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Forsøgsopsætningen
Forsøget er udført på Syddansk Universitet 
som batchforsøg med jord fra en fynsk lo
kalitet, hvor der er påvist forurening med 
klorerede opløsningsmidler. I 17 flasker blev 
der tilsat 200 g siltet ler samt perchlorethylen 
(PCE), som fri fase i en koncentration af 0,1 
g/kg. Herefter blev flaskerne fyldt med en 2,5 
% KMnO

4
opløsning. Kontrolforsøget bestod 

af 3 batch, hvor der kun blev tilsat jord og 
vand. Batchene var under hele forsøgsperio
den placeret på et rystebord for at sikre fuld 
opblanding i systemet. Analyseprogrammet 
fremgår af boks 1.

Oxidation af PCE
Selvom det ikke var formålet med forsøget at 
undersøge effektiviteten af den kemiske oxida
tion i forhold til nedbrydning af PCE (boks 2), 
så er der foretaget målinger af PCE, som viser, 
at 99,9 % af det tilsatte PCE er nedbrudt efter 
10 dage. Efter 20 dage er indholdet af PCE 
under analysens detektionsgrænse.

Geokemiske parametre
Tilsætning af oxidationsmidlet ændrede de 
geokemiske parametre kraftigt. Redoxpoten
tialet steg fra ca. 400 mV i kontrolflaskerne 
til 800 mV umiddelbart efter opstarten af for
søget, som det ses på figur 1. Dette hænger 
naturligvis sammen med, at KMnO

4
 er et 

kraftigt oxidationsmiddel med et oxidations
potentiale på 1,68 mV.

Påvirkningen af pH var mindre udtalt, som 
det ses af figur 2. Faldet i pH skyldes, at der 
sker en produktion af H+ioner under ned
brydningen af de klorerede opløsningsmidler. 
Det er jordens bufferkapacitet, som er af
gørende for, at pH ikke falder mere end tilfæl
det er (se boks 2). 

Der skete desuden en kraftig forøgelse af 
ledningsevnen fra 1 mS til 14 mS, som det ses 
på figur 3. Tilsætning af kationer ændrer ion
bytningseffektiviteten. Dette betyder, at der 
opstår en risiko for udvaskning af næringsst
offer, som f.eks. ammonium, fra jorden, og 
samtidig påvirker det jordpartiklernes evne til 
at optage metalkationer.

Mobilisering af metaller
De geokemiske parametre påvirker metaller
 ne i jorden. I dette forsøg blev fokus lagt på 
krom (Cr), da der i dag er stor opmærksom
hed på i hvor stor udstrækning, der sker en 
mobilisering af netop dette metal i forbin
delse med den kemiske oxidation. Dette 
hænger sammen med, at der en risiko for, at 
den immobile form Cr(III) bliver oxideret til 
den mobile og giftige form Cr(VI), hvorved 
kvalitetskriteriet på 1 µg/l for Cr(VI) kan 

Metoden består af tilsætning af et oxidation
smiddel til jord og grundvand. Hvis der er 
kontakt mellem oxidationsmiddel og de klo
rerede opløsningsmidler sker der en hurtig 
nedbrydning af forureningen. Det betyder, 
at metoden især er anvendelig i sandede 
jorde, mens den, som de fleste andre insitu 
afværgemetoder, har begrænsninger i lavper
meable jorde på grund af problemer med 
fordeling af oxidationsmidlet. Som oxidations
middel anvendes ofte kaliumpermanganat 
(KMnO

4
). 

Påvirkninger af jord- og grundvands-
miljøet
Tilsætning af et oxidationsmiddel til jord og 
grundvand påvirker de geokemiske parame
tre i jorden. For at undersøge bivirkningerne 
ved metoden er der udført et forsøg på 
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gengæld kan der være bivirkninger ved at tilsætte oxidationsmiddel 

til jord og grundvand i form af eksempelvis mobilisering af metaller.

