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Sammenfatning  

 
Det aktuelle notat indgår i et projekt, der har til formål at demonstrere 
afværgeforanstaltningerne basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. 
Demonstrationen foregår i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten 
med henblik på at danne grundlaget for projektering af fuldskala 
afværgeforanstaltninger samt vurdere anlægsøkonomien.  
 
Demonstrationsprojektet omfatter en række hovedaktiviteter, opdelt i 3 faser. Det 
aktuelle notat omhandler alene aktiviteten ”Geokemi”. Formålet med denne 
aktivitet er at belyse evt. væsentlige ændringer i magasinets naturlige geokemiske 
miljø som følge af den planlagte afværgeforanstaltning.  
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Geokemi” blev følgende delaktiviteter udført: 
 

 Borearbejde 
 Sedimentanalyser (teksturanalyse, XRD, XRF, organisk kulstof, kalk, Si, 

Al & Fe efter specialekstraktion) 
 Henstandstest (Si, Al, pH, scanningsmikroskopi) 
 Indsamling af viden om silicium og silikagel 
 Geokemisk modellering (speciering og ligevægt) 
 Analyse af prøver fra DHI (laboratorieforsøg) 
 Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet. 

 
Undersøgelserne viste at ... 

1. Teksturanalyser viste, at summen af ler og silt i de øvre lag ved Høfde 44 
generelt er mindre end 10 %. Det såkaldte indskudte lerlag på dette sted 
består ikke af særligt meget ler (ca. 5 %), men har et stort indhold af silt (> 
30 %). 

2. Indholdet af organisk kulstof var generelt < ½ % (men op mod 1 % i de 
finkornede prøver). Indholdet af kalk var generelt < ½ % (men op til 2,5 % 
i de finkornede prøver). Hertil fandtes synlige skaller i flere prøver (disse 
blev sigtet fra inden kalkmålingen). 

3. Røntgendiffraktion (XRD) viste, at sedimentets mineralsammensætning 
som forventet domineres af kvarts, men at feldspat også forekommer, 
specielt i de finkornede prøver (op mod 30 %). Røntgenfluorescens (XRF) 
viste, at grundstofferne domineredes af silicium og aluminium (med 
mindre mængder calcium, magnesium, natrium, kalium og jern). Af 
spormetaller blev der fundet mest zink i intervallet 250-450 mg/kg. 

4. En successiv ekstraktion (Hashimoto) viste opløsning af ca. 4.000 mg/kg 
TS silicium i de mest finkornede sedimentprøver (og mindre mængder af 
aluminium og jern). Dette skulle være udtryk for den amorfe (og dermed 
mest reaktive) del af sedimentet. 

5. De udført henstandstests vedrørende opløsning af silicium og aluminium i 
prøver med 10 g sediment og 23 ml fortyndet lud viste: A) Jo finere 
kornstørrelse, jo mere opløses, B) Opløsning stiger kraftigt, når NaOH > 1 
M, hvorfor dette skal undgås i fuldskala, og C) Opløsning er forholdsvis 
langsom og stiger over tid (ligevægt formentlig ikke opnået efter 3 
måneder). 

6. Dannelse af silikagel vil formentlig ikke finde sted, så længe der ikke 
anvendes NaOH > 1 M. Ved højere NaOH-koncentrationer og lang 
kontakttid er der risiko for dannelse af gel ved neutralisering. Derfor bør 
man undgå in-situ neutralisering med syre, hvis grundvandets indhold af 
silicium er for højt. 

 
 



7. PHREEQC beregninger viser at de dominerende specier(ved pH-værdier 
relevant for in-situ basisk hydrolyse) for silicium og aluminium er hhv. 
H3SiO4

- og Al(OH4)-. Når pH-værdien stiger til over 13, stiger den 
teoretiske opløselighed af kvarts meget kraftigt. 

8. Analyse af vandprøver fra et DHI laboratorieforsøg tyder på, at kviksølv 
og arsen eventuelt kan medføre kvalitetsproblemer ved bortskaffelse af 
vandet. 

9. Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet (3 måneder efter ludinfiltration) 
viser opløsning af op mod 2.000 mg/l silicium i de mest påvirkede prøver. 

10. Opløsning af silicium over tid medfører et ludbehov ud over det ”straks” 
behov, som titreringer i notatet om bufferkapacitet viste. Det samlede 
ludbehov estimeres at være ca. 1,0 kg NaOH pr. ton sediment, hvilket 
svarer til 370.000 kr. i udgifter til lud. Hermed er sedimentets naturlige 
bufferkapacitet væsentlig, men ikke afgørende for afværgeprojektet. 

11. Opløst silicium (samt øvrige uorganiske stoffer som aluminium og jern) 
forventes at skulle udfældes i forbindelse med forbehandling på 
renseanlægget. Dette medfører behov for håndtering af slam, hvor ca. 50 
tons tørstof stammer alene fra siliciumoxid. Det formodes, at dette slam vil 
være forurenet bl.a. med pesticidrester og kviksølv. 

12. Ingen af de anvendte pH-elektroder var egnede til målinger over 1M 
NaOH. Det anbefales, at anvende en speciel H-glas pH elektrode fremover, 
da den måler meget mere nøjagtigt ved ludstyrker mellem 0,001M og 1M 
(det område, som er vigtigst for basisk hydrolyse). 

13. Det er vanskeligt at undgå en uønsket neutralisering (og hermed pH fald) i 
laboratorieforsøg udført med lud og vand uden buffer (alkalinitet). Dette 
skyldes påvirkning fra atmosfærens indhold af kuldioxid. Forsigtighed skal 
udvises ved forsøgsopstillinger og fortolkning af resultater, specielt i pH-
området under 12. Ved højere pH er indholdet af base så stort, at det tager 
længere tid for kuldioxid at have indflydelse. 

 
Et uafklaret spørgsmål i forbindelse med infiltration er: 
 
Fortsat opløsning af silicium: Afværgeprojektet planlægger gentagne behandlinger 
af depotet med lud. I mellem hver behandling oppumpes grundvandet til 
behandling. Hermed fjernes det opløste silicium. Det formodes, at der vil opløses 
væsentlig mindre silicium ved de efterfølgende behandlinger, men dette er ikke 
undersøgt i praksis.



1 Indledning 

1.1 Baggrund 

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

1.2 Formålet med demonstrationsprojektet 

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

1.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter 

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

1.4 formål med den aktuelle aktivitet 

Dette notat omhandler alene aktiviteten ”Geokemi”. Formålet med denne aktivitet 
er at belyse evt. væsentlige ændringer i magasinets naturlige geokemiske miljø som 
følge af den planlagte afværgeforanstaltning.  
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2 Aktiviteter og metoder 

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

 Borearbejde 
 Sedimentanalyser (teksturanalyse, organisk kulstof, kalk, XRD, XRF, Si, 

Al & Fe efter Hashimoto specialekstraktion) 
 Henstandstest (Si, Al, pH) 
 Indsamling af viden om silicium, silikagel, scanningsmikroskopi 
 Geokemisk modellering (speciering og ligevægt) 
 Analyse af opslemningsprøver fra DHI laboratorieforsøg 
 Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet 
 

Hovedparten af aktiviteterne er udført af Tina Erenskjold Johannsen i forbindelse 
med hendes afgangsprojekt på Geomorfologisk Afdeling, Geologisk Institut, 
Aarhus Universitet /11/. 

 

2.1 Borearbejde 

I perioden 24. – 27. september 2007 blev der udført 11 boringer ved Høfde 44. 
Boringerne blev udført til forskellige formål; 5 sonderingsboringer til 
resistivitetsmålinger, 5 pejleboringer filtersat i 3 dybder til prøvetagning og 
slugtests samt 1 pumpeboring. Boringerne blev udført af brøndborer Glibstrup A/S 
i forbindelse med Søren Erbs Poulsens Ph.D. projekt ”Grundvandsstrømning på en 
Barriere Kyst”, der udføres på Geomorfologisk Afdeling, Geologisk Institut, 
Aarhus Universitet. Placering og nummerering af disse boringer ses i Figur 2-1.  
 

Sondeboring EB1Sondeboring EB1Sondeboring EB1Sondeboring EB1Sondeboring EB1Sondeboring EB1Sondeboring EB1Sondeboring EB1Sondeboring EB1

Sondeboring EB2Sondeboring EB2Sondeboring EB2Sondeboring EB2Sondeboring EB2Sondeboring EB2Sondeboring EB2Sondeboring EB2Sondeboring EB2

Sondeboring EB3Sondeboring EB3Sondeboring EB3Sondeboring EB3Sondeboring EB3Sondeboring EB3Sondeboring EB3Sondeboring EB3Sondeboring EB3

Prøv epumpePrøv epumpePrøv epumpePrøv epumpePrøv epumpePrøv epumpePrøv epumpePrøv epumpePrøv epumpe

Piezometer PB2Piezometer PB2Piezometer PB2Piezometer PB2Piezometer PB2Piezometer PB2Piezometer PB2Piezometer PB2Piezometer PB2

Piezometer PB1Piezometer PB1Piezometer PB1Piezometer PB1Piezometer PB1Piezometer PB1Piezometer PB1Piezometer PB1Piezometer PB1

Sondeboring EB4Sondeboring EB4Sondeboring EB4Sondeboring EB4Sondeboring EB4Sondeboring EB4Sondeboring EB4Sondeboring EB4Sondeboring EB4

Piezimeter PB4Piezimeter PB4Piezimeter PB4Piezimeter PB4Piezimeter PB4Piezimeter PB4Piezimeter PB4Piezimeter PB4Piezimeter PB4

Piezometer PB3Piezometer PB3Piezometer PB3Piezometer PB3Piezometer PB3Piezometer PB3Piezometer PB3Piezometer PB3Piezometer PB3

Sondeboring EB5Sondeboring EB5Sondeboring EB5Sondeboring EB5Sondeboring EB5Sondeboring EB5Sondeboring EB5Sondeboring EB5Sondeboring EB5

Piezometer PB5Piezometer PB5Piezometer PB5Piezometer PB5Piezometer PB5Piezometer PB5Piezometer PB5Piezometer PB5Piezometer PB5

 
Figur 2-1 Placering af boringer ved Høfde 44. 
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Til de geokemiske undersøgelser afrapporteret her blev der udtaget sedimentprøver 
i forbindelse med pejleboringerne. Disse boringer blev udført som ca. 100 mm 
uforede snegleboringer ned til vandspejlet, hvorefter der blev anvendt forede 
boringer med sandspand. Tabel 2.1 angiver nummerering af de boringer, hvorfra 
der blev udtaget sedimentprøver. Som det ses af tabellen blev boringerne navngivet 
forskelligt i de forskellige projekter på Aarhus Universitet. 
 
Tabel 2.1 Nummerering af boringer hvorfra der blev udtaget sedimentprøver. 
Boringsnr. 
Søren 

Boringsnr. 
Tina 

Øst Nord Højde 
DNN(m) 

EB4 B1 449.551 6.280.491 5,4 
PB2 B4b 449.532 6.280.498 7,4 
PB3 B3b 449.513 6.280.510 8,3 
 
 

2.2 Sedimentanalyser 

Der blev udtaget 8 sedimentprøver til geokemiske undersøgelser fra de 3 boringer 
ved Høfde 44 angivet i Tabel 2.1. Prøverne blev udvalgt for at repræsentere de 
forskellige kornstørrelses sammensætninger, der findes i sedimenter ved Høfde 44. 
Feltbeskrivelsen af disse 8 prøver ses i Tabel 2.2. Disse prøver blev underkastet en 
række forskellige analyser, der beskrives i de følgende afsnit. 
 
Bemærk, at de første 6 af prøverne i tabellen stammer fra forskellige dybder i 
samme boring, nemlig boring B1. Der blev fundet enkelte lerklumper i kote ca. -1 i 
denne boring, som vurderes at være udtryk for det indskudte lerlag, som ellers var 
næsten helt fraværende i denne boring. Det betyder, at prøverne P7.1 og P12.1 kan 
opfattes som stammende fra under det indskudte lerlag.   
 
De sidste 2 prøver i tabellen stammer fra andre boringer, hvor det indskudte lerlag 
var mere tydeligt. Begge af disse prøver stammer fra dette lag og menes derfor at 
kunne sammenlignes med det såkaldte ”indskudte lerlag” ved Høfde 42. 
 
