med lud. Når lud infiltreres i en 
mættet zone er der ingen garanti for, at der skabes strømning i magasinet, 
således at luden kommer i kontakt med forureningen. Når lud infiltreres i en 
umættet zone, er der meget større sikkerhed for, at luden vil erstatte luften i 
pore rummene og dermed komme i kontakt med forureningen. Infiltration og 
dræning omtales i et andet notat. 
 
En god dræning af magasinet inden infiltration af lud medfører imidlertid kun 
en lille fordel i forbindelse med basebehov. Både grundvandets basebehov og 
den forurening, der findes i grundvandet, er begrænset. 
  
På denne baggrund vurderes det, at dræning medfører meget store fordele i 
forbindelse med at kunne opnå kontakt mellem forureningen og luden, men 
kun en begrænset sidegevinst i forhold til en formindskelse af systemets 
bufferkapacitet. 
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4.2 Konklusioner 

De væsentligste konklusioner angives nedenfor: 
 

1. Kemiske analyser af forurenede sedimentprøver viste efter 
forventning, at langt den overvejende del af forureningen består af 
parathion. Størrelsesordenen i de 18 forurenede prøver fra 
forsøgsfeltet varierede fra 0,36 til 900 mg/kg vådvægt med et 
gennemsnit på 160 mg/kg vådvægt. Den tidligere 
forureningskortlægning har vist, at dette er langt under de 2.500 
mg/kg, der anslås som gennemsnit for hele depotet.  

2. pH-værdien af de fleste forurenede jordprøver lå mellem 8 og 10. 
Hermed blev der ikke set de lave pH-værdier, som er nævnt i tidligere 
rapporter. 

3. Bufferkapaciteten af det uforurenede sediment er forholdsvis ringe og 
dermed fordelagtig for afværgeprojektet. Ludbehovet i uforurenede 
prøver (for at opnå pH 12) var i størrelsesorden 0,3 kg NaOH pr. ton 
sediment svarende til 170.000 kr. for hele grunden.  

4. Sedimentprøver med højt naturligt organisk stof eller stort lerindhold 
medførte en større bufferkapacitet (omkring 2,5 kg NaOH pr. ton 
sediment) end sedimentprøver bestående af sand alene. 

5. Ludbehovet i forurenede prøver for at opnå pH 12 var i gennemsnit 
omkring 4,3 kg NaOH pr. ton sediment, svarende til 2,0 mio. kr. for 
hele grunden (første behandling). Et ukendt buffersystem bidrager 
væsentligt til forurenet sediments bufferkapacitet. 

6. Titrering af uforurenede sedimentprøver efterfulgt af dræning og 
tilsætning af vand har vist, at der kan være behov for tilsætning af syre 
i forbindelse med neutralisering efter endt hydrolyse og før opstart af 
biologisk nedbrydning.  

7. CO2 i luften neutraliserer vandprøver med høj pH i løbet af få dage 
såfremt der er tale om utæt eller manglende låg. Dette er væsentlig ved 
planlægning og gennemførsel af laboratorieforsøg og kan have 
indflydelse på neutralisering af vand specielt omkring vandspejlet i 
fuldskala. 

8. Hanevand (og dermed grundvand) har en uønsket buffervirkning mod 
pH stigning. Derfor er det en fordel at anvende vand med lav 
buffervirkning (alkalinitet) til initialfortynding af 27 % lud i fuldskala. 
Betydningen af denne buffervirkning, er dog begrænset. 

9. For at sikre nøjagtig måling af pH er der behov for at indkøbe specielle 
elektroder, samt udvise forsigtighed i forbindelse med 2 punkts 
kalibrering og opbevaring af kalibreringsvæske mm. 
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4.3 Uafklarede spørgsmål 

Dette notat har belyst mange af de væsentlige forhold omkring 
bufferkapacitet. Der findes dog stadig en række uafklarede spørgsmål. Disse 
inkluderer følgende: 
 

1. Hotspot: De forurenede sedimentprøver, der blev titreret, stammede 
fra forsøgsfeltet. Kemiske analyser af disse prøver viste, at der er tale 
om en forholdsvis mild forurening. Bufferkapaciteten af 
sedimentprøver fra det egentlige hotspot er ikke undersøgt. 

 
2. Ukendte buffersystem: Den største baseforbruger i forurenede prøver er 

ikke identificeret. Dette anses som en projektrisiko, da evt. variationer i 
denne størrelse ikke kan forudses, når årsagen ikke kendes. Det er 
vigtigt både at identificere årsagen samt at belyse fordeling af stof-
fer/stofferne på grunden. 

 
3. Bufferkapacitet over tid: Der blev set et væsentlig pH fald ved henstand 

af uforurenede sedimentprøver i vand med pH 12. Efterfølgende 
forsøg har vist, at dette formentlig skyldes utætte låg, da luftens CO2 
kan medføre et væsentligt pH fald. I forbindelse med hovedaktiviteten 
”Påvirkning af geokemi” vil størrelsen af neutralisering som følge af 
langsomme geokemiske reaktioner (såsom opløsning af silicium) blive 
belyst. 
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