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1.1

INTRODUKTION
Anmodning og grundlag
I forbindelse med møde i Viborg d. 15/01-2013 har Region Midtjylland anmodet
NIRAS om at udarbejde en rapport om problemstillingen omkring tilklogning af
boringer samt evt. forslag til løsninger. Det ønskede arbejde er relateret til demonstrationsprojektet NorthPestClean, hvor afværgemetoden in situ basisk hydrolyse afprøves i pilotskala på lokaliteten Høfde 42.
Det primære grundlag for denne opgave er tre notatudkast udarbejdet af Region
Midtjylland samt en række analyserapporter o.l. med originaldata. Oplysninger,
fotos, observationer, m.m. fra Regionens notatudkast er blevet indarbejdet i denne rapport, og originaldata er inkluderet som bilag. Det sekundære grundlag for
opgaven er andre rapporter fra NorthPestClean-projektet, herunder Karakteriseringsrapporten /1/, Statusrapporten fra Cyklus 1 /2/ samt rapporter fra før opstart
af NorthPestClean-projektet.
Denne rapport samler resultaterne fra en række aktiviteter, der ikke er inkluderet
i tidligere rapporter. Hermed forøges disse resultaters tilgængelighed.

1.2

Formål
Rapportens hovedformål er i relation til tilklogning af boringer om muligt:
1. at fastlægge hovedårsagen til tilklogningsproblemet
2. at identificere mulige løsninger
3. på basis af boringskontrolanalyser at fortolke grundvandskemien.
Tilklogning er især sket i forbindelse med følgende aktiviteter: A) infiltration af
grundvand/ludblanding (denne aktivitet er sket i forbindelse med dræning af alle
tre testceller efter Cyklus 1) og B) recirkulering (denne aktivitet er en enhancement metode anvendt i Test Celle 2 under Cyklus 2).
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2

GENERELT OM TILKLOGNING AF FORURENINGSBORINGER
I denne introduktion gennemgås årsager til tilklogning af boringer samt faktorer,
der påvirker graden af tilklogning. Her gives udelukkende generelle oplysninger
om årsager og faktorer under typiske forhold. Formålet er at trække på eksisterende viden, der i høj grad stammer fra vandforsyningsbranchen. De specifikke
forhold, der er gældende for de aktuelle boringer ved Høfde 42, omtales først i
Kapitel 3.

2.1

Potentielle årsager til tilklogning
De mest typiske årsager til tilklogning af boringer kan placeres i følgende kategorier:
1. kemisk (udfældninger)
2. fysisk (partikler)
3. biologisk (biofilm).
Biologiske årsager til tilklogning omtales ikke i det følgende, da den ekstremt
høje pH-værdi i de aktuelle boringer umuliggør biologisk vækst.

2.1.1

Kemiske udfældninger
Generelt sker kemiske udfældninger som følge af ændringer af primært pH- og
redoxforhold i filter- og forerør samt eventuelt i gruskastningen. Ændringer i pHog redoxforhold skyldes normalt gasudveksling, afgasning og blanding af vandtyper.
Gasudveksling: Såfremt vandets koncentration af opløste gasser ikke er i ligevægt med gasser i atmosfæren/poregas vil gasser udveksle, når vandet kommer
i kontakt med luften i filter- og forerør. Ligevægten styres af Henry’s konstant.
Ofte er der tale om iltning af grundvand, der i forvejen var reduceret. Hermed
iltes opløst jern og mangan, som så udfælder som oxider. Herudover kan vandets indhold af kuldioxid/kulsyre sænkes, hvormed pH-værdien stiger og en del
af vandets kalkindhold udfælder.
Afgasning: Opløseligheden af vandets indhold af gasser falder hvis der sker en
trykaflastning under oppumpning af dybtliggende vandet (situationen kan sammenligning med åbning af en cola flaske), hvormed der sker en afgasning. Ofte
er der tale om afgasning af kuldioxid/kulsyre, hvormed pH-værdien stiger og en
del af vandets kalkindhold udfælder.
Blanding: Hvis forskellige vandtyper med hver sit pH- og redoxforhold blandes i
filteret opstår der en ny vandtype. Tilklogning forekommer især hvis der er tale
om blanding af iltet og reduceret vand. Det reducerede vands indhold af opløst
jern og mangan iltes og udfælder som oxider.
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Grundvandets sammensætning er normalt den primære faktor, der bestemmer
typen og omfanget af udfældningerne /6/. For eksempel er der et større potentiale for kemiske udfældninger i hårdt vand (stort calciumindhold) samt i vand med
et højt indhold af jern. Udfældninger i blødt vand samt i vand med et lavt jernindhold er mere begrænsede.

2.1.2

Partikler
Tilstopning med partikler skyldes normalt vandring af fine partikler i formationen
og ophobning ved grænsen mellem formationen og gruskastningen eller i selve
gruskastningen /7/. Der sker normalt ikke ophobning ved filterslidserne, idet partikler, der kan passere gruskastningen, også kan passere filterslidserne, hvis
forholdet imellem filterslidser og kornstørrelsen af gruskastningen er bare nogenlunde korrekt.
Partikelvandring i større stil i formationen er normalt kun mulig under specielle
kornstørrelsesforhold med dårligt sorterede aflejringer, typisk med en bimodal
kornstørrelsesfordeling (f.eks. grove gruslag med væsentligt indhold af finsand
og silt).
Ophobningen af partikler omkring en boring kan typisk være forårsaget af en
såkaldt ”boringsfilm”, der er en lavpermeabel zone omkring grænsen imellem
formation og gruskastning, som stammer fra boringens udførelse. Boringsfilm
dannes såvel i skylleboringer som i tørboringer. I skylleboringer skyldes boringsfilmen primært boremudder. I tørboringer kan den skyldes opslemmede partikler i
vandet i boringen under borearbejdet eller en hinde af finkornet materiale, der er
trukket med ned med borerørene. Der kan også ske indtrængning af partikler fra
formationen i gruskastningen hvis gruskastningen er for grov, således at der ikke
er filterstabilitet i forhold til formationen.
For vandindvindingsboringer anbefales generelt, at man om muligt fastlægger
årsagen til tilstopning, inden man planlægger regenereringen /13/.

2.2
2.2.1

Faktorer der påvirker graden af tilklogning
Boremetoden
Der findes mange boremetoder, der har hver deres fordele og ulemper i relation
til tilklogning. De hyppigste problemer forekommer i skylleboringer, hvor boremudder danner en boringsfilm og i tørboringer, hvor borerøret trækker lerholdige
sedimenter med ned.

2.2.2

Boringens design og udbygning
Gruskastningens kornstørrelse skal tilpasses formationen. Hvis gruskastningen
er for finkornet er der dårligere muligheder for at oparbejde boringen (se afsnit
2.2.3), og boringen stopper hurtigere til. Hvis gruskastningen er for grov kan
partikler vandre ind i og eventuelt igennem gruskastningen. Der findes forskellige
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formler, der fastlægger gruskastningens kornstørrelse ud fra formationens kornstørrelse /7/. De danske normer angiver følgende:

Teoretisk værdi: Dg = 4 * d60
Grænseværdi for sorteringen: 1,5 * d60 < Dg < 5 * d60
Hvor:
Dg = gruskastningens kornstørrelse
D60 = det vandførende lags kornstørrelse ved 60 % gennemfald,
bestemt ved sigteanalyse.
Gruskastningen bør normalt være imellem 35 og 152 mm tyk. En tykkere
gruskastning kan anvendes hvis der er problemer med tilstopning med partikler
/13/.
De danske normer for filterslidsernes størrelse angiver, at gruskastningens kornstørrelse skal være 1,5 – 3 gange slidsebredden, ideelt set 1,57 gange slidsebredden /6/. Filterslidserne er i udlandet ofte grovere, sammenlignet med filtergrusets kornstørrelse, i forhold til angivelserne i de danske normer /7/. Det kan
være en stor fordel med grovere filterslidser. En belgisk undersøgelse har således vist, at boringer med 1 mm slidser har fungeret fra 1981 til 2005 uden behov
for vedligeholdelse, mens boringer i samme område med 0,5 mm slidser havde
behov for årlig vedligeholdelse/12/.
I områder med meget store problemer med tilstopning af filtre kan man evt. forsøge sig med at anvende filtre med kontinuerte slidser. Filtre med kontinuerte
slidser produceres typisk ved, at en metaltråd vikles om nogle langsgående stivere, således at der findes en kontinuert slidse langs hele filterrøret, kun afbrudt
af de langsgående stivere. Hermed opnås en langt større åbent areal end for
PVC- og PEH-rør. Det anføres i faglitteraturen, at denne type filterrør forebygger
de negative effekter af udfældninger /7/. Der kan endvidere installeres ekstra
filterrør i lille dimension i gruskastningen, således at der kan introduceres syre
eller andre kemikalier i gruskastningen/13/. Endeligt anvendes i udlandet i nogle
tilfælde glasperler som gruskastning. Disse er dyrere end naturlig gruskastning,
men medfører betydeligt bedre muligheder for oprensning af en boring og betydeligt mindre tendens til tilstopning, hvorved ekstraudgifterne i mange tilfælde
tjenes hjem.
Ved filtersætning under borearbejdet bør selve forerøret midlertidigt lukkes for
oven med en prop i røret, idet dette giver en renere gruskastning /13/. Det skyldes, at vandet i borehullet i mindre grad trænger ind i filteret, når der gruskastes,
fordi der så opstår overtryk i røret. Hermed tvinges gruskastningen til i højere
grad at sedimentere ned igennem væsken, i stedet for at skubbe væsken ned og
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ind i filteret. Når væsken kan skubbes ind i filteret, så fanges urenheder som
blade og græs etc. typisk på filterslidserne, hvilket kan påvirke gruskastningens
effektivitet.
Hvis toppen af forerøret har lufttæt afslutning kan mængden af kemiske udfældninger ofte reduceres til 25 til 33 % af den oprindelig mængde /13/.

2.2.3

Renpumpning og oparbejdning
Oparbejdning er en teknik der anvendes til forbedring af en borings virkningsgrad
ved rensning af gruskastningen og zonen imellem gruskastning og formation.
Renpumpning er den metode, der traditionelt har været anvendt til oparbejdning i
Danmark, men oparbejdning kan udføres med en lang række andre teknikker
end simpel pumpning, eksempelvis returskylning, blæsning eller kemisk behandling.
Mangelfuld renpumpning eller oparbejdning medfører øget risiko for tilstopning af
boringen under drift /8/. Mange metoder er beskrevet i /13/. Der pågår p.t. forsøg
i Danmark med anvendelse af nye metoder, eksempelvis ultralyd. Mange af de
metoder, der anvendes til oparbejdning, kan også anvendes ved regenerering.
Natronlud har tidligere været anvendt til at rense lerholdigt materiale, navnlig
bentonitholdigt boremudder, ud fra området omkring en boring. Natronluds virkning skyldes at den bryder bindingerne imellem lermineraler og dermed dispergerer ler. I dag anvendes især natrium hexametafosfat, der har samme effekt.
Der er dog eksempler på dårlige erfaringer med anvendelse af dette produkt i
formationer med lerlag, hvor leret nedbrydes og reducerer ydelsen af boringer
/16/.

2.2.4

Drift og vedligeholdelse
Hyppig start og stop af en pumpe kan øge behovet for regenerering, hvis en
boring stopper til med kemiske udfældninger. Dette skyldes både at hver pumpestart som følge af sænkningen af grundvandsspejlet pumper luft ned i boringen, og også at der ved hvert pumpestop gives tid til kemisk udfældning i boringen, hvorimod udfældning i større grad sker i stigrør og slanger, hvis der er konstant flow i boringen.
Hvis en boring derimod stopper til med partikler, så modvirkes tilstopningen erfaringsmæssigt, hvis pumpen stoppes med jævne mellemrum /13/. Det er derfor
vigtigt at vide, hvorfor en boring stopper til, når pumpestrategien skal fastlægges.
Det er ofte uheldigt, hvis vandspejlet under pumpning sænkes ned i filterrøret,
idet dette giver mulighed for, at luft trænger fra boringen og ud i formationen med
øget tilstopning ved oxidering til følge. Derfor bør man altid i pumpeboringer
sikre, at pumpen slukkes før vandspejlet eventuelt sænkes ned til toppen af filtret.
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Med hensyn til drift og vedligeholdelse af boringer i sand, så er det en tommelfingerregel, at boringen skal regenereres, når den specifikke kapacitet er faldet
25 % /13/. Hvis man venter længere kan boringen blive meget svær at rense.
Hyppig regenerering er derfor nødvendig for boringer med meget stor tendens til
tilstopning. I eksempelvis infiltrationsboringer til nedpumpning af vand fra grundvandskøling har man i nogle tilfælde minimeret store problemer med tilklogning
ved hver nat at pumpe i infiltrationsboringerne. Ved hyppigt at vende vandstrømmens retning sikres det, at udfældninger fjernes tidligt, hvorved tilstopningen forsinkes meget betragteligt.
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3

EKSISTERENDE FORHOLD
For at lette tolkning af nye resultater samler dette kapitel relevant eksisterende
viden omkring de naturlige aflejringer, anlægsforhold og driftsforhold for NorthPestClean-projektet.

3.1

Aflejringer
Jordlagene i området ved Høfde 42 består af postglaciale lagunale aflejringer,
hvori der kan være tynde lag med skaller. Hermed findes både kvarts og kalk
blandt mineralerne. Desuden forventes, at der er såvel finkrystallinsk kvarts i
form af flint samt amorft silicium tilstede i form af et tyndt lag på kvartskorn /15/.
Flint og amorft silicium er lettere opløselige i base end kvarts. Endvidere forventes at aflejringerne indeholder feldspat, en udbredt mineralgruppe bestående af
aluminiumsilikater med en kation (kalium, natrium eller calcium).
Journaler fra boringer udført i testcellerne beskriver oftest jordlagene som ”sand,
mellem” og i nogle tilfælde som ”sand, fin – mellem”. Der er generelt ikke udarbejdet kornkurver på opboret materiale på de aktuelle boringer, da materialet er
meget stærkt forurenet. Der er til gengæld udført teksturanalyse ved laserdiffraktion på opboret materiale fra 8 sedimentprøver fra Høfde 44, se Figur 3.1. Det
bemærkes, at de to lilla kornkurver repræsenterer det indskudte siltlag og dermed ikke selve magasinet, hvorfra der pumpes og hvortil der infiltreres.

Figur 3.1 Teksturanalyse af sedimentprøver fra Høfde 44 /4/.

Som det ses af figuren varierer den diameter, hvor 60 % af kornene er mindre
indenfor intervallet d60 = 0,1 – 0,3 mm.
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Ud fra kendskab til de lokale geologiske forhold /8/ samt beskrivelser på borejournaler /1/ forventes, at der godt kan være nogen forskel på kornstørrelsesforholdene mellem de enkelte boringer ved Høfde 42 og sedimentprøverne vist i
Figur 3.1. Disse forskelle kan være store nok til at retfærdiggøre en differentieret
størrelse af gruskastning/filterslidser.
En gennemgang af de geologiske beskrivelser ved høfde 42 viste, at kornstørrelsen af de filtersatte niveauer spænder fra finkornet sand med en typisk kornstørrelse på 0,13 mm til mellem- til grovkornet sand med en typisk kornstørrelse
på 0,6 mm. Disse kornstørrelsesforskelle berettiger til betydelige forskelle i kornstørrelse af filtersand og størrelsen af filterslidser, jf. afsnit 2.2.2.

3.2

Anlægsforhold
3.2.1

Testceller

I forbindelse med NorthPestClean-projektet er der etableret 3 testceller. Hver
testcelle er 10 x 10 m og afgrænset af en spuns til 14 meters dybde. Spunsen
blev vibreret ned og blev etableret for at afskære grundvand indenfor spunsen
fra grundvand udenfor spunsen. Testcellerne blev tildækket med en bentonitmåtte ved terræn for at forhindre nedsivning af regnvand. Det naturlige vandspejl er
ca. 5 meter under terræn og det indskudte siltlag, der afgrænser hovedparten af
forureningen nedadtil er ca. 8 m under terræn. Det er dette 3 meter interval, som
er hovedfokus for oprensningen. Lækagebestemmelser har vist at vandspejlet
stiger ca. 0,5, 4,0 og 1,4 cm/d i hhv. TC1, TC2 og TC3 /1/. Lækagen er hermed
størst i TC2.

3.2.2

Boringer og dræn

Figur 3.2 viser placering af boringer og dræn i forbindelse med demonstrationsprojektet NorthPestClean.
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Figur 3.2 Oversigt over anlægsforhold med angivelse af boringer og dræn.

