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Forord 

Denne rapport omhandler undersøgelser og analyser udført i forbindelse med gennemførelse af 

Naturstyrelsens projekt: ”Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet i 

svømmebade”. 

 

Projektet, der er en del af de projekter, som gennemføres under Miljø- og Fødevareministeriets 

ordning om tilskud til miljøeffektiv teknologi - 2011, er udført af Teknologisk Institut, Center for 

Svømmebadsteknologi og Center for Kemi og Bioteknik. 

 

Undersøgelse og afprøvning af forskellige teknologier er udført ved forsøgsbassin i Svømmehallen, 

Syddansk Universitet, Odense og i Aarhus Svømmestadion og Badeanstalten Spanien, Aarhus i 

samarbejde med Odense Kommune og Aarhus kommune samt virksomhederne Aqua-Teknik A/S, 

Bluetec, Dansk Vandteknologi A/S, HOH Water Technology A/S, Schneider A/S, Tech og Welldana 

A/S. 

 

Projektgruppen har bestået af: 

 

Ole Bisted, Teknologisk Institut, Center for Svømmebadsteknologi (projektleder) 

Jørgen Schou Hansen, Teknologisk Institut, Center for Svømmebadsteknologi 

Michael V.W. Kofoed, Teknologisk Institut, Center for Kemi og Bioteknik 

Jacob Ask Hansen, Teknologisk Institut, Center for Kemi og Bioteknik 

Inge Carlsen, Defender Europe A/S 

Kim Carlsen, Aqua-Teknik A/S 

Mikael Jacobsen, Bluetec 

Per Bruun, Dansk Vandteknologi A/S 

Arne Clausen, HOH Water Technology A/S 

Kim Andersen, Tech 

 

Ved udførelse af kemiske analyser og mikroskopieringsundersøgelse har desuden medvirket Anna 

Krestine Nørgaard, Teknologisk Institut, Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium.  

 

I en følgegruppe har udover projektgruppen deltaget: 

 

Henrik Dissing, Naturstyrelsen 
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Konklusion og sammenfatning 

Teknologisk Institut, Center for Svømmebadsteknologi og Center for Kemi og Bioteknik, har i 

perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013 gennemført et projekt for Miljøstyrelsen med det 

formål at få større viden om filtreringsteknologi med henblik på at optimere driften af nuværende 

og nye filtersystemer ved svømmebadsanlæg. Desuden har det været formålet at udvikle nye 

standarder for både overvågning og desinfektion af bassinvand. 

 

Sammenfattende er projektets målsætning: 

 

 Optimering og udvikling af metoder til fjernelse af mikroorganismer 

 Videreudvikling af AOT teknikker, der kan supplere de eksisterende metoder, hvor disse ikke er 

tilstrækkelige, fx i fjernelsen af store mængder af mikroorganismer, eller eliminering af 

klorresistente organismer som Cryptosporidium 

 Udvikle system til onlineovervågning af niveauet for mikroorganismer i bassinvandet og 

system, som vil gøre det muligt løbende at vurdere behovet for ekstra desinfektion.  

 

For at sikre, at den samlede målsætning for projektet blev opfyldt, har projektaktiviteterne været 

opdelt i en seriel række delprojekter (DP), der hver især fokuserer på forskellige aspekter af 

badevandskvalitet og overvågning heraf.   

 

De fire delprojekter er: 

 

DP 1:  Undersøgelse og udvikling af filtersystemers evne til at tilbageholde mikroorganismer, 

specielt protozoer. 

 

DP 2:  Videreudvikling og tests af et oxidationssystem til reduktion af mikroorganismer. 

 

DP 3:  Udvikling og tilpasning af et system til online monitering af mikroorganismer i badevand. 

 

DP 4: Afdækning af tekniske løsninger og tilpasning af sensorsystem til online overvågning af 

mikroorganismer i badevand.  

 

DP 1 

 

Under DP 1 er der undersøgt rensningsevnen ved fire forskellige filterteknologier, som tilsammen 

repræsenterer samtlige kendte finfiltertyper ved svømmebade. De fire filterteknologier er: 

 

 tryksandfilter uden og med flokning 

 trykglasfilter med flokning 

 trykpulverfilter 

 membranfilter 

 

Undersøgelsen er gennemført ved et særligt forsøgsbassin, der er opført som en nøje 1:10 kopi af et 

typisk 12,5 x 25 m svømmebassin. 

 

Undersøgelse af filtereffektiviteten er udført på den måde, at der før filteret tilsættes en veldefineret 

mængde af de specielle fluorescerende mikropartikler med en partikelstørrelse på ca. 4,5 µm, som 
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svarer til mikroorganismers, specielt Cryptosporidier. Under forsøgsperioden udtages der løbende 

prøver før og efter filteret. Efterfølgende bestemmes laboratorieteknisk mængden af partikler før og 

efter filteret, og dermed kan effektiviteten ved det enkelte afprøvede filtersystem beregnes. 

 

Den målte effektivitet ved de forskellige undersøgte renseteknologier ser således ud: 

 

Sandfilter uden flokning:    60,3% 

Sandfilter med flokning 1. forsøg:   94,1% 

Sandfilter med flokning 2. forsøg:   99,0% 

Trykfilter med filtermateriale af glaspartikler: 98,9% 

Trykpulverfilter:     91,2% 

Membranfilter:     98,7% 

 

På baggrund af undersøgelsesresultaterne kan det således konkluderes, at en optimal fungerende 

filterteknologi kan tilbageholde ca. 99% af forureningspartikler >4,5 µm ved blot en filterpassage. 

 

Yderligere undersøgelse af filterteknologier under særlige driftssituationer fx efter et trykstød eller 

driftstop eller efter en returskylning viser, at effektiviteten i kortere eller længere tid er væsentligt 

nedsat. Dette særlige problem er der behov for at få undersøgt og få udvirket driftsmæssige 

værktøjer til at undgå. Planen er, at det skal undersøges og afklares nærmere i forbindelse med 

gennemførelse af et supplerende 2. projekt, hvilket Miljøstyrelsen har givet tilsagn om, at 

Teknologisk Institut skal udføre i forlængelse af dette 1. projekt.  

 

DP 2 

 

Behovet for vandrensning afhænger af faktorer som badebelastning og udskillelse af organisk 

materiale og mikroorganismer fra de badende - fx igennem afføring, slimsekreter, sved, afsondring 

af hudceller, etc. Anvendelse af alternative rense- og desinfektionsteknologier vil kunne reducere 

smitterisikoen i kraftigt belastede svømmebassiner. 

 

Flere supplerende desinfektionsteknologier vil desuden være virksomme overfor mikroorganismer 

med moderat eller lav følsomhed overfor klor, som fx oocyster fra den human-patogene protozo 

Cryptosporidium. Heriblandt er Avanceret Oxidations Teknologi (AOT) - også benævnt Avanceret 

Oxidations Proces (AOP) - som repræsenterer en gruppe af teknologier, der er udviklet til 

vandbehandling.  

 

Flere af disse teknologier er UV-baserede, men adskiller sig dog fra traditionelle UV-anlæg ved, at 

der ud over UV-effekten også dannes kraftigt oxiderende stoffer, primært hydroxyl-radikaler, samt 

andre reaktive iltforbindelser.  

 

Disse teknologier er interessante i forhold til fjernelse eller inaktivering af forskellige kemikalier og 

organismer i bl.a. drikkevand og spildevand.  

 

Til vurdering af de forskellige AOT designs blev der ved en laboratorieopstilling lavet en række 

måleserier. Systemets bakteriedræbende effekt som følge af øget turbulens i AOT-reaktoren blev 

bestemt med den apatogene bakterie Pseudomonas stutzeri, der er beslægtet med den 

svømmebadsrelevante Pseudomonas aeruginosa.  

