Slambede – hvordan håndterer vi dem?
Slambede ødelægges, hvis kvaliteten af det udlagte slam er for dårlig.
Desværre kan slamkvaliteten forringes væsentlig under transport fra
renseanlæg til slammineraliseringsanlæg. Hvordan mindskes den
negative effekt af transporten, og hvordan skal man kontrollere
slammet inden udlægningen?
Morten Lykkegaard Christensen
Dominik Marek Dominiak
Lisbet Adrian
Robert B. Hansen
Kristian Keiding
Per Halkjær Nielsen
På danske kommunale renseanlæg produce
res der årligt knap 1,4 millioner ton spilde
vandslam, hvoraf kun 130,000 ton er tørstof
- resten er vand /1/. Afvanding er derfor en
central del af den efterfølgende slambehand
ling; omkring 95 % af alt slam afvandes me
kanisk ved brug af en dekantercentrifuge,
filterpresse eller sibåndspresse /1/. Denne
proces er energikrævende, og brug af afvan
dingskemikalier er ofte nødvendig.
Der findes dog et alternativ til de omkost
ningstunge afvandingsprocesser, nemlig slam
mineraliseringsanlæg. De består typisk af 8-10
slambede, men antallet af bede kan variere en
del /2/. Slambedene er opbygget af en vand
tæt bundmembran, drænrør, et porøs filterlag
samt et vækstlag beplantet med tagrør /3/, se
fig. 1. Slammet pumpes i faste intervaller ud
på bedene, hvor det primært afvandes ved
dræning, men også ved fordampning fra slam
overfladen samt via planternes vandoptag.
Drænrørene anvendes til at lede det filtrerede
vand bort og til at belufte bedet. Beluftningen
og tagrørenes rødder er dermed med til at
sikre iltrige (aerobe) forhold i slambedet, så
de organiske stoffer i slammet kan omsættes
mikrobielt og derved mineraliseres /4/. Ved
korrekt dimensionering, konstruktion og
drift, skal slambedene tømmes hvert 10. år
/5/. Tørstoffet af det behandlede slam vil da
være på op til 40 % /5/.
Desværre fungerer slambedene ikke altid
efter hensigten. Nogle gange vokser slamlaget
hurtigere end forventet og bedene må derfor
tømmes inden de 10 år er gået /5/. Andre
gange vil vandet ikke dræne af eller planterne
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Figur 1. Slambed beståede af vandtæt bundmembran, drænrør, et porøs filterlag og et
vækstlag beplantet med tagrør.

dør, så bedene ikke kan belastes nær så me
get som forventet. Der kan være flere årsager
til dårligt fungerende slambede. Hvis anlæg
get er konstrueret korrekt, vil problemerne
skyldes en dårlig kvalitet af spildevandsslam
met eller for høje og hyppige belastninger på
bedet. Resultatet er, at dræningen forløber
dårligt. Dermed kommer der ikke tilstrække
ligt ilt ned i slamlaget til, at slammet kan om
sættes aerobt. Resultatet bliver et kompakt
lag, dårlig mineralisering og som følge deraf
en høj hydraulisk modstand, som forhindrer
vandet i at dræne af. Det dårlige slamlag bliver
afgørende for, hvor hurtigt nyt slam dræner,
når det efterfølgende bliver udlagt, og proces
sen er derfor selvforstærkende. Det betyder,
at det er vanskeligt at genoprette et dårligt
fungerende slambed.
For at undgå disse problemer, er det derfor
vigtigt at sikre en god kvalitet af det slam, der
udlægges på bedene samt sørge for at belast
ningen på bedene ikke er for høj. Og hvad er

så en god kvalitet af slammet? Det afgørende
er, at slammet dræner hurtigt, dvs. laget har
en relativ åben struktur så den hydrauliske
modstand er lille. Herved sikres iltrige forhold
i slamlaget, så slammet mineraliseres, og der
dannes et tæt rodnet.