Udførelse af boringer i testcellerne er sket gennem flere kampagner, hvor hovedkampagnen var i perioden 30. maj – 7. juni 2011. Der er udført flere boringstyper med hver deres formål, se nedenfor. Flere oplysninger findes i /1/.
1. Recirkulationsboringer (6 stk. i hver testcelle). Hovedformålet med disse
boringer er at gennemføre en enhancement, hvor der ønskes en recirkulering på ca. 100 liter grundvand pr. time. Dette lave flow gør, at der ikke
umiddelbart vil forventes medrivning af partikler. Borearbejdet blev udført
med 8 tommer snegl og sandspand i forede boringer. Borerøret er ø125
mm PEH og der er anvendt 1½ m lange filtre, der strækker fra siltlaget
og opefter. Filterslidser er 0,5 mm og filtergrus 0,7-1,25 mm (Dansand
2).
2. Moniteringsboringer (minimum 9 stk. i hver testcelle): Hovedformålet
med disse boringer er at udtage vandprøver til blandt andet at følge
vandets indhold hydrolyseprodukter i hydrolyseperioden. Borearbejdet
blev udført med 8 tommer snegl og sandspand i forede boringer. Der
blev etableret 3 filtre (top, mellem og bund) i hvert borehul, med bento-
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nitafpropning i mellem. De to øverste har en indre diameter på ø50 mm
og det nederste har en indre diameter på ø64 mm. Hvert filter har en
længde på 0,5 meter. Filtrenes slidser er 0,3 mm og gruskastningen er
Dansand nr. 2 (0,75 mm – 1,25 mm) /9/. Filtertop i topfiltrene er dykket
ca. ½-1 meter under vandspejlet, mens filtertop i bundfiltrene er dykket
ca. 2½ meter. Efter udførelse blev filtrene renpumpet med en 12 V campingpumpe. Borerørene er lukket med ”kaffeprop”.
3. Ekstraktions-/ludinfiltrationsboringer (1 stk. pr. testcelle): Hovedformålet
med disse boringer er at dræne grundvand ud af testcellen samt at infiltrere fortyndet lud i den drænede testcelle. Borearbejdet blev udført med
Ø600 mm hulsneglsbor. Borerøret er Ø125 mm PEH og der er anvendt
1½ m lange filtre, der strækker fra siltlaget og opefter. Herudover er der
0,5 m pumpesump i bunden af boringer (i siltlaget). Filterslidser er 0,5
mm og filtergrus er 0,7-1,25 mm (Dansand 2).
4. Infiltrationsboringer (2 stk.): Borearbejdet blev udført med Ø600 mm
hulsneglsbor. Boringer er Ø125 mm PEH og der er anvendt 3 m lange
filtre, som er placeret 4,5-7,5 m u.t. Boringerne er placeret udenfor testcellerne med formålet at infiltrere vand fra dræning af testcellerne.
Med den geologi, der er på stedet ved Høfde 42, forventes ikke at disse gængse
boremetoder er årsagen til tilklogningsproblemet.
Da infiltrationsboringerne uden for testcellerne kloggede til, blev der etableret et
horisontalt nedsivningsdræn til infiltration af grundvand ved dræning af cellerne.
Drænet er placeret udenfor testcellerne, se Figur 3.2. Ø125 mm PE drænrør
med 1,5 mm slidser blev lagt ovenpå et 10 cm lag af grus (2-5 mm) på bunden af
et 3 m dybt hul (8 x 8 m). Herudover blev lagt 20 cm grus samt en fibertex dug.

3.3

Driftsforhold
Tabel 3-1 viser en tidslinje for at give overblik over den tidsmæssige placering af
undersøgelserne i kapitel 4. Cyklus 1 defineres som perioden på ca. 11 måneder mellem de to ludinfiltrationer.

År

2011

Måned

J

J

2012

A S O N D J

F

M A M J

J

A S O N D

Dræning
Ludinfiltration

Cyklus 1

Boringskontrol
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Tabel 3-1 Tidsplan for NorthPestClean-projektet.

3.3.1

Ludinfiltration

Den anvendte lud var 27 % (vægt/vægt) lud, der blev fortyndet en faktor 20 med
hanevand. Hermed er molariteten af det infiltrerede, fortyndede lud ca. 0,34 M,
svarende til ca. 7.800 mg/l natrium. Inden infiltration blev den fortyndede lud
tilsat natriumsulfit (100 mg/l) og Eosin Y tracer (6,25 mg/l).
Infiltration af lud foregik ved gravitation via den centrale ekstraktionsboring over
en periode på to dage. Der var ikke observeret tilklogningsproblemer i forbindelse med ludinfiltration. Tilklogningsproblemer opstod først efter ludinfiltration.

3.3.2

Hydrolyseperiode

Ludinfiltration i september 2011 i forbindelse med Cyklus 1 blev efterfulgt af en
hydrolyseperiode indtil næste dræning af grundvandet i maj 2012. I denne periode blev vandspejlet i de 3 testceller målt, se Figur 3.3. Som det ses af figuren
steg vandspejlet forholdsvis meget i TestCelle 1, formentlig på grund af indtrængning af regnvand.

Figur 3.3 Udvikling i vandspejlet under Cyklus 1 (figuren taget fra /2/).

3.3.3

Dræning af testceller og bortskaffelse af oppumpet
vand

Alle testceller blev delvist drænet både før og efter Cyklus 1. Før Cyklus 1 var
der tale om surt, forurenet grundvand og efter Cyklus 1 var der tale om stærkt
basisk, forurenet grundvand med stort indhold af hydrolyseprodukter, opløst
organisk stof, opløst silicium, m.m.
Ved begge dræninger skete oppumpning af vand ved hjælp af dels en SQ dykpumpe og dels Whalepumper.
Bortskaffelse af vand oppumpet før Cyklus 1 skete til infiltrationsboringer udenfor
testcellerne via et sandfilter. Her forløb infiltrationen uden problemer.
Dræning og bortskaffelse af oppumpet vand efter Cyklus 1 (altså ludbehandlet
vand) gav tilklogningsproblemer. Et overjordisk sandfilter var i brug indtil infiltrati-
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onen blev droppet, hvorefter vandet blev opsamlet i de store 20.000 liters tanke.
Dette skete ca. midt under dræningen. Herefter blev sandfilteret anvendt ved
infiltration af det opsamlede vand.
Posefiltre med en maskestørrelse på 1 µm blev anvendt i forbindelse med infiltrationen af de 20.000 liter der stod i tanken. Denne nedsivning foregik forholdsvis ukompliceret /2/ (bemærk, at filterslidserne i recirkuleringsboringerne er 0,3
mm svarende til 300 µm). En stor del af ”slammet” bundfældede i den store tank.

3.3.4

Recirkulering i testcelle TC2

Den enhancement metode, der ønskes afprøvet i Testcelle TC2, Cyklus 2 er
recirkulering. Recirkulering blev påbegyndt 10. oktober 2012, men de anvendte
boringer (både oppumpnings- og infiltrationsboringer) blev hurtigt tilklogget.
Posefiltre var installeret som en sikring i forbindelse med recirkuleringen i Testcelle TC2. Ved jævn drift blev der opsamlet flere kilogram slam jævnligt.
Recirkuleringsperioden har fra start til skrivende stund (marts 2013) været vanskeliggjort af tilklogningsproblemer, hvorfor driften har været indstillet i perioder.
Hertil kommer, at fortolkning af driftsdata er vanskelig, da tilklogning i visse tilfælde kan forveksles med andre problemer såsom pumpestop, luft okklusion
(spærring) eller andet.

3.3.5

Det aktuelle grundvands sammensætning

Grundvandskvaliteten i de aktuelle boringer på Høfde 42 er usædvanlig. Derfor
kan der dannes udfældninger af andre typer end normalt for boringer. Det usædvanlige indhold inkluderer et højt indhold af:
•

organiske forbindelser (lud opløser organiske forbindelser generelt, herunder xylener og organofosforpesticider og deres nedbrydningsprodukter)

•

svovlforbindelser (fra deponering af elementært svovl, gips og svovlsyre)

•

jern (skyldes de stærk reducerende forhold)

•

silicium (der opløses af den tilsatte lud).

Hertil kommer, at grundvandets pH-værdi er meget højt, hvormed kalkindholdet
er lavt.

www.niras.dk

Region Midtjylland
Tilklogning af boringer og grundvandskemi

12

4

UDFØRTE UNDERSØGELSER
I forbindelse med NorthPestClean-projektet er der udført nogle undersøgelser,
der ikke naturligt indgår i den aftalte projektdokumentation. Omfanget og resultaterne af de undersøgelser, der er relateret til tilklogning af boringer og grundvandskemi, er beskrevet her.

4.1

Grundvandskemi
I løbet af NorthPestClean-projektet er udvalgte vandprøver analyseret for boringskontrolparametre. Boringskontrolparametre (BK) er en parameterpakke
defineret i en bekendtgørelse til vandforsyning og inkluderer over 20 parametre,
der tilsammen tegner en slags fingeraftryk for vandtypen. Pakken indeholder
vandets hovedioner, udvalgte sporstoffer, gasarter, og egenskaber som pH og
ledningsevne, men hverken mikroorganismer eller miljøfremmede stoffer.
De udførte analyser kan blandt andet være med til at belyse følgende emner:
1. Syre/base forhold: boringskontrollen indeholder nogle parametre som pH
og aggressiv kulsyre, der indikerer vandets syre/base-forhold.
2. Saltindhold: Som udgangspunkt er der en del naturligt forekommende
saltvand, med indhold af især chlorid, natrium, og i mindre grad sulfat og
magnesium. Når grundvandet drænes og lud tilsættes ved starten af Cyklus 1, forventes at indholdet af chlorid, sulfat og magnesium fortyndes
mens indholdet af natrium og hydroxid forøges.
3. Redoxforhold: Som udgangspunkt er grundvandet i testcellerne reduceret som følge af nedbrydningsprocesser, hvilket understøttes af tidligere
fund af store mængder methan i poreluften. Erstatning af grundvandet
med ikke-reduceret lud kunne teoretisk set ændre dette. Dog er der tilsat
natriumsulfit til luden som ilt ”scavenger” for at holde vandet anaerobt.
4. Udfældninger: Boringskontrollen giver oplysninger om indholdet af calcium, jern, mangan, silicium, NVOC og andre parametre, der kan indgå i
udfældninger, der bidrager til tilklogning af boringer.
5. Forureningsindikatorer: Boringskontrollen inkluderer enkelte parametre,
der belyser forurening. I forhold til organofosforpesticider er det især parametre som NVOC, fosfor og sulfat, der er relevante.
I det følgende vil disse emner behandles.
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For at lette en sammenligning med resultaterne, anføres havvandets indhold af
parametre med et indhold >100 mg/l i Tabel 4-1.
Parameter

Koncentration (mg/l)

chlorid

19.350

natrium

10.760

sulfat

2.710

magnesium

1.290

calcium

411

kalium

399

hydrogencarbonat

142

inddampningsrest

ca. 35.000

Tabel 4-1 Sammensætning af havvand /10/.

4.1.1

Vandprøvetagning og kemiske analyser
Der er udtaget vandprøver til boringskontrolanalyse i 3 runder. Ved hver runde
blev der udtaget prøver fra de samme 6 filtre, se tabellerne nedenfor:
Dato:

24-06-2011 (uden lud - før den første ludinfiltration)

Boringer:
Pumpe:
Forpumpning:

TC1-5 (F1 & F3), TC2-6 (F1 & F3), TC3-5 (F1 & F3)
Whale pumpe
3 gange tømning

Forbehandling
Konservering:
Parametre:

ingen filtrering
køletaske
boringskontrol

Tabel 4-2 Prøveudtagningsforhold for boringskontrol, Runde 1.

Dato:
Boringer:
Pumpe:
Forpumpning:
Forbehandling
Konservering:
Parametre:

30-06-2011 (med lud - midtvejs i Cyklus 1)
TC1-5 (F1 & F3), TC2-6 (F1 & F3), TC3-5 (F1 & F3)
Eijkelkamp 12V peristaltisk pumpe
3 gange tømning
ingen filtrering
køletaske
boringskontrol, BTEX, TVOC og chlorerede opl.

Tabel 4-3 Prøveudtagningsforhold for boringskontrol, Runde 2.
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Dato:
Boringer:
Pumpe:
Forpumpning:
Forbehandling
Konservering:

14-01-2012 (med lud – til sidst i Cyklus 1)
TC1-5 (F1 & F3), TC2-6 (F1 & F3), TC3-5 (F1 & F3)
Eijkelkamp 12V peristaltisk pumpe
3 gange tømning
ingen filtrering
køletaske

Parametre:

boringskontrol, BTEX, TVOC og chlorerede opl.
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Tabel 4-4 Prøveudtagningsforhold for boringskontrol, Runde 3.

Analysemæssigt er der udfordringer i forbindelse med måling af så forurenede
prøver og prøver, der har ekstrem høje pH-værdier (Runde 2 og 3 ligger efter
ludinfiltration og har højt pH). Disse udfordringer er omtalt i et kort notat fra analyselaboratoriet Milana, se Bilag 5. Her forklares, at alle prøver (undtagen prøven
til pH-måling) ved ankomst til laboratoriet er fortyndet en faktor 100, 1.000 eller
10.000, hvorfor det ikke giver mening at analysere for hydrogencarbonat,
methan, sulfid, opløst ilt eller aggressiv kuldioxid. Laboratoriet vurderer, at fortyndingen medfører, at den høje pH ikke har indflydelse på chlorid og ammonium
analyser (som ellers kunne være følsomme overfor pH-værdien). Fortyndingen
medfører en væsentligt højere detektionsgrænse for målingerne.

4.1.2

Syre/base forhold
pH-værdien i de udtagne vandprøver varierer kraftigt, se Figur 4.1 nedenfor
(bemærk at der findes yderligere ikke-viste pH-resultater, der blev målt i forbindelse med monitering). Som tidligere set, er vandprøverne inden ludinfiltration
sure. Det skyldes formentlig, at der blev udledt svovlsyre til depotet i perioden,
hvor depotet var i anvendelse. Desuden er der mange nedbrydningsreaktioner,
der sænker pH.
Efter ludinfiltration er pH-værdierne som forventet meget høje. Da analyselaboratoriet Milana formentlig ikke har anvendt en speciel H-glas elektrode (der egner
sig til måling af meget høje pH-værdier) til disse pH-målinger, kan der være en
forholdsvis stor usikkerhed forbundet med målingerne, især i Runde 2. I Runde 3
er pH-værdien tilsyneladende faldet en del, men vandet er stadig basisk. Årsagen til faldet kan være forbrug af base til hydrolyse og andre reaktioner, tilstrømning og fortynding med nyt vand eller falske negative resultater fra laboratoriet
som følge af neutralisering forårsaget af luftens indhold af kuldioxid.
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Figur 4.1 pH-værdien i filtre, hvor der er udtaget 3 runder vandprøver til boringskontroller.

Som det ses af grafen er den mest sure prøve inden ludinfiltration (TC2-6 F3).
Det er også denne prøve, der opnår den laveste pH-værdi efter ludinfiltration.
Desuden ses at alle top filtre (F3) ender med en lavere pH-værdi end bund filtre
(F1).
Aggressiv kulsyre optræder, når vandet ikke er mættet med kalk (ikke i ligevægt). Selve analysen udføres ved at dele en prøve i to delprøver. Vandets calciumindhold måles i den ene prøve og der tilsættes et overskud af kalk i den
anden prøve, hvormed kalken opløses (se reaktionsligningen nedenfor) og man
måler det resulterende calciumindhold. Forskellen mellem calciumindholdet i de
to delprøver er et udtryk for den aggressive kulsyre. For vand ved kalkligevægt
vil der ikke opløses kalk og resultatet vil være < 5 mg/l.

