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Industrielle vaskerier forbruger enorme mængder vand og udgør dermed vigtige punktkilder for 

organisk højt belastet spildevand. På grund af de dermed forbundne store miljømæssige og 

omkostningsmæssige belastninger, er der i branchen en stigende interesse for at genbruge vand fra 

vaskerier.  

 

Mens vandforbruget i typiske storvaskerier, som vasker tøj og gulvmåtter, har kunnet reduceres 

gennem interne recirkulationsstrømme i vasketunneller og/eller genbrug af renset spildevand, er 

reducering af vandforbruget ikke en standardløsning for specialvaskerier, som eksempelvis 

fjervaskeriet på Dykon. Dette skyldes primært det faktum, at der stilles helt særlige kvalitetskrav til 

eksempelvis fjer, som ikke stilles til tøj, og at råvaren er kendetegnet ved en anden type og grad af 

forurening, som resulterer i en anderledes type spildevand.  

 

Projektets overordnede formål var at udvikle en proces til vaskerier med særligt højt belastet 

spildevand til genbrug af (a) let forurenede delstrømme eller (b) renset spildevand. Processen skulle 

generere dels en optimal kvalitet af genbrugsvandet, dels en optimal recirkuleringsgrad med det 

samlet set laveste ressourceforbrug og samtidig vær økonomisk rentabel.  

 

Dykon A/S er nordens førende producent af naturfyldspuder og -dyner med egne faciliteter til vask 

og tørring af fjer fra fjerkræslagterier. På nuværende tidspunkt forarbejder Dykon 350-400 tons 

råfjer per år og genbruger ikke vand i vaskeprocessen.  

 

Som udgangspunkt blev der foretaget en kortlægning af de vigtigste produktionsressourcer 

(undtaget personale) forbundet med vaskeprocessen, dvs. vand, energi og kemikalier, og af de 

tilknyttede omkostninger. Også råvarernes kvalitet og relevante kvalitetsparametre for de vaskede 

fjer blev taget i betragtning. Vigtige resultater fra kortlægningen er, at det specifikke vandforbrug 

p.t. er på cirka 4,7 m3/ton råfjer. Det totale spildevand har en COD på cirka 4000 mg/l og et 

fedtindhold på cirka 0,1 g/l og er kendetegnet ved et lavt indhold af kvælstof og fosfor. De mest 

relevante og anvendte kvalitetsparametre for de vaskede (og tørrede) fjer er en minimumbæreevne 

og en maksimal turbiditet i en skylletest. Dertil kommer parametre såsom duft og fedtindhold. Et 

regelset for fjervaskerier er defineret på EU-niveau. Her er ikke defineret direkte mikrobiologiske 

krav til slutproduktet, ligesom der heller ikke er defineret krav til vaske-/skyllevandet.  

 

For at definere state-of-the-art for renseteknologier, blev der foretaget en kortlægning af 

teknologier anvendt til rensning af vaskerispildevand, som omfattede vaskerityper, 

spildevandsrenseprocesser og omkostninger (hvor muligt). Kortlægningen viste, at der findes en 

række forskellige løsninger til tøjvaskerier. Simple teknologier, såsom filtreringsprocesser, er mere 

udbredt i USA, mens mere avancerede processer, som biologisk rensning og/eller 

membranprocesser, er mere udbredt i Europa.  

 

Sammenfatning og konklusion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ressourceeffektive vaskeri  7  

På basis af kortlægningsresultaterne blev der gennemført vaskeforsøg i laboratorieskala, hvor råfjer 

blev vasket og skyllet i forskellige kombinationer af vandkvaliteter. Som vandkvaliteter blev der 

arbejdet med ubehandlet spildevand fra skylning, forfiltreret total-spildevand ved hjælp af polymer 

(Hjortkær Maskinfabrik), MBR-behandlet spildevand (Grundfos Biobooster) og demineraliseret 

vand (Silhorko). Vaskeforsøgene i laboratorieskala indikerede, at spildevand forfiltreret ved 

tilsætning af polymerer er nok til, at de vaskede fjer overholder Dykons kvalitetskrav.  

 

For at verificere resultaterne fra laboratorievaskeforsøg blev der gennemført tre fuldskalaforsøg på 

Dykons vaskemaskiner, hvor der blev anvendt de mest relevante kombinationer af vandkvaliteter: 

Forfiltreret spildevand til vask og skyl, dog friskvand til sidste skyl; Forfiltreret spildevand til vask, 

MBR-permeat til skyl 1 og 2 og friskvand til sidste skyl; MBR-permeat til vask og skyl 1, 

demineraliseret vand til skyl 2 og friskvand til sidste skyl. I alle tre storskalaforsøg blev 

kvalitetskravene for de vaskede fjer overholdt, undtaget en lidt ubehagelig duft, som skyldes det 

faktum, at råspildevandet anvendt til forsøget ikke var frisk. En gentagelse af vaskeforsøget med 

forfiltreret frisk spildevand beviste, at fjerene også opfylder kravene til duft.  

 

En afsluttende miljømæssig og økonomisk evaluering viste, at forfiltrering af alt spildevand og 

genanvendelse af 50 % af det forfiltrerede spildevand på nuværende tidspunkt er det mest 

interessante af de undersøgte alternativer. Ved implementering af denne løsning kan Dykon spare 

cirka 2 millioner kroner over en periode på 5 år.  

 

Det kan dog forventes, at mere end 50 % af det forfiltrerede spildevand kan genanvendes, uden at 

det går ud over kvaliteten af de vaskede fjer. En genanvendelsesgrad på 70 % kan forventes, men 

dette kræver yderligere afprøvninger, når renseteknologien er installeret. Endvidere viste den 

økonomiske evaluering, at det ved en produktionsfordobling kan vise sig rentabelt at implementere 

et MBR-anlæg.  
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Most industrial laundries use enormous amounts water, which represents a significant cost for the 

laundries. In addition, the wastewater constitute considerable point sources for highly loaded 

wastewater. Consequently, the laundry industry is becoming increasingly interested in water 

recycling.  

 

A reduced water consumption has been obtained at typical large-scale laundries that wash clothes 

and floor mats, by using internal recirculation and simple purification systems. On the contrary, a 

reduced water consumption has generally not been obtained at special laundries such as the feather 

laundry facilities at Dykon. That is due to special quality demands, of e.g. feathers, and because the 

raw material is characterized by another type and degree of pollution resulting in a different type of 

wastewater.  

 

The main objective of this project was to develop a process for laundries with heavily polluted 

wastewater for reuse of (a) slightly polluted sub streams or (b) purified wastewater. The idea was 

that the project solution should generate an optimum quality of recycling water as well as defining 

the optimal degree of recycling with the overall lowest resource consumption and highest 

profitability.  

 

Dykon is a leading Nordic manufacturer of feather-filled pillows and duvets and they have their own 

facilities for washing and drying the feathers from poultry slaughterhouses. Currently, Dykon 

annually prepares 350-400 tons of raw feathers and does not reuse the water in the washing 

process.  

 

As a starting point, a survey was carried out of the most important production resources (except for 

personnel) connected with the washing process, i.e. water, energy, chemicals and costs. The quality 

of the raw materials and the relevant quality parameters of the washed feathers were also taken into 

consideration. The most important result of the survey is that the specific water consumption 

currently is app. 4.7 m3/ton raw feathers. Total wastewater has a COD of app. 4000 mg/L and a fat 

content of app. 0.1 g/L and is characterized by a low content of nitrogen and phosphorus. The most 

relevant and applied quality parameters of the washed (and dried) feathers comprise a minimum 

bearing capacity, a maximum fat content and turbidity in a rinsing test. In addition, the odor of the 

washed feathers are equally important. A set of rules for feather laundries has been defined at EU 

level; however, microbiological requirements to the final product have not been defined and neither 

have requirements to the washing/rinsing water.  

 

In order to define the state-of-the-art technologies for water use, a survey was carried out of the 

technologies used to purify laundry wastewater. The survey comprised laundry type, wastewater 

purification processes and costs (where possible) and showed that a number of different solutions 

exist for laundries that wash clothes. Simple technologies such as filtration processes are very 

Summary and conclusion 
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widespread in the USA, whereas more advanced processes such as biological rinsing and/or 

membrane processes are more widespread in Europe.  

 

On the basis of the survey results, a laboratory-scale washing test was carried out, where raw 

feathers were washed and rinsed in different water quality combinations. The applied water 

qualities included: untreated wastewater from rinsing of the feathers; pre-filtered wastewater using 

polymeric-precipitation (Hjortkær Maskinfabrik), MBR treated wastewater (Biobooster) and 

demineralized water (Silhorko). The laboratory-scale washing tests indicated that pre-filtered 

wastewater was sufficient for producing feathers that meet the quality requirements at Dykon.  

 

In order to verify the results of the laboratory washing tests, three full-scale tests were carried out at 

Dykon’s laundry facilities. The following water quality combinations were applied: (i) Pre-filtered 

wastewater for washing and rinsing, fresh water was used for the final rinse; (ii) Pre-filtered 

wastewater was used for washing, MBR permeate was used for the 1st and 2nd rinse and fresh water 

for the final rinse; (iii) MBR permeate was used for the 1st wash and rinse, demineralized water was 

used for the 2nd rinse and fresh water for the final rinse. 

 

In all three large-scale tests, the quality requirements of the washed feathers were met, except for a 

rather unpleasant odor owing to the fact that the raw wastewater used in the test was not fresh. A 

repeated washing test with pre-filtered fresh wastewater proved that the feathers also met the 

requirements to odor.  

