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Driftsoptimering af INKA-beluftning
Ved en beluftning overføres flygtige forureningskomponenter fra 

væske til gasfase. I et samarbejde mellem Oliebranchens Miljøpulje, 

Vitus Bering og Rambøll er der foretaget en struktureret afprøvning 

og optimering af en INKA beluftning /1/. I denne artikel er der foku-

seret på huldiameterens og hularealets indflydelse på bobletype og 

skumlaget i en INKA belufter samt opholdstiden og luft/ vandforhol-

dets betydning for renseeffektiviteten. 
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Baggrund
På en tidligere tankstation i Sønderjylland 
er der konstateret forurening af benzin og 
tilsætningsstoffet MTBE i jord og grundvand. 
På ejendommen er der gennemført en 
sekventiel afværge omfattende en fjernelse 
af tankinstallationer og forurenet jord i kilde-
området efterfulgt af en oppumpning og 
behandling af fri benzinfase. Fra sommeren 
2004 er der etableret en hydraulisk kontrol 
med on-site rensning af forurenet grundvand 
i en INKA belufter efterfulgt af en delvis 
reinjektion af renset og iltet grundvand til 
stimulering af den naturlige nedbrydning i 
grundvandszonen.

Ved den gennemførte procesoptimering af 
afværgeanlæggets INKA belufter er en række 
parametre blevet vurderet med henblik på at 
optimere renseeffekter og energiforhold. De 

enkelte parametre og deres sammenhænge er 
illustreret på figur 1. SRO anlægget (Styring, 
Regulering, Overvågning) har muliggjort en 
nøjagtig registrering af blandt andet flow, en-
ergi, iltindhold og programmering af diverse 
driftsscenarier. Ved alle driftsscenarier er der 
udtaget vandprøver til kemisk analyse, fore-
taget foto og videooptagelser samt opmåling 
af boblelagets højde langs pladens strømning-
sretning. Procesoptimeringen er udført på 
benzinforurenet grundvand med et maksimalt 
indhold af total kulbrinter på 18 mg/l og MTBE 
på 5,8 mg/l og med et indløbsflow på 4 m3/h.

Beluftning 
Ifølge litteraturen blev beluftning anvendt 
første gang i England i 1882. Et af de tidligste 
patenter stammer fra England i 1904 for en 
perforeret metalplade. I gennem de seneste 
100 år er eksisterende og nye beluftningste-
knikker udviklet, så der i dag findes en række 
forskellige beluftningsteknikker afhængig 
af anlæggets anvendelse og formål. På trods 
af en bred anvendelse af INKA beluftning 
indenfor primært vandforsyning, mangler der 

fortsat publicerede erfaringer fra projektering 
og drift af beluftningsanlæg til blandt andet 
benzinforurenet grundvand.

  En INKA belufter kan opbygges med flere 
kamre og størrelser afhængig af forurening-
stype, koncentrationsforhold og den nødven-
dige flowkapacitet. I det konkrete projekt er 
der anvendt en 1-kammer INKA model, med 
en bredde på 1 m og længde på 2 m, svar-
ende til aktivt pladeareal på 2  m2. Den prin-
cipielle opbygning fremgår af snittegningen 
figur 2 og 3D modellen figur 3. 

De perforerede plader er monteret på et 
beluftningskammer, hvor der kan tilføres en 
maksimal luftmængde på 900 m3/h. Fordelin-
gen af procesvandet over den perforerede 
plade, samt luftopstrømningen gennem hull-
erne i den perforerede plade, medfører et 10-
20 cm tykt boblelag, hvori der er en høj kon-
taktflade mellem luft og vand. I skum- og 
boblelaget faseoverføres flygtige opløste 
forbindelser til luftfase, som efterfølgende 
renses via kulfilterenheder.

