Bionedbrydning af kemikalier i renseanlæg
Spildevandet fra moderne bysamfund indeholder en kompleks cocktail af miljøfremmede stoffer. De fleste større renseanlæg reducerer
koncentrationen af en række miljøfremmede stoffer, men ikke i
tilstrækkelig grad til at eliminere risikoen for skader i miljøet. Artiklen bygger på et Ph.d.-projekt om fjernelse af miljøfremmede stoffer
i renseanlæg med fokus på efterfølgende procesoptimering.
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Nedenfor gengives en række nøgleresultater
fra et netop afsluttet Ph.d.-projekt med titlen
Biologisk nedbrydning af miljøfremmede stoffer i renseanlæg. Projektet er gennemført som
samarbejdsprojekt mellem Institut for Miljø
& Ressourcer ved DTU, Lynettefællesskabet
I/S samt Spildevandscenteret Avedøre I/S,
og involverer derved nogle af landets største
renseanlæg. Ligeledes er projektet blevet
integreret i INTERREG-projektet Kildesamarbejdet.
Projektets hovedformål var at indsamle og
analysere data for fjernelsen af udvalgte miljøfremmede stoffer under forskellige driftsforhold mhp. at udvikle og kalibrere en
procesmodel for fjernelse af miljøfremmede
stoffer i renseanlæg. Ved at integrere procesmodellen i eksisterende driftsmodeller for
renseanlæg forventes et væsentligt bedre
grundlag for at udvikle nye design- og drifts
strategier for renseanlæg mhp. optimal fjernelse af miljøfremmede stoffer under hensyn
tagen til de gængse optimeringsparametre.
Hovedvægten blev lagt på biologisk nedbryd
ning af miljøfremmede stoffer.
Projektet er særlig aktuelt i forhold til den
øgede opmærksomhed omkring miljøfrem
mede stoffers langsigtede skadevirkninger i
miljøet og i forhold til Vandrammedirektivets
målsætning om en god kemisk og økologisk
vandkvalitet i søer, fjorde, vandløb og i kystnære områder. Samtidig vil listen med de prio
riterede kemikalier under Vand
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rammedirektivet vokse hastigt fremover i
samme takt som grænseværdierne reduceres,
når nye skadevirkninger identificeres og
cocktaileffekterne inddrages. Fremover må
derfor forventes, at danske renseanlæg får
specifikke krav til udledningen af en række
industrikemikalier. På sigt kan komme lig
nende krav til udledning af medicinstoffer og
hormoner. Dette indebærer store udfordrin
ger til fremtidens forskere, ingeniører og
driftsteknikere.

Kemisk cocktail
Mange og meget forskelligartede kilder er
med til at gøre spildevandet til en kemisk
cocktail.
Traditionelt er primært fokuseret på forbruget af kemikalier i husholdningerne og industrien, hvilket forsat er vigtige kilder. Men
også toiletspildevand med udskilte medicin
stoffer og hormoner i urin er kommet i fokus.
Endelig bidrager forurenet regn forsat med

Figur 1. Pilotanlægget incl. dimensioner og typiske flow.

en række miljøfremmede stoffer.
Til illustration kan nævnes, at ud fra deklarationen på almindelige hygiejne- og rengø
ringsmidler i en typisk dansk husholdning
kan identificeres mere end 900 forskellige
miljøfremmede stoffer /1/. Desuden vil en
væsentlig andel af de godt 1.000 aktivstoffer,
som anvendes i danske medikamenter, udskilles via urin og kunne genfindes i toiletspil
devandet /2/. Dertil kommer de 640 miljøfremmede stoffer, der potentielt findes i
regnvand /3/. Endelig er ca. 100.000 kemikalier registreret i ESIS /4/. Urenset byspilde
vand kan derfor indeholde mange tusinde
forskellige miljøfremmede stoffer.