 

A final environmental and financial evaluation showed that pre-filtration of all wastewater and 

reuse of 50% of the pre-filtered wastewater currently is the most interesting option among the 

investigated alternatives. By implementing that solution, Dykon could save app. DKK 2 million 

during a 5-year period. However, it is expected that more than 50% of the pre-filtered wastewater 

can be recycled without affecting the quality of the washed feathers. A recycling degree of up to 70% 

might be obtainable, but requires further tests after installation implementation. Additionally, the 

financial evaluation indicated that a MBR-solution could potentially be profitable if the annually 

production at Dykon doubles.  
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Industrielle vaskerier forbruger enorme mængder vand og udgør dermed vigtige punktkilder for 

organisk højt belastet spildevand. På grund af de dermed forbundne store miljømæssige og 

omkostningsmæssige belastninger, er der i branchen en stigende interesse for at genbruge vand fra 

vaskerier.  

Mens vandforbruget i typiske storvaskerier, som vasker tøj og gulvmåtter, har kunnet reduceres 

gennem interne recirkulationsstrømme i vasketunneller og/eller genbrug af renset spildevand, er 

reducering af vandforbruget ikke en standardløsning for specialvaskerier, som eksempelvis 

fjervaskeriet på Dykon. Dette skyldes primært det faktum, at der stilles helt særlige kvalitetskrav til 

eksempelvis fjer, som ikke stilles til tøj, og at råvaren er kendetegnet ved en anden type og grad af 

forurening, som resulterer i en anderledes type spildevand.  

 

Nærværende projekt havde til formål at effektivisere forbruget af ressourcer i fjervaskeriet på 

Dykon ved at udvikle en løsning til genbrug af spildevand fra vaskeprocessen. Det var projektets 

formål at udvikle en kompakt løsning, som ikke kun egner sig til små specialvaskerier, men også til 

større virksomheder med et bredere produktspektrum. For at opnå dette blev der til projektet 

sammensat et stærkt konsortium af partnere, der tilsammen har kompetencer og teknologier til at 

løfte opgaven med at finde en optimal løsning. Ud over Dykon A/S, projektets problemholder, er de 

involverede partnerne Hjortkær Maskinfabrik A/S, der bl.a. leverer løsninger til filtrering; Grundfos 

Biobooster, der renser spildevand vha. Membran Bioreaktor-teknologi (MBR); og Silhorko, der 

ligeledes udvikler vandrensningssystemer, bl.a. revers osmose-teknologi (RO). Tilsammen muliggør 

de tre teknologileverandører udviklingen af en kæde af rensetrin, som vil kunne opgradere 

spildevand til højkvalitetsgenbrugsvand på enhver type virksomhed. Teknologisk Institut har budt 

ind i projektet med erfaringer og kompetencer inden for spildevandsrensning og vandgenbrug 

generelt. Teknologisk Institut har ligeledes varetaget projektledelsen undervejs.  

 

Projektet har været opdelt i tre arbejdspakker med henblik på at nå projektets mål om en forbedret 

kombinationsløsning til behandling af vaskerispildevand. Arbejdspakkerne projektet har været: 

 Karakterisering af muligheder for vandgenbrug og identificering af processer 

(kapitel 2 og 3) 

 Udvikling af testanlægsenheder i fuldskala (kapitel 4) 

 Evaluering og skitsering af løsning (kapitel 5) 

1.1 Definitioner 

I rapporten er anvendt følgende betegnelser for hver af de anvendte renseteknologier: 

 Forfiltrering: Tromleseperator (perforering 0,6-2,5 mm) med polymertilsætning 

(udføres af Hjortkær Maskinfabrik) 

 MBR: Membranbioreaktor (udføres af Grundfos BioBooster) 

 Efterpolering: Aktivt kulfilter, blødgøring og RO-filtrering (Silhorko). 

1. Introduktion 
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Vidensindsamlingen havde til formål at skabe et overblik over vaskeriprocesser, vand-/ 

spildevandskvaliteter og erfaringer med genbrug af vand på vaskerier.  

 

Vidensindsamlingen tog udgangspunkt i to forskellige typer af kilder:  

 Eksisterende systemer til genbrug af vaskevand (afsnit 2.1.1) 

 Videnskabelig litteratur omhandlende genbrug af vaskevand (afsnit 2.1.2).  

 

I mange tilfælde er effektiviteten af processen angivet som en procentvis reduktion af en given 

parameter. I andre tilfælde er effektiviteten angivet som absolutte værdier. I sidstnævnte tilfælde er 

den procentvise reduktion udregnet med det formål at forbedre sammenligneligheden.  

 

Salgs- og marketingsmateriale fra virksomheder, som markedsfører/producerer kommercielt 

tilgængelige løsninger til rensning af vand fra industrielle vaskerier, er blevet identificeret og 

gennemgået.  

 

Et udvalg af videnskabelige artikler (peer-review) fra de seneste 10 år omhandlende genbrug og 

rensning af vand fra industrielle vaskerier er blevet gennemgået. I tillæg findes der meget litteratur 

om behandling af gråt vand (husholdning: bad, vaskemaskiner, opvaskemaskiner); denne litteratur 

er kun inddraget i begrænset omfang da studierne adskiller sig væsentligt med hensyn til 

anvendelsen af det rensende vand. 

 

2.1.1 Kortlægning af eksisterende systemer  

I bilag 1 findes en oversigt over konkurrerende systemer, som er udarbejdet på baggrund af 

virksomhedernes salgs- og marketingsmateriale. Information om produkterne, hvad angår fx 

effektivitet, procestrin, vandkvalitet og rentabilitet, er i mange tilfælde yderst begrænset.  

 

De identificerede systemer er designet og markedsført til rensning af spildevand fra industrielle 

vaskerier, herunder hospitalsvaskerier og møntvaskerier. Spildevandet, som fremkommer fra disse 

processer, har typisk et COD-indhold på 400-1000 mg/ml og ofte lavt fedtindhold. Således er 

spildevandet fra Dykon A/S væsentligt mere forurenet - op til 20 gange mere (se kapitel 3). Det 

vurderes derfor, at de i bilag 1 listede systemer ikke vil kunne implementeres uden at skulle 

ombygges/gendesignes. 

 

2. Vidensindsamling –  
Genbrug og rensning af  
spildevand fra vaskerier 
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I forbindelse med kortlægningen er der ydermere identificeret en række fjervaskerier, som 

genanvender vaskevand, herunder virksomhederne Feather Industries og Allied Feather & Down 

fra henholdsvis Canada og USA. I kortlægning er der forsøgt etableret kontakt til Feather 

Industries, der dog ikke ønskede at videregive informationer om deres genanvendelsessystem.   
 

2.1.2 Videnskabelige artikler 

Den videnskabelige litteratur dækker i mange tilfælde over systemsammensætninger, som endnu 

ikke er kommercialiseret. En oversigt over den udvalgte litteratur findes i bilag 2. Nedenstående 

gives en overordnet sammenfatning.  

 

2.1.2.1 Procestrin  

Fra litteraturen er der anvendt et bredt udvalg af forskellige procestrin og kombinationer heraf. For 

at skabe overblik og forbedre sammenligneligheden er procestrinene og resultaterne fra disse 

grupperet nedenstående.  

 

2.1.2.2 Koagulering og/eller flokkulering efterfulgt af flotation eller filtrering  

En ofte anvendt forbehandling af vaskerispildevand er koagulering og/eller flokkulering efterfulgt af 

flotation eller filtrering.  

 

I et studie af vaskevand fra et industrivaskeri (15 m3/h) har det vist sig muligt at reducere COD-

indholdet med 45 % (startværdier: 400-1000 mg/l) via koagulering og flokkulering efterfulgt af 

flotation. I processen reduceres suspenderet stof og turbiditet med henholdsvis 88 % og 94 %, og 

mængden af tensider halveres. I processen er der anvendt aluminiumpolyklorid (750 ppm), 

polyamin (90 ppm) og en nonionisk polyelektrolyt. Omkostninger for koagulering, flokkulering og 

flotation er i studiet vurderet til 3 DKK m3 (Ciabattia, Cesaro et al. 2009).  

 

I et tilsvarende nyligt studie af vaskevand fra et industrivaskeri for hospitalstøj har det vist sig 

muligt at reducere COD med 36 % (startværdi: 280 mg/l) og BOD5 med 51 % (startværdi: 195 mg/l) 

ved koagulering med 5 mg/l Al2SO4∙18H2O. Efterfølgende er der udført en aktiv kulfiltrering af 

vaskevandet, hvilket resulterer i en samlet reduktion af COD og BOD5 på 93 % og 95 %. Indholdet af 

tensider reduceres ikke ved koaguleringen, men reduceres med 95 % i filtreringstrinnet. 

Driftsomkostningerne og etableringsomkostningerne er i studiet opgjort til 3,8 DKK/m3
 for både 

koagulering og aktiv kulfiltrering (Šostar-Turk, Petrinić et al. 2005). 

 

I et mindre forsøg med vaskevand fra et olieraffinaderi er det blevet påvist, at BOD- og COD-

indholdet ikke ændres ved sedimentation og sandfiltrering. Derimod reduceres TSS med 89 % og 

turbiditeten med 77 %. Det rensede vand har vist sig anvendeligt til første vasktrin (Ahmad and El-

Dessouky 2008).  

 

2.1.2.3  Membranfiltrering 

Forskellige typer af membranfiltrering er i litteraturen blevet anvendt til at rense spildevand fra 

industrielle vaskerier. Membranfiltrering tilbyder en lang række fordele, men den praktiske 

anvendelse begrænses ofte pga. af membran-fouling, der reducerer permeat-flux (flow over 

membran). Membranfiltrering kan anvendes i kombinationer med biologiske behandlinger, som 

eksempelvis i MBR.   
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I et nylig studie af vaskevand fra et industrivaskeri for hospitalstøj har det vist sig muligt at 

reducere COD-indholdet med 54 % (startværdi: 280 mg/l) og BOD5 med 56 % (startværdi: 195 

mg/l) ved ultrafiltrering (keramisk, MWCO: 20-400 kDa). Efterfølgende er der udført en RO-

filtrering (på UF-permeatet), hvilket resulterer i en total reduktion af COD og BOD5 på 99 %. 