Tabel 2.2 Oversigt over de udtagne sedimentprøver fra Høfde 44. 
Boringsnr. 
Søren 

Boringsnr. 
Tina 

Prøve Kote Feltbeskrivelse 

EB4 B1 P1.1 2,0-2,5 SAND mellem-grovkornet 
EB4 B1 P4.1 1,0 SAND mellem-grovkornet 
EB4 B1 P5.1 -0,5 SAND mellem-grovkornet 
EB4 B1 P6.2 -1,0 SAND mellemkornet og lidt 

finkornet 
EB4 B1 P7.1 -2,0 SAND fin-mellemkornet 
EB4 B1 P12.1 -4,0 SAND siltet finsand 
PB3 B3b P3.1 -1,0 SILT leret med finsand 
PB2 B4b P1.2 -1,1 SILT leret-stærkt leret 
Kolonne: prøve. Px.1 og Px.2 henviser til hvilken af en dobbeltprøve blev taget i brug 
Kolonne: boringsnr. Tina. a eller ingen bogstaver = sondeboring 
Kolonne: boringsnr. Tina. b = pejleboringer 
 
2.2.1 Teksturanalyse 

Teksturanalyse ved laserdiffraktion blev anvendt til at bestemme 
kornstørrelsesfordelingen på sedimentprøverne. Der blev målt på alle 8 
sedimentprøver fra Høfde 44, se Tabel 2.2.  
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Prøverne gennemgik følgende forberedelsestrin:  
 

 Tørret i varmeskab ved 34 ºC indtil konstant vægt (lufttørring) 
 Sigtet gennem 2 mm sigte (frasigtet fraktion smidt ud) 
 Ingen knusning af sedimentet 
 Tørret i varmeskab ved 110 ºC i minimum 16 timer (fjernelse af 

hygroskopisk vand) 
 Afkølet i eksikator 
 50 g repræsentativt sediment taget i anvendelse 
 Organisk materiale oxideret med 6 % hydrogenperoxid 
 Dispergering i 0,002 M natrium pyrofosfat 
 Skylning med destilleret vand af de prøver, der flokkulerede pga. 

saltindhold 
 Sigtet i 3 fraktioner før måling 

 
Teksturanalyserne blev udført som dobbeltbestemmelse på Aarhus Universitet ved 
anvendelse af et laserdiffraktometer (Sympatec, Windox & Helos 3.4). 
 
2.2.2 Organisk kulstof 

Sedimentets indhold af total organisk carbon (TOC) blev bestemt ved 
tørafbrænding og gravimetrisk bestemmelse af den udviklede kuldioxid 
(efterligning af LECO-princippet). Der blev udført dobbeltbestemmelse af de 8 
prøver vist i Tabel 2.2 samt en prøve fra boring B4 (EB2), der havde et synligt 
indhold af organisk stof og gav en meget mørk væskefarve ved titreringerne udført 
i forbindelse med bufferkapacitet (se separat notat).  
 
Fremgangsmåden inkluderede følgende trin: 

 Tørret i varmeskab ved 34 ºC indtil konstant vægt (lufttørring) 
 Sigtet gennem 2 mm sigte (frasigtet fraktion smidt ud) 
 Ingen knusning af sedimentet 
 Afvejning af 1 gram 
 Forbrænding ved 400 ºC (dvs. varmt nok til at forbrænde organisk stof, 

men ikke tage karbonater med). 
 
TOC analyserne blev udført som dobbeltbestemmelse på Geomorfologisk 
Afdeling, Aarhus Universitet på et kulstofapparat bygget på afdelingen.  
 
2.2.3 Kalkindhold 

Sedimentets indhold af kalk blev bestemt ved opløsning med saltsyre og 
ferroklorid og volumetrisk måling af den frigivne kuldioxid i en burette. De 8 
sedimentprøver vist i Tabel 2.2 blev undersøgt. 
 
Fremgangsmåden inkluderede følgende trin: 

 Tørret i varmeskab ved 34 ºC indtil konstant vægt (lufttørring) 
 Sigtet gennem 2 mm sigte (frasigtet fraktion smidt ud) 
 Knusning af sedimentet 
 Afvejning af 2-8 g (afhængig af forventet kalkindhold) 
 Opløsning af kalk og måling af frigiven kuldioxid 
 Beregning af kalkindholdet ved hjælp af en standardkurve. 

 
Det bemærkes, at prøverne blev sigtet inden knusning. Denne proces har fjernet 
eventuelle større muslingeskaller. 
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Kalkanalyserne blev udført som dobbeltbestemmelse ved anvendelse af en 
efterligning af et Scheiber kalkapparat, bygget på Aarhus Universitet, 
Geomorfologisk afdeling.  
 
2.2.4 Røntgendiffraktion (XRD) 

Røntgendiffraktion er en kvalitativ metode, der blev anvendt på sedimentprøver for 
at belyse den krystallografiske struktur. Metoden kan identificere, hvilke 
krystallinske mineraler sedimentet består af og kan indikere, hvor velkrystalliseret 
mineralerne er. Bemærk, at XRD hverken kan identificere eller kvantificere 
grundstoffer. Der blev udført i alt 16 XRD-målinger på de 8 prøver angivet i Tabel 
2.2. 
 
Alle 16 prøver blev forberedt på forskellige måder. Følgende forberedelsestrin 
indgik på forskellige prøver: 

 Tørret i varmeskab ved 34 ºC indtil konstant vægt 
 Sigtet gennem 2 mm sigte (frasigtet fraktion smidt ud) 
 Evt. nedknust til ca. 125 µm ved hjælp af wolframcarbid morter 
 Evt. behandlet med 0,1 M NaOH i 33 dage, efterfulgt af skylning, sigtning 

(63 µm) og frysetørring. 
 

Det bemærkes, at prøverne blev sigtet inden knusning. Denne proces har fjernet 
eventuelle større muslingeskaller. 
 
En oversigt over de 16 XRD prøvers forberedelse vises i Tabel 2.3. 
 
 
Tabel 2.3 Oversigt over de 16 XRD målinger. 
Boringsnr. 

 
 
 

Tina 

Behandling 
 
 
 

Prøve nr. 

Tørret 
Sigtet 
Skyllet 

Tørret 
Sigtet 
Skyllet 
nedknust 

Tørret 
Sigtet 
Skyllet 
Nedknust  
0,1 M NaOH 

B1 P1.1    
B1 P4.1    
B1 P5.1    
B1 P6.2    
B1 P7.1    
B1 P12.1    

B3b P3.1    
B4b P1.2    

 
XRD-målinger blev udført på et Ds Advance røntgendiffraktometer fra Bruker axs 
på Aarhus Universitet, Kemisk Institut. Apparatet har et kobolt røntgenrør med en 
bølgelængde på 1,788910 – 1,792850 Ångstrøm. 
 
 
2.2.5 Røntgenfluoresens (XRF) 

XRF eller røntgenfluorescens blev anvendt til at kvantificere indholdet af 
grundstoffer i sedimentprøver. Metoden anslår grundstoffernes elektroner ved 
bestråling fra et røntgenrør. Ved henfald af elektronerne fra deres eksiterede 
tilstand udsendes fluorescens, der måles ved et spektrofotometer. Der blev udført 
analyse af de 8 sedimentprøver angivet i Tabel 2.2. 
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Fremgangsmåden inkluderede følgende trin: 
 Tørret i varmeskab ved 34 ºC indtil konstant vægt (lufttørring) 
 Sigtet gennem 2 mm sigte (frasigtet fraktion smidt ud) 
 Nedknust til ca. 125 µm ved hjælp af wolframcarbid morter. 

 
Det bemærkes, at prøverne blev sigtet inden knusning. Denne proces har fjernet 
eventuelle større muslingeskaller. 
 
XRF-målingerne blev udført på et Philips PW 2400 røntgen fluorscens apparat. 
Arbejdet blev udført på Aarhus Universitet, Geologisk Institut. 
 
 
2.2.6 Bestemmelse af amorft silicium, aluminium og jern (Hashimoto) 

Sedimentets indhold af amorft silicium, aluminium og jern blev målt ved 
atomabsorption spektroskopi (AAS) efter en speciel ekstraktion. Der blev udført 
målinger på følgende sedimentprøver fra Høfde 44, der blev udvalgt da de 
repræsenterer hele spektret i kornstørrelsesfordelingen: 

 B1 P5.1 (sand, mellem-grovkornet) 
 B1 P12.1 (sand, siltet finsand) 
 B3b P3.1 (silt, leret med finsand) 
 B4b P1.2 (silt, leret-stærkt leret) 

 
De udførte målinger giver ikke udtryk for det totale indhold af metallerne. Ved at 
anvende en speciel successiv ekstraktion beskrevet af Hashimoto & Jackson /12/ er 
det muligt at bestemme mængden af frie oxider og amorfe forbindelser i 
sedimentet. 
 
Prøverne gennemgik følgende forberedelsestrin: 

 Tørret i varmeskab ved 34 ºC indtil konstant vægt (lufttørring) 
 Sigtet gennem 2 mm sigte (frasigtet fraktion smidt ud) 
 Ingen knusning af sedimentet 
 Tørret i varmeskab ved 110 ºC i minimum 16 timer (fjernelse af 

hygroskopisk vand) 
 10 g repræsentativt sediment taget i anvendelse 
 1. ekstraktion: 500 ml DCB (dithionit, citrat, bicarbonat) – til opløsning af 

frie oxider 
 2. ekstraktion: Kogning i 2½ min. i mikrobølgeovn med 100 ml 0,5 M 

NaOH – til opløsning af fri amorf silica og aluminium og amorf alumino-
silicater (allophaner) 

 3. ekstraktion: 250 ml DCB – til opløsning af de samme stoffer som ved 2. 
ekstraktion 

 Alle 3 ekstraktioner blev analyseret separat, hvorefter tallene blev lagt 
sammen og afrapporteret som mg metal/ kg TS. 

 
AAS-målingerne blev udført på et Perkin Elmer, 5100 PC apparat. Arbejdet blev 
udført på Aarhus Universitet, Geologisk Institut. 

2.3 Henstandstest 

På Aarhus Universitet blev der udført en række forsøg for at belyse den tidslige 
udvikling af pH samt opløsning af silicium og aluminium i uforurenede 
sedimentprøver fra Høfde 44, der er blandet med forskellige styrker lud. Til 
forsøgene blev der anvendt 45 ml plastflasker med tæt skruelåg (Sarstedt 62.555), 
hvortil der blev tilsat ca. 10 g sediment og 23 ml fortyndet lud til hver flaske.  
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Der blev anvendt 4 sedimentprøver og 1 blindprøve (flaske uden sediment), 6 
forskellige ludstyrker og 3 forskellige henstandstider. Hermed er der tale om 
5x6x3=90 flasker. Forsøgsforholdene vises nedenfor: 
 

 Sedimentprøver: B1 P5.1, B1 P12.1, BIII P3.1, PIV P1.2, blind 
 Ludstyrker: 0,0001M, 0,001M, 0,01M, 0,1 M, 1M, 10M 
 Henstandstider: 1 uge, 1 måned, 3 måneder 

 
Forsøget blev opstartet den 7. februar 2008. Her blev uknust sediment tørret i 
varmeskab ved 110 ºC i minimum 16 timer, afvejet, og de forskellige ludstyrker 
blev fremstillet (ud fra opløsning af tør NaOH pellets og fortynding med destilleret 
vand). Sediment og lud blev blandet i flaskerne, start pH målt, låget sat på. 
 
Henstand fandt sted i plastflasker opbevaret med tætlukkede skruelåg. Efter 14 
dage blev prøverne, der skulle stå i 1 og 3 måneder, sat i et vakuumkammer lavet 
på Aarhus Universitet, Fysisk Institut. Luften blev suget ud indtil ca. 0,05 bar ved 
hjælp af en pumpe, hvorefter der blev lukket kvælstof ind fra en trykflaske i 
kammeret, så trykket igen kom op på ca. 1 bar. Dette blev gjort for at sikre, at 
luden ikke blev neutraliseret af kuldioxid fra luften via et eventuelt utæt låg. 
Kammeret blev åbnet 1 gang om ugen for at ryste prøverne og kvælstofproceduren 
gentaget. 
 
Et sæt flasker blev udtaget til kemiske analyse på følgende datoer: 

 14. februar 2008 
 10. marts 2008  
 7. maj 2008  

 
Følgende analyser blev foretaget.  
 

 pH: Her blev der anvendt et pH meter fra Radiometer (PHM 64 Research) 
med en elektrode fra Radiometer (GK240IC Combined). Ved 
analyserunden efter 3 måneder blev der målt med 2 forskellige apparater. 
Det andet apparat var en WTW Multiline P3 apparat med en WTW SenTix 
H elektrode, der er specielt velegnet til måling af høje pH-værdier. 

 
 Silicium og aluminium: Kemiske analyser af disse parametre fandt sted på 

et atomabsorptions spektrofotometer (Perkin Elmer 5100 PC). Prøven blev 
forbehandlet med neutralisering, centrifugering, dekantering og fortynding 
med en faktor 2 (eller yderligere fortynding ved høje koncentrationer).  

 

2.4 Silikagel 

Teoretisk viden vedrørende risiko for dannelse af silikagel blev indhentet fra 
litteraturen. 
 