Slammineraliseringsanlæg i Esbjerg
Esbjerg Kommune har siden 2006 drevet et
stort slammineraliseringsanlæg bestående af
24 slambede. Slammineraliseringsanlægget er
dimensioneret til at modtage alt overskuds
slam og udrådnet slam produceret på de 2
største renseanlæg i Esbjerg: Renseanlæg Øst
(125.000 PE) og Renseanlæg Vest (290.000
PE). Allerede kort efter ibrugtagning af slam
mineraliseringsanlægget fik slammet på
slambedene en ”sovset” konsistens, og der
opstod massive problemer med dårlig dræn
ing. Problemerne har været og er fortsat mest
markante på bede, der modtager slam fra
Renseanlæg Vest, mens bede, der modtager
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slam fra Renseanlæg Øst, fungerer bedre.
Denne forskel har betydning for, hvor meget
slam, der kan udlægges på bedene, se tabel
1. Udlægningsproceduren er følgende: 1) der
udlægges 5 portioner slam per bed, 2) slam
met afdræner mellem hver slamportion, og
3) herefter er der en hvileperiode på 5 uger
inden processen gentages. Kapaciteten for
bede med slam fra Renseanlæg Øst er højest
- ca. 25 % højere end på bede med slam fra
Renseanlæg Vest, se tabel 1. Kapaciteten af
alle 24 slambede er dog væsentligt reduceret i
forhold til dimensioneringsgrundlaget.
Esbjerg Kommune har derfor indledt et
flerårigt samarbejde med Aalborg Universitet
for at optimere driften af slammineraliserings
anlægget. Da alle bede fra begyndelsen er op
bygget og behandlet ens, har arbejdshypo
tesen været, at de observerede forskelle og
problemer på Vest hhv. Øst bede skyldes for
skelle i slammets kvalitet på de to renseanlæg.
Aalborg Universitet har således undersøgt
om problemerne på slambedene skyldes for
skelle i kvaliteten af slam fra de to rensean
læg, eller om der er andre årsager, for derved
at kunne afhjælpe driftproblemerne på an
lægget.

Ny metode til at bestemme afvande
lighed af spildevandsslam
En vigtig kvalitetsparameter for slammet er
dets afvandelighed. Det er derfor nødvendigt
at have en pålidelig metode til at måle afvan
dingsegenskaber for slam under de forhold,
der eksisterer på slambedene. Normalt under
søges slams afvandingsegenskaber ofte ved at
bestemme CST (Capillary Suction Time) og/
eller SRF (Specific Resistance to Filtration).
CST findes ved at tilsætte slam til en lille cy
linder anbragt på et filtrerpapir og måle, hvor
hurtigt væsken udbredes i filtrerpapiret. SRF
findes ved at filtrere slam gennem en filter
dug og måle flowhastigheden. Disse metoder
kan dog ikke bruges til at kvantificere slam
lagets kompressibilitet (sammentrykkelighed)
ved de lave tryk, som det udsættes for på
slambedene. Det tryk, der normalt anvendes
under SRF filtreringerne, er langt højere og
da kompressibiliteten af aktivt slam er meget
høj vil SRF stige proportionalt med trykket
/6/, så SRF vil ikke give relevante oplysninger i
forhold til de reelle dræningsegenskaber.
Aalborg Universitet har derfor udviklet en
ny eksperimentel metode til at måle relevante
parametre vedr. aktivt slams bundfældningsog dræningsegenskaber: Slamlagets specifik
ke modstand og kompressibilitet.
På figur 2 ses en skitse af det anvendte ud
styr. Cylinderens indre diameter er på 60 mm
og i bunden sidder en vandpermeabel filter

Figur 2. Forsøgsopstilling til måling af aktivs slams bundfældnings- og dræningsegenskaber.

dug. Mellem 50 og 400 ml aktivt slam ophæl
des i cylinderen; prøvemængden varieres for
at ændre trykket i det aflejrede slamlag. Un
der forsøget optager et digitalkamera et bil
lede pr. sekund som efterfølgende analyse
res. Det typiske forløb af et forsøg ses på
figur 3.
Under dræningen synker væskestanden, og
da slammet samtidig sedimenterer (bundfæl
des), opstår der ved toppen af prøven en klar
væske. Ved at analysere digitalbillederne fin
des niveauforskellen mellem vand- og slam
spejlet (Δh) og sedimentationshastigheden
beregnes, se fig. 4. På et tidspunkt stopper
slamspejlet med at synke, mens væskestan
den fortsætter med at synke. Slamlaget er
dannet, og hastigheden, hvormed væske

standen synker, anvendes til at beregne mod
standen i slamlaget. Tilslut kollapser slamla
get, og resultaterne viser, at det endelige
tørstofindhold stiger med lagets totalvægt.
Tørstofindholdet bliver derfor højere, hvis
man udlægger 100 L aktivt slam per m2 bed
ved en udpumpning i stedet for 50 L aktivt
slam per m2 bed. Ved at omregne vægten til
tryk kan kompressibiliteten bestemmes. Me
toden kan benyttes til at sammenligne for
skellige typer slam samt undersøge, hvordan
påvirkninger af slammet indvirker på afvande
ligheden. Man skal være opmærksom på, at
transport af slam f.eks. til et analyselaborato
rium kan ændre afvandeligheden markant.
Udstyret er derfor udviklet, så forsøgene kan
udføres på slammineraliseringsanlægget.