Indholdet af tensider er efter RO reduceret med 91 %. Driftsomkostningerne og 

etableringsomkostningerne er i studiet opgjort til 10 DKK/m3
 for både koagulering og aktiv 

kulfiltrering (Šostar-Turk, Petrinić et al. 2005). 

 

Et industrielt vaskeri i Tyskland genanvender vaskevand (75 m3/dag), som er renset med ultra- og 

nanofiltrering. Inden vandet ultra- og nanofiltreres, er det renset i en aktiv slam-reaktor. Retentatet 

fra ultrafiltrering recirkuleres til reaktoren (MBR-setup). Membranoverfladearealet er 44 m3 og 180 

m2 for ultra- og nanofiltreringsanlægget. Efter ultrafiltrering er COD reduceret fra 2800 mg/l til 80-

150 mg/l. Leverandøren af ultrafiltreringsanlægget (Wehrel Umwelt GmbH) estimerer 

driftsomkostningerne til 3 DKK/m3 (sum af energi, membranudskiftning, rengøring). Hverken 

nanofiltrering eller aktiv slam-reaktor er nærmere beskrevet i kilde (Pinnekamp and Friedrich 

2003).   

 

I et dansk projekt støttet af SUSprise-programmet under Miljøministeriet har man kigget på 

muligheden for genbrug af vand i tekstilfarverier og industrivaskerier vha. rensning med keramiske 

UF-membraner og efterfølgende omvendt osmose-behandling (RO). Efter pilotforsøg på 

vaskerierne blev det konkluderet, at vandforbruget kunne reduceres med 80 % ved anvendelse af de 

testede teknologier. Forsøgene viser, at UF ikke fjerner den største COD-mængde, hvilket sker i RO-

behandlingen (COD: 11000  9000 efter UF  150 efter RO). De økonomiske beregninger viser 

tilbagebetalingstider på anlæggene på 2 til 6 år. Driftsomkostningerne ligger på 10-12 kr./m3 

spildevand. Investeringerne (første år) i membrananlæggene varierer mellem 70 og 90 kr. pr. m3 

årlig spildevandsmængde (Kristensen and Grüttner 2011).     
 

2.1.2.4 Biologiske behandlinger  

Adskillige biologiske behandlingsmetoder har været undersøgt til rensning af gråtvand. 

Indgangsvandet til de biologiske behandlingsmetoder har ofte gennemgået en fysisk rensning 

(sedimentering, septiktank, filtrering). Endvidere membranfiltreres og/eller desinficeres 

udgangsvandet fra den biologiske behandling ofte (Li, Wichmann et al. 2009).   

 

På et industrivaskeri har der været afprøvet tre biologiske metoder til rensning af spildevand. 

”Activated sludge reaktor” er ifølge studiet mere effektiv end ”rotating biological contactor” og 

”membrane bioreactor”. Således er der gennemført et pilotskalaforsøg med en aktiv slam-reaktor, 

som viser, at COD-, BOD5-, og tensidindholdet i gennemsnit reduceres med henholdsvis 91 %, 96 % 

og 94 %. I tillæg til den biologiske behandling blev fosfor udfældet (tilsætning af jern(III)sulfat), og 

vandet blev neutraliseret (tilsætning af svovlsyre). Endvidere har det i studiet været nødvendigt at 

tilsætte nitrogen (urea) for at optimere forholdet mellem kulstof, kvælstof og fosfor. Forsøget har 

ikke haft til formål at recirkulere vandet, men at nedbringe omkostningerne ved udledning. Således 

viser de økonomiske beregninger for vaskeriet, at omkostninger reduceres med 39 %, og at anlægget 

har en tilbagebetaling på 7-8 år (Bering, Mazur et al. 2011).     

 

MembranBioReaktor (MBR) er en kombination af en aktiv slam-proces og mikro- eller 

ultrafiltrering. I EU-projektet LIWATEC (Hoinkis and Panten 2008) har man ved en kombination 
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af MBR og RO renset vaskerispildevand og opnået en genanvendelse af vandet til vask på 90 %. I 

projektet blev der først udviklet mindre pilotskalaanlæg med en kapacitet på 10 m3/dag (28 m2 

membranareal) og efterfølgende et storskalaanlæg på et tysk vaskeri på 200 m3/dag (222 m2 

membranareal). Forsøgene viste, at MBR alene kunne reducere COD med 95 %. Vandet fra MBR 

kunne genbruges direkte til vask. En mindre del af vandet fra MBR blev efterfølgende renset ved 

omvendt osmose (RO), hvorved 99 % af saltindholdet kunne tilbageholdes. Det rene RO-vand blev 

brugt til skyl.    

 

I et senere studie sammenligner de samme tyske forskere storskala-vaskeriforsøgene med forsøg på 

en tekstilfabrik. De fandt, at kvaliteten på spildevandet fra tekstilfabrikken ikke var nær så god som 

fra vaskeriet efter MBR pga. rester af farvestoffer i vandet. Her krævedes yderligere rensetrin som 

nanofiltrering og RO inden genbrug (Hoinkis, Deowan et al. 2012). 
 

2.1.2.5 Spildevandstyper 
Langt hovedparten af de beskrevne studier beskæftiger sig med spildevand fra industrielle 

vaskerier, herunder hospitalsvaskerier og møntvaskerier. De typiske spildevandsparametre er 

varierende, men er i forhold til spildevandet ved Dykon A/S meget mindre forurenet (Se kapitel 3).  

2.1.3 Identifikation af vandkvalitetskrav og opgradering 

Angivelse af eksakte grænseværdier for givne vandkvalitetsparametre i forbindelse med en given 

proces kan ofte være vanskelig, idet værdierne vil være bestemt af en række fysiske, kemiske og 

biologiske interaktioner. Således konkluderer DHI’s Institut for Vand og Miljø i en omfattende 

rapport for Miljøstyrelsen i 2001, at virksomhederne ofte stiller unødvendigt høje krav til 

vandkvaliteten på grund af manglende viden om, hvilken vandkvalitet der kan accepteres (Janning, 

Kristensen et al. 2001).     

 

Der kan i forbindelse med genbrug af spildevand enten foretages en grundig rensning og dermed en 

fuldstændig opgradering af vandkvaliteten, eller der kan foretages en minimal rensning. I 

størstedelen af de identificerede systemer gennemføres ikke en fuldstændig opgradering. Således 

reducerer systemerne typisk BOD-indholdet og COD-indholdet med 40-90 %. Med undtagelse af 

WRI, som foreskriver, at der anvendes rent vand i det sidste skyl, angives der for de resterende 

systemer ikke, om det rensede vand kan anvendes i alle vasketrinene. 

 

2.1.4 Konklusion 

Der findes på nuværende tidspunkt en række kommercielle løsninger til rensning og genanvendelse 

af spildevand fra vaskeprocesser, primært industrivaskerier (tunnelvaskerier, arbejdstøj mv.). 

Erfaringerne herfra viser med tydelighed, at potentialet for vandbesparelse er stor, og fokus på dette 

er støt stigende. Der blev dog ikke identificeret kommercielt tilgængelige systemer, som er direkte 

anvendelige til rensning af Dykons spildevand.    

 

Mange af de kommercielt tilgængelige systemer og videnskabelige studier har samme målsætning 

som nærværende projekt, nemlig at reducere det totale ressourceforbrug (vandforbrug, 

energiforbrug, kemikalier).  
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Dykon er en producent af naturfyldsdyner- og puder. Kvaliteten af dun og fjer er af afgørende 

betydning for den endelige produkt, hvorfor Dykon har valgt selv at vaske og sorterer deres fjer. 

Kvaliteten af fjerene/dunene bestemmes af følgende parametre:  

 Bæreevne (mål for isoleringsgrad) 

 Turbiditet (mål for urenheder) 

 Fedtindhold  

 Oxygental (mål for urenheder) 

 

Dykon har to identiske vaskelinjer. Derfor er der i kortlægningen kun udtaget prøver fra en 

vaskelinje (vaskelinje 2).  

 

Vaskeprocessene er opdelt i fem adskilte vasketrin, og der anvendes frisk vand (fra egen brønd) til 

hvert trin. Ved hver vask vaskes 100 kg fjer. Der vaskes årligt 375 tons fjer, og der anvendes årligt 

17625 m3 frisk vand til dette formål. Vaskevandet ledes via en buffertank til kloak, hvoraf der 

betales særbidrag grundet høj organisk belastning. Figur 1 giver et overblik over vaskeprocessens 

nøgleparametre for hvert vaske-/skylletrin:  

 Friskvandsforbrug 

 Temperatur  

 Forbrug af sæbe og citronsyre  

 Omdrejningshastinghed af vasketromlen  

 Varighed 

3. Kortlægning af spildevand  
og muligheder for  
vandgenbrug 
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Umiddelbart inden vasketrinnet er færdigt (2-3 sekunder), er processen blevet manuelt afbrudt, og 

der er fra bundkarret udtaget en prøve. Vandet i bundkarret cirkuleres med en pumpe. Det vurderes 

derfor, at de udtagne prøver er repræsentative for vasketrinnet, bortset fra at større og tunge 

partikler (sand), som hurtig falder til bunds i vaskemaskinen, ikke indgår i prøvetagningen.  

 

3.1.1 Analysedata 

I det følgende præsenteres analysedata af spildevandet. 

 
TABEL 1 

ANALYSEDATA AF VANDPRØVER AF HVER VASKETRIN 

Parameter 
For-

vask 

Hoved-

vask 1. skyl 2. skyl 3. skyl Friskvand 
Målemetode 

BOD [mg/l] 4.600 3.300 2.700 920 1.600  DS/EN 1899 

COD, tot. 