 

AOT-systemets effekt på koncentrationen og størrelsesfordelingen af partikulært materiale blev 

undersøgt vha. partikelsensoren fra DP 3 og DP 4.   

 

Den gennemsnitlige reduktion af levende (dyrkbare) bakterier ved passage igennem AOT-systemet 

ved forskellige konfigurationer er:  
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- ’Direkte’: 2,5 log reduktion 

- ’Side-port’: 2,8 log reduktion  

- ’Flowbryder’: 4,1 log reduktion 

 

Drabseffekten for AOT-systemet vurderes at være større end de her opnåede, da der benyttes 

ubehandlet drikkevand til forsøgene, hvilket normalt indeholder mikroorganismer. 

 

Sammenfattende om undersøgelserne af AOT kan konkluderes: 

 

- AOT-system dræber mere end >99% af bakterierne i det behandlede vand. 

- AOT-behandling har ikke målbar effekt på nedbrydning af partikulært materiale 

- Systemets effektivitet kan øges ved at ændre flowet i reaktoren, hvilket dog reducerer flow-

hastigheden i systemet.  

- Erfaringer og faciliteter fra projektet kan potentielt overføres til andre former for 

vandbehandling, hvor desinfektion og rensning er relevant, fx efterpolering af renset 

spildevand. 

  

DP 3 og DP 4 
 

Målet med delprojektet har været at afdække sensorens begrænsninger og videreudvikle 

sensorplatformen i forhold til at kunne afprøve sensoren i danske svømmehaller.  

Det oprindelige sensorsystem, Biosenstry 5000, blev undervejs i projektet erstattet med et mere 

simpelt sensorsystem, TCC Particle Counter, efter Biosentry 5000 ikke længere var kommercielt 

tilgængeligt. Den afprøvede sensor er TCC Particle Counter, som er en online sensor, udstyret med 

en flowcelle, hvorigennem der kan ledes en lille vandstrøm. Vha. en laser kan partikler i flowcellen 

(mikroorganismer, organiske- og inorganiske partikler) kvantificeres og størrelsesbestemmes.  

Sensoren kan ifølge producenten måle partikler med størrelsen 0,9-139 µm, og 120.000 

partikler/ml. Data opsamles og vises af medhørende software, og kan desuden eksporteres til 

efterfølgende databehandling.  

 

Ved måling af de keramiske mikropartikler har vi kunnet se en rimelig sammenhæng mellem 

partikelkoncentration og sensorens signal, mens vi ikke har kunnet opnå en rimelig sammenhæng 

mellem sensorens resultater og antallet af tilsatte bakterier. Vi vurderer, at dette skyldes en vigtig 

forskel mellem de keramiske partikler og bakterierne: Bakterierne består af en anseelig del vand, 

mens de keramiske partikler er ret kompakte, hvilket vil gøre disse keramiske partikler mindre 

gennemtrængelige over for lys end bakterierne. Små partikler med høj gennemsigtighed, som de 

enkeltvise bakterier, vil derfor kun i mindre grad blokere for nok lys til at blive detekteret af 

sensorens detektor. Dette kan måske forklare, hvorfor sensoren generelt giver et lavere signal end 

forventet. 

 

Sensorens følsomhed overfor enkeltvise bakterier er dog ikke nødvendigvis et problem i 

svømmebade, hvor en stor del af bakterierne forventes at kunne findes i aggregater fra fx biofilm, 

eller sammen med organisk partikulært materiale som afføring, hudceller, slim etc. 

 

For nærmere at undersøge hvorvidt sensoren kan anvendes til overvågning af svømmebadsvand 

blev der derfor udført praktiske målinger med overvågning af partikelkoncentrationen i både 

koldtvands- og varmtvandsbassin i to forskellige svømmebade. Sensordata fra forskellige 

målekampagner afspejler svømmebadenes åbningstider, antal badende og, i visse tilfælde, bundet 

klor. Målinger indikerer dermed, at sensoren vil være anvendelig til overvågning af badevand fra 

danske svømmehaller.  
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Det har ikke været muligt at koble sensorsystemet direkte til styringssystemerne i de medvirkende 

svømmebade, men samkørende forsøg i DP1 og DP3/DP4 viser sensorens potentiale i forhold til 

drift og overvågning. Forsøgene viser sensorens potentiale i forhold til overvågning af badevand fra 

danske svømmehaller, hvor sensoren vil kunne give et hurtigt mål for driftsforstyrrelser som 

filtergennembrud eller reduceret filtreringseffektivitet som følge af fx returskylning.  
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Summary and Conclusion  
 

From 1 January 2012 to 31 December 2013, the Danish Technological Institute, Centre for 

Swimming Pool Technology and Centre for Chemistry and Biotechnology, has carried out a project 

on behalf of the Danish Environmental Protection Agency with the objective of obtaining a better 

understanding of filtering technology in order to optimise the operation of existing and new filter 

systems in swimming pool facilities. Moreover, the project aimed to develop new standards for 

monitoring and disinfection of pool water. 

 

In summary, the project’s objective is: 

 

 Optimisation and development of methods for removal of microorganisms 

 Further development of AOT technologies as a supplement to existing methods where existing 

methods are not sufficient, e.g. for removal of large quantities of microorganisms or 

elimination of chlorine-resistant organisms such as Cryptosporidium 

 Development of a system for online monitoring of the level of microorganisms in the pool 

water, and a system to enable continuous assessment of the need for additional disinfection.  

 

To ensure that the overall objective of the project was achieved, project activities were divided into a 

number of sub-projects (SP), each focusing on different aspects of bathing water quality and 

monitoring hereof.   

 

The four sub-projects are: 

 

SP 1:  Test and development of filter systems’ ability to retain microorganisms, protozoa in 

particular 

 

SP 2:  Improvement and testing of an oxidation system for reduction of microorganisms 

 

SP 3:  Development and adjustment of a system for online monitoring of microorganisms in  

 bathing water 

 

SP 4:  Development of a technical solution for the combination of a microbial monitoring system 

for monitoring and controlling of recirculation and filtration of pool water. 

 

SP 1 

 

As part of SP 1, the purification ability of four different filter technologies, together representing all 

known types of fine-mesh filters for swimming pools, has been tested. The four filter technologies 

are: 

 

 Pressure sand filter without and with flocculation 

 Pressure glass filter with flocculation 

 Pressure Pre Coat filter 

 Membrane filter 

 

The test was carried out in a special test pool, built as an exact 1:10 replica of a standard 12.5 x 25 m 

swimming pool. 
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The filter efficiency test is carried out by adding to the water, before the filter, a well-defined 

quantity of the special fluorescent micro particles with a particle size of approximately 4.5 µm, 

which is equivalent to microorganisms, Cryptosporidium in particular. During the test period, 

samples are continuously collected before and after the filter. Subsequently, the quantity of particles 

before and after the filter is determined in a laboratory, and afterwards the efficiency of all tested 

filter systems is calculated. 

 

The measured efficiency of the tested filtration technologies is listed below: 

 

Sand filter without flocculation:    60.3 % 

Sand filter with flocculation, first treatment:   94.1 % 

Sand filter with flocculation, second treatment:  99.0 % 

Pressure filter with filter material of glass particles:  98.9 % 

Pressure Pre Coat filter:     91.2 % 

Membrane filter:      98.7 % 

 

Based on the tests, it is concluded that optimum filter technology can retain approx. 99 % of 

pollution particles > 4.5 µm by nothing more than a filter passage. 

 

Further testing of filter technologies under special operation situations, e.g. after a water hammer, 

interruption in operation or after a backwash show significant short or long-term reduction of 

efficiency. It is necessary to study this particular problem, and to develop operational tools to avoid 

the problem. The plan is to further study and solve the problem in connection with a 

complementary second project, which the Danish Environmental Protection Agency has asked the 

Danish Technological Institute to undertake to carry out as an extension of the present first project.  