Afværgeanlæg til procesoptimering 
Afværgeanlægget er opbygget som et adskilt 
”pump and treat” anlæg, hvilket muliggør 
skift i on-site renseteknikker uafhængig af det 
etablerede pumpeanlæg. Pumpeboringer er 
forsynet med Grundfos SQE-NE miljøpumper 
med dertilhørende programmering og sty-
ringssoftware. Pumperne kan styres ved et 
defineret start- og stopniveau eller et fast 
defineret vandspejlsniveau, hvor pumpen au-
tomatisk frekvensreguleres. Selve afværgean-
lægget er etableret i en 20” container opby-
gget med komplet SRO-anlæg  med online 
internet fjernstyring, sandfilterenheder, INKA 
belufter og skyllevandstank, se figur 4. SRO 
anlægget omfatter alle ventiler, pumper, 
transmitter og muliggør programmering af 
drifts- og sikkerhedsprogrammer. 

Hulplacering og opdorning
Til den gennemførte procesoptimering er 
der indledningsvis foretaget afprøvning af 
pladetyper med forskellig hulplacering (tri-
angeldeling, kvadratdeling og forsatsdeling), 
se figur 5. Alle plader anvendt til den endelige 
procesoptimering er af typen kvadratdeling. 

En opdorning af huller vurderes at kunne 
reducere udfældninger og medføre en be-
grænset reduktion i energiforbruget. I indløbs-
vandet er der påvist et jernindhold på 12-16 Figur 1. Rensegrad og energiforbrugets afhængigheder
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mg/l, men der er ikke i testperioden fra juli til 
september 2004 registreret en væsentlig ud-
fældning på de perforerede plader, selvom 
procesvandet er tilledt uden en forudgående 
sandfiltrering. Under projektet blev det kon-
stateret, at en opdorning af huller medfører 
en diffus og uensartet bobletype. 

Huldiameter og bobletype
I forbindelse med den udførte procesoptime-
ring er 20 forskellige plader undersøgt med 
en huldiameter i intervallet 0,75 mm til 6 mm. 
Diameteren af det enkelte hul i den perfor-
erede plade, har ifølge iltningsteorierne en 
direkte indflydelse på boblediameteren /2/. 
Ved bobledannelse i vand via udblæsning fra 
et hul skelnes mellem enkelt bobler, kæde-
bobler og jetudstrømning. 

Dannelsen af enkelt bobler styres af balan-
cen mellem opdriften på boblen og overfla-
despændingens fastholdelse af boblen om-
kring hullet, hvor løsrivelse af en boble opnås 
umiddelbart efter at opdriften på boblen er 
større end overfladespændingen omkring 
hullet. Den teoretiske sammenhæng kan be-
skrives ved ligningen angivet i boks 1 /2/.

Ved procesoptimeringen er der registreret 
en direkte sammenhæng mellem bobletype 
og boblediameteren som funktion af pladens 
huldiameter, hvilket understøtter boblelignin-
gen angivet i boks 1. Ved en huldiameter på 
eksempelvis 2 mm blev der registreret et ho-
mogent og ensartet boblelag med en bobledi-
ameter på ca. 1,5-2 cm. En forøgelse af huldi-
ameteren på op til 6 mm medfører et mere 
uensartet boblelag med kædebobler og jetud-
strømning med varierende boblediameter og 
et begrænset boble- og skumlag ved pladens 
bund.

Teoretisk vil der ved en aftagende bblestør-
relse opnås en øget faseoverførsel på grund af 
en større kontaktoverflade mellem vand og 
luft. For at illustrere huldiameterens betydn-
ing for renseeffekten henvises til figur 6 og 7, 
som angiver renseeffektiviteten af BTEX og 
MTBE ved en diameter på henholdsvis 2,1 
mm og 6 mm som funktion af beluftningsin-
tensiteten. Ved en huldiameter på 2,1 mm 
strippes BTEX tæt på 100 % (figur 6), i 
forhold til huldiameter på 6 mm hvor BTEX 
strippes omkring 96-98 % (figur 7). Ved en di-
ameter på 2,1 mm er der registreret renseg-
rader på over 99 % for BTEX ved et luftflow 
større end 290 m3/h (se figur 6).  

Ved en huldiameter på 2,1 mm, strippes 
MTBE i intervallet 90-95 %, hvorimod renseg-
raden er ca. 80-85 % for en diameter på 6 
mm. Ud fra en energimæssig betragtning er 
en huldiameter på 2,1 mm ligeledes mere op-
timal end 6 mm, da det nødvendige luftflow 
for en maksimal rensningsgrad er 498 m3/h 

Figur 2. Snit gennem INKA belufter.