[mg/l] 
8.200 9.900 5.100 1.800 2.900 4,9 

Fotometrisk 

M-0124 DS/ 

ISO 15705 

COD, filt. 

[mg/l] 
1.600 3.400 2.400 480 1.000  

Fotometrisk 

M-0124 DS/ 

ISO 15705  

COD, part. 

[mg/l] 
6.600 6.500 2.700 1.320 1.900    

Total-N 

[mg/l] 
270 230 140 98 42 0,7 

HACH 

APC138/238 

Total-P 

[mg/l] 
17 15 7,8 4,4 2,3 <0,1 

HACH 

APC348/349 

Tørstof 

[mg/l] 
4.500 4.600 2.500 1.500 1.100 210 DS 204 

Sus. stof 

[mg/l] 
2.800 1.800 1.100 650 560 3 DS 207 

Alkalinitet 

[mg/l] 
230 220 210 200 200 200 DS 253 

Fedtindhold 

[mg/l] 
160 150 99 86 64  Gravimetrisk 

 

 

FIGUR 1 

OVERSIGT OVER VASKEPROCES VED DYKON (PR. 100 KG FJER). VANDPRØVERNE TIL KORTLÆGNINGEN ER 

UDTAGET UMIDDELBART FØR HVERT VASKETRIN ER FÆRDIGT. 
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3.1.1.1 COD og BOD  

Den største COD-koncentration optræder i hovedvasketrinnet med cirka 10.000 mg/l og falder til 

2.900 mg/l i det sidste skyl. Som det ses i Tabel 1, er cirka 70-80 % af COD’en i spilvandet fra vaske-

/skylletrinene bundet i partikler og/eller fedt.  

 

BOD-indholdet af vandprøverne er faldende fra forvask og frem til 2. skyl (4600 -> 920 mg/l). Der 

observeres en mindre stigning i BOD-indholdet i det 3. skyl. 

 

COD/BOD-forholdet ligger på cirka 1,5 – 1,9, hvilket indikerer, at en stor andel af COD’en er nemt 

bionedbrydelig.  

 

3.1.1.2 Olie/fedt  

Indholdet af olie/fedt falder fra forvask med cirka 160 mg/l til under 70 mg/l i det sidste skyl.  

 

Ifølge Dykon reduceres indholdet af fedt i fjer fra ca. 5 % til ca. 1 % i vaskeprocessen. Således 

udledes der 4 kg fedt til vaskevandet, svarende til at den gennemsnitlige koncentration af fedt i 

vaskevandet skal være 900 mg/l. Koncentrationen af fedt i de udtagne vandprøver er dog betydeligt 

lavere. Mulige forklaringer på denne observation:  

1. Mængden af emulgeret fedt er ikke inkluderet i målingen  

2. Indholdet af fedt i fjerene før vask har været lavere end antaget i ovenstående beregninger.  

3. En del af fedtet er knyttet til bundfældede sandpartikler, som dermed ikke er indgået i 

fedtanalysen.  

 

3.1.1.3 Suspenderet stof  

Indholdet af suspenderet stof i vandet falder fra cirka 2.800 mg/l efter forvask til under 600 mg/l 

efter det sidste skyl.  

 

3.1.1.4 Kvælstof og fosfor  

Total kvælstof falder kraftigt fra 270 mg/l til cirka 40 mg/l gennem hele vaskeprocessen. Ligeledes 

reduceres totalindholdet af fosfor fra 17 mg/l til 2,3 mg/l.  

 

3.1.1.5 Alkalinitet  

Alkaliniteten falder lidt fra 230 til 200 gennem hele vaskeprocessen.  

 

3.2 Simulering af vaskeproces 

Endvidere blev sammenhængen mellem (genbrugs)vandkvalitet, temperatur og 

vaskemiddelmængde og disse faktorers påvirkning af vaske- og skylleeffekten undersøgt for 

herigennem at definere minimumskrav for genbrugsvandkvalitet.   

 

Sammenhænget blev undersøgt igennem en række laboratorieundersøgelser, hvor vaskeprocessen 

ved Dykon blev simuleret i laboratorieskala (skalering; faktor 1000).   

 

3.2.1 Vaskeinternt genbrug af skyllevand 

Indledningsvis blev der gennemført en række forsøg, hvor vand blev anvendt internt i 

vaskeprocessen. Således blev 2. og 3. skyl anvendt som vaskevand til forvask og hovedvask. I første 
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forsøg blev der anvendt rent vand, som således udgjorde referencen. I andet forsøg blev 

skyllevandet anvendt uden behandling, og i tredje forsøg fik skyllevandet lov at sedimentere, 

hvorefter bundfald og flydelag af fedt blev fjernet inden anvendelse. COD-indholdet af vandet fra de 

enkelte vaske- og skylletrin er vist i Figur 2. Som det ses af figuren, er der ikke stor forskel på COD-

indholdet.  

 

Fjerene blev efter vask tørret og kvalitetsvurderet (ved Dykon) ved at analysere fjernes bæreevne og 

renhedsgrad (turbiditet). Disse parametre anvendes som et led i den generelle kvalitetstest ved 

Dykon. Analysen viste, at fjerene umildbart havde den samme kvalitet, hvilket indikerede, at den 

interne recirkulering af vand ikke umilddelbart influerede på kvaliteten.       

 

 

FIGUR 2 

COD MÅLT UNDER LABORATORIEVASKEFORSØG EFTER HVERT VASKETRIN. 

 

 

Der blev ligeledes gennemført en række forsøg, hvor vand af forskellige kvaliteter blev anvendt som 

vaske- og skyllevand (data ikke vist). Eksempelvis blev der anvendt oprenset vand fra Grundfos 

BioBooster som vaske- eller skyllevand og som både vaske- og skyllevand. På baggrund af de 

anvendte kvalitetsparametre var kvaliteten af fjerene på højde med kvaliteten af fjerene vasket med 

postevand. 

 

Endvidere blev der gennemført vaskeforsøg med varierende sæbemængde, hårdhed af vand samt 

temperatur i hovedvask. Forsøgene viste (data ikke vist), at sæbemængde og hårdheden af vandet 

ikke umiddelbart influerede på fjerkvaliteten, hvorimod en reduktion af temperaturen i 

hovedvasken med hhv. 5 og 10 °C begge forværrede fjerkvaliteten signifikant.  
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Det overordnede formål med at udvikle et fuldskalaanlæg var at finde frem til en 

proceskombination med de driftsparametre, som resulterer i den nødvendige genbrugsvandkvalitet, 

mens omkostninger for renseprocessen som helhed minimeres.  

 

Resultaterne af de indledende laboratorieforsøg indikerede, at der er et højt potentiale for, at renset 

(eller delvis renset) spildevand er egnet til brug som vaske- og skyllevand.  

 

I arbejdspakke 2 blev der gennemført en række storskalaforsøg for at afprøve de potentielt egnede 

vandkvaliteter på Dykons vaskemaskiner.   

 

4.1 Storskalaforsøg  

Det blev vurderet, at det i første omgang ikke er nødvendig at etablere et samlet testanlæg hos 

Dykon for at opnå de ønskede storskalaerfaringer. Derfor – og for at minimere omkostningerne - 

blev det besluttet at transportere forfiltreret vand fra Dykon til Grundfos Bioboosters testanlæg i 

Bjerringbro, hvor der kunne sikres de mest realistiske og automatiserede forhold. Silhorko 

opbyggede et efterpoleringsanlæg som blev koblet på Bioboosteren hos Grundfos.  

 

Det overordnede procesforløb for storskalaforsøgene er skitseret i den nedenstående figur. For at 

minimere fluktueringerne fra vaskeprocessen, blev det valgt at anvende vand fra en stor 

opsamlingstank.   

  

 

FIGUR 3 

4. Udvikling af testanlægs- 
enheder i fuldskala 
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OVERORDNET PROCESFORLØB AF STORSKALAFORSØG 1. 

 

Ovenstående procesforløb krævede en meget nøje planlægning og koordinering imellem de 

involverede partnere, hvorfor der inden forsøgskampagnen blev udarbejdet en detaljeret 

forsøgsplan.   

 

4.2 Delprocesser for spildevandsrensning    

Som illustreret i Figur 3 er der i projektet arbejdet med tre forskellige vandkvaliteter afhængigt af 

den anvendte vandbehandlingsteknologi. De kemiske analyseresultater af vandet før og efter de 

forskellige behandlingstrin er præsenteret i de nedenstående afsnit.    

4.2.1.1 Forfiltrering (Hjortkær) 

Vand fra opbevaringstanken hos Dykon er anvendt som udgangsmateriale for forfiltreringen. 

Indledningsvis blev der gennemført et forforsøg i laboratorieskala hos Hjortkær, bl.a. med henblik 

på at bestemme type og mængde af flokkulant. Resultaterne af vandanalyserne fra 

laboratorieskalaforsøg er vist nedenstående. 

 
TABEL 2 

KEMISKE ANALYSER AF VAND FØR OG EFTER HJORTKÆRS BEHANDLING 

 Før Efter  Ændring Reduktion  

pH 6,3 6,9 0,6  

Suspenderede stoffer [mg/L] 960 50 910 95 % 

Ammoniak+ammonium-N [mg/l] 39 38 1 3 % 

Nitrit+nitrat-N [mg/l] <1 <1   

Total-N [mg/l] 89 40 49 55 % 

Orthophosphat-P [mg/l] 3,6 0,042 3,558 99 % 

Total P [mg/l] 39 0,17 38,83 100 % 

Alkalinitet, total [mmol/L] 2,31 5,00 2,69 54 % 

COD [mg/L] 3100 790/867* 2310 75 % 

COD filt. [mg/L] 1400 710 690 49 % 

 

Nedenstående data er fra fuldskalaforsøgene udført hos Dykon. Vand fra opbevaringstanken blev 

anvendt som udgangsmateriale. Efterprøven er udtaget umiddelbart efter Hjortkærs behandling, 

altså umilddelbart inden påfyldning på tankbil.  
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TABEL 3 

KEMISKE ANALYSER AF VAND FØR OG EFTER HJORTKÆRS BEHANDLING. *TIDLIGERE MÅLT IFM. KORTLÆGNING 

AF VASKEVAND. **ANALYSEDATE FOR FORPRØVEN ER OVERFØRT FRA DET INDLEDENDE LABORATORIEFORSØG.  