 

SP 2 

 

The need for water purification depends on factors such as bathing load and excretion of organic 

matter and microorganisms from bathers e.g. through stool, mucous secretion, sweat, skin cells etc. 

The use of alternative cleaning and disinfecting technologies could reduce the risk of infection in 

heavily loaded swimming pools. 

 

Several supplementary disinfection technologies will also be active against microorganisms with 

moderate or low sensitivity to chlorine, such as oocysts from the human-pathogenic protozoan 

Cryptosporidium. Among them is Advanced Oxidation Technology (AOT) - also referred to as 

Advanced Oxidation Process (AOP) - which represents a group of technologies developed for water 

treatment.  

 

Several of these technologies are UV based, but differ from traditional UV systems in that, in 

addition to the UV effect, strong oxidising agents are also formed, primarily hydroxyl radicals and 

other reactive compounds of oxygen.  

 

Such technologies are interesting in relation to the removal or inactivation of various chemicals and 

organisms, e.g. in drinking water and waste water.  

 

A sequence of measurements was carried out in a laboratory setup for the evaluation of the various 

AOT designs. The system’s bactericidal effect due to increased turbulence in the AOT reactor was 

determined by means of the non-pathogenic bacterium Pseudomonas stutzeri, which belongs to the 

same group as Pseudomonas aeruginosa, which is relevant in relation to swimming pools.  
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The AOT system's effect on the concentration and size distribution of particulate matter was tested 

using the particle sensor from SP 3 and SP 4.   

 

The average reduction of live (culturable) bacteria by passage through the AOT systems is:  

 

- 'Direct ': 2.5 log reduction 

- 'Side-port': 2.8 log reduction  

- 'Flow switch': 4.1 log reduction 

 

The killing effect of the AOT system is estimated to be greater than the one obtained during the test, 

as the tests were conducted with non-chlorinated drinking water. 

 

Considering all AOT tests, it can be concluded that: 

 

- The AOT system kills >99 % of bacteria in the treated water. 

- The AOT treatment has no measurable effect on the decomposition of particulate matter. 

- The efficiency of the system can be increased by changing the flow in the reactor, which, 

however, reduces the flow rate in the system.  

- Experience and facilities from the project may possibly be transferred to other kinds of water 

treatment, where disinfection and purification is relevant, e.g. polishing of purified waste 

water. 

  

SP 3 and SP 4 

 

The objective of the sub-project was to uncover the restrictions of the sensor and improve the 

sensor platform in order to test the sensor in Danish swimming pool facilities.  

The original sensor system, Biosentry 5000, was replaced during the project period, as this system 

was no longer commercially available. The replacement system, TCC particle counter, is a simpler 

particle counting system. 

 

The tested sensor is a TCC Particle Counter, an online sensor equipped with a flow cell through 

which a small stream of water is led. By means of a laser, particles in the flow cell (microorganisms, 

organic and inorganic particles) can be quantified and the size of the particles determined.  

According to the manufacturer, the sensor can measure particles at a size of 0.9-139 µm, and 

120,000 particles/ml. Data is collected and displayed using the included software, and can be 

exported for subsequent data processing.  

 

By measuring the ceramic micro particles, we have recorded a reasonable correlation between 

concentration of particles and the sensor signal, while we have not been able to achieve a reasonable 

correlation between the sensor's results and the number of added bacteria. We assess that the 

reason for this is a significant difference between the ceramic particles and the bacteria: The 

bacteria consist of a considerable amount of water, while the ceramic particles are quite compact. 

Therefore, the light penetrability of these ceramic particles is smaller than that of the bacteria. 

Small particles with high transparency, similar to the individual bacterium, will therefore only to a 

small extent block enough light to be detected by the sensor detector. This may explain why the 

sensor in general emits a lower signal than expected. 

 

The sensor’s sensitivity to individual bacterium is, however, not necessarily a problem in swimming 

baths, where a large proportion of the bacteria is expected to be found in aggregates from e.g. 

biofilm, or together with organic particulate matter such as stool, skin cells, mucous etc. 
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For more detailed testing of whether the sensor is suitable for monitoring of swimming pool water, 

practical measurements were carried out by monitoring particle concentration in cold and warm 

water pools in two different swimming pool facility. Sensor data from different measurement 

campaigns reflects the opening hours of the swimming pool facility, number of bathers, and, in 

some cases, combined chlorine. Measurements thus indicate that the sensor is suitable for 

monitoring of bathing water from Danish swimming pool facilities.  

 

It has not been possible to use the sensorsystem for direct control of the operation of the cleaning 

systems in the swimming pool facilities. Experiments in DP1 and DP3/DP4 show, that the sensor's 

potential in terms of operation and monitoring means that it will be suitable for monitoring of 

bathing water from Danish swimming pool facilities, and that it can provide a quick measurement 

of interruptions in operation such as filter penetration or reduced filtration efficiency as a result of 

e.g. backwash. 
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1. Formål 

Det primære formål med projektet har således været at øge viden om filtreringsteknologi med 

henblik på at optimere driften af nuværende og nye filtersystemer i svømmebade. Desuden har det 

været formålet at udvikle nye systemer, der kan sætte nye standarder inden for både overvågning og 

desinfektion af bassinvand. 

 

Sammenfattende er projektets målsætning: 

 

 Optimering og udvikling af metoder til fjernelse af mikroorganismer 

 Videreudvikling af AOT teknikker, der kan supplere de eksisterende metoder, hvor disse ikke er 

tilstrækkelige, fx i fjernelsen af store mængder af mikroorganismer, eller eliminering af 

klorresistente organismer som Cryptosporidium 

 Udvikle system til onlineovervågning af niveauet for mikroorganismer i bassinvandet og 

system, som vil gøre det muligt løbende at vurdere behovet for ekstra desinfektion.  

  

Viden om de forskellige filtres evne til at tilbageholde protozoer, og hvorledes svømmebadenes 

driftspersonale skal håndtere vandbehandlingen for at undgå filtersvigt og smittespredning på 

grund af filtergennembrud, vil give hele svømmebadsbranchen et mærkbart kvalitetsløft og sikre 

mod, at brugerne påføres sygdomme under brug af et svømmebad. De forskellige producenter og 

leverandører af udstyr til vandbehandling vil få ny viden til at udvikle bedre og mere sikre 

vandbehandlingssystemer, som vil være til gavn for såvel svømmebade og brugere som for de i 

projektet involverede virksomheder.  

   

Sensorsystemet, der her tilpasses til overvågning af badevand, vil gøre det muligt løbende at 

vurdere mængden af både dyrkbare og ikke-dyrkbare mikroorganismer. Online målemetoder til 

vurdering af badevandskvaliteten må vurderes som et kvantespring inden for monitering af 

badevandets kvalitet i forhold til de eksisterende metoder og prøvetagningsfrekvens. Online 

monitering vil betyde, at man øjeblikkeligt vil kunne tage forholdsregler ved forhøjede mængder af 

mikroorganismer. At metoden ydermere også detekterer ikke-dyrkbare mikroorganismer som fx 

protozoer - der i normale tilfælde ikke vil opdages med de almindeligt anvendte metoder - betyder, 

at badevandssikkerheden forbedres. Som en følge heraf mindskes smitterisikoen for brugerne af 

svømmebadene. 