Figur 3. Tredimensionel model af INKA belufter.ª

Boks 1. Dannelse af enkelt 
bobler

hvor d er boblediameteren, ∆ρ er 
vægtfylde forskellen mellem luft og 
vand = 1 g/cm3, D er huldiameteren, 
g er tyngdeacceleration 982 cm/s, δ 
er overfladespændingen = 72.8 g s-2,  
Θ er vinkel mellem bobleoverflade 
og udløbsfladen, anses for konstant 
dog ikke ved kegleudformet 
opdorning.
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ved 2,1 mm og ca. 750 m3/h  ved 6 mm. 

Udstrømningshastighedens 
betydning
Ifølge Breum, G. & M Riemer /3/ er det reg-
istreret, at boblediameteren er uafhængig af 
udstrømningshastigheden, dvs. beluftningsin-
tensiteten. I praksis kan de styrende faktorer 
for boblediameteren beskrives ved Webers 
tal, hvilket fremgår af boks 2. For at eftervise 
Breum & Riemers erfaring om bobledimen-
sionens uafhængighed af udstrømningshas-
tigheden, blev registreringer af bobletype 
og skumlag sammenholdt med rensegrader, 

procesnoter, fotos og videomateriale for de 
forskellige beluftningsintensiteter. 

Ved procesoptimeringen er der er ikke 
registreret en forskel i bobletype eller boble-
diameter som funktion af luftflow, hvilket un-
derstøtter Breum og Riemers erfaring. En op-
timal bobletype, og dermed faseoverførsel, 
vurderes at være uafhængig af luftflow, 
hvilket muliggør en ændring i luftflow uden 
korrektion af pladens huldiameter. 

Hulareal
Huldiameter og antal huller i den perfor-
erede plade afgør det samlede hulareal. For 

Figur 4. Simplificeret procesdiagram over det aktuelle afværgeanlæg.

Figur 5a-c. Forskellige hulplaceringer i perforeret plade.

Figur 6 tv. og 7 th. Rensegrader for huldiameter på henholdsvis 2,1 mm og 6 mm samt hulareal 1%.

at kunne sammenligne forskellige anlæg og 
plader, opgives hularealet i % eller som m2 
hul pr. m2 plade. Ifølge publicerede erfaringer 
i ref. /3/ og /4/ anbefales et hulareal i stør-
relsesordenen 2,5 %. 

Ved afværgeanlæggets maksimale beluft-
ningskapacitet på 900 m3/h kan der oprethol-
des en ensartet og konstant faseoverførsel 
ved hularealer mindre end 3 %. Ved et hular-
eal på eksempelvis 4 % er der en pladeudnyt-
telse på ca. 50 % i INKA belufteren.

Ved et hulareal på 1 % og en luftmængde 
fra 300 m3/h er der registreret en rensegrad 
større end 99 % for BTEX, jf. figur 6. Et 
hulareal på 1 % sikrer fuld pladeudnyttelse fra 
300 m3/h, hvorimod en forøgelse af hularealet 
til 2 %, kræver en større luftmængde (ca. 500 
m3/h) for at opretholde et boblelag på hele 
pladen og dermed optimal faseoverførsel, se 
figur 8.

Samlet set forbedres rensegraden af BTEX 
ikke ved en forøgelse af hularealet, men re-
sultatet er et øget energiforbrug. For BTEX 
vurderes et hulareal på maksimalt 1 % at være 
ideel.

Ved et hulareal på 1 % er der registreret en 
maksimal rensegrad for MTBE ved luftmæng-
der under  700 m3/h. Figur 8 viser, at der skal 
tilføres et luftflow på 900 m3/h ved et hulareal 
på 2 %, for at opnå rensegrader der er højere 
end for et hulareal på 1 %, hvilket ud fra en 
energimæssig betragtning ikke er anbe-
falelsesværdig. Ved et hulareal på 1 % er plad-
ens maksimale rensegrad for MTBE ca. 94 % 
ved 500 m3 luft. Samlet set forbedres rense-
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Jordforurening

Stofnavn Henry`s konstant KH

Benzen 0,22

Toluen 0,27

MTBE 0,02

Naphthalen 0,017

Figur 8. Rensegrader for huldiameter 2,1 mm og 
hulareal 2 %.

graden af MTBE ikke ved forøgelse af hulare-
alet, medmindre beluftningsintensiteten 
forøges markant. Ud fra en ”cost benefit” be-
tragtning vurderes et hulareal på 1 % at være 
ideel for fjernelse af den opløste MTBE foru-
rening. 