Skæbne i renseanlæg
I eksisterende renseanlæg fjernes miljøfremmede stoffer fra vandfasen ved fordampning, sorption til slammet og ved
biologisk såvel som kemisk nedbrydning.
De eksisterende undersøgelser viser, at de
fleste renseanlæg reducerer koncentrationen
af en række miljøfremmede stoffer, selv om
anlæggene ikke er direkte designet med
det formål. Biologisk nedbrydning bliver
ofte fremhævet som en vigtig fjernelsesmekanisme, og en række forsøg viser, at øget
hydraulisk opholdstid og slamalder fremmer
nedbrydningen. Men der ses sjældent syste
matiske og detaljerede undersøgelser, der
kan anvendes som grundlag for procesmodeller for fjernelse af miljøfremmede stoffer i
renseanlæg.
De miljøfremmede stoffer, som ikke fjernes
fra vandfasen i renseanlægget, udledes til reci
pienten, hvor de kan udgøre en risiko for mil
jøet. Der eksisterer mange veldokumenterede
undersøgelser af miljøfremmede stoffer fra
renseanlæg, der forårsager toksiske effekter i
miljøet på flere forskellige arter i en grad, der
muligvis kan forskubbe hele den økologiske
balance i recipienten. Feminisering af hanfisk
grundet hormonforstyrrende stoffer er et
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ikke dissocierer i betydeligt omfang i et typisk
dansk renseanlæg, men at sorption og fordampning kan reducere mængden af NP.
BPA og NP er tidligere påvist bionedbry
delige under aerobe forhold i renseanlæg.

Pilotanlæg

Figur 2. Pilotanlægget, foran overskudsslamtanken og den blå efterklaringstank i baggrunden.

velkendt eksempel fra mange recipienter,
som modtager renset spildevand. Burforsøg
med fisk har bekræftet, at spildevandet har
potentialet til at forårsage de observerede effekter /5/. I lande, der baserer drikkevandsfor
syningen på overfladevand, kan miljøfrem
mede stoffer ligeledes udgøre et
drikkevandsproblem.

Modelstoffer
To industrikemikalier, bisphenol A (BPA) og
nonylphenol (NP), blev udvalgt til eksperimentelle modelstoffer i Ph.d.-projektet, idet
begge kemikalier hyppigt findes i renset
spildevand på globalt plan i potentielt miljø
skadelige koncentrationer og da kemikalierne
er bionedbrydelige i renseanlæg.
Desuden forventes forskellig skæbne for
BPA og NP grundet forskellige egenskaber, se
Tabel 1.

I EU produceres og bruges ca. 700.000
tons BPA årligt hvoraf mere end 95 % bruges i
produktionen af polycarbonat og epoxy re
sins /6/. Den årlige masse af BPA i urenset
spildevand i Danmark er blevet estimeret til
750 kg /5/. Ud fra de fysisk-kemiske egenskaber (Tabel 1) kan beregnes, at BPA ikke disso
cierer, sorberer eller fordamper i betydeligt
omfang i et typisk dansk renseanlæg.
I EU produceres og bruges ca. 75.000 tons
NP årligt hvoraf mere end 95 % bruges i
produktionen af detergenter (nonylphenol
ethoxylater), plastik og stabilisatorer /7/. Den
årlige masse af NP (incl. nonylphenolethoxylater) i urenset spildevand i Danmark er blevet estimeret til 50 – 1.000 tons /5/. I rense
anlæg dannes NP ved nedbrydning af
nonylphenolethoxylater, der ofte udgør en
vigtig kilde til NP. Ud fra de fysisk-kemiske
egenskaber (Tabel 1) kan beregnes, at NP