Δh

Dræning og sedimentation

Dræning
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Figur 3. Principskitse af dræningsforløbet under et laboratorieforsøg. Første billede viser
cylinderen med slamprøven. Næste billede viser prøven, der dræner. Det sker samtidig
med, at slampartiklerne bundfældes. Der dannes derfor en klar væske ovenover slamprø
ven. I bunden af cylinderen ses det aflejrede slam (slamkagen). Når alle slampartikler er
aflejret, består cylinderen kun af klar væske og slamkagen. Den klare væske filtreres gennem slamkagen, og når alt væsken er filtreret gennem kagen, kollapser kagen.
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Tabel 1. Data for slambedene.

Slamtype

Dimensionering

Renseanlæg Øst

Renseanlæg Vest

Overskuds- og
udrådnet slam

Overskudsslam

Overskudsslam

400-500 m3/portion

375-400 m3/portion

20-25 timer

30-36 timer

Portionstørrelse
Dræningstid
Kapacitet

Figur 4. Et digitalbillede taget under et af
forsøgene. På billedet ses den klare væske
over slamsuspensionen.

Identifikation af de faktorer, der har
betydning for slamkvaliteten
Slammets kvalitet afhænger af flere forskellige
faktorer: De biologiske processer i selve ren
seanlægget, hvor slammet dannes, ændringer
i forbindelse med transport i pumpelednin
ger, samt eventuelle ændringer under oplag
ring inden udpumpning på slambede, se fig.
7. Dernæst er selve udbringningen afgørende,
dvs. belastning og hvileperiode mellem be
lastningerne, og disse bør optimeres i hen
hold til slammets kvalitet.
Aalborg Universitets forsøg med aktivt slam
fra Esbjerg og andre renseanlæg har vist, at
den specifikke modstand af slamlaget vokser
proportionalt med belastningen (mængde af
slam udlagt pr gang), se fig. 5. Det betyder, at
hvis man fordobler belastningen på bedet, fir
dobles den totale hydrauliske modstand.
Slambedet er derfor meget følsom overfor be
lastningen især i opstartsfasen. Hvis slamkvali
teten er dårlig, vil der selv ved lille belastning
dannes et tyndt kompakt lag i bunden af det
udlagte slam, som gør det vanskeligt at dræne
slammet. Ud over dræningstiden, som skal
være kort, er det vigtigt at opnå et højt tør
stofindhold i det slam, der udlægges. Det en
delige tørstof er afhængig af det sug af vand,
der skabes fra de underliggende lag. Det tager
tid (uger), før det endelige tørstof opnås, og
en tilpas lang hvileperioden er derfor nødven
dig for at til sikre et højt tørstofindhold i det
udlagte slamlag.
Resultaterne understreger, at slamkvalite
ten er afgørende for hvilken belastning og
hvilke hvileperioder, der skal bruges på slam
bedene. Derfor vil en generel karakterisering
af slammet samt løbende analyser af denne
være nødvendig for at tilrettelægge slamud
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52 kg SS/m /år
2

pumpningen optimalt. Det er også særdeles
interessant at undersøge mulighederne for at
forbedre slamkvaliteten, for derved at sikre en
bedre udnyttelse af de enkelte bede. Forbed
ring af slamkvaliteten vil forventeligt kunne
ske på selve renseanlægget før pumpning til
slammineraliseringsanlægget, men i princip
pet kan det også være i lagringstanken inden
udpumpning på slambedene. Målinger fra otte
forskellige kommunale anlæg viser, at den
specifikke modstand af slammet varierer med
en faktor 10 (5·109 - 4·1010 m/kg). Såfremt ud
pumpning og lagringen af slammet er optime
ret, burde der derfor være gode muligheder
for yderligere at forbedre processen ved at på
virke slamkvaliteten direkte i renseanlæggene.
I øjeblikket ved vi ikke meget om de faktorer,
som bestemmer denne. Det håber vi på Aal
borg Universitet at kunne belyse mere gen
nem den resterende del af projektet.
Målinger har vist, at dræningsegenskaberne
for slam udtaget direkte fra Renseanlæg Vest
er bedre end for slam fra Renseanlæg Øst. Det
er lige modsat de problemer, som blev obser
veret på slambedene – her er dræningsegen
skaberne bedst for slam fra Renseanlæg Øst.
Det er derfor undersøgt, om der sker en øde