Måling af aggressiv kulsyre i Runde 1 viste meget høje indhold: 73 – 315 mg/l.
Hermed er der tale om meget aggressivt vand. Dette tyder på, at der ikke er
mere lettilgængelig kalk tilbage i testcellerne (uforurenede aflejringer i området
viser naturligt forekommende kalk hovedsagelig i form af skaller). Som det ses
senere, er der fundet et calciumindhold på 107 – 485 mg/l i prøverne fra Runde
1. Det underbygger, at de sure forhold har opløst kalkskaller (det formodes, at <
100 mg/l calcium stammer fra saltvand og resten fra syrens opløsning af kalk).
Aggressiv kulsyre kunne ikke undersøges for i Runde 2 og 3 på grund af fortynding med hanevand, men det forekommer ikke ved højt pH. Ludinfiltration hæver
pH-værdien og forskyder kalkbalancen, hvormed vandet bliver overmættet og
kalk fælder ud (se reaktionsligningen nedenfor). Der er ikke fundet calcium (over
den forhøjede detektionsgrænse på 50 og 250 mg/l) i de dybe filtre i Runde 2 og
3.
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4.1.3

Saltindhold
Grundvandets indhold af natrium og chlorid giver værdifulde oplysninger om
hvad der foregår i grundvandet i testcellerne. Figur 4.2 viser et scatterplot af
disse to parametre, hvor de store cirkler på grafen viser de 3 ekstreme vandtyper; grundvand (uden salt), fortyndet natronlud og havvand. Scatterplots har den
egenskab, at en blandingsvandtype af to vandtyper med en forskellig sammensætning plottes i et punkt, der ligger på en ret linje mellem de oprindelige vandtyper. Hermed bør alle de målte punkter i grafen ligge indenfor den røde trekant,
hvilket tilnærmelsesvist er opfyldt.

Figur 4.2 Forholdet mellem natrium og chlorid i vandprøver før og efter ludtilsætning.

Nedenfor omtales resultaterne i Figur 4.2.
Runde 1 (blå prikker): Som det ses af grafen, har bundfiltrene inden tilsætning af lud (blå diamantformede prikker) som forventet et højere indhold af salt end de tilsvarende topfiltrene (blå
runde prikker). Variationen i de 6 blå prikker (inden tilsætning af lud) viser, at der naturligt
forekommer en lagdeling i magasinets saltindhold. Dette er tidligere set og formodes at
skyldes at den ferske nedbør gennemskyller den øverste del af magasinet mere end den
nederste del (før området blev indspunset og overdækket af membran) samt at diffusion/konvektion af saltholdigt grundvand kommer nedefra. Grafen viser desuden, at forholdet
mellem natrium og chlorid før ludtilsætning (alle blå prikker) var tæt på havvandets forhold
(prikkerne ligger tæt på linjen mellem grundvand uden salt og havvand). Dette er også som
forventet.
Runde 2 (grønne prikker): I topfiltrene (runde prikker) ses en svag stigning i natrium- og chloridindhold i forhold til de blå prikker. Det indikerer, at der ikke er opnået en særlig stor opblanding med luden til trods for, at pH i disse filtre er steget til 10-12 (se figur Figur

4.1). Her

skal det huskes, at pH er en logaritmisk skala, hvorfor lud med pH 10, 11 og 12 kun svarer
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til hhv. 2,3, 23 og 230 mg/l natrium. Hermed kan pH-værdien sagtens stige ved tilsætning
af lud uden at man kan se en forhøjelse i natriumindholdet. Det formodes, at ludtilsætning
medfører et densitetsflow således at luden ligger på bunden af magasinet mens det ferske
vand, der ikke blev drænet, ligger øverst. I bundfiltrene (grønne diamantformede prikker)
ses en vandtype, der er tæt på at være fortyndet natronlud, dog med en smule havvand
blandet i. Runde 2 prikkerne giver hermed også det forventede billede.
Runde 3 (lyserøde prikker): I topfiltrene (lyserøde runde prikker) er billedet ikke så meget anderledes
end i Runde 2. Til gengæld afviger bundfiltrene (lyserøde diamantformede prikker) meget
fra Runde 2. Dette resultat var ikke ventet. Grafen viser, at disse prøver er meget saltholdige og nærmer sig havvandets sammensætning. Disse resultater kunne umiddelbart indikere, at naturligt saltvand er trængt ind i bundfiltrene fra den nederste del af magasinet,
eventuelt via konvektion fra under det indskudte siltlag. De høje chloridkoncentrationer kan
også skyldes laboratoriefejl. Laboratoriet har efterfølgende undersøgt for fortyndingsfejl,
men fandt ikke nogen.

For at bekræfte, at der er tale om indtrængning af saltvand er det nærliggende at
se, om der samtidig med chloridstigning sker en stigning af andre parametre, der
findes i store mængder i havvand. Tabel 4-1 viser, at sulfat, magnesium og calcium kunne være relevant. Desværre bevirker pH-stigningen, at disse stoffer
fælder ud, hvormed de ikke kan bruges som indikator for havvand. Kalium er det
næste stof på listen og det er måske mindre oplagt, at dette skulle udfælde. Til
gengæld binder det stærkere end natrium ved ionbytning, hvorfor stoffet heller
ikke er så god en indikator for saltvandsindtrængning.
I forsøget på at afklare årsagerne til variationerne i saltindholdet er der udarbejdet er scatterplot af inddampningsrest mod chlorid, se Figur 4.3. De røde linjer
viser området, hvor Runde 2 vand fra bundfiltre (de grønne diamantformede
prikker) blandet med havvand vil plottes.

Figur 4.3 Scatterplot af inddampningsrest mod chlorid i vandprøver før og efter ludtilsætning.
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Som det ses af grafen er der en meget stor inddampningsrest i bundfiltrene efter
tilsætning af lud til trods for at parametre som calcium, magnesium, sulfat og jern
udfælder straks ved tilsætning af lud. Det formodes at stigningen i inddampningsrest skyldes tilstedeværelse af lud, samt det opløste silicium og organisk
stof. Noget af inddampningsresten kan eventuelt bestå af restvand, der ikke når
at inddampe fra silikagel.
Grafen viser også, at der sker en stor stigning i chloridindhold i bundfiltrene mellem Runde 2 og Runde 3. De røde linjer viser at dette kan skyldes opblanding
med indtrængende saltvand (giver større chloridindhold) samt fortsat opløsning
af silika og organisk stof, som vil hæve inddampningsresten uden at hæve chloridindholdet.
Hermed er indtrængning af salt en mulig forklaring. Hvis der sker en indtrængning kan det skyldes densitetsflow, da ludbehandlet grundvand er tungere end
havvand og en del tungere end fortyndet havvand. Det kan være at luden er
trængt igennem det indskudte siltlag som vist i tidligere modelleringsresultater
hvormed saltvand skubbes op til bundfiltrene. Det kan ikke afvises, at en anden
forklaring – herunder analysefejl – ligger til grund for stigningen af chloridindholdet.

4.1.4

Redoxforhold
Generelt anses grundvandet i kildeområdet ved Høfde 42 for at være stærkt
reduceret. Tidligere målinger af poreluften over grundvandet har vist et stort
indhold af methan og kuldioxid, samt iltfrie forhold /14/. I grundvandet (inden
ludtilsætning) er de oxiderede parametre ilt og nitrat ikke tilstede, mens de reducerede parametre jern og ammonium er til stede. Ved Høfde 42 er der som udgangspunkt meget høje sulfatkoncentrationer (400 – 2300 mg/l i prøverne før
ludinfiltration). Dette skyldes dels det naturlige sulfat fra saltvand og dels, at der
er deponeret store mængder svovlsyre og elementær svovl i depotet. Hermed er
reduktion af sulfat på ingen måde tilendebragt.
Nedenfor vises udvalgte redoxparametre på et radialdiagram. Diagrammet er
opbygget med 6 akser således at de to akser til højre er oxiderede parametre og
de to til venstre er reducerede parametre. De to vertikale akser angiver saltindholdet. Bemærk at akserne for natrium, chlorid og sulfat er delt med 100 for at
opnå et mere harmonisk mønster. Radialdiagrammerne skal bruges til ”mønster
genkendelse” (eng. pattern recognition), dvs. at de optegnede figurer sammenlignes med hinanden for visuelt at finde ligheder og forskelle mellem prøver.
Når der tales om redoxforhold skal det huskes at der er tilsat 100 mg/l natriumsulfit til luden umiddelbart inden infiltration. Dette stof er tilsat som ”ilt scavenger”
(se nedenstående ligning) for at undgå af reduceret jern i grundvandet iltes og
udfældes (som tidligere nævnt, fældes dog jern ud alligevel, se næste afsnit). Ud
fra nedenstående ligningen kan det beregnes, at der ved reaktionen vægtmæssigt forbruges 8 gange så meget natriumsulfit som ilt. Hermed vil eventuelt over-
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skud af natriumsulfit vil være så begrænset, at det ikke vil kunne have en væsentlig indvirkning på grundvandets sulfatindhold, fx ved at reducere sulfat.
.
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Figur 4.4 Radialdiagrammer af redoxforhold (topfiltre til venstre, bundfiltre til højre, runder
fra øverst til nederst). Akseenheder i mg/l, dog er Na, Cl & SO4 delt med 100.

Figurerne giver til anledning til følgende iagttagelser:
•

Natrium: Natrium stiger meget i bundfiltrene (og lidt i topfiltrene) i Runde
2. Det er det forventede billede som følge af ludinfiltration og densitetsflow.

•

Chlorid: Chloridindholdet stiger i Runde 3 i bundfiltrene af alle 3 testceller til et niveau, der er højere end i Runde 1. Dette kan skyldes naturligt
saltvand eventuelt som følge af densitetsflow, hvor luden synker og løfter saltvand op. Natrium stiger ikke tilsvarende, da blandingsprocessen
fjerner natrium fra luden og erstatter det med natrium fra saltvand.
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•

Jern: Der er ekstremt meget jern i det oprindelige reducerede grundvand
(Runde 1), mens hovedparten er væk efter tilsætning af lud (Runde 2 og
3). Det formodes, at hovedparten af jernet fælder ud i magasinet (se
næste afsnit), hvormed risikoen for tilklogning af boringer er mindre. Her
skal det huskes, at prøverne ikke blev filtreret, hvorfor jernindholdet i
Runde 2 og 3 godt kan være partikulært.

•

Nitrat: Der forekommer væsentlige mængder nitrat i Runde 2. Det formodes, at nitrat ikke stammer fra nitrifikation af ammonium dels fordi
bakterierne, der medvirker til omdannelsen ikke kan tåle de høje pHforhold og dels fordi ammoniumindholdet ikke falder mellem Runde 1 og
2. I stedet kan nitrat eventuelt stamme fra hydrolyse af p-nitrofenol
(PNF).

•

Sulfat: I normalt grundvand er sulfat en vigtig indikator af grundvandets
redoxtilstand. Under iltede forhold optræder svovl som sulfat mens under
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reducerende forhold reduceres sulfat til sulfid ved hjælp af mikroorganisme, der anvender organisk stof som elektron donor, se følgende:

Sulfatindholdet inden ludinfiltration er stort (400 – 2.300 mg/l) i forhold til
typisk grundvand. Efter ludinfiltration falder sulfatindholdet til under detektionsgrænsen (< 5 mg/l). Årsagen (se også næste afsnit) til dette fald
formodes ikke at skyldes ovenstående ligning, delvist fordi mikroorganismer ikke kan vokse under de høje pH-værdier. Herudover medfører et
stigende pH, at der skal være et endnu lavere redoxpotentiale for at reducere sulfat til sulfid. Og da sulfat tilsyneladende er stabilt ved lav pH
(der er fundet højt sulfat inden ludtilsætning), vil det således også være
stabilt ved høj pH. Nedenstående ligning er baseret på massevirkningsloven og kvantificerer forholdet mellem pe og pH for overgangen mellem
sulfat og sulfid (antagelse: log K = 33,65).

4.1.5

Udfældning
Indholdet af flere grundvandskomponenter formindskes drastisk efter tilsætning
af lud. Dette gælder jern og mangan, calcium og magnesium, samt sulfat. Årsagen til denne formindskelse kan være udfældning.
Ifølge resultater fra geokemisk modellering med programmet PHREEQC er
grundvandet undermættet i forhold til mange mineraler (taget enkeltvis) inden
ludtilsætning, se grønne felter i Tabel 4-5. Det bemærkes, at denne ligevægtsbetragtning ikke tager højde for udfældningshastigheden. Udfældning af fx pyrit og
kvarts kan være ekstremt langsom, hvorfor der ofte ses overmættede forhold for
disse mineraler i dansk grundvand.
Ved blanding af fortyndet natronlud i grundvandet (i PHREEQC er der anvendt
en 50:50 blanding med 0,3 M NaOH) ses af tabellen, at mineralerne calcit, dolomit, mackinawit og pyrit udfælder. Det formodes, at grundvandets indhold af
ioner som calcium, magnesium og jern trods alt er så begrænset, at udfældning
af disse stoffer ikke medfører en væsentlig tilklogning af magasinet. Eventuelle
udfældninger sker i de mættede porerum i grundvandsmagasinet. Det kan ikke
afvises, at friske udfældninger vil være mere mobile og dermed kunne transporteres til boringer ved udtagning af vandprøver.
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Mineral

Formel

grundvand før lud

50:50 blanding af
grundvand og lud

calcit

CaCO3

↑

↓

dolomit

CaMg(CO3)2

↑

↓

gips

CaSO4·2H2O

↑

↑
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mackinawit

FeS

↑

↓

pyrit

FeS2

↓

↓

amorft silicium

SiO2

↓

↑

kvarts

SiO2

↑

talc

Mg3Si4O10(OH)2

→
↑

↓

Tabel 4-5 Grundvandets mætning i forhold til udvalgte mineraler før og
efter tilsætning af lud (grøn=umættet, rød=overmættet, hvid=ca. i ligevægt). Baseret på blanding af TC2-6 F1 med fortyndet lud og beregnet
ved PHREEQC.
Calcit: Udfældning af calcit afhænger af pH – jo højere pH, jo mere udfældes
efter følgende reaktionsligning. Der sker en lignende udfældning af dolomit.

Gips: Grundvandet er umættet i forhold til det opløselige mineral gips, både før
og efter pH stigning. Som det ses af nedenstående reaktionsligning skyldes det,
+
at syre/base forhold (H eller OH ) ikke indgår. Årsagen til faldet i grundvandets
indhold af sulfat ved ludtilsætning er dermed ikke udfældning af gips.

Jernsulfider: Modellering viser at de reducerede svovlholdige mineraler pyrit
(FeS2) og amorft jernsulfid (FeS) vil forventes at udfælde ved pH-stigning.
Mængden af sulfid formodes at være forholdsvis lille, hvormed denne reaktion
formodentlig ikke er afgørende, hverken for jern eller for sulfat.

Jern: Nedenstående pe/pH-diagram viser at reduceret jern (Fe2+) oxideres og
udfælder selv under reducerende forhold, blot pH-værdien er høj nok. Det formodes, at dette er hovedforklaringen på, at jernindholdet falder ved tilsætning af
lud (dvs. mellem Runde 1 og Runde 2).
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Figur 4.5 pe/pH-diagram for Fe-H20-CO2-system ved 25°C og TIC=10-2,5.

Silicium: Som det ses i Tabel 4-5, medfører tilsætning af lud til grundvandet, at
både amorft silicium og kvarts begynder at opløses. Tidsserien for silicium (se
Figur 4.6) viser også en kraftig stigning i siliciumindholdet over tid. Det bemærkes, at det fundne siliciumindhold er større end vist i tidligere laboratorieforsøg
på sedimenter fra Høfde 44 /11/. Her blev 10 g sediment tilsat 23 ml fortyndet lud
og prøverne fik lov at henstå i 3 måneder. Resultater viste stigning i siliciumindholdet til ca. 11.000 mg/l som SiO2 i den stærke 10 M ludopløsning. En ludkoncentration på 0,1 M viste maksimum 1700 mg/l som SiO2. Disse resultater var
årsagen til, at ludkoncentrationer højere end 0,3 M ikke kunne anbefales.

Figur 4.6 Stavdiagram af silicium.
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Ved disse høje koncentrationer af silicium er der risiko for udfældning af store
mængder silicium/aluminium, eventuelt som gel. Disse udfældninger kan have
betydning for magasinets porøsitet, blandt andet fordi indholdet er stort og fordi
udfældning som gel kan medtage et væsentligt indhold af vand. Der er også
observeret mange hvide flager i slamprøver, se 4.6. Disse flager kan være udfældninger af silicium /15/.
Sulfat: Hidtil er årsagen til fjernelse af sulfat mellem Runde 1 & 2 ikke fundet. Det
kan ikke afvises, at fjernelsen af sulfat skyldes dannelse af polymer/gel, der inkorporerer sulfat via binding til fælles iltatomer:
- O - Si - O - S – O Ledningsevne: Figur 4.7 viser et histogram af ledningsevnen før (Runde 1) og
efter (Runde 2 & 3) ludtilsætning. Her ses, at bundfiltrene fra Runde 1 har en
meget høj ledningsevne som følge af grundvandets naturlige indhold af salt.
Efter tilsætning af fortyndet lud (som må forventes at have en ledningsevne på >
5.000 mS/m) viser Runde 2 og Runde 3 meget lave ledningsevner.

Figur 4.7 Grundvandets ledningsevne ved de tre prøverunder.