De nedenfor beskrevne forsøg blev udført i
et pilotanlæg (Figur 1) på Lynetten Renseanlæg, der renser spildevandet fra København.
Pilotanlægget er en kopi af fuldskalaanlægget
(1:14.700) og drives efter BioDenipho princippet. Pilotanlægget består af en anaerob
BioP-reaktor, to alternerende aerobe/anoxiske BioN-reaktorer (BioDenitro) og en
efterklaringstank (Figur 2). Pilotanlægget
modtager forklaret spildevand fra fuldskalaanlægget og har en hydraulisk opholdstid
på omkring 1,5 døgn (50 % aerob tid i BioNreaktorerne) og en slamalder på 26-52 døgn.
Indløbet indeholder omkring 370 mg COD/l,
50 mg total N/l og 9 mg total P/l. Fjernelsesraterne ligger typisk omkring 90 % for COD
og 80 % for total N og P.
BioP-reaktoren er inddelt i fem koblede
kamre for at optimere fordenitrifikation, biomasseselektion og egentlige BioP-processer. I
BioP-reaktoren blandes det forklarede
spildevand med returslam fra efterklaringstanken under anaerobe forhold, hvilket er
første skridt i biologisk P-fjernelse. Derfra
strømmer spildevandet videre ind i BioNreaktorerne, der drives alternerende dvs. skif
tevis aerobe forhold (nitrifikation) og anoxi
ske forhold (denitrifikation). Samtidig
mineraliseres organisk stof, slammet optager
store mængder fosfor, og de fleste patogener
elimineres af spildevandsbakterierne. I efterklaringstanken bundfælder slammet og returneres til BioP-reaktoren. Det rensede vand udtages via et overløb. Overskudsslam udtages
automatisk i pilotanlægget direkte fra den ene
BioN-reaktor via en overskudsslamtank.
Procesovervågningen og processtyringen
foretages af et centralt opstillet SRO-anlæg af
typen TAC Master 2000. Derved kan mæng
den af overskudsslam nøje defineres, og slam
alderen kan ændres til det ønskede, ligesom
redoxforholdene kan reguleres præcist. Ende
lig kan anlægget drives som tre batchreaktorer ved at lukke tilløbet til reaktorerne.

Forsøg
Nedenfor er præsenteret tre forsøg Baggrundsforsøg, Stepdoseringsforsøg og Massebalanceforsøg (se Tabel 2).
Under forsøgene blev både udtaget stikprø
ver og døgnprøver: 50 ml hvert 25 min.(Figur
3). Alle prøver blev udtaget og analyseret for
BPA og NP i minimum to replikater. Alle ana14. årgang nr. 4, december 2007 • 137
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Figur 3. Auto-sampleren til udtagning af døgnprøver, der opbevares i køleskab.

lyser blev udført på Institut for Miljø & Ressourcer med en eksternt kvalitetssikret metode, der blev udviklet som led i projektet.
Detektionsgrænsen for både BPA og NP var
0,6 mikrogram pr. liter, mens kvantifikationsgrænsen var 1,4 mikrogram pr. liter for BPA
og 1,7 mikrogram pr. liter for NP.
Baggrundsforsøget blev udført for at karakterisere indløbs- og udløbskoncentrationerne
af BPA og NP mhp. at finde fjernelse under
normal drift og for at få en fornemmelse af
den dosering, der var nødvendig for at eliminere støj fra fluktuerende baggrundskoncentrationer i de videre forsøg.
Stepdoseringsforsøgene blev udført under
forskellige driftsforhold for at undersøge den
nødvendige adaptionstid for biomassen og
mhp. at identificere modelparametre for fjernelse af miljøfremmede stoffer i renseanlæg.
Under stepforsøgene blev BPA og NP løbende
doseret til indløbet mens prøver blev udtaget
i udløbet for at karakterisere gennembrudskurven.
Massebalanceforsøgene blev gennemført
umiddelbart efter stepdoseringsforsøgene for
at bestemme og kvantificere fjernelsesmekanismerne for BPA og NP i pilotanlægget ved
steady-state.