Syddansk Universitet med jord fra en fynsk 
lokalitet, hvor der er påvist forurening med 
klorerede opløsningsmidler. Formålet med 
forsøget har været at undersøge den kombi
nerede økologiske effekt af oxidationsmidlet 
på jord og grundvandsmiljøet. I forsøget er 
påvirkningen af KMnO

4
 på de geokemiske 

parametre: pH, redoxpotentiale og lednings
evne undersøgt. Især er pH og redoxpoten
tialet styrende for, hvilken form metallerne i 
jorden findes på, og man kan derfor risikere 
en mobilisering af metallerne i jorden, hvis 
parametrene ændres. 

Man har også en formodning om, at den 
mikrobielle fauna i jorden bliver påvirket af 
KMnO

4
. Dette sker ved, at mikroorganismerne 

dræbes eller mere indirekte ved, at KMnO
4
 

ændrer de biogeokemiske forhold i jorden 
som f.eks. elektronacceptorer, tilgængelighed 
af substrat etc. Herved risikerer man at øde
lægge en naturlig biologisk nedbrydningspro
ces, der kan have foregået i jordmiljøet før 
tilsætning af oxidationsmidlet.

Boks 1. Analyseprogram
Der blev udtaget prøver på dag 0, 10, 20, 30 og 60.
Følgende parametre blev målt: 
• PCE: Gas Chromatograf fra Hewlet and Packard.
• KMnO4: Iodometrisk titrering.
• pH: pH-måler (med kombineret glas- og kalomelelektrode).
• Redoxpotentiale: Platinelektrode og mV-meter  
  (kalomelelektrode som reference).
• Ledningsevne: Radiometer ledningsevne-måler.
• Cr: Atom Absorption Spektrofotometer fra Perkin Elmer.
• TOC: CHN Elemental Analyzer fra Carlo Erba Instruments.
• Bakteriel aktivitet: Spektrofotometrisk måling af bakteriernes  
  respirationsaktivitet
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overskrides /1/. Samtidig har danske jorde 
generelt et højt indhold af krom.

Krom er et redoxfølsomt metal, og det 
bliver derfor påvirket af pH og Eh. De redox
forhold, som dannes under den kemiske oxi
dation, er mere end tilstrækkeligt høje til at 
oxidere Cr(III) til Cr(VI). Der er da også obser
veret øgede koncentrationer af Cr(VI) i forbin
delse med flere forsøg udover, hvad der fore
kommer som urenheder i oxidationsmidlet 
/2, 3, 4/.

Mobilisering af krom
Figur 4 viser mobiliseringen af krom. I oxi
dationsmidlet findes urenheder i form af 
metaller, herunder krom. Koncentrationen 
af urenheder i det anvendte oxidationsmid
del indgår ikke i de viste koncentrationer 
af krom. Koncentrationerne repræsenterer 
således alene den mobiliserede mængde 
krom i jorden. Målingen i forbindelse med 
opstarten viser ingen mobilisering af Cr(VI), 
men allerede på dag 10 er der en høj koncen
tration, mens den maksimale koncentration 
nås på dag 30. Herefter sker der et fald i 
Cr(VI) frem mod dag 60 på trods af, at redox
potentialet stadig er så højt, at alt krom burde 
findes som Cr(VI). Dette fald i indholdet af 
mobilt krom kan måske skyldes, at der skabes 
nye muligheder for adsorption i jorden som 
følge af oxidation af f.eks. jordens humusind
hold. 

For at undersøge om mængden af mobilise

ret krom svarer til det totale indhold af krom i 
jorden, er indholdet af krom, total også blevet 
målt. Dette er interessant fordi, hvis al krom i 
jorden er blevet mobiliseret, så er der en risi
 ko for, at der kan ske en mobilisering af 
endnu større mængder krom i andre jorde. I 
modsat fald vil det være muligt at konkludere, 
at den mobiliserede koncentration udgør et 
maksimum for, hvad en 2,5 % KMnO

4
opløs

ning kan mobilisere – i hvert fald i denne spe
cifikke jordtype. Det vil dog ikke være muligt, 
at udlede generelle konklusioner, da mobilise
ringen af metaller afhænger af den specifikke 
jordtype, og måden hvorpå krom er bundet 
til jorden. 