Umiddelbart vil man ikke forvente så stort et fald i ledningsevnen, da der blot er
blandet forskellige vandtyper (saltvand og lud), der begge har en høj ledningsevne. Selv om visse ioner som calcium og magnesium kan udfælde når pH stiger,
kan dette alene ikke forklare den lave ledningsevne. Hovedforklaringen kan være, at opløste silicium anioner danner polymerer, der binder kationer som natrium
i store komplekser. Disse komplekser formodes at have en lav nettoladning og
en stor friktion ved bevægelse gennem vandet, hvilken resulterer i en meget lille
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bidrage til ledningsevnen. En anden forklaring kan være at der er tale om analysefejl.

4.1.6

Pesticidindikatorer
Beskrivelse og vurdering af indholdet af organofosfor pesticider sker bedst ud fra
de analyser, der udføres af Cheminovas laboratorium og bestemmer indholdet af
specifikke stoffer. Der er imidlertid to parametre i boringskontrolpakken, der giver
en indikation af indholdet af organophosphor pesticider. Det drejer sig om NVOC
(non-volatile organic carbon) og phosphor. NVOC er en slags samleparameter,
som i de aktuelle grundvandsprøverne giver summen af pesticidindholdet og
indholdet af andre organiske parametre såsom xylener. Hermed udgør pesticider
kun en vis andel af NVOC. Med hensyn til phosphor formodes organophosphor
pesticider og deres nedbrydningsprodukter at være hovedkilderne. Herudover er
der phosphor at finde i naturligt organisk stof, men indholdet af organisk stof i de
aktuelle aflejringer er begrænset.
Figur 4.8 viser sammenhængen mellem phosphor og NVOC i et scatterplot.

Figur 4.8 Scatterplot af forureningsindikatorerne NVOC og phosphor-P sammenlignet
med støkiometrien af C og P i parathion.

Som det ses, er der en fin sammenhæng mellem NVOC og phosphor før ludinfiltration (Runde 1) og langt tid efter ludinfiltration (Runde 3). I Runde 2 ses til
gengæld et ekstremt højt indhold af NVOC, der ikke modsvares af phosphor.
Årsagen til dette mønster er ikke fundet. Den mest oplagte forklaring er analysefejl. Laboratoriet har gennemgået resultaterne og fundet at prøverne fra Runde 2
er fortyndet 10.000 gange mens prøverne fra Runde 3 er fortyndet 1.000 gange
inden måling. Der blev dog ikke fundet nogen regnefejl. Laboratoriet kan dog
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naturligvis ikke spore, om fortyndingen blev lavet forkert. Da der ikke tidligere er
set så høje NVOC-værdier ved andre prøvetagninger i Cyklus 1 /2/ antages her
at der er tale om laboratoriefejl.
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4.2

Gelédannelse ved neutralisering af vandprøver
I forbindelse med den første monteringsrunde i Cyklus 1 den 23. september
2011 blev udtagne vandprøver neutraliseret. Denne konservering blev udført for
at standse den videre hydrolyse i prøven i perioden mellem prøvetagning og
analyse på Cheminovas laboratorium (flere uger i nogle tilfælde). Neutraliseringen blev foretaget ved at tilsætte saltsyre på følgende måde:
•

Der blev udtaget to identiske prøver.

•

Den første prøve blev anvendt til at måle pH og ved titrering at bestemme hvor meget syre, der skulle tilsættes for at opnå en neutralisering af
prøven.

•

Herefter blev samme mængde syre tilsat den anden prøve og den første
prøve blev kasseret.

Størstedelen – men ikke alle - af de prøver, der havde en start-pH værdi større
end 11, dannede en geléagtig substans ved neutralisering (efter noget henstand), se Figur 4.9. Denne konserveringsmetode var derfor ikke hensigtsmæssigt for det efterfølgende analysearbejde og det blev besluttet at ændre konservering til en simpel frysning af vandprøverne /2/.

Figur 4.9 Neutralisering af vandprøver. Til venstre: farven ved neutralisering går fra sort
og delvis klar til grå og meget uklar. Til højre: geléagtig substans, der er dannet efter lidt henstand /2/.

I det følgende beskrives analyser udført af Teknologisk Institut og Milana, der
havde formålet at belyse, hvilken substans, der var tale om.
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4.2.1

Prøvetagning og neutralisering, Milana
Prøvetagningsforhold for de 2 prøver, der blev sendt til Milana angives i Tabel
4-6. Neutraliseringsforhold er angivet i Tabel 4-7.
Dato:
Filtre:
Pumpe:
Forpumpning:
Prøvemængde:
Vandprøven:
Neutralisering:

11-01-2012
TC2-9-1, TC3-9-1
Eijkelkamp 12V peristaltisk pumpe
Ca. 20 liter, flow ca. 1 l/min.
Ca. 500 ml i en 1 liters glasflaske
Før neutralisering: Sort, brun-gulligt skær. Uklar, synlig
suspenderet materiale
HCl 4M, 17. januar

Henstand:

Ca. 3 uger

Tabel 4-6 Prøveudtagningsforhold for geléprøver sendt til Milana.

Boring/filter

pH
start

Tilsat
HCL
[mL]

pH

Dato

12,0

15

7,5

17.01.2012

18

6,6

17.01.2012

Intet bundfald

6,5

20.01.2012

Gel-dannelse

19

7,5

17.01.2012

Fri fase

22

6,5

17.01.2012

24

4,1

17.01.2012

Intet bundfald

4,6

20.01.2012

”Geleagtig”, ikke helt stift.
Sort fri fase i bunden

TC2-9-1
11,9
TC3-9-1

Observationer

Tabel 4-7 Neutralisering af prøver fremsendt til Milana.

Ingen af prøverne fældede umiddelbart ud, hvorfor de henstod i en container i 12 uger. Prøverne blev indsendt til Milana den 23. januar 2012. Figur 4.10 viser to
af prøverne inden fremsendelse.
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Figur 4.10 Prøver (venstre: TC2-9-1, højre: TC3-9-1) til analyse for geléagtig substans.

4.2.1

Prøvetagning og neutralisering, Teknologisk Institut
Prøvetagningsforhold for de 3 prøver, der blev sendt til Teknologisk Institut angives i Tabel 4-8. Neutraliseringsforhold er angivet i Tabel 4-9.
Dato:
Filtre:
Pumpe:
Forpumpning:
Prøvemængde:
Vandprøven:
Neutralisering:

07-05-2012
TC1-5-1, TC2-6-1, TC3-5-1
Eijkelkamp 12V peristaltisk pumpe
Ca. 20 liter, flow ca. 1 l/min.
Ca. 700 ml i en 1 liters glasflaske
Før neutralisering: Sort, brun-gulligt skær. Uklar, synlig
suspenderet materiale
HCl 4M

Tabel 4-8 Prøveudtagningsforhold for geléprøver sendt til Teknologisk Institut.

www.niras.dk

Region Midtjylland
Tilklogning af boringer og grundvandskemi

31

Boring/filter

pH
start

Tilsat
HCL [mL]

pH

Dato

11,8

15

9,3

07.05.2012

Farveskift (Cocio)

20

7,7

07.05.2012

Lugt

23

6,9

07.05.2012

5

10,1

07.05.2012

10

8,5

07.05.2012

13

7,5

07.05.2012

Farveskift (mørk brun)

15

6,9

07.05.2012

Fri fase på bunden

10

9,5

07.05.2012

Farveskift

13

8,7

07.05.2012

18

7,5

07.05.2012

20

6,9

07.05.2012

TC1-5-1
11,3
TC2-6-1

11,6
TC3-5-1

Observationer

Farveskift igen, lysere

Tabel 4-9 Neutralisering af prøver fremsendt til Teknologisk Institut.

Ingen af prøverne fældede umiddelbart ud, de henstod derfor i containeren i en
periode på ca. 1 uge før de blev indsendt til Teknologisk Institut den 15. maj
2012.

4.2.1

Analyser
Milana: Her blev de 2 prøver analyseret for tørstof, TOC, 25 metaller og 37 pesticider efter nedenstående metoder. Det var ikke muligt at udføre gløderest eller
analyse af BTEX. Før analysen blev det udfældede materiale overført til en
spand. Herfra blev materialet udtaget og afvejet til de forskellige analyser.
•

•
•
•

•
•

Tørstof (frysetørring): Ca. 20 gram af den faste fase blev afvejet og frosset ned ved -20 °C. Derefter blev prøven frysetørret i et døgn og afvejet
igen.
TOC: Er lavet jf. Milanas standard TOC metode.
Metalanalyse: Prøven blev afvejet, destrueret med salpetersyre og analyseret ved ICP og ICP/MS
Pesticider: Prøven blev afvejet, ekstraheret med dichlormethan og analyseret ved GC/MS. Undersøgelsen svarer til Region Midtjyllands normale aftale for forureningsundersøgelser (plus enkelte organophosphor pesticider). Hermed er mange af de pesticider, der er specielle for Høfde
42, ikke medtaget.
Gløderest: ikke muligt at udføre
BTEX: ikke muligt at udføre.

Teknologisk Institut: Her blev 3 prøver analyseret for en række grundstoffer.
Efter nogle dages henstand blev der udtaget ca. 70 g af den geléagtige del i
bunden af beholderen. Det kunne dog ikke undgås, at noget af den ovenstående
væske kom med. På de udtagne delprøver blev følgende metoder anvendt:
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•

Tørstof: Tørring ved 60 °C i 3 dage.

•

Gløderest: Gløderest blev bestemt på tørstofsprøven ved glødning ved
550 °C i 2 timer. En del af svovlen kan ifølge laboratoriet forsvinde ved
glødning.

•

Totalt kulstof: Udført ved elementaranalyse.

•

Grundstoffer (undtaget silicium): Udført ved henholdsvis ICP-AES og
ICP-MS efter mikrobølgeinduceret oplukning med flussyre/salpetersyre
efterfulgt af genopløsning med borsyre. Ved syretilsætning kunne ikke
konstateres gasudvikling, hvilket indikerer fravær af fx carbonater; total
kulstof er derfor det samme som organisk kulstof.

•

Silicium: Det var ikke muligt at medtage silicium ved metoden til de øvrige grundstoffer, da silicium må forventes at forekomme på udfældet
form. På en lille prøvemængde blev foretaget røntgenanalyse. Denne
kunne ikke her blive kvantitativ, da det kræver ca. 5 g stof. Men baseret
på de ved ICP fundne mængder phosphor samt forholdet mellem intensiteten af røntgenstrålerne fra silicium og phosphor, der røntgenenergimæssigt er tæt på hinanden, blev siliciumindholdet beregnet.

Tabel 4-10 viser udvalgte resultater fra både Milana og Teknologisk Institut (TI).
Samtlige målinger ses i Bilag 6 og Bilag 10.

www.niras.dk

Region Midtjylland
Tilklogning af boringer og grundvandskemi

33

Prøvenummer

TC2-9-1

TC3-9-1

TC1-5-1

TC2-6-1

TC3-5-1

Prøvedato

23/1-12

23/1-12

15/5-12

15/5-12

15/5-12

Laboratorium

Milana

Milana

T.I.

T.I.

T.I.

26

29

5,3

4,7

2,4

25.000

42.000

59.000

63.000

34.000

i.u.

i.u.

58

59

72

calcium

750

330

80

180

160

natrium

36.000

29.000

190.000

179.000

219.000

jern

17

11

130

110

38

kviksølv

i.u.

i.u.

600

1.200

380

phosphor

4.000

11.000

12.600

21.400

12.500

svovl

17.500

30.000

243.000

181.000

137.000

i.u.

i.u.

29

37

27

4.600*

3.800*

74.000**

83.000**

75.000**

dimethoat

11

150

i.u.

i.u.

i.u.

malathion

61

13.000

i.u.

i.u.

i.u.

2.300

88.000

i.u.

i.u.

i.u.

110

21.000

i.u.

i.u.

i.u.

Diverse parametre
Tørstof (%)
TOC
gløderest (%)
Metaller

aluminium
silicium
Pesticider

ethylparathion
methylparathion

Tabel 4-10 Udvalgte analyseresultater i mg/kg tørstof (dog er tørstof og gløderest angivet
i %) for geléagtig substans dannet efter neutralisering af vandprøver.
* målt som siliciumdioxid
** analyseret ved røntgenfluorescens
i.u.=ikke undersøgt

4.2.2

Fortolkning
Fortolkning af analyserne i Tabel 4-10 vanskeliggøres af flere forhold. For det
første er resultaterne baseret på tørstof (enheder er ”pr. mg tørstof”). Hermed
har selve tørstofmålingen stor betydning for de fundne koncentrationer. Det bemærkes, at de to laboratorier har anvendt forskellige metoder (frysetørring ved
Milana, hvor det frosne vand sublimerer og varmetørring ved Teknologisk). Der
er ikke umiddelbart viden om, at de to metoder vil give meget forskellige resultater. For det andet, har Milana anvendt en oplukningsmetode baseret på salpetersyre. Såfremt der er tale om dannelse af silikagel, kan denne oplukningsmetode
være utilstrækkelig. Det kan medføre fejlagtige lave koncentrationer for fx silicium og ilt. Endeligt skal det huskes at der ikke er målt for ilt. Da ilt indgår i mange
forbindelser (herunder silikat og sulfat) skal ilt inkluderes før massebalancen
vurderes.
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Silicium: Der er store forskelle i prøvernes siliciumindhold. Som det ses af Tabel
4-10 har Milana fundet et meget lavere indhold end TI. Det formodes, at forskellen kan skyldes oplukningsmetoden hos Milana således at Milanas tal er fejlagtigt lave. Teknologisk har anvendt røntgenfluoresens, hvor oplukning ikke bruges. Resultaterne forventes at være mere retvisende, dog med en stor usikkerhed.
Natrium og chlorid: Chlorid blev ikke kvantificeret af de to laboratorier. Dog viste
røntgenanalysen et indhold af chlor. Natriumindholdet i prøverne analyseret af TI
var meget højere end prøverne analyseret af Milana. Det kan skyldes manglende
oplukning af silikagel hos Milana, men kan også være udtryk for reelle forskelle
mellem prøverne. Natrium stammer både fra salt i grundvandet samt fra tilført
natriumhydroxid ved start af Cyklus 1.
Svovl: Teknologisk Institut har bemærket, at røntgenanalysen viser organisk
bundet svovl. Videre drøftelser med laboratoriet har præciseret, at metoden kun
kan skelne mellem oxidationstrin. Der er tale om to toppe: én for S(+VI) i sulfat
og én for S(0) i elementært svovl eller S(-II) i sulfid. Hermed kan det fundne svovl
godt være fx en uorganisk polysulfid og ikke nødvendigvis organisk-bundet
svovl. Årsagen til forskellen mellem laboratorier kan være de samme som angivet under natrium.
Pesticider: Kun 4 pesticider i denne pakke blev konstateret med indhold over
detektionsgrænsen. Ud fra Milanas analyser er der som forventet konstateret
høje koncentrationer af pesticiderne, specielt i den prøve, der indeholdte synlig
fri fase.

4.3

Sedimenteringsforsøg, felt
En vandprøve fra testcelle 3 blev udtaget af Region Midtjylland i juli 2012 i forbindelse med dræning ved slutning af Cyklus 1. Prøven fik lov til at stå natten
over for at undersøge dens sedimenteringsegenskaber ved henstand. Det bemærkes, at prøven ikke blev tillukket, hvormed prøvens overflade var frit tilgængelig til gasudveksling med atmosfæren. Efter sedimentering blev supernatantens filtreringsegenskaber undersøgt.

4.3.1

Prøvetagning og opstilling
Dato:
Boringer:
Pumpe:
Forpumpning:
Prøvemængde:
Vandprøven:
Konservering:
Henstandsperiode:

www.niras.dk

11-07-2012
TC3-9 F1
Eijkelkamp 12V peristaltisk pumpe
Ca. 20 liter, flow ca. 1 l/min.
500 ml i plast måleglas
Sort, brun-gulligt skær. Uklar, synlig suspenderet materiale
ingen
22½ timer
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Tabel 4-11 Prøveudtagningsforhold for vandprøve til sedimenteringstest.

Figur 4.11 viser opstillingen til sedimenteringstesten.

Figur 4.11 Starten af sedimenteringstest.

4.3.2

Resultater
Observationer ved bundfældningsforsøget ses i nedenstående tabel.
Tid

Bundfald (ml)

Kommentar

5 min

0

10 min

0

intet synligt bundfald

20 min

10

synligt bundfald, ikke fast

30 min

15

45 min

20

1 time, 10 min

20

2 timer, 5 min

20

21 timer, 30 min

20

bundfaldet virker mere ”fast” i forhold til
de første observationer

Tabel 4-12 Observationer ved sedimenteringsforsøget, prøve TC3-9 F1.