Baggrundskoncentrationer
I baggrundsforsøget blev analyseret 26 ind
løbsprøver og 19 udløbsprøver (Tabel 3)
fordelt på både stikprøver (morgen, middag
og eftermiddag) og døgnprøver. Der kunne
ikke konstateres signifikante forskelle mellem
stikprøver og døgnprøver eller identificeres
tendenser i forhold til særlige ugedage eller
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tidspunkter på dagen.
De målte indløbskoncentrationer og særligt
udløbskoncentrationerne lå højt i forhold til
andre målinger i Danmark. Tabel 3 indikerer,
at BPA koncentrationen halveres i pilotanlæg
get, mens der ikke ses en nettofjernelse af
NP, hvilket kan skyldes dannelse af NP fra
nedbrydning af nonylphenolethoxylater, som
nævnt ovenfor. Baggrundskoncentrationen i
indløbet blev overvåget løbende gennem projektperioden og ændrede sig ikke i forsøgene
præsenteret i denne artikel.

Stepdosering
Der blev gennemført tre stepdoseringsforsøg
(Tabel 2) i projektet, hvor BPA og NP blev
doseret i indløbet, mens der blev taget stikprøver (morgen, middag og eftermiddag) og
døgnprøver i udløbet.
I forsøget fra foråret 2005, hvor der blev

doseret 1 g BPA og NP pr. dag til indløbet
kunne ikke konstateres en signifikant gennembrudskurve. Derfor blev doseringen øget
en faktor 10 i de efterfølgende doseringsforsøg, hvorved der blev registreret signifikante
gennembrudskurver i udløbet (Figur 4). Gennembrudskurverne var mest signifikante i
stikprøverne og blev hurtigst og mest tydeligt
observeret for BPA.
I forsøget fra sommeren 2005 toppede kurverne efter 3 døgn for BPA og NP. Koncentrationerne i udløbet nåede baggrundskoncentrationen for BPA efter 10 døgn og
baggrundskoncentrationen for NP efter 20
døgn. I forsøget fra efteråret 2006 var gennembrudskurverne mere signifikante og
toppede efter 4 dage for BPA og efter 23 dage
for NP. Udløbskoncentrationen nåede først
baggrundskoncentrationen efter 43 dage for
BPA, mens baggrundskoncentrationen slet

Tabel 1. Fysisk-kemiske data for BPA baseret på /6/ og NP baseret på /7/.

Kemisk formel

Bisphenol A

Nonylphenol

C15H16O2

C15H24O

Kemisk struktur

Molvægt

228 g/mol

220 g/mol

Densitet

---

0,95 kg/l

Smeltepunkt

155 °C

- 8 °C

Kogepunkt

360 °C

300 °C
6 mg/l

Vandopløselighed

300 mg/l

Dissociationskonstant (pKa)

10.4

10

Sorptionskoefficient (KD)

0,07 m3/kg SS

0,55 m3/kgSS

Henry’s konstant (KH*)

1,7 · 10-9

4,7 · 10-3
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Figur 4
Sommeren 2005

Massebalancer

Efterår 2006

Massebalanceforsøg blev udført i vinteren
2005 og 2006 umiddelbart efter stepdoseringsforsøgene. Steady-state blev antaget for
biomassen, da udløbskoncentrationerne
var faldet til samme niveau som baggrundskoncentrationerne trods doseringen. BPA
koncentrationer blev målt (fem replikater)
og beregnet i udvalgte flow (Tabel 4), og der
blev opstillet massebalancer (Tabel 5).
Massebalancerne bekræfter, at biologisk
nedbrydning er en væsentlig proces for fjernelse af BPA.
Tilsvarende undersøgelser viste, at over 90
% af det tilledte NP blev fjernet ved bionedbrydning. Der var dog større usikkerheder
knyttet til massebalanceforsøgene for NP, da
bl.a. fordampningen af NP var ukendt, og da
det ikke var klart om biomassen var nået
steady-state mht. NP-nedbrydning.
Figur 4. Gennembrudskurver fra stepdoseringsforsøg med 10 g BPA og NP pr. døgn.

Konklusion
Tabel 2. Driftsforhold under de udførte forsøg.
HRTaer: Aerob hydraulisk opholdstid. SRT: Slamalder.
Periode

Baggrundsforsøg
Stepdoseringsforsøg

Massebalanceforsøg

1)

I perioden før forsøgets start.