 

Målgruppen for projektet er: 

 

 Myndigheder, der skal vurdere og fastlægge regler for svømmebade 

 Myndigheder, der godkender og fører tilsyn med svømmebade 

 Svømmebadsanlæg, såvel mindre som større anlæg 

 Virksomheder, der udvikler og producerer vandbehandlingssystemer til svømmebade 

 Virksomheder, der rådgiver svømmebade og projekterer svømmebadsanlæg. 
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2. Indledning og projektplan 

Vandet i svømmebade tilføres kontinuerligt store mængder af mikroorganismer og andet organisk 

stof fra de badende, når de over en længere periode er i fuld kontakt med bassinvandet, hvor 

afsondringer fra hår, hud, slimhinder og de forskellige kropsåbninger udvaskes i bassinvandet.  

 

Den kontinuerlige mikrobiologiske belastning af bassinvandet indebærer en latent risiko for, at 

brugerne ved kontakt med bassinvandet bliver udsat for overførsel af patogene mikroorganismer og 

smittespredning. Effektiv vandbehandlingen og tilsætning af klor i den af myndighederne fastsatte 

koncentration giver erfaringsmæssigt en rimelig sikkerhed mod opformering af de typiske 

mikroorganismer som normalt tilføres bassinvandet. De nuværende krav til mikrobiologisk kontrol 

af badevandet omfatter måling af kimtal ved 37 ⁰C mindst en gang om måneden. Ud fra kimtallet 

vurderes hvorvidt dyrkning af specifikke organismer - fx coliforme bakterier eller pseudomonader - 

er nødvendigt. Det relativ lange interval mellem den normale kontrol af vandet mikrobiologiske 

kvalitet kan i praksis medføre længere perioder med højt antal af mikroorganismer, hvilket kan 

være til gene eller fare for brugerne. Samtidig vil de normale mikrobiologiske undersøgelser ikke 

kunne afsløre hvorvidt sygdomsfremkaldende protozoer (fx af slægten Cryptosporidium eller 

Giardia) er til stede.  

 

Udover protozoer vil badevandet - uafhængigt af antallet af brugere - tilføres aggregater af 

mikroorganismer fra klorresistente biofilm, der har revet sig løs fra filtre, rørsystemer, bassinsider 

og bassinbund. Disse pulser af mikroorganismer vil kun i ringe omgang kunne opfanges ved de få 

mikrobiologiske analyser, der normalt benyttes til kontrol af vandkvaliteten. Det optimale mål vil 

derfor være et online system, der løbende kan detektere både dyrkbare og ikke-dyrkbare 

mikroorganismer. Der er på et begyndende stadie afprøvet online systemer til mikrobiologisk 

overvågning, men de fleste teknologier er stadig på et stade hvor de ikke bruges rutinemæssigt til 

overvågning og er desuden primært udviklet til drikkevand. Brugen af sensorsystemer til 

overvågning af badevand, der ofte indeholder større mængder af organisk materiale (hår, hudceller, 

afføring etc.) forventes derfor at kræve yderligere udvikling og tilpasning af eksisterende systemer. 

  

De fleste mikroorganismer har en høj følsomhed for den klor, der benyttes som desinfektionsmiddel 

i badevandet. Særligt protozoer af slægten Cryptosporidium har dog vist at kunne tolerere høje 

koncentrationer af klor. Den væsentligste barriere mod at de patogene protozoer recirkuleres 

tilbage til bassinvandet er, at filtrene, som er indbygget i vandbehandlingsanlægget, er i stand til at 

indfange protozoerne og tilbageholde dem, indtil de kan udskylles af systemet ved en returskylning 

af filtrene.  

 

Den nuværende viden omkring de forskellige filtres evne til at kunne tilbageholde protozoer, 

herunder specielt Cryptosporidier er meget begrænsede og mangler at blive dokumenteret under de 

forskellige driftssituationer, som opstår i et svømmebad. Her skal fokus især rettes mod 

filtergennembrud på grund af tilsigtede eller utilsigtede driftsvariationer, fx i forbindelse med 

ændring af cirkulerende vandstrøm, trykstød som følge af pumpestop, ventillukning og opstart efter 

en returskylning.  

 

Udover desinfektion med klor og fjernelse ved filtrering kan mikroorganismerne elimineres ved 

kemisk oxidation. En teknik, der bliver mere og mere anvendt i forskellige sammenhænge er UV-

TiO2-oxidations-teknologien, hvor hydroxyl radikaler dannes ved UV bestråling af en 
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titaniumdioxid overflade (UV-TiO2). Nogle studier af renkulturer har vist, at de dannede 

hydroxylradikaler har en høj bakteriedræbende effekt. Teknikken benævnes her AOT (Avanceret 

Oxidations Teknologi).  

 

For at sikre at den samlede målsætning for projektet opfyldes, er projektaktiviteterne opdelt i en 

seriel række delprojekter (DP), der hver især fokuserer på forskellige aspekter af badevandskvalitet 

og overvågning heraf.   

 

De fire delprojekter er: 

 

DP 1:  Undersøgelse og udvikling af filtersystemers evne til at tilbageholde mikroorganismer, 

specielt protozoer. 

 

DP 2:  Videreudvikling og tests af et oxidationssystem til reduktion af mikroorganismer. 

 

DP 3:  Udvikling og tilpasning af et system til online monitering af mikroorganismer i badevand. 

 

DP 4: Afdækning af tekniske løsninger og tilpasning af sensorsystem til online overvågning af 

mikroorganismer i badevand.  
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3. DP 1: Undersøgelse og 
udvikling af filtersystemers 
evne til at tilbageholde 
mikroorganismer, specielt 
protozoer  

DP 1’s formål er at undersøge og udvikle forskellige filtres evne til at tilbageholde mikroorganismer, 

specielt protozoer, under såvel normal driftssituation som under og efter tilsigtede eller utilsigtede 

driftsvariationer. Samtidig er det formålet at udvikle metoder og praktiske driftsanvisninger for at 

sikre mod mikrobiologisk forurening af bassinvandet på grund af svigt eller uheld ved 

vandfiltreringen. 

 

DP 1 er ledet og gennemført af Teknologisk Institut, Center for Svømmebadsteknologi ved 

konsulent Jørgen Schou Hansen og ingeniør Ole Bisted. 

 

De medvirkende virksomheder er: 

 

Aqua Teknik A/S (leverandør af vandbehandlingsteknik) 

Defender Europe A/S (leverandør af demonstrationsanlæg for pulverfilterteknologi) 

Dansk Vandteknologi A/S (leverandør af forsøgsbassin, cirkulationssystem og sandfilter) 

HOH Vandteknik A/S (leverandør af membranfilter, doseringsteknik og automatik) 

Welldana A/S (leverandør af filtermateriale af glaspartikler) 

Schneider A/S (leverandør af CTS-overvågningsudstyr) 

 

Under DP 1 er der undersøgt rensningsevnen ved fire forskellige filterteknologier, som tilsammen 

repræsenterer samtlige kendte finfiltertyper ved svømmebade. De fire filterteknologier er: 

 

 tryksandfilter uden og med flokning 

 trykglasfilter med flokning 

 trykpulverfilter 

 membranfilter 

 

Tromlefilter er en kendt teknologi fra andre vandrensningsprocesser ved fx rensning af spildevand, 

vand til fiskeopdræt m.m., og den er nu også taget i anvendelse ved enkelte svømmeanlæg. 

 

I den oprindelige projektansøgning var det planen, at der i undersøgelsen også skulle indgå en 

filterteknologi med tromlefilter med en filterdug på 10-20 µm, svarende til den filtertype, der er 

taget i anvendelse til filtrering af bassinvand. Det viste sig imidlertid under projektets 

gennemførelse, at den danske eneforhandler af tromlefiltre ikke ønskede at lade tromlefilter-

teknologien indgå i nærværende projekt. Fagligt set blev dette vurderet til ikke at have nogen 
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betydning for projektets undersøgelse, da et tromlefilter med en filtermaskeåbning på 10-20 µm 

logisk betragtet, formentlig kun vil have en ubetydelig effekt i forhold til at tilbageholde små 

partikler i størrelsen 4-5 µm (sammenlignelige med fx protozoer som Cryptosporidier) og svarende 

til den partikelstørrelse, der anvendes i projektets filterundersøgelse.  