Som det ses af tabellen, var sedimentering tilsyneladende fuldendt efter 45 minutter.
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Figur 4.12 Bundfald efter 21½ time.

Ved henstandsperiodens afslutning blev supernatanten dekanteret (i én bevægelse for at undgå opslemning af bundfald) og bundfaldet blev opsamlet i et 100
ml glas. Bundfaldet havde karakter af en opslemning af et fint partikulært materiale, se Figur 4.13.

Figur 4.13 Omhældning af opslemmet bundfald efter dekantering af supernatanten.
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Opslemning med bundfaldet blev forsøgt filtreret gennem et 0,45 µm sprøjtefilter.
Det var ikke muligt, filtret tilstoppede umiddelbart, se Figur 4.14.

Figur 4.14 Forsøg på filtrering af opslemmet bundfald.

4.3.3

Supernatant
Et hvidt lag/film på overfladen af vandprøven blev observeret efter 22 timer, se
Figur 4.15. Det kan ikke afvises, at denne film består af silicium /15/.

Figur 4.15 Hvid film på overfladen af supernatanten.

Ved henstandsperiodens afslutning blev 20 ml af supernatanten filtreret gennem
et 0,45 µm sprøjtefilter. Filtreringen forløb uden problemer, se Figur 4.16.
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Figur 4.16 Filtrering af 20 ml supernatant efter 21½ timers henstand.

Figur 4.17 sammenligner filtrene anvendt til filtrering af hhv. bundfald og supernatant.

Figur 4.17 Sammenligning af filtre.

4.4

Sedimenteringsforsøg, laboratoriet
Til bestemmelse af kornstørrelsesfordeling blev to slamprøver undersøgt ved
Andreasen-pipette. Begge prøver stammer fra bundfald fra grundvand oppumpet
i forbindelse med afslutning af Cyklus 1 (se afsnit 4.6). Hermed havde jordlagene
været udsat for høj pH igennem mange måneder (siden ludinfiltration i testcellerne i september 2011) forud for udtagning af slamprøverne.
Til undersøgelsen blev 50 ml prøve dispergeret i 600 ml 0,1 M NaOH natriumhydroxid. Denne metode går ud på at ryste en fortyndet prøve, og så vente på at
partiklerne falder ned ved henstand. Der antages at Stokes lov gælder.
Sedimenteringstiden viste, at der hovedsagelig er tale om kornstørrelser, der
sedimenterer hurtigere end lerpartikler. Dette underbygger, at tilklogning af boringer ikke skyldes mobilisering af lerpartikler alene.
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4.5

XRF og elemental analyser
I juli 2012 undersøgt Teknologisk Institut 3 slamprøver, se Bilag 7. De 3 prøver
stammer fra slam i det vand, der blev drænet fra testcellerne i forbindelse med
afslutning af Cyklus 1 i juni 2012. Hermed havde jordlagene været udsat for høj
pH igennem mange måneder (siden ludinfiltration i testcellerne i september
2011) forud for udtagning af slamprøverne.
Ved målingen blev der anvendt to analysemetoder. Røntgenfluoresens (XRF)
blev anvendt for at bestemme grundstoffer med atomnummer fra natrium og
opefter. En ”CHNS Elemental Analyser” blev anvendt for at bestemme indhold af
kulstof, brint, kvælstof og svovl.
Tabel 4-13 viser de mest relevante resultater for de 3 slamprøver.
Parameter

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

TC1
bundslam

TC3
bundslam

Sandfilter

16

34

32

0,7

2,4

2,6

4,6

2,0

2,3

26

4,5

8,0

P

0,74

0,99

1,3

N

0,50

0,24

0,26

udfældninger som følge af høj
pH

9,5

1,0

1,3

3,6

3,8

3,2

chlorid fra havvand – natrium
tillige fra luden

3,7

1,3

2,5

1,7

0,35

0,68

Si
Al
C
S

Fe
Ca
Na
Cl

Kilde

naturligt-forekommende: opløses af lud
hovedsagelig forureningsparametre

Tabel 4-13 Sammensætning af slamprøver (vægt procent). Kun udvalgte parametre er
vist (dog alle > 3 % er medtaget). Alle resultater ses i Bilag 7.

Nedenfor angives bemærkninger til resultaterne:
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•

Silicium/aluminium: silicium indgår i kvarts og amorf silicium, mens aluminium indgår i fx feldspat. Det skal huskes, at både silicium og aluminium findes i forbindelser med ilt- og brintatomer, hvormed den fundne
vægtprocent skal ganges op for at få vægtprocenten af hele forbindelsen. Som eksempel kan nævnes at silicium alene vejer 28,1 g/mol,
mens silikat vejer 96,1 g/mol, dvs. en faktor 3,4 højere. Hermed udgør
silikat en meget stor andel af den totale masse.

•

C/S/P/N: Disse grundstoffer findes alle sammen i organofosfor pesticider. Molforholdet i fx parathion for disse grundstoffer er 10/1/1/1, svarende til et vægtforhold på 120/32/31/14. Som det ses, passer dette forhold nogenlunde for C, P og N, mens der er et meget stort overskud af
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svovl. Det vides at elementær svovl er blevet deponeret i høfdedepotet
og det formodes, at lud har mobiliseret dette. Svovl indgår også i mineralet pyrit, som eventuelt kan udfældes i magasinet ved tilsætning af lud.
•

Natrium/chlorid: Forholdet mellem disse parametre (omregnet til mol) viser hhv. 3,4, 5,7 og 5,7. Hermed er det klart, at der ikke blot er tale om
saltvand, da forholdet her vil være omkring 0,8. Det ekstra natrium
stammer fra natron lud i slammets væskefase.

4.6

•

Calcium: Ifølge geokemiske beregninger udfælder calcium ved tilsætning
af lud. Udfældning kan ske i form af mineraler som calcit eller dolomit (se
Tabel 4-5). Det kan være, at små partikler af nyudfældede calciumholdige mineraler mobiliseres og findes i slammet. Der blev ikke observeret
brus ved tilsætning af syre, hvorfor mængden af calcit er meget begrænset.

•

Jern: Resultater fra boringskontroller viser, at vandet i testcellerne er reduceret, hvormed jern vil optræde i grundvandet som opløst Fe(II). Efter
tilsætning af lud, falder vandet indhold af jern formentlig som følge af udfældning af jernholdige mineraler. Jernindholdet i slammet kan muligvis
stamme fra mobilisering af disse nye udfældninger. Prøve 1 adskiller sig
fra de øvrige ved at have højt indhold af svovl og jern. Det kan være i
form af ny udfældede jernsulfider.

XRD og polarisationsmikroskop
I februar/marts 2013 har Geologisk Institut, Aarhus Universitet undersøgt to
slamprøver. Prøverne blev udtaget af Region Midtjylland. pH-værdien i begge
prøver var 10-11 (undersøgt ved hjælp af pH-strips). De undersøgte prøver ses i
Tabel 4-14 nedenfor:
HOF 1

HOF 2

Prøve

Bundfald af drænvand
efter sandfilter (mix fra
alle Testceller)

Bundslam fra drænvand
fra Testcelle TC2 fra 20
m3 tank

Udtagningsdato

04/07/2012

26/06/2012

Flaske

1 liter med skruelåg

100 ml med skruelåg

Bemærkning

tydelig to-deling: vandfa-

glinsende meget små

se øverst, glinsende
meget små geleklumper
nederst, få hvide flager

geleklumper, mange
små hvide flager

Tabel 4-14 Oversigt over slamprøver undersøgt på Aarhus Universitet.
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4.6.1

Polarisationsmikroskop
Prøverne blev forberedt på Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Forberedelsen
bestod af at placere en udtværet dråbe slam og vand på en slide, hvorefter prøve fik lov at lufttørre. Der blev tilsat Canada balsam (en epoxyagtigt substans,
der fastholder placeringen af slammet) og der blev sat en dækplade på. Prøven
blev undersøgt subjektivt i et polarisationsmikroskop.
Den visuelle vurdering viste et opsprækket, kantet mønster af et bindemiddel,
hvori få korn kunne ses.
Herefter er slammet tilført forskellige syrer og prøverne er igen undersøgt i mikroskop. Her blev der anvendt flussyre, saltsyre og salpetersyre. Der blev anvendt 40 % flussyre i 1 døgn, efterfyldt af 3 gange skylning i demineraliseret
vand. Mellem hvert skyl blev prøven nedcentrifugeret ved 3.000 omdrejninger i 3
minutter. Der blev anvendt 20 % saltsyre, hvor prøverne blev kogt i 30 minutter
(til at tage kalk- og jernforbindelser). Endelig blev der anvendt 65 % salpetersyre
(til at tage organisk stof) i 5 minutter. Efter syrebehandling blev prøverne undersøgt visuelt på en smearslide i et mikroskop.
Hovedresultaterne angives nedenfor:
Flussyre: Det opsprækket, kantet mønster fra tidligere kunne ikke ses. Til gengæld kunne der erkendes en misfarvet rast. Rumfanget af slam var reduceret
væsentlig. Dette resultat er i overensstemmelse med at der er tale om silikagel.
Saltsyre: Prøven brusede let, hvilket indikerer en ret lille mængde kalk. I mikroskopet kunne den samme opsprækket, kantet mønster erkendes. Rumfanget af
slammet blev reduceret lidt. Behandling af en prøve, der i forvejen var behandlet
med flussyre viste at flussyreresten var væk.
Salpetersyre: Denne syre blev anvendt på en prøverest fra forgående flussyre og
saltsyre behandling. Salpetersyren medvirkede til en ret begrænset ændring.

4.6.2

Røntgen diffraktion (XRD)
XRD er en metode, der giver oplysninger om den krystallografiske struktur af et
fast stof. Krystallinske mineraler har forskellige afstande mellem gitterplaner.
Disse afstande findes i et elektronisk bibliotek og udnyttes til at identificere mineraler. Selve målingen sker ved at sende røntgenstråler med varierende vinkler
ind på et tyndt lag materiale og detektere den diffrakterede stråle. Amorfe stoffer
kan ikke ses på et røntgendiffraktogram.
Prøverne blev forberedt på Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Forberedelsen
bestod i at placere en dråbe slam med vand på en slide, hvorefter prøven blev
tørrede og sendt til XRD undersøgelse på Activation Laboratories Ltd. i Ancaster,
Ontario, Canada. Resultaterne ses i Tabel 4-15 og analyserapporten findes i
Bilag 11.
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Prøve

HOF 1

HOF 2

halite

5

5

svovl

3

3

calcit

2

2

kvarts

4

spor

amorf

85

90

Tabel 4-15 Mineralindhold i % fra XRD-undersøgelse af tørrede slamprøver.

Som det ses af Tabel 4-15 er der ikke fundet mange krystallinske mineraler. Den
største mængde er halit, hvilket stammer fra udfældning ved indtørring af det
saltholdige slam. Langt den overvejende del af det tørrede slam er vurderet at
være amorfe materialer. Hermed underbygges en teori om, at der ikke er tale om
mobilisering af fine partikler fra de oprindelige aflejringer (ler og silt).
Det skal understreges, at de amorfe materialer vil inkludere natriumhydroxid
(dvs. indtørret lud) samt tilbageværende vandindhold i materialet. Netop vandindhold kan være væsentlig i lufttørret gel. Men det store indhold af amorft materiale sammen med XRF-resultaterne i afsnit 0 underbygger, at der er tale om én
eller flere former for silicium-forbindelser.

4.7

Blandingsforsøg i laboratoriet
I marts 2013 udførte NIRAS et mindre blandingsforsøg på laboratoriet ved Aarhus Universitet. Forsøget gik ud på at blande vandprøver med forskellige pHværdier sammen og observere, om der skete geldannelse.
I februar 2013 udtog Region Midtjylland udtog vandprøver fra TestCelle 2, Boring
9, Filter F3 og F1. Prøverne blev leveret til Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. Region Midtjylland udførte desuden pH-målinger af disse prøver og
fandt pH=7,3 for filter F3 (top) og pH=12,4 for filter F1 (bund). På grund af den
store forskel i pH, var disse prøver relevant for blandingsforsøget.
Ca. 10 ml af begge prøver blev blandet sammen og opbevaret i lukket glasflaske. Prøverne forblev klare, både før og efter sammenblanding. Der blev ikke
observeret geldannelse, hverken straks eller efter et par dages henstand.
Det må formodes, at prøven med høj pH havde et højt indhold af silicium, men
prøven med neutral pH havde et lavt indhold af silicium. I forhold til prøven fra
det dybe filter sker der ved sammenblanding således et pH fald samt en fortynding af siliciumindholdet. Et pH fald fremmer risikoen for geldannelse, mens fortynding af silicium reducerer risikoen. Blandingsforsøget viste, at disse modsatrettede ændringer ikke i det konkrete tilfælde medførte geldannelse.

4.8

Opløsningsforsøg i laboratoriet
I marts 2013 udførte NIRAS og Aarhus Universitet en række opløsningsforsøg.
De undersøgte prøver er:
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Prøvenummer

A

B

C

(HOF1 i afsnit 4.6)

(HOF2 i afsnit 4.6)

Prøvens oprindelse

Slam fra posefilter

Bundfald af drænvand efter sandfilter
(mix fra alle Testceller)

Bundslam fra
drænvand fra
Testcelle TC2 fra
20 m3 tank

Udtagningsdato

28/2-2013

04/07/2012

26/06/2012

Flaske

3 x 100 ml flasker
med skruelåg

1 liter med skruelåg

100 ml med skruelåg

Beskrivelse

tyk konsistens

tydelig to-deling:

glinsende meget

som smør, farve:
sort

vandfase øverst,
glinsende meget
små geleklumper
nederst, få hvide
flager, konsistens
som vandig grød

små geleklumper,
mange små hvide
flager, konsistens
som marmelade

Tabel 4-16 Oversigt over slamprøver undersøgt på Aarhus Universitet.

4.8.1

Fremgangsmåde
Der blev afvejet ca. 4 gram slam i 10 ml plastik centrifugeglas. Der blev afvejet 5
sæt (sæt 1-5), dvs. 15 prøver i alt. Sæt 1 blev tørret i 3 dage ved 110 °C til bestemmelse af tørstof. For at fremme opløsning blev de resterende prøver tilsat
forskellige koncentrationer natronlud, behandlet med ultralyd og givet varmebehandling. Der blev anvendt følgende fremgangsmåde:
Forberedelse: Alle prøver blev tilsat 3 ml 0,001M NaOH undtaget C4 (2 ml) og
C5 (0 ml) på grund af mangel på plads i glasset. Prøverne blev rystet i hånden
og centrifugeret ved 3.000 rpm i 3 minutter. Herefter blev rumfanget af slammængde aflæst visuelt. Dette rumfang dannede basislinjen for sammenligning
med de efterfølgende opløsningsforsøg.
Ludtilsætning: Sæt 2-5 blev tilsat 3 ml NaOH med følgende koncentrationer:
0,001 M (sæt 2), 0,01 M (sæt 3), 0,1 M (sæt 4) og 1 M (sæt 5). Prøverne blev
herefter blandet med spatel og rystet ind i mellem over en periode på 30 minutter. Herefter blev prøverne igen centrifugeret og rumfanget aflæst visuelt.
Ultralyd: Sæt 2-5 blev igen blandet spatel og rystet, hvorefter de blev sat i et
ultralydsbad ved 47.000 Hz i 5 minutter. Herefter blev prøverne igen centrifugeret og rumfanget aflæst visuelt.
Varme: Sæt 2-5 blev sat i en forvarmet ovn ved 50 °C i 90 minutter. Herefter blev
prøverne igen centrifugeret og rumfanget aflæst visuelt.
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4.8.2

Resultater (lud, ultralyd, varme)
Alle resultater ses i Bilag 12. Der blev fundet et tørstofindhold på 21, 4 og 3 % for
hhv. prøve A1, B1 og C1. Hermed er tørstofindholdet af Prøve A1 (fra posefilter)
meget større end bundfældningsprøverne (Prøve B1 og C1). Det bemærkes, at
supernatanten fra serien med Prøve A var meget mørk og uklar således at man
ikke umiddelbart kunne se toppen af slamlaget. Det formodes, at der var suspenderet stof, der ikke sedimenterede ved den anvendte centrifugering.
Rumfanget af slam efter forskellige behandlinger ses i Figur 4.18 nedenfor.

Figur 4.18 Rumfang af slamprøver ved forskellige behandlinger.