Doseret
BPA og
NP

Indløb

HRTaer

SRT

(g/d)

(m3/d)

(dage)

(dage)

(°C)

0,00

10

0,50

27

13 - 16

Forår 2005

1,00

10

0,50

27

16 - 18

Sommer 2005

10,00

10

0,50

27

19 - 22

Efterår 2006

10,00

12

0,38

26 - 52

15 - 16

Vinter 2005

15,00

12

0,33

26 - 52 1)

15

Vinter 2006

10,00

12

0,38

26 - 52 1)

16

Vinter 2005

Temp

Tabel 3. Baggrundskoncentrationer i mikrogram pr. liter.
1) Sporkoncentrationer dvs. over DL med under QL.
SD: Standardafvigelse. DL: Detektionsgrænse. QL: Kvantifikationsgrænse.

BPA
NP

På grundlag af de udførte forsøg kunne konkluderes, at BPA koncentrationen halveres i
pilotanlægget, mens der ikke observeres en
nettofjernelse af NP. Stepdoseringsforsøgene,
hvor indløbskoncentrationen af BPA og NP
blev øget 100-200 gange, viste at udløbskoncentrationen var uafhængig af indløbskoncentrationen efter en adaptionstid fra 10 til mere
end 40 dage afhængig af temperatur, hydrau
lisk opholdstid og preadaption af biomassen.
Massebalanceforsøg viste, at over 98,5 % af
BPA blev fjernet ved bionedbrydning ved
steady-state, når indløbskoncentrationen blev
øget ved stepdoseringsforsøg. Tilsvarende undersøgelser viste, at over 90 % af det tilledte
NP blev fjernet ved bionedbrydning. Biologisk
nedbrydning af BPA og NP har således store
potentialer.

Median

Middel

Minimum

Maksimum

SD

Perspektiver

Indløb

7,9

8,8

5,5

19,0

3,3

Udløb

3,4

4,0

1,0 1)

11,1

2,8

Indløb

4,2

6,7

1,9

34,5

7,0

Udløb

4,2

5,8

24,5

5,7

Baseret på biologiske nøgleparametre identi
ficeret i baggrundsforsøgene og de udførte
step-doseringsforsøg blev udviklet en procesmodel for fjernelse af miljøfremmede stoffer
i renseanlæg ved at udvide den eksisterende
Activated Sludge Model nr. 1 /8/ til også at
omfatte sorption og bionedbrydning af BPA.
Modellen blev kalibreret ved baggrundskoncentrationer. En tilsvarende model med
udgangspunkt NP er under udvikling.
Indenfor den nærmeste fremtid forventes
gennemført en række optimeringsforsøg for
at øge den biologiske nedbrydning af BPA i
pilotanlægget. Forsøgene gennemføres med
udgangspunkt i optimeringspotentialer identificeret i procesmodellen og tjener derved til
validering af modellen.
På sigt bliver udfordringerne at ekstrapolere

ikke blev nået for NP indenfor forsøgsperio
den.
De mindre signifikante kurver for NP sammenholdt med BPA skyldes sandsynligvis fordampning og større sorption og nedbrydning
af NP. Da den abiotiske fjernelse ikke ændres
under forsøgene kan fjernelse efter toppunktet kun skyldes øget bionedbrydning. Den
hurtige fjernelse i forsøget fra sommeren
2005 sammenholdt med efteråret 2006 skyl
des sandsynligvis preadaption af biomassen i
sommerforsøget, da forårsforsøget i 2005 var