For at belyse risikoen for dannelse af silikagel i forbindelse med neutralisering af 
lud (in-situ eller i forbindelse med vandrensning) er der udført 
scanningsmikroskopi af en enkelt prøve. Der blev tilsat 20 ml 1 M NaOH til 10 g 
af sedimentprøven B3b P3.1 og prøven fik lov at stå i 1 uge med omrystning 3 
gange. Vandfasen blev dekanteret og neutraliseret med svovlsyre til pH 4,8. 
 
Efter et par dage blev prøven sugefiltret med 0,45 µm cellulose nitrat filter, og 
filteret blev skyllet for at fjerne salte. Filteret blev belagt med et tyndt lag guld og 
analyseret i et Cam Scan scanning elektron mikroskop. 
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2.5 Geokemisk modellering  

Den geokemiske model PHREEQC blev anvendt til en række beregninger. 
Indledningsvist blev der kigget på speciering af silicium ved forskellige pH-
værdier (et Bjerrum diagram blev udarbejdet). Derefter blev der udført en række 
ligevægtsberegninger til at belyse forhold som betydning af 
mineralsammensætning, vandets saltindhold og vandets temperatur for 
opløseligheden.  
 
Tina E. Johannsen har udført kinetiske undersøgelser i forbindelse med hendes 
afgangsprojekt på Aarhus Universitet. Dette arbejde er ikke medtaget her, se /11/. 

2.6 Analyse af opslæmningsprøver fra DHI laboratorieforsøg 

Der blev udført analyse for uorganiske parametre af 8 prøver vand/sediment-
opslæmning fremstillet i laboratoriet ved behandling af forurenet sediment med 
lud, hvorefter prøverne blev neutraliseret. Arbejdet i forbindelse med fremstilling 
af prøverne blev udført af DHI. Kemiske analyser blev udført af laboratoriet ALS 
Laboratory Group, Sverige (tidligere Analytica AB). 
 
Der er tale om følgende 8 prøver: 

 pH 10 A 
 pH 10 B 
 pH 7 A (efter neutralisering fra pH 10) 
 pH 7B (efter neutralisering fra pH 10) 
 pH 11 A 
 pH 11 B 
 pH 7 A (efter neutralisering fra pH 11) 
 pH 7B (efter neutralisering fra pH 11). 

 
Prøverne blev fremstillet ved at blande 80-100 g forurenet sediment fra boring 
DGE1 (5-7m u.t.) og DGE3 (6-8,2 m u.t.) og 800-1.000 ml demineraliseret vand i 
et bægerglas med løstsiddende låg (der er hul i låget til omrørepind, pH elektrode 
og doseringsslange til natriumhydroxid). Prøverne blev titreret til hhv. pH 10 og 11 
med natriumhydroxid, hvorefter pH blev holdt stabil med automatisk tilsætning af 
natriumhydroxid efter behov. Forsøgene blev udført ved stuetemperatur og med 
konstant omrøring. Forsøgene blev udført i duplikat (A og B prøver).  
 
Prøverne fik lov at reagere i 20 timer. Ved slutningen af denne periode blev der 
udtaget prøver til screening for uorganiske parametre. Herefter blev prøverne 
neutraliseret med salpetersyre til pH 7, hvorefter der blev udtaget yderligere prøver 
til screening for uorganiske prøver. Prøverne blev udtaget direkte fra 
opslæmningen, dvs. at prøver består af ca. 50 ml vand og 1 g sediment. 
 
Det bemærkes, at der kun er tilsat lud op til pH 11, dvs. ikke så højt som ved 
forsøgsfeltet. Hermed giver disse forsøg ikke oplysninger om, hvad der sker ved 
endnu højere pH-værdier. 
 

2.7 Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet 

Der blev udført analyse for udvalgte parametre af 16 vandprøver udtaget fra 
forsøgsfeltet på Høfde 42 (ikke-filtreret) tre måneder efter ludinfiltration. Kemiske 
analyser blev udført af laboratoriet Milana AS, Helsingør. 
 
Analyseparametrene er: 
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 pH 
 Ortho-fosfat 
 Total fosfor 
 Silicium 
 Aluminium 
 Kviksølv 

 
Resultater fra analyse af ortho-fosfat, total fosfor og kviksølv omtales i separat 
notat om ludinfiltration. 
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3 Resultater 

 

3.1 Sedimentanalyser 

 
3.1.1 Teksturanalyse 

Figur 3-1 viser kornstørrelsesfordelingen for de 8 sedimentprøver udtaget fra 
boringer ved Høfde 44 (data findes i Bilag 1). Figuren viser opdeling i ler, silt, 
finsand og grovsand efter USDA’s teksturkategorier. 
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Figur 3-1 Kornstørrelsesfordeling af sedimentprøver udtaget ved høfde 44. 
 
Figuren viser forholdsvis stejle kurver (velsorterede sediment), samt at summen af 
ler og silt er mindre end 10 % med undtagelse af prøver, der kan sammenlignes 
med det indskudte lerlag på Høfde 42 (lilla farver). Selve prøven af det indskudte 
lerlag ses at have et stort indehold af silt (over 30 %), men ikke meget ler (under 5 
%). Dette resultat underbygger feltobservationer af det indskudte lerlag fra Høfde 
44, se separat notat om borearbejdet. 
 
3.1.2 Organisk kulstof 

Figur 3-2 viser indholdet af organisk kulstof i sedimentprøver udtaget ved Høfde 
44 (data findes i Bilag 2) . Som det ses, er indholdet i sandprøverne fra boring B1 
(blå kurve) generelt lavt (under ½ %) og stigende med dybden. Prøverne udtaget 
fra lerlaget i andre boringer samt prøven med synligt indhold af organisk stof 
(enkeltstående punkter på grafen) viste et højere indhold, dog maksimum 1,05 %.  
 
Det må formodes, at en del af det naturlige organiske stof i sedimentet opløses af 
natronlud (som det gør ved dannelse af det såkaldte ”brunt vand”) og dermed 
bidrager til den naturlige bufferkapacitet i sedimentet. Resultater afrapporteret 

10 



separat i notatet ”Bufferkapacitet” har vist, at den naturlige bufferkapacitet er lav, 
og kun er skyld i et begrænset forbrug af lud. 
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Figur 3-2 TOC-indholdet af sedimentprøver udtaget ved høfde 44. 
 
 
3.1.3 Kalkindhold 

Figur 3-3 viser kalkindholdet i 8 sedimentprøver fra Høfde 44 (data findes i Bilag 
3). Som det ses af figuren, er kalkindholdet forholdsvist lavt (maks. 2,6 %), mens 
ingen af prøverne var helt kalkfrie. Det bemærkes, at prøverne blev sigtet inden 
knusning. Denne proces har fjernet eventuelle større muslingeskaller. 
 
Som bekendt kan sedimentets kalkindhold fungere som en buffer mod forsuring af 
grundvandet. Ved afværgeprojektet ved Høfde 42 er der risiko for forsuring i 
forbindelse med 1) In-situ neutralisering af den resterende lud fra basisk hydrolyse 
med syre 2) Oxidation af pyrit i forbindelse med sparging/bioventing, og 3) 
biologisk nedbrydning af resterende forurening efter basisk hydrolyse. I visse 
områder ved Høfde 42 er pH-værdien så lav, at kalkens bufferkapacitet må være 
brugt op. 
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Figur 3-3 Kalkindholdet i sedimentprøver fra Høfde 44. 
 
3.1.4 Røntgendiffraktion (XRD) 

Resultaterne af XRD vises i Figur 3-4 (data findes i Bilag 4). Som det ses af grafen, 
består sedimentprøverne som forventet hovedsageligt af mineralet kvarts. Desuden 
ses, at indholdet af feldspat i boring B1 stiger med dybden (kurven). De fundne 
feldspatter er albit, anorthit og mikroklin. Grafen viser, at kalk/dolomit kun findes i 
3 prøver (hhv. de 2 prøver fra lerlaget samt den nederste prøve i boring B1 P12.1 
fra under lerlagets niveau). Her bemærkes, at eventuelle skaller større end 2 mm 
blev sigtet fra inden nedknusning af prøven. 
 
Resultaterne for calcit/dolomit er generelt i overensstemmelse med bestemmelse af 
kalkindholdet, se 3.1.3.  
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Figur 3-4 Indhold af kvarts, feldspat og calcit/dolomit i sedimentprøver fra boring B1 
(kurven) samt B3 og B4 (enkeltpunkter) estimeret ved XRD 
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3.1.5 Røntgenfluoresens (XRF) 

Resultaterne af XRF vises i Figur 3-5 (data findes i Bilag 5). Som det ses af 
diagrammet, består over 80 % af alle sedimentprøver af siliciumoxid. Herudover 
findes grundstofferne aluminium, jern og kalium. 
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Figur 3-5 Indhold af hovedkomponenter i sedimentprøver fra Høfde 44 målt ved XRF. 
 
Måling af sporstoffer ses i Figur 3-6 (data findes i Bilag 6). Af de målte sporstoffer 
ses, at indholdet af zirkonium er størst. Zink er et sporstof, der evt. kan opløses ved 
ludbehandling, da det kan danne oxyanioner. Diagrammet viser, at indholdet af 
zink er lavt (generelt under 50 mg/kg).  
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Figur 3-6 Indhold af sporstoffer i sedimentprøver fra Høfde 44 ved XRF. 
 
3.1.6 Bestemmelse af amorft silicium, aluminium og jern (Hashimoto)  

Som nævnt i afsnit 2.2.6 blev 4 sedimentprøver fra Høfde 44 med varierende 
kornstørrelsesfordeling underkastet en successiv ekstraktion til at bestemme 
indhold af amorft silicium, aluminium og jern (data findes i Bilag 7). Figur 3-7 
viser den ekstraherede mængde silicium for de enkelte prøver. Figurerne viser, at 
alle 3 ekstraktioner har været i stand til at opløse silicium samt at mere silicium 
blev ekstraheret fra de finkornede sedimentprøver end fra de grovkornede.  
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Figur 3-7 Siliciumindhold i 4 sedimentprøver fra Høfde 44 ved hashimoto ekstraktion. 
 
Figur 3-8 viser den ekstraherede mængde af silicium, aluminium og jern som 
middelværdi for alle 4 sedimentprøver. Figuren viser, at der findes mest amorft 
silicium, men at der også findes amorft aluminium og jern i prøverne.  
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Figur 3-8 Middelindhold af Si, Al og Fe i 4 sedimentprøver fra Høfde 44 ved 
Hashimoto ekstraktion.  
 

3.2 Henstandstest 

Analyseresultater i forbindelse med henstandstest findes i Bilag 8. Som nævnt i 
afsnit 2.3 blev 4 sedimentprøver fra Høfde 44 (90 flasker) undersøgt over en 3 
måneders periode. I det følgende gennemgås resultaterne for hhv. pH, aluminium 
og silicium. Resultaterne fra henstandstest sammenlignes med Hashimoto 
ekstraktion i diskussionen, afsnit 4.1.2. 
 
3.2.1 pH-målinger 

Figur 3-9 viser udvikling af pH ved henstandstests. 
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Figur 3-9 Udviklingen af pH ved henstandstests. Graferne viser 6 forskellige ludkoncentrationer.
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Følgende konklusioner kan drages ud fra graferne: 
 

 Generelt falder pH-værdien i blindprøven mellem startmåling og målingen 
efter 7 dage (den sorte streg i hver graf). Dette kan skyldes indflydelse af 
luftens kuldioxid (opløst i destilleret vand og i flaskens headspace) i 
forbindelse med opstart. Dog er dette kun sandsynligt for de svageste 
natriumhydroxid koncentrationer. Herefter holder blindværdien generelt 
niveauet (med undtagelse af den laveste ludstyrke). Det tyder på, at 
opstillingen har været tilstrækkelig til at beskytte flaskernes indhold mod 
indtrængning af kuldioxid fra luften over tid.  

 Ved opstart (0 dage) er pH-værdien faldet kraftigst i forhold til 
blindprøven i prøver BIIIb P3.1 og BIVb P1.2 (hhv. blå og lilla kurver i 
alle grafer). Det er disse 2 prøver, der er mest finkornet (se Figur 3-1) og 
dermed har det største lerindhold. Det formodes, at en del af 
mineralsammensætningen i disse prøver (specielt silicium og aluminium) 
opløses og dermed fungerer som buffer. 

 pH falder tydeligt med tiden ved de 3 laveste ludstyrker (de 3 grafer på 
venstre side). pH fald er ensbetydende med, at vandet bliver udsat for syre, 
formentlig kuldioxid fra luften eller opløsning af fx silicium. Det er klart, 
at der skal mindre syre til at påvirke de lavere pH-værdier. Derfor er det 
ikke overraskende, at pH nogenlunde holder niveauet ved de 3 højeste 
styrker (de 3 grafer på højre side). 