Som det ses af figuren, er der ved de forskellige behandlinger generelt sket et
lille fald i rumfanget af slam. Undtaget herfra er prøveserien A, hvor varmebehandling fik rumfanget af slam at stige. Dette kan muligvis skyldes, at suspenderet stof (der medførte uklarhederne i supernatanten) er flokkuleret under varmebehandling, således at det kunne centrifugeres ud.
Figur 4.19 viser ændring i slammets rumfang ved de forskellige behandlingsmetoder.
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Figur 4.19 Ændring i slammets rumfang under de 3 behandlingsmetoder for slamprøve A,
B og C.

Som det ses, er der generelt mindre end 20 % reduktion i rumfang. Hermed konkluderes, at selv kombination af de 3 forskellige løsninger ikke vil bidrage væsentlig til regenerering af boringerne. Prøveserien A opfører sig lidt forskelligt fra
de øvrige. Her er der tegn på, at ultralydbehandlingen har brudt partiklerne op
således at de ikke længere kan centrifugeres ud. Under varmebehandlingen er
der sket en flokkulering, således at partiklerne igen kunne centrifugeres ud.
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5

KONKLUSIONER
I dette kapitel angives de vigtigste konklusioner.

5.1

Hovedårsagen til tilklogningsproblemet
Resultaterne fremlagt i denne rapport peger på, at hovedårsagen til tilklogning af
boringer ved Høfde 42 er natronluds langsomme opløsning af naturligt forekommende silicium og en efterfølgende dannelse af silicium polymer/gel især ved
pH-fald. Denne konklusion anses for at være velunderbygget. Nedenfor viser
Tabel 5-1 en sammenstilling af de potentielle årsager til tilklogning. Argumenter,
der taler for og imod den enkelte potentielle årsag angives.

Årsager

Taler for

Taler imod

• Ingenting

• Tidligere undersøgelser viser ikke bimodal kornstørrelsesfordeling, så sandvandring i større stil er usandsynlig.

fysiske årsager
Tilstopning med
finsand

• Anvendte boremetoder forventes at være fuldt tilstrækkelige til at undgå problemer med sand
• Selv om gruskastning stopper med finsand, burde der
godt kunne pumpes 100 l pr. time.
• XRD (4.6.2) viser amorft faststof med begrænset kvarts
• Polarisationsmikroskop (4.6.1) viser meget få partikler
Tilstopning med silt

• Andreasen pipette (0) viser sedimentering
ved samme hastighed som silt

• Tidligere undersøgelser viser ikke bimodal kornstørrelsesfordeling, så siltvandring i større stil er usandsynlig.

• Formationen indeholder silt

• XRD (4.6.2) viser amorft faststof uden feldspat og begrænset kvarts
• Polarisationsmikroskop (4.6.1) viser meget få partikler

Tilstopning med ler

• Dispergering af ler med natronlud er et
kendt fænomen
• Boringskonstruktion (3.2.2) viser, at der er
anvendt bentonitafpropning

• Dispergeret ler burde kunne passere gruskastningen.
Derfor burde det ikke stoppe boringen, og det burde fanges i posefiltre.
• XRD (4.6.2) viser amorft faststof uden lermineraler
• Andreasen pipette (0) viser sedimentering ved samme
hastighed som silt

Nedsat permeabilitet
i magasin pga. dispergering af ler
Dannelse af organiske kolloider

• Dispergering af ler med natronlud er kendt
fænomen, og det kan nedsætte permeabiliteten i lerholdige formationer.
• Undersøgelser ved Andreasen pipette (0)
viser en vandfarve, der er typisk for organisk

• Boringsydelsen kan forbedres med lufttryk, hvilket viser,
at der ikke kun er tale om en magasineffekt, men om
lokal tilstopning ved boringen.
• Organiske kolloider forventes at kunne passere
gruskastning og slidser uden problemer

stof
Biologiske årsager
Dannelse af biofilm
af aerobe mikroorga-

• Boringskontrol (4.1) viser højt indhold af
NVOC

• Boringskontrol (4.1) viser høj pH og dermed dårlige
vækstbetingelser for mikroorganismer

• Boringskontrol (4.1) viser højt indhold af jern
i visse boringer efter ludtilsætning (dog kan

• Boringskontrol (4.1) viser høj pH og dermed dårlige
vækstbetingelser for mikroorganismer

nismer
Vækst af jern- svovleller methanbakterier

dette være partikulært), og tidligere resultater viser sulfid og methan
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Årsager

Taler for

Taler imod

• Boringskontrol (4.1) viser højt indhold af jern

• Teoretisk set bør jern fælde ud i magasinet ved tilsæt-

i visse boringer efter ludtilsætning (dog kan
dette være partikulært)

ning af lud og dermed ikke skabe senere problemer i
pumpeboringer

kemiske årsager
Okker

• der er fundet lavt indhold i jern i de fleste boringskontroller (4.1) samt nogle slamprøver fra efter ludtilsætning
(4.5)
Kalk

• Sedimenteringsforsøg (4.3.3) og slamprøver
(4.6) viser hvide flager, der kan være kalk

• Teoretisk set bør kalk fælde ud i magasinet ved tilsætning af lud og dermed ikke skabe senere problemer i
pumpeboringer
• Der er fundet lavt indhold af calcium i boringskontroller
(4.1) samt slamprøver efter ludtilsætning (4.5)

Dannelse af silicium
polymer/gel

• boringskontrol (4.1) viser ekstremt høje
koncentrationer af silicium

• Ingenting

• sedimenteringsforsøg (4.3.3) og slamprøver
(4.6) viser hvide flager, der kan være silicium
• neutralisering (0) af grundvandsprøver
medfører gelédannelse
• XRF (0) viser højt indhold af silicium og
aluminium
• polarisationsmikroskop (4.6.1) viser indskrumpning af bindemiddel ved tørring og
viser få krystallinske materialer
• XRD viser få krystallinske materialer. (4.6.2)

Tabel 5-1 Sammenstilling af potentielle årsager til tilklogning af boringer. Afsnit med
videre oplysninger angives i parentes. Årsagen med grøn raster er den mest
sandsynlige.

Som det ses af tabellen, er dannelse af silicium polymer /gel den overvejende
sandsynlige årsag til tilklogning af boringer. Processen formodes at kunne foregå
over hele magasinet, hvor siliciumindholdet er højt.
Dog forventes det, at processen kan være særlig udtalt ved boringer, såfremt
uhensigtsmæssig drift sænker vandspejlet under filtertop. Dette muliggør opløsning af kuldioxid fra atmosfæren og i særdeleshed fra poreluft (hvor indholdet af
kuldioxid kan være meget højt). I takt med at kuldioxid opløses i vandet falder
pH-værdien (uden at siliciumindholdet formindskes), hvormed risikoen for geldannelse stiger. Fald af pH som følge af opløsning af kuldioxid i vand med høj
pH blev undersøgt i /22/. Her blev der opstillet en række flasker med en blanding
af jord og lud både. Henstilling af flasker skete både med og uden tætte låge.
Resultater viste, at der skete et pH-fald på 1,9 – 2,7 pH-enheder over en periode
på en uge i flasker uden tætte låge. Start pH var oftest omkring pH=12 og slut
pH var oftest i intervallet 9-10. Generelt var der ingen effekt efter 1 time, mens
der var et stort pH-fald allerede efter 1 døgn.
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5.2

Løsninger til tilklogningsproblemet
Begrænsede laboratorieundersøgelser har vist, at anvendelse af stærk lud, ultralyd og varme ikke har den store effekt på opløsning af den dannede silikagel. Til
gengæld viste laboratorieforsøg med flussyre, at denne syre opløser gelen. Dog
er denne metode ikke anvendelig i felten, blandt andet som følge af syrens giftighed og magasinets høje pH-værdi.
I flere af prøverne virker gelen forholdsvis blødt, hvorfor en kraftig fysisk påvirkning af boringerne ved trykluft/vakuum kan have en vis effekt i forbindelse med
regenerering. Optimering af boringskonstruktion og pumpedrift vil også minimere
problemerne, se kapitel 6.

5.3

Fortolkning af grundvandskemien
Gennemgang af data i denne rapport har medført en forfining af den geokemiske
model for, hvad der foregår i depotet, når natronlud infiltreres for at hydrolysere
organophosphor pesticider. Grundlaget for denne forfining er blandt andet analyse af vandprøver for boringskontrolparametre både før og efter tilsætning af natronlud.
Grundvandets sammensætning ændres radikalt ved tilsætning af natronlud. Den
stigende pH medfører, at der sker en række geokemiske ændringer med det
samme, samt at nogle langsomme ændringer iværksættes.
Blandt de hurtige geokemiske ændringer er stigning af pH og udfældning af calcium mineralerne kalk og dolomit. Herudover formodes, at jernet også udfælder
som jernoxider. Denne udfældning kræver dog en foregående iltning, hvorfor
processen kan være lidt langsommere end udfældning af kalk.
Samtidig iværksættes en mere langsom opløsning af aluminium og især silicium.
Denne opløsningsproces forløber over mange måneder, hvor koncentrationen af
silicium i grundvandet stiger til flere tusinde mg/l. Silikat danner polymerer ved en
kondensationsreaktion, se nedenstående reaktionsligning.

Så længe pH værdien er høj, er polymerer stabile /18/, og depolymerisering begrænses. Polymererne danner diskrete kolloide partikler, som langsomt vokser
/15/. Hvis koncentrationen af silikat stiger til omkring 1 % (10.000 mg SiO2/l), kan
geldannelse forekomme. Denne ”alkali silica reaction” (ASR) kendes som en af
de mest alvorlige årsager til nedbrydning af cement /21/.
Ved høj pH og under 10.000 mg SiO2/l er geldannelse begrænset, da de enkelte
partikler er negativt ladede og frastøder hinanden. Over tid forbruges natronlud,
og pH-værdien i de enkelte testceller falder. Dette mindsker frastødning af polymerpartiklerne og muliggør kollisioner mellem partikler, således at geldannelse
kan foregå ved dannelse af bindinger mellem de enkelte partikler. Geldannelsen
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fremmes desuden af tilstedeværelse af natrium, der opvejer partiklernes negative ladning /19/. Det formodes, at geldannelsesprocessen fremmes i boringerne
af pH-fald skabt af den neutralisering, der forårsages af opløsning af kuldioxid fra
luften og især fra poreluften.
Det kan ikke afvises, at der sammen med rent siliciumpolymer dannes en aluminosilikat geopolymer /20/. Disse uorganiske polymerer er amorfe og består af et
tilfældigt tredimensionelt netværk af aluminat og silikat enheder, med ladningsbalance skabt af fx natriumioner.
Grundvandets sammensætning indikerer, at der sker en stigning i chloridindhold
i de dybe filtre med tid. Hvis årsagen ikke beror på analysefejl, kan forklaringen
være opstigning af saltvand nedefra. Denne forklaring kan nuanceres ved at
inddrage densiteter. Densiteten af den fortyndede lud stiger med tid som følge af
vandets stigende indhold af silicium og hydrolyseprodukter. Hermed kan den
fortyndede lud synke til bunds og til dels udskifte det natuligt saltvand, der til
gengæld stiger til niveauet af de dybe filtre. Den resulterende blanding af naturlit
saltvand og fortyndet lud har en lavere pH, højere chlorid og omtrent det samme
natriumindhold (da natrium fra luden erstattes af natrium fra salt) i forhold til den
oprindelige fortyndede lud. Denne forklaring kræver, at opstigning af saltvand til
niveauet af de dybe filtre er sket i intervallet mellem prøvetagningsrunden i januar 2012 og prøvetagningsrunden i maj 2012 og ikke i intervallet mellem ludtilsætning i september 2011 og prøvetagningsrunden i januar 2012.
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6

ANBEFALINGER
I dette kapitel angives en række kortsigtede og langsigtede anbefalinger.

6.1

Kortsigtede anbefalinger
På kort sigt anbefales følgende:
1. Ved drift af pumpe- og infiltrationsboringer sikres følgende: a) pumpen
sættes i konstant drift, b) sænkning under toppen af filteret undgås, c)
borerøret lukkes lufttæt – også under stilstand.
2. Boringen regenereres jævnligt. Da kemiske metoder til regenerering er
uden den store effekt, anbefales disse ikke. Da gelen er forholdsvis blød,
vil kraftige, fysiske oparbejdningsmetoder som indblæsning af kvælstof
under tryk have en vis effekt. Erfaringer fra regenerering af vandindvindingsboringer inddrages.
3. Der udføres supplerende målinger: a) nye boringskontrolanalyser til bekræftelse af blandt andet chloridindholdet, og hvor analysepakken inkluderer barium (der udtages evt. supplerende filtrerede prøver til bestemmelse af opløst jern), b) flere XRF-målinger af slammet med bl.a. fokus
på redoxtrin af svovl.

6.2

Langsigtede anbefalinger
På langt sigt anbefales følgende:
1. Ved kommende arbejde anvendes væsentligt lavere koncentration af natronlud end hidtil. Såfremt luden opbruges, kan der eventuelt suppleres i
forbindelse med recirkulering.
2. Ved udførelse af nye boringer dimensioneres gruskastning og filterslidser på basis kornstørrelsesfordelingen i de enkelte boringer. Der anvendes forsøgsvist stålfiltre med kontinuerte slidser. Filterslidserne dimensioneres efter udenlandske normer i stedet for danske, dvs. således, at
slidsestørrelsen omtrent svarer til undergrænsen for sortering af
gruskastningen.
3. Der inddrages ekspertviden fra andre fagområder (fx cementbranchen) i
forbindelse med kemiske forhold omkring silicium, svovl og jern. Der kan
eventuel suppleres med udførsel af udvidet geokemiske modellering.
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RESULTATER FOR PRØVE
Parameter

- Enhed Metode

Testcelle 1Akk
2945/12
Kommentar nr:
*1
Prøvested nr:
**1

Testcelle 1- Testcelle 2- Testcelle 2- Testcelle 32946/12
2947/12
2948/12
2949/12
*1
*1
*1
*1
**2
**3
**4
**1

Ledningsevne
pH
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2Nitrat, NO3Fluorid, FJern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3Sulfat, SO4-Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
Oxygen, opløst, O2
NVOC
Siliciumdioxid, SiO2
Chlorid, ClSulfid, S
Aluminium, Al
Nikkel, Ni
Total phosphor, P
Methan, CH4
Purge & Trap, chlorerede opl.
Purge & Trap, BTEXN
Kulbrinter i vand
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Naphtalen
Total kulbrinter
Trichlormethan (Chloroform)
1,1,1-trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
Tetrachlorethylen

mS/m
pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DS 288
DS 287,AK.26
DS 224,MOD AK 165
DS 222,MOD AK 165
DS 222+223,MOD,AK165
DS 218,MOD
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg.3120B
DS 253
SM17udg.1989 4500
DS 204
DS 236
DS 2205
SM 17udg,5310 C
Koroleff,MOD AK 165
DS/EN ISO 15682:2001
DS 280 + DS 278
SM 17udg,3120B
DS259/ICP
DS 259+SM17udg.3120B
GC/FID/vand AK.65
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK.61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK. 61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152

648
12
6.8
2.40
46.9
21
13
<0.05
1800
10
<50
<50
<0.5
8650
35000
790
1300
<100
9
<1
210
påvist
påvist
påvist
510
1100
1900
18000
290
54000
<0.20
<0.20
<0.20
100
8.0

295
12
17.0
1.82
56.5
19
0.9
<0.05
8700
47
<50
<50
<0.5
36200
33000
8800
3500
236
1
<1
480
påvist
påvist
påvist
14000
9600
1900
12000
32
48000
<0.20
<0.20
<0.20
700
1.8

100
10
10.3
3.25
132
16
29
1.9
2600
29
240
62
<0.5
16100
35000
260
3700
<100
1
<1
930
påvist
påvist
påvist
110
1100
13000
37000
300
260000
<0.20
<0.20
<0.20
18
24

257
12
15.2
2.83
71.8
16
5.5
0.24
8400
39
<50
<50
<0.5
41700
35000
5900
3700
151
0.9
<1
1400
påvist
påvist
påvist
7700
13000
7300
26000
110
220000
<0.20
<0.20
<0.20
520
13

887
11
11.1
16.2
20.9
14
1.8
0.22
2400
18
93
<50
<0.5
9200
37000
180
3700
<100
<0.5
<1
360
påvist
påvist
påvist
430
2900
8100
27000
46
49000
<0.20
<0.20
<0.20
34
8.0
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Parameter

- Enhed Metode
Kommentar nr:
Prøvested nr:

Testcelle 3Akk
2950/12
*1
**2

-

-

-

-

Ledningsevne
pH
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2Nitrat, NO3Fluorid, FJern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3Sulfat, SO4-Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
Oxygen, opløst, O2
NVOC
Siliciumdioxid, SiO2
Chlorid, ClSulfid, S
Aluminium, Al
Nikkel, Ni
Total phosphor, P
Methan, CH4
Purge & Trap, chlorerede opl.
Purge & Trap, BTEXN
Kulbrinter i vand
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Naphtalen
Total kulbrinter
Trichlormethan (Chloroform)
1,1,1-trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
Tetrachlorethylen

mS/m
pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DS 288
DS 287,AK.26
DS 224,MOD AK 165
DS 222,MOD AK 165
DS 222+223,MOD,AK165
DS 218,MOD
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg.3120B
DS 253
SM17udg.1989 4500
DS 204
DS 236
DS 2205
SM 17udg,5310 C
Koroleff,MOD AK 165
DS/EN ISO 15682:2001
DS 280 + DS 278
SM 17udg,3120B
DS259/ICP
DS 259+SM17udg.3120B
GC/FID/vand AK.65
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK.61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK. 61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152

342
12
8.9
1.31
13.2
14
3.3
<0.05
9300
17
<50
<50
<0.5
39800
34000
2800
3400
169
0.8
<1
770
påvist
påvist
påvist
1500
5900
11000
46000
110
91000
<0.20
<0.20
<0.20
180
4.5
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De påviste kulbrinter svarer ikke til et normalt kulbrinteprodukt. De påviste stoffer kan komme ved udvaskning af enten delvist nedbrudt
benzin eller diesel/fyringsgasolie.
Detektionsgrænserne for Purge & Trap-analysen er hævet, p. gr. a. prøvens høje indhold af chlorerede opløsningsmidler.