1,0

1)

afsluttet 14 dage før sommerforsøget uden
udskiftning af biomassen. Desuden kan den
højere sommertemperatur og længere aerobe
opholdstid have stimuleret bionedbrydningen. Denne hypotese blev senere bekræftet af
simuleringer udført i den udviklede procesmodel. Endelig viser forsøget, at udløbskoncentrationen af BPA og NP ved steady-state er
på baggrundsniveau selv om indløbskoncentrationen øges 100-200 gange ved dosering.
Dette illustrerer potentialet for bionedbryd
ning af kemikalier i aktive slamsystemer.
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Tabel 4. BPA (mikrogram pr. liter) i relevante flow (SD i parentes).
1) Beregnet på basis af flow, koncentrationer og dosering.
2) Sporkoncentrationer dvs. over DL med under QL.
SD: Standardafvigelse. DL: Detektionsgrænse. QL: Kvantifikationsgrænse.
Indløb

Efter
dosering

Overskudsslam
sludge

Recirkulation

Udløb

Vinter 2005

16 (5.2)

932 1)

95 (9)

118 (39)

1.3 2) (0.2)

Vinter 2006

5,0 (1.2)

607

15 (1)

44 (19)

9.4 (2.4)

1)

Tabel 5. Massebalancer (mg/d) for BPA.
BPA (mg/d)

Vinter 2005

Vinter 2006

Indløb

192

60

Dosering

15.000

10.000

Total input

15.192

10.060

Udløb

15

110

Overskudsslam

23

4

Total output

38

114

Bionedbrydning (%)

15.154 (99,7)

9.946 (98,9)

procesmodellen til andre miljøfremmede stoffer ud fra deres specifikke fysisk, kemiske og
biologiske egenskaber og at integrerer procesmodellen i de eksisterende styringsmodeller
for renseanlæg, så fremtidens renseanlæg også
kan designes og styres efter optimal fjernelse
af miljøfremmede stoffer.

Referencer
/1/ Eriksson E., Auffarth K., Henze H. & Ledin, A. 2002:
Characteristics of grey wastewater. Urban Water 4,
85-104.
/2/ Miljøstyrelsen 2003: Hormonforstyrrende stoffer og
lægemidler i spildevand, Miljøprojekt nr. 799, 46
sider.
/3/ Eriksson E., Albrechtsen H-J., Baun A., Boe-Hansen
R., Mikkelsen P.S. & Ledin A 2002: Hazard identifica-

tion of rainwater collected for non potable reuse in
households. Discharged urban waters - Resource or
risk? First World Wide Workshop for Junior Environmental Scientists, France.
/4/ ESIS: European chemical Substances Information
System 2007: http://ecb.jrc.it/
/5/ Miljøstyrelsen 2002: Feminisation of fish. The effect
of estrogenic compounds and their fate in sewage
treatment plants and nature. Miljøprojekt nr. 729,
184 sider.
/6/ European Chemical Bureau 2003: 4,4’-Isopropylidenediphenol (Bisphenol-A). European Union Risk Assessment Report, Institute for Health and Consumer
Protection, European Commission, 302 sider.
/7/ European Chemical Bureau 2002: 4-Nonylphenol
(Branched) and Nonylphenol. European Union Risk
Assessment Report, Institute for Health and Consumer Protection, European Commission, 244 sider
/8/ Henze M, Gujer W, Mino T, Van Loosdrecht M. Activated Sludge Models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3.
Scientific and Technical Report, No 9, 2000, London,
IWA Publishing.
Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. er deltidsansat
på Institut for Miljø & Ressourcer ved DTU og driver samtidig den rådgivende ingeniørvirksomhed Ecocon.
E-mail: kpk@er.dtu.dk.
Carsten Thirsing, akademiingeniør, er ansat hos Lynettefællesskabet og arbejder med proces- og udviklingsrelaterede opgaver. E-mail: ct@lyn-is.dk.

Et aktiv-slam anlæg skal trække vejret ligesom et menneske

Et aktiv-slam anlæg skal trække vejret ligesom et menneske. Store anlæg har brug for megen luft. Billedet til venstre viser røret der fører luft ned i luftningstankene
på Wiens store rensningsanlæg, som renser spildevand svarende til fra 4 millioner personer. Billedet til højre viser en af lungerne som presser luften ned i tankene
(Aquafoto, Østrig) (Fotos:W. Gujer)
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