38-42 kg SS/m /år
2

27-32 kg SS/m2/år

læggelse af overskudsslammet under trans
port eller i lagringstanken inden udpump
ning. Slam fra Renseanlæg Vest pumpes i en
ca. 12 km lang pumpeledning, og slam fra
Renseanlæg Øst ca. 1,5 km. Målingerne viste,
at transporten forringer dræningsegenskab
erne væsentligt (øger den specifikke mod
stand), se fig. 6.
Det kan skyldes for kraftig mekanisk på
virkning under pumpningen, så slamflokkene
slås i stykker, eller uheldige mikrobielle om
sætninger under transporten /7/. Et testforsøg
blev udført ved 6 timers kraftig omrøring af
frisk overskudsslam i et veldefineret forsøgs
kammer /8/. Forsøget viste, at kraftig meka
nisk påvirkning forringer slamkvaliteten mar
kant. Forsøg udført under henholdsvis
anaerobe, anoxiske (nitrat til stede) og ae
robe forhold har desuden vist, at mikrobiel
omsætning forringer afvandeligheden, og at
dette er værst under anaerobe forhold. Det er
derfor vigtigt under transporten at begrænse
den mekaniske påvirkning af slammet, samt
sikre anoxiske (eller iltede) forhold i pumpe
ledningen. I selve opbevaringstanken er det
også vigtigt at undgå anaerob mikrobiel aktivi
tet.

Figur 5. Den specifikke modstand gennem det dannede slamlag vist som funktion af belastningen. Da den specifikke modstand stiger proportional med belastningen, stiger den totale
modstand med kvadratet af belastningen.
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Figur 6. Den specifikke modstand målt på slam fra renseanlæg Vest – 1) umiddelbart efter
renseanlægget, 2) Efter transport under anaerobe forhold i 12 km pumpeledning, hvor der
er anvendt en skånsom monopumpe, 3) Efter opbevaringstank, hvor der er tilsat hydratkalk
til pH 8, 4) på slam efter kraftig omrøring (anaerobt), og på slam efter svag omrørt under 5)
aerobe, 6) anoxiske og 7) anaerobe forhold.

Opstilling af mulige løsningsforslag
Projektforløbet har udmøntet sig i en række
forbedringer på slammineraliseringsanlægget
i Esbjerg. Indledningsvis skal det bemærkes,
at den oprindelig ønskede kapacitet forment
lig aldrig opnås. Det er nemlig vanskeligt at
genoprette dårligt fungerende bede. Kun
ved at fjerne slam af særlig dårlig kvalitet fra
bedene, kan de gode egenskaber gendannes.
Det er desuden nødvendigt med mere over
vågning og opfølgning end forventet, så
ressourceforbruget ved anlægget er relativt
Renseanlæg
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Ledningsnet
Skabe anoxiske forhold (calciumnitrat)
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Figur 7. Slamkvaliteten og slamudlægningen er afgørende for hvor godt slambedene
kommer til at fungere. Slammets kvalitet
kan ofte forbedres inden udlægning af
slammet. Derudover kan udlægningsstrategien ændres. Figuren opsummerer de
forskellige muligheder, der eksisterer for at
forbedre funktionen af et allerede eksisterende slambed.

højt. På trods af det, har det været muligt at
forbedre bedene og derved øge kapacitet
på anlægget. Transport og opbevaring af
overskudsslam er afgørende for, hvor godt
slambedene fungerer. Kvaliteten af det ud
lagte slam kan forbedres ved at placere
slammineraliseringsanlægget tæt på rense
anlægget, transportere slammet skånsomt,
mindske lagringstiden samt undgå anaerob
mikrobiel omsætning af slammet. I Esbjerg
er de anaerobe forhold i pumpeledningen og
opbevaringstanken blevet elimineret ved at
tilsætte kalciumnitrat til slammet før det ledes
gennem pumpeledningen. Derved skabes
anoxiske forhold i slammet. Den mekaniske
påvirkning under pumpningen er reduceret
ved at anvende en skånsom monopumpe
samt nedsætte pumpehastigheden. I selve op
bevaringstanken tilsættes hydratkalk til pH ca.
8, hvorved slamflokkene gendannes, se fig. 6.
Alle disse tiltag, som vist i fig. 7, har forbedret
kapaciteten på anlægget væsentligt.
Dosering på slambedene og længden af
hvileperioder er også af afgørende betydning
og skal afpasses efter slamegenskaberne. Den
optimale dosering eller de ideelle hvileperio
der kendes stadig ikke. I den kommende del
af projektfasen vil generelle retningslinjer ba
seret på en karakterisering af slamkvaliteten
blive opstillet, så man fremover kan designe
mineraliseringsanlæg på grundlag af veldoku
menterede slamparametre og ikke kun ud fra
generelle erfaringsværdier, som ofte kommer
fra andre slamtyper og klimaforhold /2/.
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