Camilla Højsted

MILANA
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 196413
Udskrevet: 20-03-2012
2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

BILAG 2

Milana, 2012

Boringskontrolanalyser. 6 vandprøver udtaget 11/01-2012 til
boringskontrolanalyse.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

TEST Reg. nr. 361

ANALYSERAPPORT
Udskrevet:
Version:
Udtaget:
Modtaget:
Påbegyndt:
Udtaget af:

Region Midtjylland - Regionshuset
Lægårdsvej 12
7500 Holstebro
Anja Melvej - rhru

13-06-2012
2
07-05-2012
09-05-2012
09-05-2012
Rekv./AM

Vand
Sagsnummer: Life09/ENV/DK368 Høfde 42
Kunde:
Region Midtjylland - Regionshuset, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
Prøvested:
**1: 673-00006, Life09/ENV/DK368 Høfde 42,Testcelle 1 Boring 5,
**2: 673-00006, Life09/ENV/DK368 Høfde 42,Testcelle 1 Boring 5,
**3: 673-00006, Life09/ENV/DK368 Høfde 42,Testcelle 2 Boring 6,
**4: 673-00006, Life09/ENV/DK368 Høfde 42,Testcelle 2 Boring 6,
**5: 673-00006, Life09/ENV/DK368 Høfde 42,Testcelle 3 Boring 5,
**6: 673-00006, Life09/ENV/DK368 Høfde 42,Testcelle 3 Boring 5,

RESULTATER FOR PRØVE 39253-39258
Parameter

- Enhed Metode
Kommentar nr:
Prøvested nr:

TC1-5-3Akk
39253/12
*1
**1

TC1-5-139254/12
*1
**2

TC2-6-339255/12
*1
**3

TC2-6-139256/12
*1
**4

TC3-5-339257/12
*1
**5

491
10.5
2.7
0.41
7.77
21
40
<1
1300
30
<250
<100
<5
6800
607
182
893
1630
810
<10
3000
påvist
påvist
påvist
180
570
910
3500
150
28000
<2.0
<2.0
<2.0
46
4.2

275
11
5.9
<0.16
4.70
19
<10
<1
9100
59
<250
<100
<5
41200
1208
680
8920
1255
12000
<10
1500
påvist
påvist
påvist
10000
7400
2000
11000
28
43000
<2.0
<2.0
<2.0
810
2.9

921
8
<4.0
0.69
9.48
16
29
2
3000
32
<250
<100
<5
13900
1640
900
708
1483
2600
<10
12000
påvist
påvist
påvist
82
500
9200
5600
250
74000
<2.0
<2.0
<2.0
9.5
9.5

261
11
12.7
<0.16
13.3
16
<10
<1
8900
37
<250
<100
<5
44900
3405
1390
7460
1926
14000
<10
2300
påvist
påvist
påvist
4500
10000
7200
19000
160
130000
<2.0
<2.0
<2.0
390
11

840
9.5
8.7
0.194
5.52
14
<10
<1
2400
17
<250
<100
<5
11000
1080
600
926
2014
1400
<10
4400
påvist
påvist
påvist
140
640
1500
19000
34
43000
<2.0
<2.0
<2.0
33
8.0

Ledningsevne
pH
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2Nitrat, NO3Fluorid, FJern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3Sulfat, SO4-Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
Oxygen, opløst, O2
NVOC
Total phosphor, P
Siliciumdioxid, SiO2
Total kvælstof, Tot-N
Chlorid, ClSulfid, S
Aluminium, Al
Nikkel, Ni
Methan, CH4
Purge & Trap, chlorerede opl.
Purge & Trap, BTEXN
Kulbrinter i vand
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Naphtalen
Total kulbrinter
Trichlormethan (Chloroform)
1,1,1-trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
Tetrachlorethylen

mS/m
pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DS 288
DS 287,AK.26
DS 224,MOD AK 165
DS 222,MOD AK 165
DS 222+223,MOD,AK165
DS 218,MOD
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg.3120B
DS 253
SM17udg.1989 4500
DS 204
DS 236
DS 2205
SM 17udg,5310 C
DS/EN ISO 6878:2004
Koroleff,MOD AK 165
DS/EN ISO 11905-1:1998
DS/EN ISO 15682:2001
DS 280 + DS 278
SM 17udg,3120B
ICP/MS
GC/FID/vand AK.65
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK.61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK. 61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152

Prove
MILANA
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 203846
Udskrevet: 13-06-2012
1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

TEST Reg. nr. 361

Parameter

- Enhed

Metode
Kommentar nr:
Prøvested nr:

TC3-5-1Akk
39258/12
*1
**6

-

-

-

-

Ledningsevne
pH
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2Nitrat, NO3Fluorid, FJern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3Sulfat, SO4-Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
Oxygen, opløst, O2
NVOC
Total phosphor, P
Siliciumdioxid, SiO2
Total kvælstof, Tot-N
Chlorid, ClSulfid, S
Aluminium, Al
Nikkel, Ni
Methan, CH4
Purge & Trap, chlorerede opl.
Purge & Trap, BTEXN
Kulbrinter i vand
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener
Naphtalen
Total kulbrinter
Trichlormethan (Chloroform)
1,1,1-trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
Tetrachlorethylen

mS/m
pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DS 288
DS 287,AK.26
DS 224,MOD AK 165
DS 222,MOD AK 165
DS 222+223,MOD,AK165
DS 218,MOD
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg.3120B
DS 253
SM17udg.1989 4500
DS 204
DS 236
DS 2205
SM 17udg,5310 C
DS/EN ISO 6878:2004
Koroleff,MOD AK 165
DS/EN ISO 11905-1:1998
DS/EN ISO 15682:2001
DS 280 + DS 278
SM 17udg,3120B
ICP/MS
GC/FID/vand AK.65
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK.61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/FID/pentan AK. 61
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152
GC/MS, P&T, AK152

286
11
4.5
<0.16
11.6
14
<10
<1
9600
29
<250
<100
<5
44000
2400
920
6110
2223
17000
<10
3900
påvist
påvist
påvist
1800
2400
8500
19000
170
110000
<2.0
<2.0
<2.0
170
10

Prove

KOMMENTARER
*1

Detektionsgrænserne for Purge & Trap-analysen er hævet, p. gr. a. prøvens høje indhold af BTEX'er.
Det har ikke været muligt at udføre analyse af hydrogencarbonat, aggresiv kuldioxid, opløst ilt samt methan.

Mikkel West-Nørager

MILANA
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 203846
Udskrevet: 13-06-2012
2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

BILAG 3

Milana, 2012

Boringskontrolanalyser. 6 vandprøver udtaget 07/05-2012 til
boringskontrolanalyse.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

TEST Reg. nr. 361

ANALYSERAPPORT
Udskrevet:
Version:
Udtaget:
Modtaget:
Påbegyndt:
Udtaget af:

Region Midtjylland - Regionshuset
Lægårdsvej 12
7500 Holstebro
Morten Bondgaard - rhruMOB

12-07-2011
1
24-06-2011
27-06-2011
27-06-2011
Rekv.

Vand
Sagsnummer: Sag Høfte 42
Kunde:
Region Midtjylland - Regionshuset, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
Prøvested:
Sag Høfde 42, Høfde 42

RESULTATER FOR PRØVE 44591-44596
Parameter

- Enhed Metode

TC1-5 filter 1Akk TC1-5 filter 3- TC2-6 filter 1- TC2-6 filter 3- TC3-5 filter 144591/11
44592/11
44593/11
44594/11
44595/11
Kommentar nr:
*1
*1
*1
*1
*1

Ledningsevne
pH
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2Nitrat, NO3Fluorid, FJern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3Sulfat, SO4-Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
NVOC
Total phosphor, P
Silikat, Si
Total kvælstof, Tot-N
Chlorid, ClNikkel, Ni

mS/m
pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

DS 288
DS 287,AK.26
DS 224,MOD AK 165
DS 222,MOD AK 165
DS 222+223,MOD,AK165
DS 218,MOD
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg.3120B
DS 253
SM17udg.1989 4500
DS 204
DS 236
SM 17udg,5310 C
DS 292,MOD AK 165
Koroleff,MOD AK 165
DS 221,MOD
DS/EN ISO 15682:2001
ICP/MS

2650
6.4
19.6
<0.0016
1.51
0.21
20
1.2
3800
110
485
407
<1
1600
15800
315
194
141
37.1
24.9
5700
27

440
6.1
7.6
<0.0016
0.59
0.31
19
0.50
520
32
107
59
122
400
2810
117
97
50.2
27.8
14.2
860
31

2680
5.1
10
<0.0016
0.91
0.64
100
1.7
3500
120
449
408
183
2300
15800
139
91
49.0
53.4
17.0
5600
79

1180
4.3
9.2
<0.0016
1.18
1.4
170
3.2
890
50
308
130
2100
7130
270
182
70.3
35.6
1400
330

2550
6.5
11.7
<0.0016
0.314
0.54
92
1.5
2800
98
392
330
305
1900
13100
73
102
51.0
45.5
14.0
4300
100

Prove
Parameter

- Enhed Metode
Kommentar nr:

TC3-5 filter 3Akk
44596/11
*1

-

-

-

-

Ledningsevne
pH
Ammonium, NH4+
Nitrit, NO2Nitrat, NO3Fluorid, FJern, Fe
Mangan, Mn
Natrium, Na+
Kalium, K+
Calcium, Ca++
Magnesium, Mg++
Hydrogencarbonat, HCO3Sulfat, SO4-Inddampningsrest
Aggressiv kuldioxid, CO2
NVOC
Total phosphor, P
Silikat, Si

mS/m
pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

MILANA
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 181868
Udskrevet: 12-07-2011
1 af 2

DS 288
DS 287,AK.26
DS 224,MOD AK 165
DS 222,MOD AK 165
DS 222+223,MOD,AK165
DS 218,MOD
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg,3120B
SM 17udg.3120B
DS 253
SM17udg.1989 4500
DS 204
DS 236
SM 17udg,5310 C
DS 292,MOD AK 165
Koroleff,MOD AK 165

770
6.2
5.6
<0.0016
0.377
0.77
102
2.2
790
37
285
101
61
1200
5250
205
185
115
53.4

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

TEST Reg. nr. 361

Total kvælstof, Tot-N
Chlorid, ClNikkel, Ni

mg/l
mg/l
µg/l

DS 221,MOD
DS/EN ISO 15682:2001
ICP/MS

21.4
1200
320

Prove

KOMMENTARER
*1

Til indampning er brugt 10 ml prøve istedet for 150 ml, dette giver større usikkerhed på resultatet.

Mikkel West-Nørager

MILANA
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 181868
Udskrevet: 12-07-2011
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

BILAG 4

Milana, 2011

Boringskontrolanalyser. 2 vandprøver udtaget 30/06-2011 til analyse for ilt,
svovlbrinte og methan.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

TEST Reg. nr. 361

ANALYSERAPPORT
Udskrevet:
Version:
Udtaget:
Modtaget:
Påbegyndt:
Udtaget af:

Region Midtjylland - Regionshuset
Lægårdsvej 12
7500 Holstebro
Morten Bondgaard - rhruMOB

07-07-2011
1
30-06-2011
30-06-2011
30-06-2011
Rekv.

Vand
Sagsnummer: Sag Høfde 42
Kunde:
Region Midtjylland - Regionshuset, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
Prøvested:
Sag Høfde 42, Høfde 42

RESULTATER FOR PRØVE 46331-46332
Parameter

- Enhed Metode
Kommentar nr:

TC2 6-1Akk
46331/11
*1

TC2 6-346332/11
*1

<0.2
0.16
49

<0.2
0,90
4.1

-

-

-

Oxygen, opløst, O2
Sulfid, S
Methan, CH4

mg/l
mg/l
mg/l

DS 2205
DS 280 + DS 278
GC/FID/vand AK.65

Prove

KOMMENTARER
*1

Ingen kommentar

Mikkel West-Nørager

MILANA
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 182269
Udskrevet: 07-07-2011
1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

BILAG 5

Milana, 2012

pH’s indflydelse på analyser lavet på Høfde 42. Udarbejdet af CH/MWN, juni
2012.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

MILANA, juni 2012 CH/MWN

pH´s indflydelse på analyser lavet på Høfde 42.

Vandprøverne fra høfde 42 er analyseret for en lang række uorganiske og organiske parametre. I
laboratoriet har det ikke været muligt at arbejde med prøverne ufortyndet, så alle prøver er med det
samme fortyndet x100, x1000 og x10000 i et stinkskab. Da det har været nødvendigt med denne
fortynding, er der med det samme nogle parametre, hvor det ikke giver mening at udføre analysen. Det
drejer sig om de meget ilt-følsomme analyser; hydrogencarbonat, methan, sulfid, opløst ilt og aggressiv
kuldioxid. Den eneste analyse, der er udført på den ufortyndede prøve, er måling af pH.
Ved de nævnte fortyndinger vil der ske en ændring af pH, således at den konkrete analyse er foretaget på
en prøve med en pH på 7-9. Nedenfor er skitseret, hvordan pH kan have indflydelse på de forskellige typer
af analyser.
Metalanalyser: Alle prøver destrueres med et overskud af salpetersyre og pH vil derfor ikke have betydning
for analyseresultater.
Organiske analyser: Ved ekstraktion af prøverne vil pH ikke have indflydelse på ekstraktionseffektiviteten
og den efterfølgende analyse ved GC.
Uorganiske parametre: Analysemetoderne er gennemgået og det er anført i nedenstående tabel, hvorvidt
der kan være en effekt af pH i forhold til den standard analysemetode der er udført.
Nitrit + Nitrat (DS 222 + 223 AK165)
NH 4
Fluorid (DS 218)
Ledningsevne
Inddampningsrest
NVOC (SM 17udg.1989 4500)
Chlorid
Sulfat

OK
OK *
OK
OK
OK
OK
OK *
OK

De eneste to parametre, hvor pH kan have indflydelse på analysemetoden er chlorid og ammonium. Det er
først muligt at fastslå ved nærmere undersøgelser om dette er tilfældet, dog er det laboratoriets vurdering,
at pH ikke i de fortyndede prøver ikke har nogen indflydelse.

BILAG 6

Teknologisk Institut, 2012

Undersøgelse af 3 neutraliserede væskeprøver. Analyserapport nr. 479940.
Dateret 2012.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon 72 20 10 00
Telefax 72 20 10 19
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Analyserapport nr. 479940
Opgave:

Undersøgelse af 3 neutraliserede væskeprøver.

Prøvetagning ved:

Rekvirenten

Prøvemodtagelse:

15. maj 2012

Analyseperiode:

Bemærkninger:

Resultaterne af analysen, prøvemærkning samt redegørelse
for anvendt(e) metode(r) er anført i rapporten og vedrører kun
de(t) prøvede emne(r) eller de(n) til analyse udtagne
delprøve(r).

Analysen er udført i henhold til Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver.
Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium har godkendt
uddraget.

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium, Aarhus

Ivan Christensen
Laboratorieleder

2012.

dkv
Laborant

Rapport nr.:

Antal bilag:

Side 1 af 4

På de tre modtagne væskeprøver blev efter aftale udført nedenstående analyser.