 
I praksis er måling af høje pH-værdier vanskelig. Fx er der udviklet specielle 
elektroder, der skulle måle mere nøjagtigt ved høj pH end almindelige elektroder. 
Forskellen er, at de specielle elektroder anvender en glastype, der er mindre følsom 
overfor basekationer som natrium, som forstyrrer måling af brintioner, når 
forholdet mellem natriumioner og brintioner bliver for stor (dvs. høj pH).  
 
Figur 3-10 viser sammenhængen mellem målinger af prøver med hhv. almindelig 
elektrode og specialelektrode med glastype H. De målte prøver er henstandsprøver 
efter 3 måneders henstand. 
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Figur 3-10 Sammenligning af 2 forskellige pH-elektroder. 
 
Som det ses af grafen, er der tale om en tydelig systematisk fejl, hvor den 
almindelige elektrode måler højere end H-glas elektroden ved pH omkring neutral 
og måler lavere ved pH over ca. 11. Forskellen er meget væsentlig ved høj pH, fx 
er der næsten en hel pH-enhed til forskel ved pH 13,5. På grund af pH’s 
logaritmiske skala svarer dette til en faktor 10 fejl. Ved beregning af den 
ludmængde, der skal indkøbes til fuldskala oprensning, er en faktor 10 fejl 
naturligvis meget væsentlig. 
 
Figur 3-11 viser pH-værdien i blindprøver (dvs. uden sediment) målt ved begge 
elektrodetyper som funktion af ludstyrke. Der er tale om følgende prøvetyper: 

 Kammer (lukkede plastflaske placeret i kvælstof kamret) 
 Udenfor (lukkede plastflaske placeret udenfor kamret)  
 Alt. (alternative lukkede plastflaske udenfor kamret). 
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Figur 3-11 pH af blindprøver efter 3 måneders henstand som funktion af ludstyrke. 
 
Figuren giver anledning til følgende bemærkninger: 
 

 Begge elektroder måler for lavt ved den svageste ludstyrke (0,0001M). Det 
vurderes, at dette skyldes neutralisering af prøverne som resultat af 
håndtering i atmosfærisk luft med kuldioxid frem for fejl i elektroderne. 

 Det gælder for begge elektroder, at den målte pH-værdi ved 10M NaOH er 
lavere end ved 1M. Det viser, at ingen af elektroderne egner sig til 
koncentrationer over 1M NaOH. Det bemærkes, at der blev anvendt 0,3M 
til ludinfiltrationsforsøget. Denne styrke kan formentlig måles rimelig 
korrekt med en H-glas elektrode. 

 H-glas elektroden (firkantet symbol) måler højere end den almindelige 
elektrode (trekantet symbol) ved højere ludstyrker. 

 Med undtagelse af den højeste ludstyrke (10M), måler H-glas elektroden 
meget nøjagtigt. Dette ses ved sammenligning af de firkantede symboler 
med den røde streg, der angiver den teoretiske pH-værdi på basis af 
aktivitetskoefficienter beregnet ud fra den udvidede Debye-Hückel ligning. 
Den tynde orange streg angiver den teoretiske pH-værdi, hvis man ser bort 
fra aktiviteter og anvender brintion koncentration i stedet for.  

 Der er ingen væsentlig forskel mellem blindprøver som funktion af 
opbevaring (kammer, udenfor, alternativ flaske). 

 
 
3.2.2 Aluminiumresultater 

Aluminium er et naturligt forekommende stof, der forekommer i sediment. Ved 
normale pH-værdier er opløseligheden meget ringe. Indholdet i havvand er generelt 
0,002 mg/l og drikkevandskriteriet er 0,2 mg/l.  
 
Figur 3-12 viser udviklingen af det fortyndede luds indhold af aluminium ved 
henstandstests. Det bemærkes, at de målte prøver er fortyndet i forhold til de 
naturlige forhold i depotet. Vand/jordforholdet ved forsøget var 23 ml pr. 10 g 
sediment = 2,3 ml/g mens forholdet i depotet er ca. 0,4 ml pr. 1,6 g = 0,25 ml/g. 
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Figur 3-12 Udvikling af aluminiumindholdet ved henstandstest ved forskellige ludkoncentrationer. 
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Det ses af graferne, at drikkevandskriteriet allerede er overskredet ved den svageste 
ludstyrke, nemlig 0,0001M, og at aluminiumindholdet stiger ved stigende 
ludstyrke. Det højeste indhold på over 1.000 mg/l findes for de 2 siltprøver B3b 
P3.1 og B4b P1.2 ved den højeste ludstyrke (10M). Det højeste aluminiumsindhold 
for sandprøverne er ca. 380 mg/l for prøve B1 P12.1 ved 10 M. 
 
Det ses endvidere, at opløsning af aluminium stiger over tid for de 2 højeste 
ludstyrker. Hermed er det slået fast, at aluminium opløsning er en langsom reaktion 
under de aktuelle forhold. Det formodes, at koncentrationen af aluminium i 
vandfasen vil stige endnu mere ved længere tids kontakt. 
 
Figur 3-13 viser ludstyrkens indflydelse på opløsning af aluminium i henstandstest 
(blindprøve og den siltede sedimentprøve B4b P1.2). I blindprøven, opløses meget 
lidt aluminium ved den største ludstyrke (ca. 0,1 mg/l). I siltprøven opløses en del 
aluminium ved den største ludstyrke (ca. 1.100 mg/l). Det vurderes, at opløst 
aluminium vil udfælde ved neutralisering i renseanlæggets forbehandling og evt. 
forbedre udfældning af organisk stof, kviksølv, arsen, m.m. 
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Figur 3-13 Ludstyrkens indflydelse på opløsning af aluminium i henstandstest. 
 
3.2.3 Siliciumresultater 

Silicium er et naturligt forekomme stof, der forekommer i grundvand. Der er ikke 
fastsat et drikkevandskriterium. Indholdet i havvand er generelt < 10 mg/l, mens 
indholdet i grundvand ofte er højere. Figur 3-14 viser udvikling af 
siliciumindholdet i vandet i henstandsflaskerne. Som nævnt i afsnit 3.2.2 er 
vand/jordforholdet 2,3 ml/g ved forsøget, og 0,25 ml/g i depotet. 
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Figur 3-14 Udvikling af siliciumindholdet ved henstandstest ved forskellige ludkoncentrationer. 
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Som det ses af grafen, er der meget store forskelle i koncentrationen af silicium ved 
de forskellige ludstyrker. Ved 0,0001M NaOH blev der opløst mindre end 10 mg/l 
silicium, dvs. mindre end mange danske grundvandsressourcer indeholder. Ved 
10M NaOH blev der opløst op til 5.200 mg/l.  
 
Det ses endvidere, at opløsning af silicium stiger over tid. Hermed er det slået fast, 
at silicium opløsning er en langsom reaktion under de aktuelle forhold. Det 
formodes, at koncentrationen af silicium i vandfasen vil stige endnu mere ved 
længere tids kontakt. 
 
Figur 3-15 viser ludstyrkens indflydelse på opløsning af silicium i henstandstest 
(blindprøve og den siltede sedimentprøve B4b P1.2). I blindprøven opløses en 
begrænset mængde silicium ved den største ludstyrke (ca. 3,6 mg/l). I siltprøven 
opløses en del silicium ved den største ludstyrke (ca. 5.200 mg/l). 
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Figur 3-15 Ludstyrkens indflydelse på opløsning af silicium i henstandstest. 
 
Som det ses af grafen, bliver der opløst meget mere silicium ved anvendelse af 
10M NaOH frem for 1M NaOH. Dette er generelt for de andre prøver. Ved 
ludinfiltrationsforsøget (der er afrapporteret i et separat notat) blev der anvendt 
0,3M NaOH til infiltration. 
 
Koncentrationen af opløst silicium er så højt ved behandling med natronlud > 1 M, 
at der vil være en stor bufferkapacitet (merforbrug af lud) samt risiko for dannelse 
af silikagel. Derfor bør koncentrationer over 1 M undgås. 
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Ved moderat opløsning af silicium, vurderes silicium at udfælde ved neutralisering 
i renseanlæggets forbehandling. Udfældningen kan forbedre fjernelse af organisk 
stof, kviksølv, arsen, m.m., men vil samtidig forøge slammængden. 
 

3.3 Silikagel 

I det følgende angives væsentlige oplysninger fra et litteraturstudie samt resultatet 
af scanningselektronmikroskopi. 
 
3.3.1 Baggrundsviden om silicium og silikagel 

Silicium er et grundstof med atomnummer 14, og betegnes som et halvmetal. 
Grundstoffet er tetravalent (danner 4 bindinger) nøjagtigt som det analoge 
grundstof, kulstof, og ligger desuden i samme gruppe som kulstof i det periodiske 
system.  
 
En fjerdedel af jordskorpen består af silicium (kun overgået af ilt). Silicium 
forekommer i sedimenter i form af mange forskellige mineraler, herunder kvarts, 
feldspat og lermineraler. Silicium kan også forekomme i sedimenter som amorf 
silika, dvs. uden egentlig krystalstruktur. Amorft silika kan forekomme som små 
partikler (evt. dannet af algegruppen diatomeer) eller som coating på fx sandkorn. 
 
Den opløste form af silicium betegnes ofte som ortokiselsyre, H4SiO4. Denne syre 
kan fraspalte flere protoner, og har dermed flere pKs-værdier (data fra PHREEQC 
databasen). 
 

  4344 SiOHHSiOH pK1 = 9,8 ved 25º C 
  2

4243 SiOHHSiOH  pK2 = 13,2 ved 25º C 

 
Det er imidlertid aldrig lykkedes at isolere ortokiselsyre, da den danner polymerer, 
der er højere koncentrationer end en meget fortyndet opløsning /13/. Men det er 
klart ud fra dissociationsreaktionerne ovenfor, at opløseligheden stiger ved stigende 
pH, da kiselsyre omdannes fra en uladet forbindelse til en anion, der lettere opløses 
i det polære vand.  
 
Silikagel dannes af kiselsyre formentlig via følgende stadier 1) Polymerizering til 
kolloidpartikler, 2) Vækst af disse partikler og 3) Dannelse af en gel ved, at de 
enkelte partikler bindes sammen i et tredimensionelt netværk via kæder af Si-O-Si 
bindinger /13/. Man taler om et ”geleringspunkt”, hvor vand ”størkner”. 
 
Der skelnes mellem udfældning og geldannelse ved, at silikakoncentration i 
geldannelse er den samme som i den omkringliggende opløsning, mens der er tale 
om en opkoncentrering i silicium i partikler ved en udfældning. I forbindelse med 
afværgeprojektet er dannelse af silikagel uønsket, da den kan medføre tilstopning 
af filtre og magasinets porerum samt danne slam ved forbehandling af det 
oppumpede vand, der er vanskeligt at afvande. 
 
En form for silikagel kan anvendes af geoteknikere i byggebranchen til 
jordstabilisering. En opløsning af silicium injiceres i jordens porevolumen, 
hvorefter det størkner, evt. ved hjælp af et tilsætningsstof. Hermed forøges jordens 
styrke, og tilstrømning af vand forhindres. 
 
Dannelse af silikagel sker ikke ved høj pH, da de dannede kolloide partikler 
frastøder hinanden i stedet for at finde sammen. Da polymerisering katalyseres af 

 
 

23



hydroxidionen, er den optimale pH for hurtig geldannelse ca. 5-6. I salte 
opløsninger – som ved Høfde 42 depotet - stiger den optimale pH-værdi for 
geldannelse, fordi salten nedsætter frastødningseffekten. Med andre ord fremmer 
salt dannelse af silikagel. Ved de aktuelle saltkoncentrationer ved Høfde 42 kan 
den optimale pH være 7-8. 
 
Partikelstørrelse og silika koncentration har en stor indflydelse på dannelse af 
silikagel, se Figur 3-16.   
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Figur 3-16 Området hvor silikagel kan dannes. 
 
Det bemærkes, at silikagel kan have et forholdsvist stort specifikt overfladeareal 
(ca. 300-400 m2/g) afhængig af dannelsesforhold /13/, ligesom kolloidpartikler har 
en stor overflade. Man kan ikke afvise, at kationer (som fx kviksølv) til dels vil 
fjernes fra vandfasen i forbindelse med siliciums udfældning eller geldannelse. 
 
3.3.2 Scanningselektronmikroskopi 

Figur 3-17 viser et foto af filteret, der blev anvendt efter neutralisering af den 
silicium-holdige prøve. Det kan ikke ud fra fotoet afgøres, om der er tale om 
amorfe siliciumudfældninger eller tilbageholdt silikagel. 
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Figur 3-17 Foto af filter taget med scanningselektronmikroskop. 

3.4 Geokemisk modellering 

I det følgende angives resultater beregnet ved hjælp af modellen PHREEQC. Der 
er anvendt modellens egen database i forbindelse med beregningerne. Inputfiler til 
modellering med PHREEQC ses i Bilag 9. 
 