 

 Før** Efter  Ændring Reduktion  

Total-N [mg/l] 89 59 30 34 % 

Total P [mg/l] 39 0,26 38,74 100 % 

COD [mg/L] 3100 750 2350 76 % 

COD filt. [mg/L] 1400 770 630 45% 

Olie + Fedt [mg/l] 450-1100* 50 400-1050 89-96 % 

 

Effektiviteten af laboratorie- og fuldskalaforsøgene stemmer godt overens. Vandet efter behandling 

ændrede betydeligt karakter, fra gullig grumset til klart vand, dog stadig med et svagt sort bundfald 

og lugt af and/råfjer.  

 

 

FIGUR 4 

VAND FØR OG EFTER FORFILTRERING. 
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4.2.1.2 MBR (Grundfos BioBooster) 

Forfiltreret vand blev transporteret med tankvogn fra Dykon til Grundfos BioBooster i Bjerringbro, 

hvor det blev renset med BioBooster-teknologien (MBR).  

 
TABEL 4 

KEMISKE ANALYSER AF VAND FØR OG EFTER BIOBOOSTER. * KUN AMMONIUM-N.  

 Før Efter  Ændring Reduktion  Samlet 

reduktion  

pH 6,9 7,7    

Suspenderede stoffer 

[mg/L] 

50     

Ammoniak+ammonium-N 

[mg/l] 

58,8* <1 >57,8 >98,3 %  

Nitrit+nitrat-N [mg/l] 0,3 33,9    

Total-N [mg/l] 59 34 25 42 % 62 % 

Total P [mg/l] 0,26 1,5 -1,33 -780 % 96 % 

COD [mg/L] 790 31/31/6 759 96 % 99 % 

COD filt. [mg/L] 710 35 675 95 % 98 % 

Olie + Fedt [mg/l] 50 1,9 48,1 96 % 100 % 

 

Efter MBR-behandling havde vandet ingen duft, farve eller bundfald.   

 

4.2.1.3 Efterpolering (Silhorko) 

Afslutningsvis er MBR-behandlet vand blevet efterpoleret med henholdsvis aktiv kul-filter, 

blødgøring og endelig RO. I Tabel 5 er vandparametrene før og efter den samlede efterpolering 

angivet.  
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TABEL 5 

KEMISKE ANALYSER AF VAND FØR OG EFTER EFTERPOLERING 

 Før Efter Ændring Reduktion  Samlet 

reduktion 

pH 7,7 (7,55) 5,8 (8,16)    

Total P [mg/l] 1,5 <0,01 >1,49 100 % 100 % 

Alkalinitet, total [mmol/L]      

COD [mg/L] 31 3,4 (<1) 27,6 89 % 100 % 

COD filt. [mg/L]      

Olie + Fedt [mg/l] 1,9 0* 1,9 100 % 100 % 

Inddampningsrest [mg/L] 820 44 776 95 %  

Konduktivitet [ms/m] 130 (115) 7,7 (1,9) 122,3 94 %  

Farvetal, pt [mg pt/l] 17 <1 >16 >94 %  

Turbiditet [FTU] 1,2 (4) 0,17(<1) 1,03 86 %  

Hårdhed [dh] 10 (11,7) <0,5 

(<0,05) 

>9,5 >95 %  

Calcium [mg/L] 62 (58) <0,5 (<10) >61,5 >99 %  

Ammonium [mg/L] 0,014 

(0,15) 

<0,006 

(<0,05) 

>0,008 >57 %  

Nitrit [mg/L] 0,078 

(0,24) 

0,025 

(<0,01) 

0,053 68 %  

Nitrat [mg/L] 150 (250-

500) 

24 (<10) 126 84 %  

Klorid [mg/L] 240 (410) 7,6 (<5) 232,4 97 %  

Fluorid [mg/L] 0,15 (<0,1) <0,05 

(<0,1) 

>0,1 >67 %  

Sulfat [mg/L] 27 0,32 26,68 99 %  

Hydrogenkarbonat [mg/L] 134 (128,1) 4,88 (9,2) 129,12 96 %  
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 Før Efter Ændring Reduktion  Samlet 

reduktion 

Permanganatindex [mg/L] 25 (26,5) 3,8 (2,8) 21,2 85 %  

Jern [mg/L] 0,02 

(<0,05) 

<0,01 

(<0,05) 

>0,01 50 %  

Kalium [mg/L] 7,8 <0,2 >7,6 >97 %  

Mangan [mg/L] 0,011 

(0,04) 

<0,005 

(<0,05) 

>0,006 >55 %  

Natrium [mg/L] 190  15 175 92 %  

NVOC [mg/L] 11 0,18 10,82 98 %  

 

Det rensede vand havde ingen farve eller duft. 

 

4.2.2 Storskala-vaskeforsøg 1 

Der blev gennemført tre vaskeforsøg med henblik på at definere minimumskvaliteten af vaske- og 

skyllevand. Således blev der i de tre forsøg anvendt vand af forskellige kvaliteter. En oversigt over 

de tre vaskeforsøg er præsenteret i Tabel 6. 

 
TABEL 6 

OVERSIGT OVER VASKEFORSØG I STORSKALAFORSØG 1.  

VANDKVALITET 1: FORFILTRERET VAND (HJORTKÆR),  

VANDKVALITET 2: FORFILTRERET OG MBR-BEHANDLET VAND (GRUNDFOS BIOBOOSTER),  

VANDKVALITET 3: FORFILTRERET, MBR-BEHANDLET OG RO-FILTRERET VAND (SILHORKO).  

 

Forsøg# Forvask Hovedvask 1. skyl 2. skyl 3. skyl  

1 Vandkvalitet 1 Vandkvalitet 1 Vandkvalitet 1 Vandkvalitet 1 Frisk vand 

2 Vandkvalitet 1 Vandkvalitet 1 Vandkvalitet 2 Vandkvalitet 2 Frisk vand 

3 Vandkvalitet 2 Vandkvalitet 2 Vandkvalitet 2 Vandkvalitet 3 Vandkvalitet 3 

 

Inden hvert forsøg blev alle rørsystemer pumpet tørre for at sikre, at vandet fra forrige vask ikke 

influerede på den efterfølgende vask. Til gengæld blev rørsystemerne imellem de enkelte vasketrin 

ikke tømt, hvilket betyder, at op mod en tredjedel af vandet fra forrige vasketrin er blevet anvendt i 

det efterfølgende vasketrin. Dette betyder eksempelvis, at der i vaskeforsøg 1 i tredje skyl er anvendt 

en tredjedel vand kvalitet 1 og to-tredjedele frisk vand.     

4.2.2.1 Vandprøver  

Undervejs i forsøgene blev der udtaget vandprøver med det formål at undersøge, om vandkvaliteten 

influerer på mængden af organisk materiale, herunder fedt, som udvaskes i de forskellige vaske- og 

skylletrin. Resultaterne af vandprøverne er vist i Tabel 7.   
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TABEL 7 

COD-INDHOLD OG OLIE+FEDTINDHOLD I VASKEVAND. * VÆRDI ER OVERFØRT FRA FORSØG 1, DA FORVASK OG 

HOVEDVASK VAR ENS I DE TO FORSØG.  

 

Vasketrin Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg 3 Normal 

Hovedvask [COD mg/L] 9214 9214* 15628 9900 

1. skyl [COD mg/L] 5333 4723 2974 5100 

2. skyl [COD mg/L] 3554 2792 1728 1800 

3. skyl [COD mg/L] 2024 1817/1697 1179/1129 2900 

3. skyl (olie+fedt) [mg/L] 69 58 50 64 

De indgående råfjer varierer forholdsvis meget, hvorfor det er vanskeligt at foretage en direkte 

sammenligning af vaskevandsanalyserne imellem de enkelte vaske.  

 

COD-værdierne fra vask 1 og vask 2 minder i hovedtræk om hinanden og er ikke meget forskellige 

fra værdierne, som blev målt i forbindelse med kortlægningen (se sidste kolonne i tabellen). 

Vaskeforsøg 3 adskiller sig derimod fra de andre forsøg, da COD-værdien for hovedvask er højere, 

hvorimod de efterfølgende skyl er lavere. Fedtniveauet er i forsøgene faldende fra vask 1 til vask 3, 

hvilket kan indikere, at der tidligere i vaskecyklus er blevet udvasket mere fedt ved brug af vand af 

højere kvalitet.  

4.2.2.2 Fjerkvalitet  

Efter at fjerene var blevet vasket, blev disse tørret og sorteret efter samme procedure, som der 

normalvis anvendes på Dykon. Kvaliteten af fjerene blev efterfølgende bedømt i laboratoriet på 

Dykon ved at måle de gængse kvalitetsparametre, turbiditet og bæreevne. I tillæg blev fedtindholdet 

og oxygentallet af fjerene også bestemt, og duften af fjerene blev vurderet af et trænet duftpanel. En 

oversigt over de genererede data kan findes i nedenstående tabel. I fjersorteringsanlægget opdeles 

fjerene i forskellige kamre på baggrund af kvalitet. I første omgang er det kun fjerene fra kammer D, 

som er analyseret, da det er disse fjer, som primært indarbejdes i de endelige produkter.    