Prøvemærkning:
Prøve 1: NPC, Testcelle 1, Boring 5, Filter 1, 7/5-2012
Prøve 2: NPC, Testcelle 2, Boring 6, Filter 1, 7/5-2012
Prøve 3: NPC, Testcelle 3, Boring 5, Filter 1, 7/5-2012

Efter nogle dages henstand blev med en ske udtaget ca 70 g af den geléagtige del i
bunden af beholderen. Det kunne dog ikke undgås, at noget af den ovenstående
væske kom med. På de udtagne delprøver blev bestemt tørstof (tørring ved 60 °C i 3
dage). På tørstoffet blev bestemt gløderest (glødning ved 550 °C i 2 timer), total
kulstof ved elementaranalyse samt grundstoffer ved henholdsvis ICP-AES og ICPMS efter mikrobølgeinduceret oplukning med flussyre/salpetersyre efterfulgt af
genopløsning med borsyre. Ved syretilsætning kunne ikke konstateres gasudvikling,
hvilket indikerer fravær af fx carbonater; total kulstof er derfor det samme som
organisk kulstof.

Resultater:

Parameter

Prøve 1

Tørstof (TS), % (m/m)
Gløderest i TS, % (m/m)

5,3
58

TOC i TS, % (m/m)

2012.

5,9

Rapport nr.:

Prøve 2

Prøve 3

4,7

2,4

59

72

6,3

3,4

Antal bilag:

Præcision
5 % rel
5 % rel
10 % rel

Side 2 af 4

Parameter
Ag µg/g (TS)

Prøve 1
0,030

Prøve 2
0,024

Prøve 3
0,017

DL

% RSD
0,01

17
13

Al µg/g (TS)

29

37

27

3

As µg/g (TS)

13

11

41

0,01

1,2
2,4

Ba µg/g (TS)

3,0

2,3

0,51

0,3

Be µg/g (TS)

-

-

-

0,03

Bi µg/g (TS)

0,0093

0,098

0,035

Ca µg/g (TS)

80

180

160

0,002

1,7

9

8,7

Cd µg/g (TS)

0,10

0,15

0,098

0,01

4,1

Co µg/g (TS)

0,24

0,37

0,20

0,02

4,5

Cr µg/g (TS)

8,8

4,7

0,04

6,9

20

Cu µg/g (TS)

520

230

400

9

0,80

Fe µg/g (TS)

130

110

38

9

5,4

Hg µg/g (TS)

600

1200

380

0,03

9,9

K µg/g (TS)

400

710

1000

Mg µg/g (TS)

1,4

Mn µg/g (TS)

0,20

18
0,23

0,07

9,5

0,36

0,03

7,8

0,03

0,42

3

1,5

0,06

5,1

42

61

45

Na µg/g (TS)

190000

179000

219000

P µg/g (TS)
Pb µg/g (TS)
S µg/g (TS)

2,6
12600
0,22
243000

3,2
21400
0,90
181000

2,5

6,6

Mo µg/g (TS)

Ni µg/g (TS)

12

3,0
12500
0,40
137000

10

2,7

0,01

3,3

3

2,9

Sb µg/g (TS)

17,1

21,3

38,7

0,01

1,2

Se µg/g (TS)

2,9

2,8

7,0

0,04

8,6

Sn µg/g (TS)

0,74

2,8

0,39

0,02

5,5

Tl µg/g (TS)

-

-

-

0,02

V µg/g (TS)

-

-

3,9

0,4

Zn µg/g (TS)

1,6

2,1

1,8

0,03

4,5
11

%RSD angiver den procentiske relativ standardafvigelse ud fra
dobbeltbestemmelser.
DL angiver detektionsgrænsen og ”-” angiver mindre end detektionsgrænsen.

2012.

Rapport nr.:

Antal bilag:

Side 3 af 4

Det er ikke muligt at medtage silicium ved den anvendte præparationsmetode, da
silicium må forventes at forekomme på udfældet form.
På en lille prøvemængde blev foretaget røntgenanalyse. Denne kunne ikke her
bleive kvantitativ, da det kræver ca 5 g stof. Men baseret på de ved ICP fundne
mængder phosphor samt forholdet mellem intensiteten af røntgenstrålerne fra
silicium og phosphor, der røntgenenergimæssigt er tæt på hinanden, fås flg.
mængder af silicium:
Prøve 1: 74000 µg/g TS
Prøve 2: 83000 µg/g TS
Prøve 3: 75000 µg/g TS
Røntgenanalysen viste indhold af chlor, som tydede på at den fundne mængde
natrium fandtes som natriumklorid. Endvidere viste røntgenanalysen, at svovl
hovedsageligt var organisk bundet svovl. En god del heraf må forventes at forsvinde
ved glødning.

2012.

Rapport nr.:

Antal bilag:

Side 4 af 4

BILAG 7

Teknologisk Institut, 2012

Undersøgelse af tre slamprøver fra høfde 42. Analyserapport nr. 485732.
Dateret 17/07-2012.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon 72 20 10 00

Region Midtjylland
Morten Bondgård
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefax 72 20 10 19
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Analyserapport nr. 485732
Opgave:

Undersøgelse af tre slamprøver fra høfde 42

Prøvetagning ved:

Rekvirenten

Prøvemodtagelse:

2. juli 2012

Analyseperiode:

2.-17. juli 2012

Bemærkninger:

Resultaterne af analysen, prøvemærkning samt redegørelse
for anvendt(e) metode(r) er anført i rapporten og vedrører kun
de(t) prøvede emne(r) eller de(n) til analyse udtagne
delprøve(r).

Analysen er udført i henhold til Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver.
Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium har godkendt
uddraget.

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium, Aarhus

Ivan Christensen
Laboratorieleder

2012.07.17

Dorthe Kvistgaard
Laborant

Rapport nr.:

485732

Antal bilag: 1

Side 1 af 3

Tre slamprøver blev analyseret med nedenstående resultater.
Prøverne var mærkede:
Prøve 1: TC1, bundslam, 29.06.2012
Prøve 2: TC3, bundslam, 29.06.2012
Prøve 3: Sandfilter, 02.07.2012
Prøverne blev tørret ved 70 °C, og efter homogenisering analyseret for C, H og N på
elementaranalysator samt grundstoffer fra natrium ved røntgenanalyse.
Resultater i vægt-% for detekterede grundstoffer
Parameter

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

C

4,6

2,0

2,3

H

1,6

0,20

0,29

N

0,50

0,24

0,26

Na

3,7

1,3

2,5

Mg

2,0

0,69

0,79

Al

0,67

2,4

2,6

Si
P
S

16

34

0,74
26

32

0,99

1,3

4,5

8,0

Cl

1,7

0,35

0,68

K

0,35

1,9

1,7

Ca

3,6

3,8

3,2

Ti

0,069

0,27

0,28

Cr

0,0099

0,0093

0,0087

Mn

0,27

0,025

0,025

Fe

9,5

1,0

1,2

Ni

0,0027

0,0015

0,0020

Cu

0,050

0,0074

0,0094

Br

0,011

< 0,002

< 0,002

Sr

0,024

0,017

0,016

Zr

0,0044

0,037

0,033

Mo

0,0077

0,0071

0,0077

Ba

0,011

0,0043

0,040

Hg

0,26

0,021

0,079

2012.07.17

Rapport nr.:

485732

Antal bilag: 1

Side 2 af 3

Resten op til 100 % er ilt. Hovedparten af prøverne er SiO2.
Den fundne mængde svovl kan være organisk bundet svovl, frit svovl samt svovl i
sulfat.
Prøverne bruser ikke med syre, hvilket indikerer fravær af carbonat. De anførte
værdier for C er således organisk kulstof.
Gløderest blev fundet til 71 % i prøve 1, 95 % i prøve 2 og 93 % i prøve 3.

Præcision: ± 15 % rel.

2012.07.17

Rapport nr.:

485732

Antal bilag: 1

Side 3 af 3

BILAG 8

Cheminova, 2012

Analyse af E-sulfotep, MP3 og EP3 på slamprøverne. E-mail fra Bo
Breinbjerg til Morten Bondgaard.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

Analyse:
1) Analyse af 2 slamprøver fra bunden af palletankene vi pumpede op til fra testcellerne. Der er
udtaget slam fra TC1 og TC3. (Udtaget af Lars Bennedsen, Rambøll, den 28. juni 2012))
2) Analyse af slam udtaget fra sandfiltret (udtaget af Børge Hvidberg den (2. juli 2012)

BILAG 9

Milana, 2012

Kommentarer til 2 vandprøver udtaget 24/01-2012.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

ANALYSERAPPORT
Udskrevet:
Version:
Udtaget:
Modtaget:
Påbegyndt:
Udtaget af:

Region Midtjylland - Regionshuset
Lægårdsvej 12
7500 Holstebro
Anja Melvej - rhru

16-03-2012
1
24-01-2012
24-01-2012
24-01-2012
Rekv.

Andet
Sagsnummer: Life09/ENV/DK368 Høfde 42
Kunde:
Region Midtjylland - Regionshuset, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
Prøvested:
Life09/ENV/DK368 Høfde 42, Boring 9 - 1

RESULTATER FOR PRØVE 8147-8148
Parameter

- Enhed Metode
Kommentar nr:

Testcelle 2 11/1 2012Akk
8147/12
*1

Testcelle 3 11/1-20128148/12
*1

---

Prove

KOMMENTARER
*1

Før analyse er det udfældede materiale overført til en spand med en engangsske. Herfra er det udfældede materiale udtaget og afvejet
til de forskellige analyser.
Tørvægt (frysetørring): Ca. 20 gram af den faste fase er afvejet og frosset ned ved -20°C. Derefter har vi frysetørret i et døgn og afvejet
prøven igen.
Glødetab: Har ikke været muligt at udføre
TOC: Er lavet jf. Milanas standardTOC metode.
Metalanalyse: Prøven er afvejet, destrueret med saltpetersyre og analyseret ved ICP og ICP/MS
Pesticider: Prøven er afvejet, ekstraheret med dichlormethan og analyseret ved GC/MS.
BTEX: Har ikke været muligt at udføre.
Se vedhæftede Excel-regneark med alle resultater rapporteret i mg/kg tørvægt.

Camilla Højsted

MILANA
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 197420
Udskrevet: 16-03-2012
1 af 1

Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre
skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end > større end i.p. ikke påvist

BILAG 10

Milana, 2012

Analyse af slam.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

Prøve nr.
Metaller i fast fase
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Se
Mo
Cd
Ba
Tl
Pb
Ag
Sn
Be
Al
Ca
Na
Mg
Mn
Fe
K
P
S
Total

8147/12
mg/kg TS

Prøve nr.
8147/12
Pesticider i fast fase
mg/kg TS
2,4-D
2,6-Dichlorbenzamid (B
4,4'-DDD
4,4'-DDE
4,4'-DDT
Aldrin
alfa-BHC
Atrazin
Bentazon
beta-BHC
Cyanazin
delta-BHC
Desethylatrazin
Desisopropylatrazin
Dichlobenil
Dichlorprop(2,4-DP)
Dieldrin
Dimethoat
Endosulfan 1

8148/12
mg/kg TS
<1,0
3
<1,0
2
32
<1,0
4
2
12
<1,0
2
<1,0
<1,0
<1,0
3
<1,0
6
330
29000
79
<1,0
11
110
11000
30000
70597

<1,0
3
<1,0
3
85
1
3
<1,0
10
<1,0
2
<1,0
<1,0
<1,0
1
<1,0
9
750
36000
170
<1,0
17
140
4000
17500
58694
8148/12
mg/kg TS
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
11
<1,0

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
150
<1,0

Endosulfan 2
Endosulfan sulfat
Endrin
Endrin aldehyd
Endrin keton
gamma-BHC(Lindan)
Heptachlor
Heptachlor epoxid
Hexazinon
Malathion
MCPA
Mechlorprop(MCPP)
Methoxychlor
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Pendimethalin
Simazin
Terbutylazin
Total

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
61
<1,0
<1,0
<1,0
2.300
110
<1,0
<1,0
<1,0
2.482

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
13.000
<1,0
<1,0
<1,0
88.000
21.000
<1,0
<1,0
<1,0
122.150

Prøve nr.
Øvrige analyser
Tørvægt
TOC
Siliciumdioxid
Total

8147/12

Prøve nr.
Total mængde

8147/12

8148/12

mg/kg TS

mg/kg TS

Metaller
Pesticider
Øvrige
Total

8148/12

26%
25000 mg/kg TS
4600 mg/kg TS
29600

58694
2482
29600
90776

29%
42000 mg/kg TS
3800 mg/kg TS
45800

70597
122150
45800
238547

BILAG 11

Activation Laboratories Ltd., 2013

X-ray Diffraction Analysis of Two Samples.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

X-ray Diffraction Analysis of Two Samples
W.O. # A13-01718
Invoice # A13-01718

Client: Dept. Geosciences, Aarhus University

Attn: Søren Kristiansen

Date Reported: March 5, 2013

Activation Laboratories Ltd. A13-01718
PURPOSE
Two samples were submitted for mineral identification and quantitative analysis.
METHODS
A portion of each sample was pulverized, mixed with corundum and loaded into a
standard holder. Corundum is used as an internal standard, to quantify the amount of Xray amorphous material in the samples. The quantities of the crystalline mineral phases
were determined using the Rietveld method. The Rietveld method is based on the
calculation of the full diffraction pattern from crystal structure information. The X-ray
diffraction analysis was performed on a Panalytical X’Pert Pro diffractometer, equipped
with a Cu X-ray source and an X’Celerator detector, operating at the following
conditions: 40 kV and 40 mA; range 5-80 deg 2θ; step size 0.017 deg 2θ; time per step
50.165 sec; fixed divergence slit, angle 0.5 deg; sample rotation: 1 rev/sec.
RESULTS
The samples are predominantly composed of X-ray amorphous material. The crystalline
minerals identified in the samples are halite, sulfur, calcite and quartz. The quantitative
amounts of the crystalline minerals and amorphous material are in Table 1 and the
diffraction patterns are in Appendix 1.

Client ID
ActLabs ID
Halite
Sulfur
Calcite
Quartz
Amorphous

HOF-1
A13-01718-1
5
3
2
5
85

HOF-2
A13-01718-2
5
3
2
trace
90

Reported by:

____________________
Elitsa Hrischeva, PhD
MLA Research Scientist
Activation Laboratories Ltd.

2

Activation Laboratories Ltd. A13-01718

APPENDIX 1
Diffraction Patterns

3
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BILAG 12

NIRAS, 2013

Opløsningsforsøg. Udført af NIRAS og Aarhus Universitet i marts 2013 på 3
slamprøver.

Bilag til rapporten: HØFDE 42. Tilklogning af boringer og grundvandskemi. Marts 2013.

BILAG 12: OPLØSNINGSFORSØG (laboratorieundersøgelse af 3 slamprøver)
Udført af NIRAS A/S (LMR)
Prøve Afvejning

Afvejning

Slam (g) Efter tørring

Tare (g) Tare+slam (g)

Tørstof

Tare+slam (g)

%

5,9

21

Prøvelokalitet: Høfde 42, Harboøre Tange
Dato: 14./03.-2013

Ludtilsætning

Slam

Slam

Slam

Slam

Start volumen

Ekstra lud

Ultralyd

Varme

A1

5,11

8,80

3,69

A2

5,12

7,49

2,37

0.001 M

1,7

1,5

1,0

1,0

A3

5,10

8,27

3,17

0.01 M

2,1

2,0

1,2

1,5

A4

5,12

7,24

2,12

0.1 M

1,5

1,4

0,6

1,0

A5

5,11

7,56

2,45

1M

2,0

2,0

2,2

3,0

B1

5,10

10,44

5,34

B2

5,09

9,63

4,54

0.001 M

2,7

2,3

2,2

2,0

B3

5,10

9,68

4,58

0.01 M

2,8

2,3

2,1

2,2

B4

5,11

9,28

4,17

0.1 M

2,4

2,0

1,8

1,8

B5

5,13

9,47

4,34

1M

2,5

2,0

1,8

1,7

C1

5,09

9,60

4,51

C2

5,14

9,66

4,52

0.001 M

1,9

1,5

1,5

1,4

C3

5,12

9,40

4,28

0.01 M

1,4

1,3

1,0

1,0

C4

5,10

9,74

4,64

0.1 M

1,5

1,4

1,0

1,0

C5

5,12

12,10

6,98

1M

2,4

1,8

1,5

1,4

5,3

5,21

A prøve: R3 Slam fra posefilter 28/2-2013
B prøve: Bundslam fra 30m3 tank 4/7-2012
C prøve: Drænvand efter slamfilter, mix, 26/6-2012
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