 

Efter aftale med Naturstyrelsen blev det derfor besluttet at udelade tromlefiltre i undersøgelsen og i 

stedet undersøge effektiviteten ved et trykfilter, hvor filtersand er udskiftet med filtermateriale af 

glaspartikler. Denne teknologi er der noteret øget interesse for at anvende såvel nationalt som 

internationalt.  

 

3.1 Forsøgsopstilling 

 

Med stor velvilje fra Odense Kommunes idrætsforvaltning, blev det muliggjort at få plads til at 

opbygge forsøgsbassinet og forsøgsudstyret i et separat teknikrum i tilknytning til teknikafdelingen 

ved svømmehallen, Syddansk Universitet i Odense. 

 

Oprindelig var der i projektet regnet med, at forsøgsbassin og udstyr skulle opstilles i et prøvnings-

lokale på Teknologisk Institut, men med den mulighed, der viste sig ved Universitetssvømmehallen 

blev det fagligt set vurderet at være en lang bedre løsning at opbygge forsøgsanlægget i et rigtigt 

svømmebadsmiljø. Det betyder nemlig, at vand til brug ved undersøgelsen er rigtigt bassinvand, 

således at forsøgene ikke er påvirket af indflydelse fra fysiske og kemiske forskelligheder, der ville 

være ved fx at anvende alm. vandværksvand eller ”kunstigt fremstillet” bassinvand. 

 

Forsøgsbassinet er opført skala 1.10 i forhold til et traditionelt 12,5 x 25 m svømmebassin. 

Forsøgsbassinet er opbygget af hvide PVC-plader og der er udført højtliggende overløbsrender og 

cirkulationssystem med udligningstank, bundindstrømning via jævnt fordelte bundindløbsdyser og 

100 % retur via de højtliggende overløbsrender.  

 

 

FOTO 1: FORSØGSBASSIN. 
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FOTO 2: FORSØGSBASSIN MED BUNDINDSTRØMNING. 

 

FOTO 3: FORSØGSBASSIN MED UDLIGNINGSTANK. 

Forsøgsbassinets cirkulationssystem er opbygget med cirkulationspumpe med tilkoblet 

frekvensregulator for variable pumpeydelse, tilpasset i forhold til det ønskede flow og den ønskede 

filterhastighed gennem det respektive forsøgsfilter. Til kontrol af flow og vandhastighed er 

indbygget præcisionsflowmeter. 
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FOTO 4: FLOWMETER. 

For separat tilsætning af flokningsmiddel samt klor og syre er der installeret særlige 

doseringssystemer tilpasset efter forsøgsbassinet og de enkelte filterteknologier. 

 

 

FOTO 5: DOSERINGSANLÆG FOR SYRE OG FLOKNINGSMIDDEL. 
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Til overvågning af vandkvalitetsparametrene, temperatur, turbiditet, klorindhold og pH-værdi samt 

antal partikler er tilkoblet separate on-line måleudstyr med dataopsamling. 

 

 

FOTO 6: MÅLEUDSTYR FOR KLOR OG pH. 

 

FOTO 7: TURBIDITETSMÅLER. 
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FOTO 8: UDSTYR FOR PARTIKELMÅLING. 

Under forsøgene er der som ekstra kontrol udført manuelle analyser af klorindhold og pH-værdier 

med brug af præcisionsmåleudstyr i form af elektronisk klorkolorimeter og laboratorie pH-meter. 

 

 

FOTO 9: KLORKOLORIMETER. 
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FOTO 10: pH-METER. 

Forsøgsfiltre for de forskellige filterteknologier, som indgår i undersøgelsen, er udført i dimensioner 

og med kapaciteter afpasset efter forsøgsbassinet og pumpeydelsen. 

 

Cirkulationssystemet er opbygget således, at de enkelte filterteknologier let kan udskiftes/indsættes 

afhængig af den enkelte undersøgelsesplan. 
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FOTO 11: FILTERTEKNOLOGI MED SANDFILTER. SAMME FILTERBEHOLDER ER ANVENDT VED 

UNDERSØGELSE AF GLASFILTERMATERIALE. 



 

24 Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 

 

 

FOTO 12: FILTERTEKNOLOGI MED MEMBRANFILTER. 
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FOTO 13: DEMONSTRATIONSANLÆG FOR PULVERFILTERTEKNOLOGI. 

3.2 Metode til undersøgelse af filtereffektivitet 

 

Undersøgelse af filtereffektiviteten er udført på den måde, at der i en blandebeholder med 

bassinvand tilsættes en nøje afmålt mængde af specielle fluorescerende mikropartikler med en 

partikelstørrelse på ca. 4,5 µm, som svarer til mikroorganismers, specielt Cryptosporidier. 

Partiklerne holdes jævnt fordelt i vandet i blandebeholderen ved hjælp af et lille røreværk.   

 

Når undersøgelse af den respektive filterteknologi begynder, omstilles cirkulationspumpen, så den 

suger fra opblandingsbeholderen og returnerer vandet efter filteret enten tilbage til svømmehallens 
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hovedanlæg eller til afløb. I en af undersøgelserne recirkuleres vandet tilbage i forsøgsbassinets 

cirkulationssystem. 

 

Efter at pumpen er omstillet til at suge fra opblandingsbeholderen er der udtaget en vandprøve 

umiddelbart før filteret og efter filteret, forskudt med den tid, som det teoretisk tager vandet at 

strømme gennem filteret og filtermaterialet. 

 

Vandprøver er udtaget i specielle prøveflasker. For konservering af prøvevandet og de 

fluorescerende partikler er prøveflaskerne tilsat natriumthiosulfat-opløsning for neutralisering af 

prøvevandets indhold af frit klor samt 37 % formaldehyd i slutkoncentration på 2 % for at forhindre 

mikrobiel vækst. 

 

 

FOTO 14: PRØVEFLASKER. 
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FOTO 15: ULTRALYDSBAD TIL AT MODVIRKE KLUMPNING AF DE FLUORISERENDE PARTIKLER INDEN 

UDTAGNING AF PARTKLER FOR TILSÆTNING I BLANDEBEHOLDER. 

De udtagne vandprøver er herefter bragt til Teknologisk Instituts Kemisk-Mikrobiologiske 

laboratorium i Aarhus. Her er vandet i hver vandprøve blevet filtreret på manifold af små filtertårne 

forsynet med polycarbonat membranfilter med en porestørrelse på 0,2 µm, som tilbageholder de 

fluorescerende mikropartikler, der er måtte være i vandprøven. Ved hjælp af et mikroskop (100 x 

forstørrelse) med specielle lysfiltre og objektiver optæller laboranten antallet af fluorescerende 

mikropartikler, som findes på hvert filter. Efterfølgende kan den pågældende filterteknologis 

effektivitet beregnes. 
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FOTO 16: FILTERTÅRNE FOR FRAFILTRERING AF PARTIKLER INDEN MIKROSKOPIERING, 
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FOTO 17: MIKROSKOP, ANVENDT TIL OPTÆLLING AF PARTIKLER PÅ ANALYSEFILTRE. 
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FOTO 18: FLUORESCERENDE PARTIKLER FORSTØRRET I MIKROSKOP. 

 

 

FOTO 19: FLUORESCERENDE PARTIKLER I MIKROSKOP. 
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3.3 Gennemførelse af undersøgelserne og de opnåede resultater 

 

 Sandfilterteknologi 3.3.1

 

Undersøgelsen af sandfilterteknologien har omfattet 5 forskellige driftssituationer nemlig: 

 

 uden flokning  

 med normal flokning 

 med forøget flokning 

 efter trykstød 

 efter returskylning. 