Den totale Crmængde i jorden udgør 9,1 
mg/kg, hvilket svarer til en ækvivalent kon
centration på 452 µg/l, mens den maksimale 
koncentration af Cr(VI) svarer til 230 µg/l. 
Det betyder, at kun halvdelen af det totale Cr
indhold oxideres til Cr(VI) i denne jordtype. 
Cr(III) kan være ret stabilt selv under høje re
doxforhold. Der er altså umiddelbart ingen 
risiko for, at en 2,5 % opløsning af KMnO

4
 vil 

mobilisere en større Crmængde i denne spe
cifikke jordtype. Dette hænger samme med, 
at ikke al krom bliver mobiliseret i dette sy
stem, som må anses for et ”worst case scena
rio”, da der er fuld opblanding i batchene.

Jordens indhold af reduktanter
Der findes naturlige reduktanter i jorden, 
som kan reducere Cr(VI) tilbage til Cr(III). 

Eksempelvis kan Fe(II) reducere krom, men 
i et fuldt opblandet og oxideret system, som 
dette forsøg er, vil al jern, som ikke er bundet 
kraftigt til matrix, findes som Fe(III), som ikke 
kan reducere krom. En anden mulig reduk
tant er organisk kulstof. Indholdet af TOC (to
tal organic carbon) er, som det ses af figur 4, 
1020 g/kg, hvilket er rigeligt til reduktion af 
Cr(VI) til Cr(III). Det observerede fald i kon
centrationen af Cr(VI) fra dag 30 til dag 60 er 
på 120 µg/l. Det svarer dog kun til et forbrug 
af TOC på 0,4 mg/kg og sammenlignet med 
det totale indhold på 10.00020.000 mg/kg er 
det kun 0,020,04 promille. Derfor er det ikke 
muligt at afgøre, om det rent faktisk er TOC
indholdet, der reducerer Cr(VI). Umiddelbart 
er det dog ikke særlig sandsynligt, fordi TOC
indholdet må være meget stabilt, når det ikke 
omsættes af oxidationsmidlet.

Oxidationsmidlet påvirker mængden af mo
bilt krom kraftigt, men over tid vil pH og re
doxpotentialet vende tilbage til forholdene 
før tilsætning af oxidationsmidlet. Herved vil 
der ske en reduktion af Cr(VI) til Cr(III). Der 
er også mulighed for reduktion til Cr(III) i 
takt med, at grundvandet kommer ud af be
handlingsområdet og ind i områder med 
naturlig pH og redoxpotentiale. I et pilotfor
søg i Sunnyvale, Californien blev der målt 
maksimale koncentrationer af opløst krom på 
op til 2000 µg/l i forbindelse med tilsætning 
af KMnO

4
. 23 uger senere var koncentratio

nen af opløst krom faldet til 100 µg/l, og efter 

Kemisk oxidation

Figur 1. Redoxpotentialet (Eh) som funktion af tiden. Batch med PCE og 
KMnO4 (■) og kontrol (♦).

Figur 2. pH som en funktion af tiden. Batch med PCE og KMnO4 (■) og kon-
trol (♦).

Figur 3. Ledningsevnen som en funktion af tiden. Batch med PCE og KMnO4 
(■) og kontrol (♦).

Figur 4. Cr(VI)  som en funktion af tiden i batch med PCE og KMnO4 (♦) 
samt TOC som en funktion af tiden (■).

Figur 1.

Figur 4.

Figur 3.

Figur 2.
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3 måneder var koncentrationen 510 µg/l /5/. 
Så der vil muligvis kun være Cr(VI) til stede, 
mens den kemiske oxidation foregår.

Mikrobiel aktivitet
I dette forsøg blev KMnO

4
’s påvirkning af den 

mikrobielle fauna i jorden også undersøgt. 
Der var formodning om, at oxidationsmid
let påvirker mikroorganismerne i jorden 
enten direkte ved, at de dræbes ved kon
takt med KMnO

4
 eller indirekte ved, at de 

biogeokemiske forhold ændres, som f.eks. 
elektronacceptorer, tilgængelighed af substrat 
etc. Herved er der en risiko for, at en naturlig 
nedbrydningsproces af klorerede opløsnings
midler, via bakteriernes metabolisme, øde
lægges. Figur 5 viser den bakterielle respira
tionsaktivitet (ETSaktiviteten). Målingerne 
viser, at bakteriernes metabolisme påvirkes 
voldsomt, idet aktiviteten reduceres til 47 % 
af den oprindelige aktivitet i kontrolforsøget. 