 
TABEL 8 

MÅLING AF FJERKVALITET EFTER DE TRE FORSØGSVASKE BESKREVET I TABEL 4. KAMMER D OG C ER TO 

FORSKELLIGE SORTERINGER AF FJER EFTER TØRRING. * MÅLT VED TEKNOLOGISK INSTITUT. **: KOMMER 

SENERE. 

Fjerprøve Fedt

* [%] 

Fedt  

[%] 

Turbiditet 

[FTU] 

Bæreevne 

[mm] 

Duft Oxygental 

Forsøg 1, kammer D 1,70 1,5 340-350 111 ”Kostald” 10,4 

Forsøg 2, kammer D 1,86 1,5 330-340 111 ”Kostald” 12,8 

Forsøg 3, kammer D 1,71 1,5 330-336 108 ”Syrligt” 9,6 



 26 Det ressourceeffektive vaskeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerprøve Fedt

* [%] 

Fedt  

[%] 

Turbiditet 

[FTU] 

Bæreevne 

[mm] 

Duft Oxygental 

Normal, kammer D 1,69 1,5 360-362 111 ”Normalt” 11,2 

Forsøg 1, kammer C 1,87 ** ** ** ** ** 

Forsøg 2, kammer C 1,81 ** ** ** ** ** 

Forsøg 3, kammer C 1,51 ** ** ** ** ** 

Normal, kammer C 1,67 ** ** ** ** ** 

 

Dykon vurderede, at fedt, turbiditet, bæreevne og oxygental for alle tre forsøg lå inden for deres 

normale måleværdier. Det eneste, som adskilte sig væsentligt, er lugten på fjerene.  

Fjer fra både forsøg 1 og forsøg 2 blev vurderet til at lugte dårligt og ”animalsk”, hvilket ikke er 

overraskende, idet der i begge vaskeforsøg blev anvendt vand (vandkvalitet 1) med tydeligt lugt af 

råfjer. Fjerene fra forsøg 3 blev vurderet til at have en syrligt lugt. Dette kan skyldes, at der i 

vaskeforsøg 3 er anvendt RO-filtreret vand (vandkvalitet 3), som har en lavere bufferkapacitet, og 

som derfor påvirkes kraftigere ved tilsætning af citronsyre i 2. skyl end de øvrige vandkvaliteter.  

 

4.2.2.3 Delprocesser for spildevandsrensning 

I Tabel 9 er den procentvise renseeffektfor udvalgte vandparametre vist for hver af delprocesserne. 

 
TABEL 9 

% FJERNET VED DE ENKELTE TRIN 

Vandparametre Forfiltrering MBR Efterpolerin

g 

COD  75 96  89  

Fedt 89-96 96  

Lugt Ja Nej Nej 

Overordnet set har de tre delprocesser vist sig effektive til at reducere indholdet af organisk/ 

uorganisk materiale fra vaskevandet. Alene i forseparationen fjernes langt hovedparten af 

partikulær masse og fedt fra vaskevandet.  

 

4.2.2.4 Vaske-/skyllevandskvalitet og fjerkvalitet 

Ses der bort fra lugten, indikerer forsøgene, at det er muligt at opnå fjer af samme eller lignende 

kvalitet ved brug af renset vaskevand (vand af lavere kvalitet). Det anvendte vand er i forsøget 

blevet udtaget fra en opholdstank, hvor det organiske materiale i vandet var begyndt at blive 

nedbrudt (kraftig lugt af svovlbrinte). Det er derfor sandsynligt, at dele af eller hele lugtproblemet 

kan fjernes, hvis der anvendes frisk vaskevand som udgangspunkt, hvilket blev undersøgt i det 

efterfølgende forsøg.  
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4.2.3 Storskala-vaskeforsøg 2  

Det overordnede procesforløb for storskalaforsøg 2 er skitseret i Figur 5. For at minimere 

lugtgenerne fra det opbevarede vand, observeret i det tidligere forsøg, er der i dette forsøg anvendt 

vaskevand direkte fra vaskeprocessen. For at minimere vandtab fra rørledningerne blev vandet 

pumpet direkte ind i vaskemaskinen. 

 

 

FIGUR 5 

OVERORDENT PROCESFORLØB AF STORSKALAFORSØG 2 

 

Der blev gennemført to vaskeforsøg, som er skitseret i Tabel 10.  

 
TABEL 10 

OVERSIGT OVER VASKEFORSØG I STORSKALAFORSØG 2.  

VANDKVALITET 1: FORFILTRERET VAND (HJORTKÆR),  

 

Forsøg# Forvask Hovedvask 1. skyl 2. skyl 3. skyl  

1 Ubehandlet 

skyllevand fra 

1. og 2. skyl  

Ubehandlet 

skyllevand 

fra 3. skyl 

Frisk vand Frisk 

vand 

Frisk vand 

2 Vandkvalitet 1 Vandkvalitet 

1 

Vandkvalitet 

1 

Frisk 

vand 

Frisk vand 

 

 

4.2.3.1 Vandprøver 

Der blev under forsøget udtaget prøver af vandet før og efter rensning samt af det skyllevand der 

blev genanvendt. Tabel 11 viser kvaliteten af det anvendte vand i vaskeforsøgene. 
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TABEL 11 

COD, TOTAL N OG TOTAL P FRA VANDET ANVENDT TIL FRSØG.   

Vandkvalitet COD [mg/L] TN [mg/L] TP [mg/L PO4
3- -P] 

Brøndvand  3030 135 16,5 

Brøndvand efter Hjortkær 1014 27,3 6,64 

Ubehandlet skyllevand  

fra 1. og 2. skyl 

2910 108 10,9 

Ubehandlet skyllevand  

fra 3. skyl 

1010 44,3 4,25 

 

Resultater fra vandanalyser fra de forskellige vasketrin er vist i Tabel 12. 

 
TABEL 12 

COD-INDHOLD OG OLIE+FEDTINDHOLD I VASKEVAND. * VÆRDI ER OVERFØRT FRA FORSØG 1 

Vasketrin Forsøg 1 Forsøg 2 Normal* 

Forvask [COD mg/L] 6140 7060  

Hovedvask [COD mg/L] 7660 6020 9900 

1. skyl [COD mg/L] 4050 4370 5100 

2. skyl [COD mg/L] 2460 2570 1800 

3. skyl [COD mg/L] 1520 1430 2900 

3. skyl (olie+fedt) [mg/L] 160 160 64 

 

 

4.2.3.2 Fjerkvalitet 

Som beskrevet i afsnit 1.1.2.2, blev fjerene efter vask tørret og sorteret efter samme procedure, som 

der normalvis anvendes på Dykon og afslutningsvis analyseret for gængse kvalitetsparametre. En 

oversigt over de genererede data kan findes i Tabel 13.  
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TABEL 13 

ANALYSER FRA FJER UDFØRT PÅ DYKON. *MÅLING AFVENTES 

 

Fjerprøve Fedt

[%] 

Turbiditet 

[FTU] 

Bæreevne 

[mm] 

Duft Oxygental 

Forsøg 1, kammer D 0,9/ 

1,0 

480-484, 
ingen skum 

64 Normal 4,8 

Forsøg 2, kammer D 1,1/ 

1,1 

488-490, 
ingen skum 

64 Normal 4,8 

 

Dykon vurderede, at fedt, turbiditet og oxygental for begge forsøg ligger inden for de normale 

måleværdier. Til forskel fra foregående forsøg blev duften i denne omgang vurderet til ikke at 

adskille sig fra fjer vasket med vand fra egen boring.  
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Afslutningsvis og med afsæt i de gennemførte storskala-vaskeforsøg er der opstillet en række 

scenarier for mulige behandlingsløsninger af vaskevand ved Dykon. På basis af forsøgsresultaterne 

og sammenligningen af tekniske løsningsscenarier belyses følgende emner:  

 

 Optimal genbrugsvandkvalitet og maksimal andel af genbrugsvand, som skal leveres af 

den ny behandlingsteknologi 

 Samlede effekt på miljø ved anvendelse af den nye behandlingsteknologi 

 Dimensioneringsparametre for muligt pilot-fuldskala-anlæg 

 Vurdering af investerings- og driftsomkostninger for muligt pilot-fuldskalaanlæg 

 

Udgangspunkt for evalueringen er en kort beskrivelse af relevante scenarier, som sammenlignes 

med primær fokus på økonomiske faktorer.  

5.1 Relevante scenarier - overblik  

I Figur 6 er de fire scenarier opstillet inklusive den estimerede reduktion i vandforbrug. Som det 

fremgår af scenarierne, er der ikke inkluderet RO-behandling selvom dette har været en af de 

belyste teknologier, idet storskalaforsøgene viste, at det til det pågældende formål ikke er 

nødvendigt at behandle vandet til denne renhed. Dette vil dog være en nødvendighed i mange andre 

sammenhænge.   

 

5. Evaluering og skitse- 
projekt 
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FIGUR 6 

OVERBLIK OVER MULIGE SCENARIER OG BESPARELSESPOTENTIALER. 

 

 

 

5.2 Økonomisk sammenligning af scenarier 

5.2.1 Grundlag for den økonomiske sammenligning af scenarier  

Scenarierne er opstillet med udgangspunkt både i Dykons nuværende produktionsvolumen og i 

tilfælde af, at produktionen forøges.  