3.4.1 Speciering 

Både silicium og aluminium danner forbindelser med hydroxid og optræder som 
polyprotolytisk syre i vand. Ved hjælp af et såkaldt Bjerrum-diagram kan man se 
hvilke specier, der optræder ved hvilke pH-værdier. Bjerrum-diagrammer for disse 
stoffer ses i Figur 3-18 og Figur 3-19. 
 
For begge diagrammer er der anvendt en vandig opløsning med den samme 
sammensætning som målt i boring V45 (se bilag i separat notat om Redox). Denne 
boring havde en neutral pH-værdi og et kloridindhold på 14.000 mg/l. Der er 
antaget et siliciumindhold på 10 mg/l. Diagrammet er blevet optegnet ved at 
tilsætte stigende mængder NaOH til vandprøven ved hjælp af Key Word 
”REACTION”.  
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Figur 3-18 Bjerrum-diagram af opløste siliciumspecier. 
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Figur 3-19 Bjerrum-diagram af opløste aluminiumspecier. 
 
Som det ses af Figur 3-18, er den dominerende siliciumspecie ved pH-værdier 
relevant for in-situ basisk hydrolyse H3SiO4

- (rød kurve). Som det ses af Figur 
3-19 er den dominerende aluminiumspecie ved alle neutrale og basiske pH-værdier 
Al(OH4)-.  
 
3.4.2 Ligevægtsberegninger 

Figur 3-20 viser opløselighed af silicium ved ligevægt som funktion af pH. Der er 
anvendt den analyserede vandprøve samt kvarts, amorft silica og calcit fra prøve 
B1P5.1 (sandprøve) fra Høfde 44. pH-værdien er ændret ved at tilsætte små 
mængder af NaOH ved hjælp af Key Word REACTION.  
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Figur 3-20 Opløselighed af silicium som funktion af pH (vand fra Høfde 42 boring V45, 
sediment fra Høfde 44 boring B1P5.1). 
 
Som det ses af grafen, er opløseligheden begrænset indtil pH 12, hvor den bliver 
væsentlig. Over pH 13 stiger koncentrationen af silicium i vandet kraftigt, hvilket 
også blev set i de udførte henstandstests. På den måde er der god overensstemmelse 
mellem målte og teoretiske værdier. 
 

3.5 Analyse af opslæmningsprøver fra DHI laboratorieforsøg 

Som nævnt i afsnit 2.6 blev der analyseret 8 prøver for uorganiske parametre. 
Prøverne stammer fra et laboratorieforsøg udført af DHI, hvor lud blev tilsat en 
forurenet sedimentprøve og vand indtil pH 10 hhv. 11 og derefter neutraliseret. Der 
blev udtaget prøver af opslæmningen både før og efter neutralisering. Analyserne 
blev udført af ALS Laboratory Group, Sverige. Analyseresultater i forbindelse med 
denne screening findes i Bilag 2. 
 
Denne screeningen kan bl.a. anvendes til at vurdere, om der vil være nogle 
uorganiske stoffer, der kan medføre kvalitetsproblemer i forbindelse med 
behandling eller udledning af det oppumpede vand fra Høfden. Det mest relevante 
vil være at sammenligne de målte værdier med fx udledningskrav eller 
grundvandskvalitetskrav. Desværre mangler disse krav for de fleste uorganiske 
parametre med enkelte undtagelser. Derfor er målingerne sammenlignet med 
drikkevandskriterier i Figur 3-21. 

 
 

27



0.01

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10 100 1000

Drikkevandskriterier (µg/l)

M
ål

in
g

er
 (

µ
g

/l
)

Al

As

Ba

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

 
Figur 3-21 Sammenligning med resultater fra grundvandsscreening med 
drikkevandskriterier. 
 
Det bemærkes, at drikkevandskriteriet er overholdt, når en analyse plottes under 
den grå linie. Som det ses af figuren, er aluminium, arsen og kviksølv fundet over 
drikkevandskriteriet. Der findes grundvandskriterier for arsen og kviksølv. 
Værdierne er lavere end drikkevandskriterier (8 µg/l for arsen og 0,1 µg/l for 
kviksølv), og punkterne på grafen vil derfor forskydes til venstre, dvs. endnu 
længere fra overholdelse af kriterierne. 
 
Hermed giver screeningen en indikation af, at aluminium, arsen og kviksølv kan 
være kritiske i forbindelse med behandling eller udledning af det oppumpede vand. 
Det bemærkes, at der ikke blev målt for silicium ved screeningen. 
 
Screeningen kan også anvendes til belysning af de uorganiske stoffers opløselighed 
ved forskellige behandlinger med lud og neutralisering. Figur 3-22 sammenligner 
resultater fra analyse af de forskellige vandprøver.  
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Figur 3-22 Sammenligning af forskellige prøver ved grundvandsscreeningen. 
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I figuren er de fire prøver vist med hver deres farve, mens der ikke skelnes 
farvemæssigt mellem dobbeltprøven. Søjlerne med de grønne hhv. blå farver viser 
indholdet i prøver, hvor pH-værdien var hævet til pH 10 hhv. 11. Søjlerne med 
gule og lilla farver viser de samme prøver, efter neutralisering til pH 7. 
 
Det ses af resultaterne for aluminium, at hævning af pH medfører opløsning af 
aluminium. Jo højere pH, jo større aluminiumindhold. Ved neutralisering falder 
koncentrationen igen. Det formodes, at faldet kan skyldes en blanding af flere 
processer som udfældning, medudfældning og sorption (fx til udfældet organisk 
stof). Samme mønster ses for arsen, chrom, kobber, kviksølv og bly. Da 
aluminium, arsen og kviksølv overskrider drikkevandskriterier samtidig med, at 
indholdet i grundvandet stiger ved stigende pH, vurderes disse stoffer at udgør et 
potentielt problem. Til gengæld er der tegn på, at neutralisering af vandet, efter det 
oppumpes fra Høfden, vil medføre en delvis fjernelse af disse metaller i slammet. 
 
Resultaterne tyder på, at den modsatte tendens er gældende for nikkel og zink. Her 
ser det ud til, at indholdet stiger, når der neutraliseres. Disse stoffer vurderes ikke 
at medføre problemer i forbindelse med basisk hydrolyse, da indholdet falder med 
tilsætning af lud.  
 
Det bemærkes, at screeningen inkluderede analyse af en række hovedioner, se 
resultaterne i Bilag 2. Disse vurderes at være mindre interessante og omtales ikke 
her. 
 

3.6 Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet 

Som nævnt i 2.7 blev 16 grundvandsprøver fra forsøgsfeltet analyseret for en 
række parametre, hvoraf nogle er omtalt i separat notat om ludinfiltration. 
Nedenfor gennemgås resultaterne for pH, aluminium og silicium. 
 
Figur 3-23 viser pH i vandprøver fra forsøgsfeltet 3 måneder efter ludinfiltration. 
Som det ses, er pH-værdien stadig høj (> pH=11) ved de fleste bund- og midtfiltre. 
Til gengæld er pH-værdien faldet i samtlige topfiltre. Som omtalt i det separate 
notat om ludinfiltration kan dette skyldes densitetsflow af det infiltrerede lud og 
indstrømning af nyt vand med mere neutral pH i toppen af magasinet. 
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Figur 3-23 pH i vandprøver fra forsøgsfeltet 3 måneder efter ludinfiltration. 
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Figur 3-24 viser aluminiumindholdet i vandprøver fra forsøgsfeltet. Som det ses, er 
indholdet forholdsvist begrænset (< 6 mg/l) i samtlige prøver. Der er ikke nogen 
tydelig sammenhæng med pH. 
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Figur 3-24 Aluminiumindhold i vandprøver fra forsøgsfeltet 3 måneder efter 
ludinfiltration. 
 
Figur 3-25 viser siliciumindholdet i vandprøver fra forsøgsfeltet. Som det ses, er 
der opløst forholdsvist meget silicium specielt i bundprøver, mens indholdet i 
topprøver er begrænset. 
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Figur 3-25 Siliciumindhold i vandprøver fra forsøgsfeltet 3 måneder efter ludinfiltration. 
 
Figur 3-26 viser sammenhæng mellem siliciumindhold og pH i vandprøver fra 
forsøgsfeltet. Som det ses, er der en tydelig sammenhæng, således at højt indhold 
af silicium kun forekommer ved pH >11. Til gengæld er der flere prøver, der 
udviser begrænset indhold af silicium. Ved at sammenholde denne graf med Figur 
3-25 formodes det, at højt siliciumindhold kun findes i prøver med høj pH, der 
stammer fra lag med finkornet sediment (bundfilter). 
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Figur 3-26 Sammenhæng mellem siliciumindhold og pH i vandprøver fra forsøgsfeltet 
3 måneder efter ludinfiltration. 
 
Figur 3-27 viser en sammenligning af de ovenstående resultater fra forsøgsfeltet (3 
måneder) og henstandsforsøget i laboratoriet (sandprøven B1P5.1 ved 3 måneder). 
Da de 2 sæt forsøg er udført med meget forskellige fortyndinger 
(vand/jordforhold), er der behov for at normalisere tallene inden sammenligning. 
Dette blev gjort ved at omregne siliciumindholdet i vandfasen (mg/l) til 
siliciumindhold i sediment (mg/kg TS). Det bemærkes, at vand/jordforholdet ved 
forsøgsfeltet er 0,4l liter vand pr. 1,6 kg sediment = 0,25 ml/g mens det var 2,3 
ml/g ved henstandsforsøgene (23 ml vand pr. 10 g sediment). Et 
beregningseksempel for middelværdien for silicium i bundfiltre ved forsøgsfeltet 
vises nedenfor: 
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Figur 3-27 Normaliseret indhold af silicium i 3 måneders vandprøver fra hhv. 
forsøgsfeltet (gennemsnit af alle filtre ved samme dybde) og henstandstest 
(gennemsnit af alle 4 prøver efter 3 måneders henstand). 
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Som det ses af grafen, blev der opløst mindre silicium i forsøgsfeltet (hvor 
ludkoncentration var ca. 0,3 M) end ved henstandsforsøget med samme 
ludkoncentration. Det bemærkes dog, at henstandsforsøget viser et snit af de 4 
prøver, hvor siltprøverne opløste meget mere silicium end sandprøverne. Man må 
formode, at de filtersatte dybder af forsøgsfeltet består mest af sand, hvorfor der 
ikke opløses så meget silicium som der vil, hvis der var tale om silt. Desuden er 
henstandsforsøget udført ved en højere temperatur end in-situ demonstrationen ved 
forsøgsfeltet. Hermed synes de 2 forsøg at være i nogenlunde overensstemmelse 
med hinanden.  
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4 Diskussion & Konklusioner 

4.1 Diskussion 

 
4.1.1 Problematiske uorganiske stoffer 

Problematiske uorganiske stoffer defineres her som naturligt-forekommende eller 
deponerede uorganiske stoffer, der kan opløses og dermed skabe problemer i 
forbindelse med afværgeprojektet. Resultater i dette notat samt det separate notat 
om ludinfiltration peger på, at disse stoffer potentielt omfatter: 
 
Tabel 4.1 Oversigt over potentielle problematiske uorganiske stoffer. 
Stof Problem 
Silicium Forbruger lud 

Danner slam ved renseanlæggets forbehandling 
Kan danne silikagel ved neutralisering 

Aluminium Danner slam ved renseanlæggets forbehandling 
Kviksølv Vanskeliggør håndtering af slam fra renseanlægget 

Øger rensningsbehov før udledning af vand til havet 
Arsen Vanskeliggør håndtering af slam fra renseanlægget 

Øger rensningsbehov før udledning af vand til havet 
Zink Vanskeliggør håndtering af slam fra renseanlægget 

Øger rensningsbehov før udledning af vand til havet 
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4.1.2 Sammenligning af Hashimoto og henstandstest 

Resultaterne fra Hashimoto ekstraktion (se afsnit 3.1.6) angiver mængden af amorft 
silicium og aluminium i sediment fra Høfde 44. Resultaterne af henstandstest (se 
afsnit 3.2.2 og 3.2.3) angiver den mængden silicium og aluminium, der kan 
ekstraheres fra sedimentet under de forhold, der forventes anvendt til fuldskala 
oprensning (nemlig 0,3 M NaOH). Det er interessant at sammenligne resultater fra 
disse to ekstraktioner for at vurdere, om man i fuldskala kun vil opløse amorft 
materiale eller om der vil opløses andet og mere (uønsket).  
 
Figur 4-1 viser en sammenligning af siliciumindholdet (udtrykt som mg/kg TS) for 
Hashimoto ekstraktion og henstandstests ved forskellige ludstyrker. 
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Figur 4-1 Ekstraheret silicium, sammenligning af Hashimoto og henstandstest (prøver 
efter 3 måneder ved 20 ºC). 
 