Selvom aktiviteten reduceres dramatisk er 
det værd at bemærke, at aktiviteten ikke ophø
rer fuldstændig på trods af, at der her er tale 
om et system med fuld opblanding i modsæt
ning til et naturligt system, hvor der findes 
lavpermeable zoner, hvor oxidationsmidlet 
ikke trænger ind. Samtidig kan bakterierne 
også danne hvilesporer under mindre opti
male forhold, således at de ikke påvirkes af de 
ændrede kemiske forhold. Den resterende 
population vil således kunne danne grobund 
for en opformering, når mere favorable ind
hold vender tilbage. 

Hvilke bakteriegrupper påvirkes?
I øjeblikket er det på Syddansk Universitet 
ved at blive undersøgt, hvilke grupper af 
mikroorganismer, som påvirkes ved den 
kemiske oxidation. Der har været øget op
mærksomhed på, hvordan kemisk oxidation 
påvirker bakterier af typen Dehalococoides, 
som kan nedbryde klorerede opløsningsmid
ler i en proces kaldet ’reduktiv deklorering’. 
Udførte forsøg har vist modstridende resul
tater. I et forsøg overlever de deklorerende 
mikroorganismer ikke stigningen i redox
potentialet /6/. Andre forsøg har vist, at den 

reduktive deklorering fortsætter efter kemisk 
oxidation med KMnO

4
 /7/. Forsøgene har den 

svaghed, at der ikke skelnes om bakterierne 
er aktive eller i hvile, hvilket har betydning 
for bakteriernes overlevelse ved de ekstreme 
forhold. 

Det vil desuden være vigtigt at undersøge, 
hvordan oxidationsmidlet påvirker de denitri
ficerende bakterier; for hvis de dør, vil hele 
kvælstofkredsløbet blive påvirket. Dette har 
betydning for kvælstofafstrømning til nærlig
gende recipienter.

Konklusion
Der er ikke tvivl om, at kemisk oxidation med 
KMnO

4
 er en yderst effektiv metode især i 

sandede jorde, hvor der ikke opstår proble
mer med fordelingen af oxidationsmidlet. Til 
gengæld mobiliseres krom således, at grund
vandskvalitetskriteriet overskrides mere end 
200 gange på dag 30, dog falder indholdet 
af opløst krom på dag 60, men kriteriet 
overskrides stadig 100 gange. Dette fald kan 
måske skyldes, at der skabes nye muligheder 
for adsorption i jorden, som følge af oxida
tion af f.eks. jordens humusindhold.

Til gengæld er den mikrobielle aktivitet 
ikke påvirket så kraftigt, som man kunne 
frygte. Man kunne forvente, at al mikrobiolo
gisk aktivitet ville ophøre, især fordi der er 
fuld omrøring i dette system, men rent fak
tisk er der en lille metabolsk aktivitet tilbage, 
som vil kunne danne grobund for opforme
ring af en ny population. 

Disse forsøg viser med tydelighed, at man 
risikerer mobilisering af metaller. Det vil der
for ved anvendelse af kemisk oxidation være 
nødvendigt at overveje og evt. monitere, hvor
vidt der sker en mobilisering af metaller. Det 
skal dog understreges, at det her viste er et 
”worst case scenario”, fordi der er fuld omrø
ring i systemet. I et naturligt system vil proble
merne sandsynligvis ikke være helt så udtalte, 
men det ændrer ikke på, at mobilisering af 
metaller er et potentielt problem ved anven
delse af kemisk oxidation.

Kemisk oxidation

Figur 5. Mikrobiel aktivitet som en funktion af tiden. Batch med PCE og 
KMnO4 (■) og kontrol (♦).