 

Dimensioneringsgrundlag 

 Årlig mængde af fjer vasket:   375 tons  

 Specifikt vandforbrug til en vaskecyklus:  4,7 m3  

 Spildevandsmængde fra vaskemaskiner  

i højsæsonen (designgrundlag)  

o Vaskecyklusser per 24 timer:   22,9   

o Spildevand per 24 timer:   107 m3  

 

 

Økonomisk grundlag 

 Vand-/spildevandsafgift:   50 kr./m3 (uden særbidrag)  

Nuværende 
Scenarie 1 – Genbrug af skyllevand 

til for- og hovedvask  

Scenarie 2 – Genbrug af skyllevand 

til for- og hovedvask. Forfiltrering 

af resterende vand før udledning   

Scenarie 3 - Forfiltrering 

(Hjortkær) af vaskevand    

Scenarie 4 -Forfiltrering 

(Hjortkær) og MBR af vaskevand   

Investering: ingen 

Besparelse: ingen 

Investering: buffertanke og 

styring 

Besparelse: 34 % vand 

Investering: Forfiltrering, 

buffertanke og styring 

Besparelse: 34 % vand samt 

reduktion af særbidrag 

Investering: Forfiltrering, 

buffertanke og styring 

Besparelse: 50 % vand samt 

reduktion af særbidrag 

Investering: Forfiltrering, MBR, 

buffertanke og styring 

Besparelse: 80 % vand, 

reduktion af vandafledningsbidrag 

og særbidrag 
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 Særbidrag:    16 kr./m3 

 Energiomkostninger (el):   0,73 kr./kWh  

 Kemikalieforbrug – forfiltrering (Hjortkær): 2 kr./m3 

 Vedligeholdelse per år:    5 % af udstyrsinvesteringer  

 Anlægsdrift forfiltrering alene – mandetimer:  0,5 time per dag  

 Anlægsdrift forfiltrering og MBR – mandetimer:  0,5 timer per dag  

 Timeløn for anlægsdrift:   500 kr./time  

 Pris for bortskaffelse af slam fra Biobooster (landbrug):  200 kr./ton (20 % TS)  

 

 

Andre forudsætninger/antagelser for sammenligningen af scenarier  

 Samme forbrug af vaskekemikalier (sæbe, citronsyre) uafhængigt af mængde og type af 

genbrugsvand (en markant ændring af sæbebehovet kunne ikke dokumenteres)  

 Samme vasketemperatur i den respektive vaskecyklus uafhængigt af mængde og type af 

genbrugsvand. Der vil dog være yderligere besparelser, idet det rensede vand vil være af 

højere temperatur end brøndvandet, hvilket vil reducere opvarmningsomkostninger og 

evt. sæbeforbrug. 

 Der antages, at slammet fra forfiltrering vil gå til biogasanlæg pga. det høje energiindhold, 

og at slammet fra Biobooster-anlægget anvendes til landbrugsjord.  

 

 

5.2.2 Direkte økonomisk sammenligning af relevante scenarier 

Nedstående figur viser omkostningsforløb forbundet med hver af de relevante scenarier.  

 

 

 

 

FIGUR 7 

ØKONOMISK SAMMENLIGNING AF DE OPSTILLEDE SCENARIER  
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Den økonomiske sammenligning viser, at alle de undersøgte alternative løsninger på sigt er billigere 

end den nuværende løsning, hvor der ikke genbruges vand.  

 

Scenarie 1 – kun internt genbrug af skyllevand til vask – er den løsning, som kræver færrest 

investeringer, og hvor der spares mange penge fra år ét.  

 

Scenarie 2 – delvis internt genbrug og filtrering – er mindre interessant end scenarie 1, fordi der er 

behov for markante investeringer for sigtesystemet, som dog ikke anvendes for alt spildevand. 

Alligevel er scenarie 2 meget billigere end den nuværende løsning uden genbrug af vand, da 

særbidraget elimineres.    

 

Scenarie 3 – filtrering af alt vand – er efter cirka 2,5 år billigere end den nuværende løsning, og 

efter 5 år den billigste løsning af alle undersøgte alternativer. Med denne løsning udnyttes 

investeringer til forfiltreringen bedst mulig.  

 

Scenarie 4 – filtrering og delvis fuldrensning – er ikke økonomisk interessant for Dykon på grund af 

de høje investeringer (tilbagebetalingstid over 4 år).  

 

De fire scenarier vil dog være meget afhængige af den årlige mængde fjer, som vaskes. Ændres 

mængden, vil de økonomiske perspektiver af scenarierne ligeledes variere. Således viser 

beregningerne, at det muligvis vil være økonomisk interessant at implementere en MBR ved en 

produktionsforøgelse.    

5.3 Samlede effekt på miljø ved anvendelse af den nye 

behandlingsteknologi 

 

Følgende miljøeffekter blev taget i betragtning:  

 

 Forbrug af drikkevand  

 CO2-footprint pga. drikkevandsforbrug 

 Udnyttelse af energi fra restprodukter (biogasværdi)  

 
TABEL 14 

MILJØEFFEKTER. *0,84 KG CO2/M3 DRIKKEVAND. ** 2 KG SLAM/M3 VASKEVAND. BIOGASUDBYTTE: 300 NML/GVS. 

SLAM: 10 % TS, 80 % VS. BESPARELSE V. BIOGASPRODUKTION: 2 KG CO2/M3 BIOGAS. 

 

Scenarie Forbrug af 

drikkevand 

[m3/år] 

CO2-footprint 

pga. 

drikkevands- 

forbrug [ton 

CO2/år]* 

CO2-

besparelse 

pga. 

drikkevands- 

forbrug [ton 

CO2/år] 

CO2-besparelse 

pga. 

biogasproduktion 

fra restprodukter 

[ton CO2/år]** 

0 - 

nuværende 

17625 15 0 0 
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1 – kun 

internt 

genbrug  

11633 10 5 0 

2 – dels 

internt og 

filtrering   

11633 10 5 2 

3 – filtrering 

af alt  

8813 7 7 3 

4 – filtrering 

og delvis 

fuldrensning 

3525 3 12 3 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er miljøgevinsten størst ved scenarie 4, idet 

drikkevandsforbruget er meget lavt. De estimerede besparelser er dog forbundet med meget store 

usikkerheder. Endvidere er det ikke taget i betragtning, at det behandlede vand vil have en højere 

temperatur ift. den nuværende indløbstemperatur af drikkevand. En højere temperatur vil 

yderligere reducere miljøpåvirkningen, idet der skal anvendes mindre varme til opvarmning, hvilket 

vil forbedre den økonomiske rentabilitet yderligere. Da temperaturen af det behandlende vand ikke 

kendes, er besparelsen ved at anvende vand med en højere temperatur end brøndvand ikke taget i 

betragtning, hverken i den økonomiske beregning eller i miljøgevinsten.  

 

5.4 Optimal genbrugsvandkvalitet og maksimal andel af genbrugsvand 

 

Generelt  

Vaskeforsøgene i laboratorieskala har vist, at det vand, som anvendes til vaskeprocessen, kan være 

organisk højt belastet, uden at dette medfører en uacceptabel kvalitet af de vaskede fjer, så længe 

der anvendes forholdsvis rent vand i de sidste skyl. Dette bliver ligeledes eftervist i storskala-

vaskeforsøgene.  

 

Maksimal andel af genbrugsvand  

 

Hvor meget genbrugsvand, som kan genanvendes i vaskeprocessen, vil bl.a. være bestemt af:  

a) Ophobning af relevante kontaminanter (stigning over X antal genbrugs-cyklusser)  

b) Fjernelsesraten af kontaminanter i vandbehandlingen (fjernelse over X antal genbrugs-

cyklusser)  

 

For at give et entydigt svar mht. den maksimale andel af genbrugsvand er der behov for 

længerevarende fuldskalaforsøg, som det ikke har været muligt at gennemføre inde for rammerne af 

dette projekt.  

 

På basis af de gennemførte forsøg kan det dog konkluderes, at det med stor sandsynlighed er muligt 

at genanvende 50 % vaskevand ved en forfiltrering (Hjortkær med polymertilsætning). Endvidere 

antages det, at det vil være muligt at øge genanvendelsesgraden yderligere ved implementering af 

en MBR. Dog er dette ikke økonomisk interessant med den nuværende vaskemængde.  
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5.5 Dimensioneringsparametre for muligt fuldskalaanlæg 

 
TABEL 15 

DIMENSIONERINGSPARAMETRE FOR FULDSKALAANLÆG 

 

Parametre  

Spildevandsmængde [m3/år] – nuværende 11,633 

Spildevandsmængde [m3/dag] – nuværende spidsbelastning 107 

COD [mg/l] – gennemsnitlig 2600 

Total-P [mg/l] – gennemsnitlig 9,3 

Total-N [mg/l] – gennemsnitlig 156 

Fedt [mg/l] – gennemsnitlig 112 

  

På baggrund af projektets resultater, de genererede scenarier samt dimensioneringsparametre for et 

fuldskalaanlæg er partnerne, i umiddelbar forlængelse af projektet, ved at fastsætte investerings- og 

driftsomkostningerne for et fuldskalaanlæg.  
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Bilag 1 Kommercielle systemer 

Oversigt over de identificerede kommercielt tilgængelige produkter. For hver virksomhed er 

følgende angivet: (i) link til hjemmeside, (ii) navn på system(er), (iii) typen af spildevand, 

kapaciteten og effektiviteten af systemet, (iiii) opbygning af systemet, herunder hvilke procestrin 

der anvendes. Effektiviteten er i flere tilfælde udregnet ud fra de angivne værdier i 

markedsføringsmaterialet, og procestrinene er kun beskrevet i det omfang, som materialet tillader 

det 

Firma System Info Procestrin (kort) 

Aqua Recycle  

PREM 

Spildevandstyper: Flere (hospital, 

møntvaskeri)  

Kapacitet: 2-68 m3/h  

Effektivitet: <80 % vand og <50 % 

energi 

Ozon, sigte, filtrering, ozon og UV-behandling 

CBR 

Spildevandstyper: Tunnelvaskeri 

(CBW, Pellerin minor Corporation) 

Kapacitet: 9-85 m3/h  

Effektivitet: <80 % vand og <50 % 

energi 

Ozon, sigte, filtrering og UV-behandling 

Arrow 

Yderligere reduktion af TDS i forhold 

til andre produkter 

Effektivitet: <70 % vand 

Ozon, sigte, UV-behandling, filtrering, ozon, RO 

ECO 

Spildevandstyper: Vaskerier med høje 

energiomkostninger  

Kapacitet: 2-85 m3/h,  

Effektivitet: <60 % vand og <50 % 

energi 

Ozon, sigte, filtrering, og UV-behandling 

Ozone 

Ozon tilføres eksisterende vaskeproces 

(opløst)  

Kapacitet: 6-23 m3/h  

Effektivitet: <100 % vand og koldt vand 

anvendes i stedet for varmt 

Ozon, sigte, filtrering, UV-behandling, filtrering, 

ozon 

ERS 

Spildevandstyper: Recirkulering af 

vand til forvask og hovedvask 

Kapacitet: 60-600 m3/h  

Effektivitet: <50 % vand og energi  

Sigte, filtrering, ozon og UV-behandling 

Laundry 

Consulting 

Ozone 

Laundry 

Ozon tilføres eksisterende vaskeproces 

(opløst) 

Kapacitet: 150 kg vaskemaskine  

Ozon 



 38 Det ressourceeffektive vaskeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma System Info Procestrin (kort) 

Systems Effektivitet: <50 % vand 

Hydrasyst The Grey Box 

Spildevandstyper: Vaskerier (hospital) 

Kapacitet: Vaskerier op til 82 tons 

tekstil pr. uge. 