Som det ses af grafen er alt amorft silicium ikke opløst ved ludstyrker under 10 M 
(da niveauet ligger under Hashimoto). Det må forventes, at opløsning af amorft 
silicium vil fortsætte med tiden, men at indholdet angivet ved Hashimoto 
ekstraktion danner en maksimum for hvor meget silicium kan opløses, så længe 
ludstyrken holdes under 1 M. 
 
Ved 10 M NaOH viser grafen, at der opløses langt mere silicium, end det, der 
svarer til amorft silicium. Det formodes, at der er tale om opløsning af fx 
lermineraler ved den stærkeste ludstyrke. Dette skal undgås i felten, da 1) udgifter 
til lud vil være meget stor, 2) der vil være risiko for dannelse af silikagel ved 
neutralisering og 3) der vil dannes store mængder slam ved forbehandling af det 
oppumpede vand. 
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4.1.3 Betydningen af silicium 

Henstandstests har vist, at opløsning af silicium ved 10 M NaOH er meget stor i 
finkornede sedimentprøver. Heldigvis består Høfde 42 depotet hovedsageligt af 
sand, uden et stort indhold af finkornet materiale (generelt < 10 % silt + ler) med 
undtagelse af det indskudte lerlag, hvor siltindholdet stiger til ca. 30 %. Desuden 
har feltforsøg vist, at pH kan holde sig tilstrækkelig høj til at forårsage hydrolyse 
ved kun 0,3 M NaOH.  
 
Tabel 4.1 peger på, at opløsning af silicium kan medføre følgende problemer: 

1. Forbrug af lud 
2. Dannelse af slam ved renseanlæggets forbehandling 
3. Evt. dannelse af silikagel ved neutralisering. 

 
I det følgende diskuteres disse tre potentielle problemer. 
 
Ad 1) 
Forbrug af lud til siliciumopløsning afhænger naturligvis af, hvor meget silicium 
opløses. Vandprøver udtaget fra forsøgsfeltet 3 måneder efter ludinfiltration (se 
afsnit 3.6) viser, at der opløses op mod 2.000 mg/l silicium. Henstandstest for 
prøve B1P5.1(sand) efter 3 måneder (se afsnit 3.2.3) viser (worst case), at der kan 
opløses 156 mg/l silicium ved brug af 1M NaOH. Her skal man huske, at 
henstandstesten anvendte et vand-/jordforhold på 2,3 l/kg, mens det samme forhold 
i depotet er ca. 0,25 l/kg. Dette svarer til, at henstandstesten er fortyndet en faktor 
9,2. Hermed kan de 156 mg/l silicium omregnes til 1.435 mg/l. I den følgende 
beregning antages, at der opløses 2.000 mg silicium/l. 
 
Forbrug af lud til opløsning af amorft silicium afhænger af, hvilken form silicium 
befinder sig i ved oppumpning. Hvis det oppumpede vand har en pH-værdi mellem 
9,8 og 13,2, vil silicium hovedsagelig forekomme som H3SiO4

-. På basis af 
pilotskalaforsøget ved ludinfiltration på Høfde 42 (se andet notat) vurderes, at det 
oppumpede vand ofte vil ligge i pH-intervallet 11,5 – 12,5, hvormed følgende 
reaktionsligning vil være mest relevant: 
 

  4322 SiOHOHOHSiO  

 
Ved anvendelse af ovenstående reaktionslignings støkiometri på 1 mol NaOH pr. 1 
mol Si, kan ludbehovet beregnes som følger. Her antages, at der opløses 2.000 mg/l 
silicium. 
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Ud fra beregningen kan ses, at forbrug af natronlud til opløsning af silicium er 
væsentlig og medfører, at uforurenet sediment har en bufferkapacitet. I det separate 
notat om bufferkapacitet fandtes et ludbehov ved titrering af uforurenede 
sedimentprøver til pH 12 på 0,3 kg NaOH pr. ton sediment (det bemærkes, at der 
blev opnået lidt mere end pH 12 i felten). Henstandstesten viser, at opløsning af 
silicium sker langsomt over tiden og derfor ikke kan forklare det hurtige ludforbrug 
i forbindelse med titreringerne. Det vurderes derfor, at det totale ludforbrug vil 
være summen af disse to buffere (den hurtige og den langsomme), nemlig ca. 0,3 + 
0,7 = 1,0 kg NaOH pr. ton sediment. 
 
Den økonomiske konsekvens af denne opløsning af silicium er beregnet nedenfor: 
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Tilbage er det spørgsmål, om der vil opløses lige så meget silicium, hvis det 
opløste silicium oppumpes fra magasinet, og der infiltreres på ny med 0,3 M 
NaOH. 
 
Ad 2) 
Hvis man antager, at der skal oppumpes 12.000 m3 vand fra depotet med et 
siliciumindhold på 2.000 mg/l, vil der potentielt kunne udfældes ca. 51 tons tørstof 
ved neutralisering, se nedenstående beregning.  
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Bundfældning af dette slam i forbindelse med forbehandling i renseanlægget 
medfører behov for en hensigtsmæssig bortskaffelse. Det må formodes, at slammet 
vil være forurenet med såvel pesticidrester som kviksølv og andre uorganiske 
stoffer. 
 
Ad 3) 
Resultaterne i henstandstest ved sedimentprøver fra Høfde 44 har vist, at 
siliciumkoncentrationer risikerer at overskride geleringspunktet for dannelse af 
silikagel, hvis der anvendes 10 M NaOH og der forekommer kontakt over en 
længere periode. 
 
Det betyder, at in-situ dannelse af silikagel samt dannelse af silikagel i forbindelse 
med vandbehandling af det oppumpede vand er en reel risiko, hvis pH-værdien 
falder til under 8. I den forbindelse, bemærkes det, at der ikke er observeret 
viskositets stigninger i praksis i forbindelse med neutralisering af 600 liter vand fra 
forsøgsfeltet, der blev oppumpet til vandrensningsforsøget (se andet notat).  
 
Risikoen for dannelse af silikagel kan medføre behov for forsigtighed på to fronter. 
For det første, bør opløsning af silicium begrænses ved ikke at infiltrere lud med 
NaOH>1 M. For det andet, bør evt. neutralisering med syre i selve depotet først 
udføres, når depotet er tømt og genopfyldt med vand således at grundvandets 
siliciumindhold er fortyndet. 
 

4.2 Konklusioner 

De væsentligste konklusioner angives nedenfor: 
 

1. Teksturanalyser viser, at summen af ler og silt i de øvre lag ved Høfde 44 
generelt er mindre end 10 %. Det såkaldte indskudte lerlag på dette sted 
består ikke af særligt meget ler (ca. 5 %), men har et stort indhold af silt (> 
30 %). 

2. Indholdet af organisk kulstof var generelt < ½ % (men op mod 1 % i de 
finkornede prøver). Indholdet af kalk var generelt < ½ % (men op til 2,5 % 
i de finkornede prøver). Hertil fandtes synlige skaller i flere prøver (disse 
blev sigtet fra inden kalkmålingen). 

3. Røntgendiffraktion (XRD) viser, at sedimentets mineralsammensætning 
som forventet domineres af kvarts, men at feldspat også forekommer, 
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4. En successiv ekstraktion (Hashimoto) viste opløsning af ca. 4.000 mg/kg 
TS silicium i de mest finkornede sedimentprøver (og mindre mængder af 
aluminium og jern). Dette skulle være udtryk for den amorfe (og dermed 
mest reaktive) del af sedimentet.  

5. De udført henstandstests vedrørende opløsning af silicium og aluminium i 
prøver med 10 g sediment og 23 ml fortyndet lud viste: A) Jo finere 
kornstørrelse, jo mere opløses, B) Opløsning stiger kraftigt, når NaOH > 1 
M, hvorfor dette skal undgås i fuldskala, og C) Opløsning er forholdsvis 
langsom og stiger over tid (ligevægt formentlig ikke opnået efter 3 
måneder). 

6. Dannelse af silikagel vil formentlig ikke finde sted, så længe der ikke 
anvendes NaOH > 1 M. Ved højere NaOH-koncentrationer og langt 
kontakttid er der risiko for dannelse af gel ved neutralisering. Derfor bør 
man undgå in-situ neutralisering med syre, hvis grundvandets indhold af 
silicium er for højt. 

7. PHREEQC beregninger viser at de dominerende specier(ved pH-værdier 
relevant for in-situ basisk hydrolyse) for silicium og aluminium er hhv. 
H3SiO4

- og Al(OH4)-. Når pH-værdien stiger til over 13, stiger den 
teoretiske opløselighed af kvarts meget kraftigt. 

8. Analyse af vandprøver fra et DHI laboratorieforsøg tyder på, at kviksølv 
og arsen evt. kan medføre kvalitetsproblemer ved bortskaffelse af vandet. 

9. Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet (3 måneder efter ludinfiltration) 
viser opløsning af op mod 2.000 mg/l silicium i de mest påvirkede prøver. 

10. Opløsning af silicium over tid medfører et ludbehov ud over det ”straks” 
behov, som titreringer i notatet om bufferkapacitet viste. Den samlede 
ludbehov estimeres at være ca. 1,0 kg NaOH pr. ton sediment, hvilket 
svarer til 370.000 kr. i udgifter til lud. Hermed er sedimentets naturlige 
bufferkapacitet væsentlig, men ikke afgørende for afværgeprojektet. 

11. Opløst silicium (samt øvrige uorganiske stoffer som aluminium og jern) 
forventes at skulle udfældes i forbindelse med forbehandling på 
renseanlægget. Dette medfører behov for håndtering af slam, hvor ca. 50 
tons tørstof stammer alene fra siliciumoxid. Det formodes, at dette slam vil 
være forurenet bl.a. med pesticidrester og kviksølv. 

12. Ingen af de anvendte pH-elektroder var egnede til målinger over 1M 
NaOH. Det anbefales, at anvende en speciel H-glas pH elektrode fremover, 
da den måler meget mere nøjagtigt ved ludstyrker mellem 0,001M og 1M 
(det område, som er vigtigst for basisk hydrolyse). 

13. Det er vanskeligt at undgå en uønsket neutralisering (og hermed pH fald) i 
laboratorieforsøg udført med lud og vand uden buffer (alkalinitet). Dette 
skyldes påvirkning fra atmosfærens indhold af kuldioxid. Forsigtighed skal 
udvises ved forsøgsopstillinger og fortolkning af resultater, specielt i pH-
området under 12. Ved højere pH er indholdet af base så stort, at det tager 
længere tid for kuldioxid at have indflydelse. 

 

4.3 Uafklarede spørgsmål 

Dette notat har belyst mange af de væsentlige forhold omkring bufferkapacitet. Et 
uafklaret spørgsmål vises nedenfor: 
 
Fortsat opløsning af silicium: Afværgeprojektet planlægger gentagne behandlinger 
af depotet med lud. I mellem hver behandling oppumpes grundvandet til 
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behandling. Hermed fjernes det opløste silicium. Det formodes, at der vil opløses 
væsentligt mindre silicium ved de efterfølgende behandlinger, men dette er ikke 
undersøgt i praksis. 
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BILAG 1: TEKSTURANALYSE