 

Forsøgsopstilling og flowdiagram for undersøgelse af sandfilterteknologi ser således ud: 

 

 

FIG. 1: DIAGRAM OVER FORSØGSOPSTILLING MED SANDFILTERTEKNOLOGI 
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3.3.1.1 Undersøgelse af sandfilter uden flokning 

 

Undersøgelsen er udført med sandfilteret i normaldrift og uden tilsætning af flokningsmiddel. 

 

Forsøgsdata: 

 

DP1 - Sandfilter, normaldrift uden flokningsmiddel, forsøg – Testkonditioner 

Forsøg SNU2 

Dato 2013.10.03 

Starttidspunkt Kl. 12.03 

Sluttidspunkt Kl. 12.18 

Filterstandtid 0 døgn 

Filtermateriale standard filtersand 

Laghøjde ca. 1000 mm 

Kornstørrelse ca. 500 mm 0,8-1,2 mm og ca. 500 mm 0,4-0,8 mm 

Flokningsmiddeltype Ingen 

Doseret flokningsmængde Ingen 

Zeta Potential Mixer Nej 

Frit klor 0,93 

pH-værdi 7,21 

Turbiditet 0,07 NTU 

 

Resultatet af undersøgelsen ser således ud: 

 

DP1 - Sandfilter, normaldrift uden flokningsmiddel, forsøg – Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt 

for prøve-

udtagning 

Antal partikler 

i prøve 

[partikler/ml] 

Gennemsnit 

[partikler/ml] 

  

Før 

filter 

SNU2-1 0 min. 900 668   

SNU2-3 3 min. 630 

SNU2-5 6 min. 620 

SNU2-7 9 min. 640 

SNU2-9 12 min. 550 

 

 

   Tilbagehol-

delsesgrad 

Gennem-

snit 

Efter 

filter 

SNU2-2 3 min. 52* 265  60,3% 

SNU2-4 6 min. 230 65,5% 

SNU2-6 9 min. 310 53,5% 

SNU2-8 12 min. 210 68,5% 

SNU2-1 15 min. 310 53,5% 
*dette tal indgår ikke i beregningen 
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3.3.1.2 Undersøgelse af sandfilter med flokning 

 

Der er gennemført to undersøgelser, hvor sandfilteret har været i drift med flokning. 

  

Den første undersøgelse med flokning er udført efter, at en delstrøm af bassinvandet - med 

tilsætning af flokningsmiddel og før svømmehalsanlæggets sandfilter - har været cirkuleret over 

forsøgsfilteret i en periode på ca. 7 døgn.  

 

Forsøgsdata: 

 

DP1 - Sandfilter, normaldrift med flokningsmiddel, 1. forsøg – Testkonditioner 

Forsøg SNM1 

Dato 2013.04.24 

Starttidspunkt Kl. 15.36 

Sluttidspunkt Kl. 15.47 

Filterstandtid 7 døgn 

Filtersand standard filtersand 

Laghøjde ca. 1000 mm 

Kornstørrelse ca. 500 mm 0,8 – 1,2 mm og ca. 500 mm 0,4 – 0,8 mm 

Flokningsmiddeltype Sachtoklar 

Doseret flokningsmængde 0,14 g/m³ kontinuert fra UNI’s dos.anlæg + 0,24 g/300l pipetteret 

momentant til 300 l beholder = 0,94 g/m³ 

Zeta Potential Mixer Nej 

Frit klor 0,71 

pH-værdi 7,22 

Turbiditet 0,05 NTU 
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Forsøgsresultat: 

 

DP1 - Sandfilter, normaldrift med flokningsmiddel, 1. forsøg – Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt 

for prøve-

udtagning 

Antal partikler 

i prøve 

[partikler/ml] 

Gennemsnit 

[partikler/ml] 

  

Før 

filter SNM1-1 

2 min. 830 830   

 

 

   Tilbagehol-

delsesgrad 

Gennem-

snit 

Efter 

filter 

SNM1-2 5 min. 68 49 91,8% 94,1% 

SNM1-3 7 min. 46 94,5% 

SNM1-4 9 min. 30 96,4% 

SNM1-5 11 min. 52 93,8% 

 

 
 

Den anden undersøgelse er udført på samme måde som beskrevet ovenfor, kun med den forskel, at 

der kontinuerligt er tilsat en ekstra mængde flokningsmiddel direkte foran forsøgsfilteret. Dette er 

gjort, fordi den første undersøgelse viste en ikke helt optimal effektivitet, som blev vurderet til at 

skyldes en for lav tilsætning af flokningsmiddel. Ud fra studier af international faglitteratur og 

anvisninger fra producenter af flokningsmiddel kunne vi nemlig finde frem til, at der var en forskel 

mellem den i Danmark normalt anbefalede doseringsmængde af flokningsmiddel svarende til 

konditionerne under første forsøg og den doseringsmængde, som i dele af faglitteraturen anbefales.  

 

Forinden gennemførelse af den anden undersøgelse blev laghøjden på sandlaget øget til 1200 mm, 

svarende til de nyeste anvisninger i DS 477 ”Norm for svømmebadsanlæg”.  
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Forsøgsdata: 

 

DP1 - Sandfilter, normaldrift med flokningsmiddel, 2. forsøg – Testkonditioner 

Forsøg SNM3 

Dato 2013.11.28 

Starttidspunkt Kl. 10.28 

Sluttidspunkt Kl. 10.43 

Filterstandtid 4 døgn 

Filtermateriale Dansand Nr. 1 og Nr. 2 

Laghøjde 1.200 mm 

Kornstørrelse 600 mm Nr. 1 (0,4-0,8 mm) / 600 mm Nr. 2 (0,71-1,25 mm) 

Flokningsmiddeltype Sachtoklar – polyaluminiumklorid 

Doseret flokningsmængde 0,14 g/m³ kontinuert fra UNI’s dos.anlæg + 1,54 ml/h, svarende til 

1,66 gram/m³ kontinuert fra testanlæggets doseringspumpe = 1,80 

gram/m³ 

Zeta Potential Mixer Nej 

Frit klor 0,67 

pH-værdi 7,19 

Turbiditet 0,04 NTU 

 

Forsøgsresultater: 

 

DP1 - Sandfilter, normaldrift med flokningsmiddel, 2. forsøg – Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt 

for prøve-

udtagning 

Antal partikler 

i prøve 

[partikler/ml] 

Gennemsnit 

[partikler/ml] 

  

Før 

filter 

SNM3-1 0 min. 899 842   

SNM3-3 3 min. 853 

SNM3-5 6 min. 779 

SNM3-7 9 min. 700 

SNM3-9 12 min. 981 

 

 

   Tilbagehol-

delsesgrad 

Gennem-

snit 

Efter 

filter 

SNM3-2 3 min. 9 8 98,9% 99,0% 

SNM3-4 6 min. 5 99,4% 

SNM3-6 9 min. 10 98,8% 

SNM3-8 12 min. 5 99,4% 

SNM3-10 15 min. 13 98,5% 

 



 

36 Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 

 

 
 
 

3.3.1.3 Undersøgelse af sandfilter med flokning efter trykstød 

 

Forsøgsdata: 

 

DP1 – Sandfilter med flokning efter trykstød, 1. forsøg – Testkonditioner 

Forsøg ST1 

Dato 2013.04.24 

Starttidspunkt Kl. 16.25 

Sluttidspunkt Kl. 16.40 

Filterstandtid 7 døgn 

Filtermateriale standard filtersand 

Laghøjde ca. 1000 mm 

Kornstørrelse 500 mm Nr. 1 (0,4-0,8 mm) og 500 mm Nr. 2 (0,71-1,25 mm) 