Effektivitet: COD og BOD 90 % (COD: 

1000->101 PPM), pH 10.8-> 6.8, TDS 

99 % (250->3 mg/l), <33 % vand og 

<66 % energi 

Sigte, hollow fibre keramisk membran, aktivt 

kulfilter, UV-behandling, pH justering, ozon 

New Logic 

International 

Industrial 

Laundry 

Wastewater 

Treatment 

Spildevandstyper: Vaskeri (hospital) 

Kapacitet: 10-20 m3/h 

Effektivitet: <80 % vand, 50 % BOD, 

fedt og TDS fra 33ppm og 110ppm til 

"non detectable"  

”Non-fouling membrane ultrafiltration (vibratory 

shear enhanced processing)” 

Wastewater 

Resources Inc.  

AquaTex™ 

360 

Spildevandstyper: Vaskeri 

Kapacitet: Mindre hoteller og 

kommercielle vaskerier 

Effektivitet: <80 % vand 

Præfiltrering, nanofiltrering, UV-behandling 

AquaTex™ 

720 

Spildevandstyper: Vaskeri 

Kapacitet: Mellemstore hoteller og 

kommercielle vaskerier 

Effektivitet: <80 % vand 

Præfiltrering, nanofiltrering, ”advanced 

proprietary oxidation”, UV-behandling 

AquaTex™ 

Ultra 

Spildevandstyper: Vaskeri 

Kapacitet: Store hoteller og 

kommercielle vaskerier 

Effektivitet: <80 % vand 

Præfiltrering, nanofiltrering, ”advanced 

proprietary oxidation”, ultrafiltrering, UV-

behandling 

Mercian Water 

Purification 
- 

Spildevandstyper: Vaskeri 

Effektivitet: TSS <11ppm, COD 50-55 

%, BOD 40-45 %, <85 % vand, 97 % af 

varme genindvindes 

Sigte, biologisk behandling, filtrering  

Kemco System 

Ceramic 

Microfiltratio

n 

Spildevandtype: Tunnelvaskeri (CBW)  

Effektivitet: <90 % vand, COD 70 %, 

TSS 95 % 

Sigte, mikrofiltrering, (nanofiltreringc)  

Air Sparged 

Hydrocyclon

e System 

Spildevandstype: Vaskeri 

Kapacitet: 23 m3/h  

Effektivitet: <65 % vand, turbiditet 95 

%, TSS 97 %, BOD 65 % 

”Air sparged hydrocyclone system”, sandfiltrering  
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Bilag 2 Videnskabelige studier  

Oversigt over de anvendte videnskabelige studier. For hvert studie er følgende angivet: (i) typen af 

spildevand med angivelse af typiske spildevandsparametre, (ii) procestrin, (iii) effektiviteten af den 

samlede proces, (iiii) økonomien for hvert procestrin eller den samlede proces og (v) en beskrivelse 

af, om processen tillader vandgenbrug og i hvilket omfang. Effektiviteten er i flere tilfælde udregnet 

ud fra de angivne værdier i studiet. 

 

Nr. Studie  Spildevandstype Procestrin Effektivitet Økonomi Vandgenbrug 

1 (Ciabattia, 

Cesaro et al. 

2009) 

Industrivaskeri (tekstil), 

400 m3/dag.  

Parametre (gennemsnit): 

COD: 602 mg/l, TSS: 166 

mg/l, total-P: 1,9 mg/l 

 

Koagulering, flokkulering og flotation 

Sandfiltrering 

Ozonering 

Aktiv kul-filtrering 

Ultrafiltrering 

COD: 87 % 

TSS: 98 % 

Turbiditet: 99 % 

Tensid: 90 % 

3 DKK/m3 

0,3 DKK/m3 

0,75 DKK/m3 

0,75 DKK/m3 

1,2 DKK/m3 

Samlet: 6 DKK/m3 

Ja, men 

genindvindingsgrad 

ikke oplyst. Rent vand 

anvendes i det sidste 

skyl.  

2 (Šostar-

Turk, 

Petrinić et 

al. 2005) 

Industrivaskeri 

(hospitalstøj).  

Parametre (gennemsnit): 

COD: 280 mg/l, TSS: 35 

mg/l, total-p: 9,9 mg/l 

Koagulering 

Aktiv kulfiltrering 

 

COD: 93 % 

TSS: <85 % 

BOD5: 95 % 

Tensid: 95 % 

3,8 DKK/m3 

inkl. afskrivning og 

drift (200 m3/dag) 

Ja, men 

genindvindingsgrad 

ikke oplyst.  

2 (Šostar-

Turk, 

Petrinić et 

al. 2005) 

Industrivaskeri 

(hospitalstøj).  

Parametre (gennemsnit): 

COD: 280 mg/l, TSS: 35 

mg/l, total-p: 9,9 mg/l 

Ultrafiltrering (keramisk, MWCO: 20-

400 kDa) 

RO 

 

COD: 99 % 

TSS: <85 % 

BOD5: 99 % 

Tensid: 95 % 

10 DKK/m3 

inkl. afskrivning og 

drift (200 m3/dag) 

75 % genbruges til 

vaskeproces-. 

3 (Bering, 

Mazur et al. 

2011) 

Industrivaskeri 540 

m3/dag. 

Parametre (maksimal): 

COD: 1159 mg/l, TSS: 415 

mg/ml, Total-P: 12,3 

mg/l, Total-N: 15,2 mg/l  

Neutralisering  

Aktiv slam (N tilsætning) 

Fosfor udfældning 

COD: 91 % 

BOD5: 96 % 

Tensid: 94 % 

39% reduktion i 

omkostninger. 

Tilbagebetaling af 

anlæg på 7-8 år. 

Nej, udledning til 

overfaldevand.  

4 (Ahmad and 

El-

Dessouky 

2008) 

Vaskeri (arbejdstøj fra 

olieraffinaderi), 1,9 

m3/dag  

Parametre: COD: 310 

mg/l, BOD: 42 mg/l, TSS: 

380 mg/ml,  

Sedimentering 

Sandfiltrering 

COD: Uændret 

BOD: Uændret 

TSS: 89 % 

Turbiditet: 77 % 

Ikke relevant, meget 

lille skala.  

Ja – renset vand 

anvendes i første 

vasketrin af tøj 

5 (Pinnekamp Kommercielt vaskeri, 75 Sigte COD: 96 % (efter UF 3 DKK/m3 Ja. 10-20 % mistes ved 
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and 

Friedrich 

2003) 

m3/dag 

Parametre (gennemsnit): 

COD: 2800 mg/l, 

 

Aktiv slam 

Ultrafiltrering (UF) 

Nanofiltrering (NF) 

UF) NF-trin. UF-trin 

ukendt.  

6 (Hoinkis 

and Panten 

2008) 

Industrielt tekstilvaskeri 

Pilotskala: 10 m3/dag 

Storskala: 200 m3/dag 

Vibrationssigte 

MBR 

RO (på mindre del) 

COD: 90 % 

Salte 99 % ved 

RO 

 90 % genbrug 

7 (Hoinkis, 

Deowan et 

al. 2012) 

Samme storskalaforsøg 

som i ref. 6 sammenlignet 

med behandling af 

spildevand fra 

tekstilfabrik 

Vibrationssigte 

MBR 

RO 

COD: 90 % 

Farvestoffer fra 

tekstilfabrik 

kræver RO 

Nitrifikation 90 

% i MBR 

 80 % genbrug i vaskeri 

8 (Karch and 

Dedick 

2006) 

Review med fokus er 

desinfektion af 

genbrugsvand. Henviser 

til metoder til rensning af 

drikkevand. 

Forfattere sælger 

systemet ”AquaRecycle” 

UV 

Ozon 

Aktivt kul 

Klorrester kan 

fjernes via 

kulfiltre 

  

9 (Kristensen 

and 

Grüttner 

2011) 

Slutrapport fra projekt 

under Miljøministeriet. 

Spildevand fra 

industrivaskeri 

(Berendsen) samt 

tekstilfarverier (Green-

Tex, Kemotextil). 

Keramisk UF 

RO 

 

COD: 99 % 

Tensid: 99 % 

Tilbagebetalingstider 

på anlæggene på 2 til 

6 år. Drift-

omkostningerne: 10-

12 kr./m3. 

Investeringerne 

varierer mellem 70 

og 90 kr. pr m3 årlig 

spildevandsmængde 

80 % genbrug i vaskeri 
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