µm mm B1 P1.1 B1 P4.1 B1 P5.1 B1 P6.3 B1 P7.1 B1 P12.1 B3b P3.1 B4b P1.2
1 0.001 0.10 0.08 0.09 0.18 0.30 0.27 1.40 1.45
2 0.002 0.29 0.24 0.26 0.52 0.90 0.80 4.10 4.26
4 0.004 0.60 0.50 0.51 1.01 1.88 1.52 7.79 8.00
5 0.005 0.74 0.61 0.61 1.19 2.30 1.79 9.16 9.34
8 0.008 1.09 0.93 0.87 1.64 3.44 2.40 12.33 12.31
10 0.010 1.31 1.13 1.03 1.89 4.14 2.72 14.06 13.89
16 0.016 1.92 1.70 1.46 2.54 6.10 3.45 18.52 17.85
20 0.020 2.17 1.93 1.64 2.86 6.87 3.86 21.19 20.17
25 0.025 2.26 2.00 1.73 3.14 7.16 4.36 24.41 22.93
32 0.032 2.34 2.07 1.84 3.56 7.51 5.02 28.79 26.71
38 0.038 2.40 2.12 1.94 3.94 7.80 5.60 32.52 29.92
45 0.045 2.46 2.18 2.06 4.38 8.10 6.30 36.71 33.50
53 0.053 2.54 2.24 2.20 4.89 8.42 7.24 41.34 37.39
63 0.063 2.61 2.31 2.38 5.51 8.87 8.80 46.60 41.73
75 0.075 2.71 2.38 2.61 6.29 9.88 11.76 52.00 46.13
90 0.090 2.95 2.60 3.02 7.58 12.60 18.16 57.41 50.59
106 0.106 3.42 3.05 3.73 9.61 16.86 27.11 62.06 54.58
125 0.125 4.21 3.82 5.12 13.08 22.73 38.45 66.52 58.66
150 0.150 5.45 5.03 7.87 19.24 30.89 53.03 71.13 63.18
180 0.180 7.46 7.13 14.57 29.19 41.51 67.09 75.28 67.70
212 0.212 11.53 11.57 25.58 40.58 52.66 77.50 78.81 71.98
250 0.250 19.21 19.94 40.61 53.40 64.24 85.40 82.24 76.46
300 0.300 33.57 35.49 58.25 66.74 75.41 91.02 86.03 81.55
355 0.355 50.41 53.02 71.96 76.95 83.35 94.40 89.85 86.38
425 0.425 68.55 71.24 83.84 86.00 89.84 97.01 93.75 91.18
500 0.500 82.64 84.67 91.26 91.68 93.64 98.45 96.51 94.65
600 0.600 91.91 93.02 95.75 95.06 95.91 99.22 98.25 97.13
710 0.710 96.33 96.81 98.13 96.90 97.29 99.55 99.09 98.58
850 0.850 98.92 99.00 99.51 97.98 98.19 99.76 99.62 99.54
1000 1.000 99.89 99.89 99.95 98.40 98.61 99.88 99.88 99.95
1180 1.180 100.00 100.00 100.00 98.85 98.97 99.96 99.98 100.00
1400 1.400 100.00 100.00 100.00 99.38 99.45 99.99 100.00 100.00
1700 1.700 100.00 100.00 100.00 99.84 99.87 100.00 100.00 100.00
2000 2.000 100.00 100.00 100.00 99.98 99.98 100.00 100.00 100.00
2360 2.360 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2800 2.800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3350 3.350 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3500 3.500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



BILAG 2: TOC

Boring Prøve Dybde TOC (%)
B1 P1.1 2 0.12
B2 P4.1 1 0.13
B3 P5.1 -0.5 0.15
B4 P6.2 -1 0.20
B5 P7.1 -2 0.29
B6 P12.1 -4 0.41
B3b P3.1 -1 0.83
B4b P1.2 -1.1 0.68
B4 org Org 2 1.05



BILAG 3: KALK

Boring Prøve Dybde Kalk (%)
B1 P1.1 P1.1 2 0.16
B1 P4.1 P4.1 1 0.31
B1 P5.1 P5.1 -0.5 0.18
B1 P6.2 P6.2 -1 0.46
B1 P7.1 P7.1 -2 1.01
B1 P12.1 P12.1 -4 2.33
B3b P3.1 P3.1 -1 2.56
B4b P1.2 P1.2 -1.1 1.71



BILAG 4: XRD

Boring Prøve Dybde Kvarts Feldspat Calcit+ I ALT
B1 P1.1 2 84 18 0 102
B1 P4.1 1 85 15.4 0 100.4
B1 P5.1 -0.5 85 15.4 0 100.4
B1 P6.2 -1 75 24.9 0 99.9
B1 P7.1 -2 72 28.1 0 100.1
B1 P12.1 -4 69 27.5 4.4 100.9

B3b P3.1 -1 63 29.3 7.4 99.7
B4b P1.2 -1.1 67 31 2.2 100.2



BILAG 5: XRF, HOVEDKOMPONENTER

Kote SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

B1 P1.1 2 95.71 0.32 2.23 0.79 0.037 0.11 0.45 0.52 0.49 0.02
B1 P4.1 1 94.61 0.33 2.28 0.92 0.034 0.13 0.49 0.54 0.49 0.02
B1 P5.1 -0.5 93.5 0.28 2.76 0.77 0.026 0.13 0.47 0.67 0.73 0.02
B1 P6.2 -1 92.4 0.25 3.26 0.74 0.021 0.17 0.63 0.73 0.95 0.03
B1 P7.1 -2 92.01 0.25 3.51 0.77 0.022 0.2 1.09 0.75 1.07 0.04
B1 P12.1 -4 90.14 0.27 3.95 0.8 0.02 0.28 1.66 0.81 1.26 0.04
B3 P3.1 -1 85.41 0.45 6.15 1.78 0.033 0.8 1.77 1 1.7 0.07
B4 P1.2 -1.1 87.01 0.43 5.76 1.69 0.031 0.72 1.3 0.95 1.54 0.07

Alle tal i %



BILAG 5: XRF, SPORSTOFFER

Kote Cr Ni Cu Zn Sr Zr
B1 P1.1 2 47 4 < 8 45 431
B1 P4.1 1 37 8 < 11 51 411
B1 P5.1 -0.5 38 9 < 12 54 331
B1 P6.2 -1 52 8 < 10 63 287
B3 P3.1 -1 57 18 0 27 96 386
B4 P1.2 -1.1 58 15 3 22 89 383
B1 P7.1 -2 38 9 < 12 73 277
B1 P12.1 -4 40 8 < 14 84 306

Alle tal i ppm



BILAG 6: OPSLEMNINGSPRØVER FRA DHI LABFORSØG

enhed pH 10A pH 7A pH 10B pH 7B pH 11A pH 7A pH 11B pH 7B
Ca mg/l 4.25 22.8 4.17 25.6 1.45 25.9 1.4 24.2
Mg mg/l 1.13 2.5 1.06 2.57 <0.09 2.04 <0.09 2.01
Na mg/l 45.6 47.7 51.3 50.9 88.9 87.9 89.5 88.4
K mg/l 1.89 2.11 1.8 1.95 1.82 2.04 1.65 1.93
Fe mg/l 0.176 0.13 0.204 0.101 0.237 0.0788 0.224 0.0769
Mn mg/l 0.00282 0.0375 0.00314 0.0469 0.00308 0.0419 0.00291 0.0346
S mg/l 16.5 13.8 16.9 17.2 19.9 24.9 25.9 24.6

Al μg/l 121 74.2 127 59.7 235 42.8 241 44.5
As μg/l 31.2 23.4 26.6 26.2 46 31.2 37.9 25.2
Ba μg/l 1.15 2.61 1.59 2.84 0.931 3.98 1.08 2.64
Cd μg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Co μg/l 0.194 0.427 0.253 0.457 0.312 0.491 0.328 0.398
Cr μg/l 2.87 2.7 4.43 3.18 6.97 5.78 5.89 4.13
Cu μg/l 5.9 2.45 3.87 1.85 4.79 2.89 5.28 2.6
Hg μg/l 10.5 9.14 6.03 4.36 11.7 3.33 10.5 2.24
Ni μg/l 3.47 6 3.62 8.71 3.15 8.39 2.45 5.81
Pb μg/l 1.17 1.07 1.2 0.901 1.09 1.48 2.24 1.38
Zn μg/l 11.3 18.2 7.55 12 10.4 16.9 18.7 12.3



BILAG 7: HASHIMOTO EKSTRAKTION

2008_08_26 2008_04_29Gennemsnit
Sediment Væske Silicium Silicium Silicium Aluminium Jern

DCB 1 g ml mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
B1 P 5.1  1 1.0118 500 129 0 64.5 43 482
B1 P5.1  2 1.0055 500 124 0 62 36 331
B1 P12.1 1.0009 500 465 168 316.5 76 386
B3b P3.1  1 1.0159 500 1372 943 1157.5 197 1310
B3b P3.1  2 1.0239 500 943 1200 1071.5 238 1330
B4b P1.2 1.0028 500 819 909 864 193 729

2351 2277 2314 543 2776

0,5M NaOH
B1 P 5.1  1 1.0118 95 86 351 218.5 105 84
B1 P5.1  2 1.0055 86 123 352 237.5 91 71
B1 P12.1 1.0009 93 440 939 689.5 201 168
B3b P3.1  1 1.0159 92 1562 2750 2156 501 331
B3b P3.1  2 1.0239 83 1735 2390 2062.5 442 336
B4b P1.2 1.0028 87 1805 2990 2397.5 508 318

1133 1884 1508.6 349 245

DCB 2
B1 P 5.1  1 1.0118 250 69 0 34.5 25 117
B1 P5.1  2 1.0055 250 64 0 32 18 60
B1 P12.1 1.0009 250 207 107 157 51 206
B3b P3.1  1 1.0159 250 786 645 715.5 157 572
B3b P3.1  2 1.0239 250 830 621 725.5 139 522
B4b P1.2 1.0028 250 872 616 744 132 580

552 398 474.8 99 388

I ALT
B1 P 5.1  1 284 351 317.5 173 683
B1 P5.1  2 311 352 331.5 145 462
B1 P12.1 1112 1214 1163 328 760
B3b P3.1  1 3720 4338 4029 855 2213
B3b P3.1  2 3508 4211 3859.5 819 2188
B4b P1.2 3496 4515 4005.5 833 1627

2429 2926 2677.7 596 1450



BILAG 8: Henstandstest

Startdato: 07/02/2008 Prøvestørrelse (g) - uknust Silicium (mg/l) Aluminium (mg/l)
flaske 1 uge 1 måned 3 måneder 1 uge 1 måned 3 måneder 1 uge 1 måned 3 måneder

måledato 14/02/2008 10/03/2008 07/05/2008 14/02/2008 10/03/2008 07/05/2008 14/02/2008 10/03/2008 07/05/2008

dage efter start 7 32 90 7 32 90 7 32 90
Molaritet Fuld prøve nr. Prøve nr.

0.0001 BI p 5.1 pH 10 BI p 5.1 10.042 10.034 10.026 2.3 3.3 5.7 0.6 0.4 0.9
0.0001 BI p 12.1 pH 10 BI p 12.1 10.042 10.032 10.037 4.6 6.8 8.0 0.9 0.6 0.5
0.0001 BIIIb p 3.1 pH 10 BIIIb p 3.1 10.012 10.046 10.008 6.2 7.5 8.0 0.5 0.2 0.3
0.0001 BIVb p 1.2 pH 10 BIVb p 1.2 10.010 10.061 10.020 7.5 9.1 9.4 0.6 0.3 0.2
0.001 BI p 5.1 pH 11 BI p 5.1 10.042 10.033 10.010 4.0 7.8 8.6 1.4 2.0 2.0
0.001 BI p 12.1 pH 11 BI p 12.1 10.042 10.035 10.022 5.2 6.8 8.6 1.1 1.0 0.6
0.001 BIIIb p 3.1 pH 11 BIIIb p 3.1 10.012 10.010 10.061 5.8 7.3 8.1 0.5 0.2 0.2
0.001 BIVb p 1.2 pH 11 BIVb p 1.2 10.010 10.001 10.060 8.2 9.2 9.2 0.9 0.3 0.3
0.01 BI p 5.1 pH 12 BI p 5.1 10.009 10.008 10.008 19.3 30.9 51.9 8.2 6.1 7.3
0.01 BI p 12.1 pH 12 BI p 12.1 10.015 10.033 10.076 67.6 81.2 90.5 17.3 10.7 13.2
0.01 BIIIb p 3.1 pH 12 BIIIb p 3.1 10.016 10.041 10.020 18.6 18.8 17.1 5.6 4.6 3.5
0.01 BIVb p 1.2 pH 12 BIVb p 1.2 10.032 10.028 10.031 31.1 23.1 21.3 9.6 5.3 4.5
0.1 BI p 5.1 pH 13 BI p 5.1 10.039 10.036 10.015 16.9 27.6 40.0 5.8 8.8 10.0
0.1 BI p 12.1 pH 13 BI p 12.1 10.042 10.009 10.043 78.6 102 168 7.7 9.3 14.8
0.1 BIIIb p 3.1 pH 13 BIIIb p 3.1 10.026 10.019 10.071 152 308 505 16.4 14.8 21.2
0.1 BIVb p 1.2 pH 13 BIVb p 1.2 10.066 10.048 10.006 277 478 720 29.5 17.3 20.3
1 BI p 5.1 pH 14 BI p 5.1 10.026 10.008 10.011 36.5 93.8 158 9.1 14.6 30.8
1 BI p 12.1 pH 14 BI p 12.1 10.030 10.021 10.050 81.7 147 134 15.7 31.5 45.8
1 BIIIb p 3.1 pH 14 BIIIb p 3.1 10.030 10.045 10.011 284 664 1167 33.8 59.9 67.5
1 BIVb p 1.2 pH 14 BIVb p 1.2 10.043 10.031 10.033 391 476 454 31.2 22.7 27.2
10 BI p 5.1 pH 15 BI p 5.1 10.016 10.037 10.031 221 429 826 43.1 58.1 86.4
10 BI p 12.1 pH 15 BI p 12.1 10.016 10.062 10.037 715 1088 1613 78.8 98.5 376
10 BIIIb p 3.1 pH 15 BIIIb p 3.1 10.003 10.013 10.025 1680 3125 3975 303 727 1078
10 BIVb p 1.2 pH 15 BIVb p 1.2 10.046 10.011 10.021 1896 3304 5242 314 758 1110