Flokningsmiddeltype Sachtoklar - polyaluminiumklorid 

Doseret flokningsmængde 0,14 g/m³ kontinuert fra UNI’s dos.anlæg 

Zeta Potential Mixer Nej 

Frit klor 0,52 

pH-værdi 7,30 

Turbiditet ikke registreret 

Partikler Der blev ikke tilsat partikler under forsøget. De partikler, som er målt 

efter filter og efter trykstød, er nogle af de partikler, som er tilbage-

holdt i filteret under det forudgående forsøg, dvs. SNM1, altså forsøg 

med sandfilter under normaldrift med flokningsmiddel, og som nu 

slipper gennem filtermaterialet på grund af trykstød og uro i sand-

laget. 
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Forsøgsresultater: 

 

DP1 – Sandfilter med flokning efter trykstød, 1. forsøg – Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt for prøveudtagning Antal partikler i prøve 

[partikler/ml] 

Før filter, inden 

trykstød 

ST1-1 0 sek. 6 

    

Efter filter, efter 

trykstød 

ST1-2 30 sek. 23 

ST1-3 50 sek. 53 

ST1-4 1 min. 10 sek. 49 

ST1-5 1 min. 30 sek. 40 

ST1-6 1 min. 50 sek. 30 

ST1-7 4 min. 0 sek. 6 

ST1-8 6 min. 0 sek. 5 

 

 
 



 

38 Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 

 

 
 
 

3.3.1.4 Undersøgelse af sandfilter med flokning efter returskylning 

 

Forsøgsdata: 

 

DP1 - Sandfilter, efter returskylning 1. forsøg – Testkonditioner 

Forsøg SR1 

Dato 2013.04.25 

Starttidspunkt Kl. 17.12 

Sluttidspunkt Kl. 19,18 

Filterstandtid 0 døgn 

Filtermateriale standard filtermateriale 

Laghøjde ca. 1000 mm 

Kornstørrelse 500 mm Nr. 1 (0,4-0,8 mm) og 500 mm Nr. 2 (0,71-1,25 mm) 

Flokningsmiddeltype Sachtoklar – polyaluminiumklorid 

Doseret flokningsmængde 0,14 g/m³ fra UNI’s dos.anlæg + 0,72 g/1.000l pipetteret 

momentant til testbassin = 0,86 g/m³ 

Zeta Potential Mixer Nej 

Frit klor 0,32 

pH-værdi 7,21 

Turbiditet ikke registreret 
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Forsøgsresultater: 

 

DP1 - Sandfilter, efter returskylning 1. forsøg – Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt for 

prøveudtagning 

Antal partikler i 

prøve 

[partikler/ml] 

 

Før 

filter 

SR1-1 2 min. 570  

SR1-3 6 min 460  

SR1-5 12 min. 570  

SR1-7 18 min 540  

SR1-9 24 min. 310  

SR1-11 54 min 400  

SR1-13 1 h 24 min. 390  

SR1-15 2 h 350  

 

 

  Tilbageholdelses-

grad 

Efter 

filter 

SR1-2 5 min. 30 sek. 94 83,5% 

SR1-4 11 min. 30 sek. 300 34,8% 

SR1-6 17 min. 30 sek. 120 78,9% 

SR1-8 23 min. 30 sek. 350 35,1% 

SR1-10 29 min. 30 sek. 250 19,4% 

SR1-12 59 min. 30 sek. 120 70,0% 

SR1-14 1 h 29 min. 30 sek. 150 61,5% 

SR1-16 2 h 5 min. 30 sek. 150 57,2% 

 

 

 

3.3.1.5 Vurdering af undersøgelsesresultater vedr. sandfilterteknologi 

 

Normaldrift uden og med flokning 

Undersøgelse viser, at tilbageholdelsesgraden og effektiviteten ved et sandfilter er meget afhængig 

af om der tilsættes flokning eller ej. Uden flokningstilsætning ligger effektiviteten kun på ca. 60 %, 

hvor effektiviteten med den optimale flokning derimod er helt oppe på ca. 99 %. 
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I det første forsøg med tilsætning af en flokningsmængde, som hidtil har været den vejledende 

doseringsmængde for drift af sandfiltre, er effektiviteten omkring 94 %. Den ny viden, der er 

fremkommet ved projektet med undersøgelse af sandfilterteknologien, dokumenterer nu, at de 

anbefalede doseringsmængder for tilsætning af flokningsmiddel til filtrene skal øges væsentligt (2-3 

gange) for at sikre, at sandfiltre får en optimal effekt med en effektivitet nær 100 %. 

 

Efter trykstød 

Under den praktiske drift af vandbehandlingsanlæg i svømmehaller er det ikke sjældent, at der 

opstår pludselige trykstød i filrene på grund af pludselige tilsigtede eller utilsigtede pumpestop eller 

uheldig betjening af ventiler for afbrydelse af vandcirkulation. 

 

Et af DP 1’s formål er derfor at søge at belyse, hvad der sker, når filteranlægget sættes i drift igen 

efter et pludselig trykstød.  Undersøgelse af sandfilterteknologien ved en situation med 

frembringelse af et provokeret trykstød ved kortvarig afspærring af vandcirkulationen gennem 

filteret viser, at der i en kort periode på 1-3 min. efter trykstød og genstart af vandcirkulationen 

opstår en nedsat effektivitet, hvor en del af de tidligere tilbageholdte partikler, som er blevet 

frigjorte fra filtermaterialet, strømmer gennem filteret.   

 

Dette er meget vigtig viden for at forstå filtreringsteknologien og forebygge filtergennembrud og 

vandkvalitetssvigt, som følge af utilsigtede eller tilsigtede trykstød i anlægget. 

 

Forebyggelsesforanstaltningerne kan dels bestå i endnu bedre instruktion af det tekniske personale, 

som passer anlæggene og dels i nogle forbedringer i de tekniske anlæg, så trykstød så vidt muligt 

helt kan undgås og eller så påvirkningerne efter et trykstød afbødes. Projektets 

undersøgelsesresultater vedr. partikelmåler åbner mulighed for en teknologisk løsning, hvor et 

overvågningssystem baseret på en partikelmåler kunne afbryde vandcirkulationen og lukke af til 

filtrene i tilfælde, hvor der sker gennemslag af partikler i filtrene, fx som efter et trykstød. Der skal 

herefter foreligge en individuel tilpasset instruktion til driftspersonalet med beskrivelse af 

procedure for opstart af filtrene igen efter et driftstop aktiveret af partikelmåleren.   
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Efter returskylning 

I fagkredse er der overvejelser om hvorvidt, at sandfiltre umiddelbart efter en returskylning 

muligvis ikke fungerer optimalt, dels fordi filterlaget er ekspanderet noget og dels fordi effekten 

efter tilsætning af flokningsmiddel tager nogen tid.   

 

Et andet af DP 1’s formål er derfor at undersøge i hvilket omfang et sandfilters effektivitet påvirkes 

af en returskylningsproces og hvor længe en sådan påvirkning i givet fald vil strække sig over. 

 

Undersøgelsen af effektiviteten ved et sandfilter efter en returskylning viser, at selv efter 2 timers 

drift er effekten kun oppe på ca. 60 % mod de ca. 94 %, som blev opnået under normaldrift med 

flokning. Dette er meget vigtig viden for tilrettelæggelse af driften af vandbehandlingsanlæg i en 

svømmehal, herunder valg af returskylningstider. Samtidig viser projektets undersøgelsesresultater, 

at der er behov for at udvikle tekniske og driftsmæssige løsninger, som kan minimere eller helt 

afhjælpe den nedsatte effektivitet efter returskylning af sandfiltre. Dette vil være et af de 

fagområder, som skal undersøges og afklares nærmere i forbindelse med gennemførelse af et 

supplerende 2. projekt, hvilket Miljøstyrelsen har givet tilsagn om, at Teknologisk Institut skal 

udføre efter afslutning af dette 1. projekt.  