Luft vandforhold
Ved procesoptimeringen er der udført driftss-
cenarier med luft vandforhold (L:V) i interval-
let 73:1 til 466:1 for de forskellige pladetyper. 
Analyseresultater fra driftsscenarierne er sam-
menholdt med foto og videooptagelser, felt-
notater af bobletype, diameter og skumlag. 

Der blev påvist rensegrader af BTEX på 
over 99 % ved et luft vandforhold fra 80:1, 
medens MTBE og Naphthalen strippes til-
fredsstillende ved L:V-forhold på 300:1.

Forklaringen på stofgruppernes forskellige 
optimum af luft vandforholdet for en høj fjer-
nelsesgrad er variationer i stofgruppernes fly-
gtighed. Når et flygtig stof tilføres en væske-
mængde, vil der indstille sig en ligevægt 
mellem gas- og væskefasen. Denne ligevægt 
er beskrevet ved Henry´s lov, som udtrykker 

forholdet mellem mætningskoncentrationen i 
luft og vand. Stoffer med en høj Henry´s kon-
stant kan strippes lettere end stoffer med lav 
Henry´s konstant. Udvalgte Henry´s kon-
stanter er vist i tabel 1. 

En regulering i luft vandforholdet kan 
sikres ved en øget beluftningsintensitet, æn-
dring i INKA belufterens bagkant (opmagasin-
eringsvolumen) eller en forøgelse af ophold-
stiden ved ændring i indløbsflow.

Opholdstid
I forbindelse med den udførte procesoptime-
ring er der gennemført driftsscenarier med 
opholdstider i intervallet 110-360 sekunder. 
Råvandets opholdstid i INKA belufteren har 
indflydelse på rensegraden af de enkelte foru-
reningskomponenter på grund af forskellig 
flygtighed, jf. Henry´s konstant. 

Ved procesoptimeringen er der registreret 
rensegrader af BTEX på over 98 % ved en 
opholdstid på omkring 100 sekunder. MTBE 
og Naphthalen strippes (>98 %) ved ophold-
stid over 350 sek. 

Konklusion 
I den gennemførte afværge er der påvist 
rensegrader fra 99 % af samtlige benzinkom-
ponenter.  

I tidligere publicerede artikler og faglitte-
ratur om INKA beluftning er der generelt 
fokuseret på de anvendte luft vandforhold og 
hulareal. Endvidere er det angivne hulareal 
generelt større end det optimale hulareal, 
som er registreret ved procesoptimeringen. 
Såfremt der anvendes et for højt hulareal vil 
det kræve en væsentlig højere beluftningsin-
tensitet for at opretholde et boblelag over 
hele pladearealet.

På baggrund af procesoptimeringen vur-
deres luft vandforholdet og hulareal som 
sekundære procesparametre, hvorimod den 
primære procesparameter vurderes at være 

huldiameteren og bobletypen. En angivelse af 
luft vandforholdet skal generelt sammenhol-
des med opholdstiden og opmagasinerings-
volumet i INKA belufteren. 

Sammenfattende vurderes en INKA baseret 
afværge at være en dynamisk og fleksibel 
afværgeteknik, da der er registreret en ens-
artet og høj rensegrad ved blandt andet skif-
tende koncentrationer. Ved den anvendte 
afværge er der ved en kontinuerlig beluftning 
af ca. 4 m3 råvand i timen et strømforbrug på 
ca. 2.500 kr pr. måned. Ud fra en ”cost bene-
fit” betragtning vurderes en INKA beluftning 
at være en driftssikker og økonomisk forde-
lagtig afværge overfor de fleste opløste foru-
reningstyper. 
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Tabel 1. Henry`s konstanter

Boks 2. Webers tal

Hvor We er Webers tal for forholdet 
mellem overfladespænding og 
tyngdekræfter, set i et enkelt hul.