0.0001 Blind udenfor Blind pH 10 0.000 0.000 0.000 -0.1 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0
0.001 Blind udenfor Blind pH 11 0.000 0.000 0.000 -0.2 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0
0.01 Blind udenfor Blind pH 12 0.000 0.000 0.000 -0.1 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0
0.1 Blind udenfor Blind pH 13 0.000 0.000 0.000 0.0 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0
1 Blind udenfor Blind pH 14 0.000 0.000 0.000 1.3 1.5 2.3 0.1 0.2 0.1
10 Blind udenfor Blind pH 15 0.000 0.000 0.000 2.1 2.4 3.6 0.1 0.2 0.1



BILAG 8: Henstandstest

pH start pH slut
flaske 1 uge 1 måned 3 måneder snit 1 uge 1 måned 3 måneder 3 måneder

måledato 07/02/2008 07/02/2008 07/02/2008 07/02/2008 14/02/2008 10/03/2008 07/05/2008 07/05/2008

dage efter start 0 0 0 0 7 32 90 90
Molaritet Prøve nr. H elektrode

0.0001 BI p 5.1 8.51 8.83 8.73 8.69 8.03 7.83 7.73 7.17
0.0001 BI p 12.1 9.15 9.03 9.18 9.12 8.21 8.05 7.89 7.55
0.0001 BIIIb p 3.1 8.08 7.84 8.09 8.00 7.47 8.21 7.45 7.18
0.0001 BIVb p 1.2 8.10 8.06 8.12 8.09 7.50 7.32 7.47 7.18

0.001 BI p 5.1 10.82 10.92 10.94 10.89 9.57 8.98 8.34 8.25
0.001 BI p 12.1 10.21 10.24 10.16 10.20 9.01 8.43 8.10 7.88
0.001 BIIIb p 3.1 8.36 8.42 8.38 8.39 7.72 7.33 7.50 7.16
0.001 BIVb p 1.2 8.59 8.60 8.55 8.58 7.72 7.39 7.48 7.21

0.01 BI p 5.1 11.99 11.95 11.89 11.94 11.53 11.63 11.32 11.69
0.01 BI p 12.1 11.74 11.83 11.76 11.78 11.26 10.92 10.29 10.58
0.01 BIIIb p 3.1 10.67 10.74 10.71 10.71 9.25 8.88 8.49 8.42
0.01 BIVb p 1.2 11.08 11.00 10.94 11.01 9.55 9.06 8.61 8.51

0.1 BI p 5.1 12.65 12.55 12.57 12.59 12.42 12.55 12.22 12.79
0.1 BI p 12.1 12.57 12.63 12.55 12.58 12.40 12.54 12.17 12.76
0.1 BIIIb p 3.1 12.48 12.51 12.49 12.49 12.30 12.40 12.98 12.47
0.1 BIVb p 1.2 12.47 12.52 12.45 12.48 12.27 12.35 11.91 12.42

1 BI p 5.1 13.26 13.00 12.99 13.08 12.85 12.91 12.72 13.58
1 BI p 12.1 13.14 13.05 12.96 13.05 12.84 12.89 12.69 13.57
1 BIIIb p 3.1 13.09 13.00 12.97 13.02 12.96 12.93 12.68 13.52
1 BIVb p 1.2 13.07 13.00 12.95 13.01 12.97 12.91 12.66 13.50

10 BI p 5.1 12.53 11.80 11.80 12.04 12.09 11.73 12.09 12.70
10 BI p 12.1 12.32 11.83 11.76 11.97 12.06 11.69 11.94 12.72
10 BIIIb p 3.1 12.25 11.84 11.77 11.95 12.00 11.68 11.86 12.78
10 BIVb p 1.2 12.09 11.87 11.70 11.89 11.95 11.67 11.78 12.85

0.0001 Blind pH 10 10.22 samme samme 10.22 9.42 8.97 8.60 7.87
0.001 Blind pH 11 11.22 samme samme 11.22 10.77 10.89 10.91 10.85
0.01 Blind pH 12 12.00 samme samme 12.00 11.59 11.81 11.54 11.95
0.1 Blind pH 13 12.66 samme samme 12.66 12.41 12.61 12.23 12.87
1 Blind pH 14 13.44 samme samme 13.44 12.84 12.93 12.76 13.59
10 Blind pH 15 12.72 samme samme 12.72 12.23 11.87 12.33 12.54



BILAG 9 PHREEQC INPUT FILER 
 
TITLE Bjerrumdiagram for silicium 
 
SOLUTION 1  # analyseresultater fra boring V45 
pH 7.05 
temp 10 
units mg/l 
Ca 345 
Mg 993 
Na 7782 
K 369 
C(4) 10 #antaget, ikke målt 
S(6) 390 
Cl 14370 
Amm 42.7 
S(-2) 202 
Si 10 #antaget, ikke målt 
P 615 
B 6.7 
C(-4) 20 
Al 0.081 
 
REACTION 1  # tilfører her NaOH til opløsningen 
NaOH 1      # støkiometri 
0 0.0001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.0275 0.03 0.0325 0.035 0.04 
0.05 0.07 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 4 5 7 10 moles 
INCREMENTAL_REACTIONS false  # starter fra nul hver gang der tilføjes NaOH 
 
 
USER_GRAPH  # producerer en graf i phreeqc (chart) 
-init false # undlader at skrive overskrifterne 2 gange i legenden 
-headings pH H4SiO4_10°C H3SiO4-_10°C H2SiO4-2_10°C Silicium_mg/L_10°C 
-chart_title "Ligevægt B1 P5.1 10°C             " 
-axis_scale x_axis 7 15 1 
-axis_scale y_axis 0 5 1 # fra, til, increment 
-axis_titles "pH" "mg Si/L" 
-start 
10 graph_x -la ("H+")     # pH på x-aksen 
12 si0 = mol("H4SiO4") * 28.0855 * 1000 
14 si1 = mol("H3SiO4-") * 28.0855 * 1000 
16 si2 = mol("H2SiO4-2") * 28.0855 * 1000 
18 si3 = si0 + si1 + si2  # mg Si/L, alle de ovenstående specier lægges sammen 
20 graph_y si0 si1 si2 si3 
-end 



TITLE Bjerrumdiagram for aluminium 
 
SOLUTION 1  # analyseresultater fra boring V45 
pH 7.05 
temp 10 
units mg/l 
Ca 345 
Mg 993 
Na 7782 
K 369 
C(4) 10 #antaget, ikke målt 
S(6) 390 
Cl 14370 
Amm 42.7 
S(-2) 202 
Si 10 #antaget, ikke målt 
P 615 
B 6.7 
C(-4) 20 
Al 0.081 
 
REACTION 1  # tilfører her NaOH til opløsningen 
NaOH 1      # støkiometri 
0 0.0001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.0275 0.03 0.0325 0.035 0.04 
0.05 0.07 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 4 5 7 10 moles 
INCREMENTAL_REACTIONS false  # starter fra nul hver gang der tilføjes NaOH 
 
 
USER_GRAPH  # producerer en graf i phreeqc (chart) 
-init false # undlader at skrive overskrifterne 2 gange i legenden 
-headings pH Al(OH)4- Al(OH)3 Al(OH)2+ Al(OH)+2 Al+3 
-chart_title "Bjerrum til aluminium   " 
-axis_scale x_axis 7 15 1 
-axis_scale y_axis 0 0.1 0.01 # fra, til, increment 
-axis_titles "pH" "mg Al/L" 
-start 
1 graph_x -la ("H+")     # pH på x-aksen 
12 Al4 = mol("Al(OH)4-") * 26.982 * 1000 
14 Al3 = mol("Al(OH)3") * 26.982 * 1000 
16 Al2 = mol("Al(OH)2+") * 26.982 * 1000 
18 Al1 = mol("AlOH+2") * 26.982 * 1000 
20 Al0 = mol("Al+3") * 26.982 * 1000 
22 Al5 = Al4+Al3+Al2+Al1+Al0  # mg Al/L, alle de ovenstående specier lægges sammen 
99 graph_y Al4 Al3 Al2 Al1 Al0 #Al specier på y-aksen 
-end 



TITLE Ligevægt med kvarts og amorft silika 
 
SOLUTION 1  # analyseresultater fra boring V45 
pH 7.05 
temp 10 
units mg/l 
Ca 345 
Mg 993 
Na 7782 
K 369 
C(4) 10 #antaget, ikke målt 
S(6) 390 
Cl 14370 
Amm 42.7 
S(-2) 202 
Si 10 #antaget, ikke målt 
P 615 
B 6.7 
C(-4) 20 
Al 0.081 
 
REACTION 1  # dette tilsætter NaOH til vandprøven 
NaOH 1      # støkiometri 
0 0.0001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.0275 0.03 0.0325 0.035 0.04 
0.05 0.07 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 4 5 7 10 moles 
INCREMENTAL_REACTIONS false  # starter fra nul hver gang der tilføjes NaOH 
 
EQUILIBRIUM_PHASES 1 
#PHREEQC er baseret på 1 liter vand, svarende til 2,5 liter våd sediment (ved porositet på 
40%) 
#ved en densitet på 1,6 kg sediment, svarer dette til 4,0 kg sediment 
SiO2(a) 0.0 0.004598 # target SI, antal mol/4kg fra Hashimoto ekstraktion 
Quartz 0.0 11.98 # target log SI, antal mol/4kg fra kornstørrelse (sandfraktion)? 
Calcite 0.0 0.001 # target log SI, antal mol/4kg fra kalkmåling? 
 
USER_GRAPH  # producerer en graf i phreeqc (chart) 
-init false # undlader at skrive overskrifterne 2 gange i legenden 
-headings pH H4SiO4 H3SiO4- H2SiO4-2 Silicium_mg/L_10°C 
-chart_title "Ligevægt B1 P5.1 10°C             " 
-axis_scale x_axis 7 15 1 
-axis_scale y_axis 0 5 1 # fra, til, increment 
-axis_titles "pH" "mg Si/L" 
-start 
10 graph_x -la ("H+")     # pH på x-aksen 
12 si0 = mol("H4SiO4") * 28.0855 * 1000 
14 si1 = mol("H3SiO4-") * 28.0855 * 1000 
16 si2 = mol("H2SiO4-2") * 28.0855 * 1000 
18 si3 = si0 + si1 + si2  # mg Si/L, alle de ovenstående specier lægges sammen 
20 graph_y si0 si1 si2 si3 
-end 



BILAG 10: VANDPRØVER FRA FORSØGSFELTET

Prøvemrk. Modtaget pH Orthophosphat Total phosphor Si Al Hg
pH mg P/l mg P/l mg/l mg/l mg/l

DGE 1 Filter 6,5-7,0 11-07-2008 10 17.8 19 74.6 4.6 2.7
DGE 1 Filter 7,0-7,5 11-07-2008 10.4 20.6 32 116 2.6 2.7
DGE 1 Filter 7,5-8,0 11-07-2008 11.6 294 470 1500 2.7 3.7
DGE 2 Filter 6,5-7,0 11-07-2008 6.9 1.4 4.2 28.5 <0,1 0.004
DGE 2 Filter 7,0-7,5 11-07-2008 11.5 35.3 95 413 3.6 6
DGE 2 Filter 7,5-8,0 11-07-2008 11.3 169 847 1310 2.5 9.4
DGE 4 Filter 4,0-8,0 11-07-2008 9.2 1.4 3.4 8.3 <0,1 0.03
DGE 5 Filter 6,5-7,0 11-07-2008 10.6 4 6.8 175 5.5 4.3
DGE 5 Filter 7,0-7,5 11-07-2008 11.9 7.4 13 505 3.3 5.6
DGE 5 Filter 7,5-8,0 11-07-2008 12 24.2 150 1640 5.2 7
DGE 6 Filter 6,5-7,0 11-07-2008 7 2.8 2.9 14.6 <0,1 0.005
DGE 6 Filter 7,0-7,5 11-07-2008 11.4 3.1 13 184 2.7 3.1
DGE 6 Filter 7,5-8,0 11-07-2008 10 13.6 14 82.2 0.9 1.3
DGE 7 Filter 6,5-7,0 11-07-2008 9 2.1 4.2 32.4 1.2 1.1
DGE 7 Filter 7,0-7,5 11-07-2008 11.4 42.5 108 533 2.3 4.7
DGE 7 Filter 7,5-8,0 11-07-2008 11.6 114 540 1980 4 6.2

Metoder
orthophosfat DS 291,MOD AK 165

total phosphor DS 259+SM17udg.3120B

Si Koroleff,MOD AK 165

Al SM 17udg,3120B

Hg DS 2210,MOD,AK.105

Alle analyser udført af Milana, Helsingør
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