 

 Glasfilterteknologi 3.3.2

 

Undersøgelsen blev gennemført efter, at den filterbeholder, som hidtil havde været fyldt med alm. 

filtersand blev tømt, og i stedet blev der ilagt filtermateriale bestående udelukkende af glaspartikler 

fremstillet ved nedknusning af affaldsglas fra fx flasker. 

 

Leverandøren af glasfiltermaterialet fremhæver, at der skulle være en række fordele i forhold til 

traditionelt filterkvartssand, da glasmaterialet skulle være mere rent og med mere veddefinerede 

kornstørrelser. Under forsøget med glasfiltermaterialet er i øvrigt anvendt en særlig mixer for 

opnåelse af en mere optimal flokkuleringsproces.  

 
 

FIG. 2: DIAGRAM OVER FORSØGSOPSTILLING MED GLASFILTERTEKNOLOGI. 
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Forsøgsdata: 

 

DP1 - Glasfilter, normaldrift med flokningsmiddel – Testkonditioner 

Forsøg GNM1 

Dato 2013.12.06 

Starttidspunkt Kl. 10.32 

Sluttidspunkt Kl. 10.47 

Filterstandtid 2. døgn 

Filtermateriale Dryden AFM 

Laghøjde 1.200 mm 

Kornstørrelse 70% Grade 1 (0,50-1,0 mm) / 30% Grade 2 (1,0-2,0 mm) 

Flokningsmiddeltype Dryden APF 

Doseret flokningsmængde 0,14 g/m³ fra UNI’s dos.anlæg + 1,58 ml/h kontinuert fra 

testanlæggets dos.pumpe, svarende til 1,71 gram/m³ = 1,85 gram/m³ 

Zeta Potential Mixer Ja 

Filtermateriale vibreret Ja 

Frit klor 0,69 

pH-værdi 7,21 

Turbiditet 0,05 NTU 

 

Forsøgsresultat: 

 

DP1 - Glasfilter, normaldrift med flokningsmiddel - Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt 

for prøve-

udtagning 

Antal partikler 

i prøve 

[partikler/ml] 

Gennemsnit 

[partikler/ml] 

  

Før 

filter 

GNM1-1  

før filter 

0 min. 615 716,6   

GNM1-3  

før filter 

3 min. 708 

GNM1-5  

før filter 

6 min. 774 

GNM1-7  

før filter 

9 min. 671 

GNM1-9  

før filter 

12 min. 815 

     Tilbagehol-

delsesgrad 

Gennem-

snit 

Efter 

filter 

GNM1-2 

efter filter 

3 min. 10,2 8,3 98,58% 98,85% 

GNM1-4  

efter filter 

6 min. 6 99,16% 

GNM1-6  

efter filter 

9 min. 11.9 98,34% 

GNM1-8  

efter filter 

12 min. 3,5 99,51% 

GNM1-10  

efter filter 

15 min. 9,7 98,65% 
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3.3.2.1 Vurdering af undersøgelsesresultater vedr.  glasfilter med flokning 

 

Undersøgelsen af glasfiltermateriale som et alternativ til traditionelt filterkvartssand viser, at 

effektiviteten ved glasfiltermaterialet er fuldkommen identisk og lige så høj (98,9 %) som den, der 

er opnået ved sandfilter med optimeret flokning. 

 

Producenten af glasfiltermaterialet fremhæver, at der skulle være særlige forhold ved glasmaterialet 

der skulle betyde, at der bl.a. på parametrene klorbiprodukter skulle kunne opnås en bedre 

bassinvandskvalitet end ved med traditionelt filtersand. Det har ikke været muligt at efterprøve 

dette under nærværende projekt, da det forudsætter en lang række yderligere undersøgelser og 

analyser, der ligger uden for projektets økonomisk og faglige ramme.  

 

 Pulverfilterteknologi 3.3.3

 

 

FIG. 3: DIAGRAM OVER FORSØGSOPSTILLING MED PULVERFILTERTEKNOLOGI  
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Undersøgelsen af pulverfilterteknologien er udført på et demonstrationstrykpulverfilter. De enkelte 

filterelementer er udført som fjederslanger i rustfrit stål, dækket med et fast, vævet polyesterlag 

”Flextube”, der foroven er samlet i en fælles manifold. Trykpulverfilteret, som indgik i 

undersøgelsen, blev tilpasset efter forsøgsforholdene, således at antal filterelementer og dermed 

filterkapacitet og filterhastighed stod i det rigtige forhold til den cirkulerende vandstrøm i 

forsøgsanlægget.  

 

Der er udført to undersøgelser, nemlig en hvor filteret er i normal drift, og en umiddelbart efter at 

filteret har været udsat for et trykstød.  

 

Filtermaterialet, der er anvendt ved undersøgelse af pulverfilterteknologien, er af typen Norlite 

Perlite, Special for swimmingpools, med en gennemsnitlig partikelstørrelse på 18 µm. Til forsøget er 

anvendt drikkevand i stedet for bassinvand, da det blev vurderet, at rester af flokningsmiddel i 

bassinvandet kunne påvirke filtreringsfunktionen. 

 

3.3.3.1 Undersøgelse af pulverfilter under normaldrift 

 

Forsøgsdata: 

 

DP1 - Pulverfilter, normaldrift, 1. forsøg – Testkonditioner 

Forsøg PN1 

Dato 2013.05.06 

Starttidspunkt Kl. 10.48 

Sluttidspunkt Kl. 11.00 

Filterstandtid 0 døgn 

Flow 1.091 l/h 

Filtreret vand Vandværksvand 

Filterareal (9 elementer/slanger á Ø 15 mm x L: 550 mm) 0,233 m² 

Pulverlaghøjde 3 mm 

Flokning Ingen 

 

Forsøgsresultater: 

 

DP1 - Pulverfilter, normaldrift, 1. forsøg – Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt 

for prøve-

udtagning 

Antal partikler 

i prøve 

[partikler/ml] 

Gennemsnit 

[partikler/ml] 

  

Før 

filter 

PN1-1 2 min. 302 302   

 

 

   Tilbagehol-

delsesgrad 

Gennem-

snit 

Efter 

filter 

PN1-2 5 min. 32,4 24,4 89,27% 91,2% 

PN1-3 7 min. 17,9 94,07% 

PN1-4 9 min. 27,4 90,93% 

PN1-5 11 min. 19,9 93,41% 
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3.3.3.2 Undersøgelse af pulverfiltre efter trykstød 

 

Forsøgsdata: 

 

DP1 - Pulverfilter, trykstød 1. forsøg – Testkonditioner 

Forsøg PT1 

Dato 2013.05.06 

Starttidspunkt Kl. 11.21 

Sluttidspunkt Kl. 11.33 

Filterstandtid 0 døgn 

Flow 1.091 l/h 

Filtreret vand Vandværksvand 

Filterareal (9 elementer/slanger á Ø 15 mm x L: 550 mm) 0,233 m² 

Pulverlaghøjde 3 mm 

Flokning Ingen 

 

Forsøgsresultater: 

 

DP1 - Pulverfilter, trykstød, 1. forsøg – Testresultater 

 Prøvenr. Tidspunkt 

for prøve-

udtagning 

Antal partikler 

i prøve 

[partikler/ml] 

Gennemsnit 

[partikler/ml] 

  

Før 

filter 

PT1-1 2 min. 454 454   

 

 

   Tilbageholdel-

sesgrad 

Gennem-

snit 

Efter 

filter 

PT1-2 5 min. 78,7 43,3 82,7% 90,5% 

PT1-3 7 min. 33,0 92,7% 

PT1-4 9 min. 31,9 93,0% 

PT1-5 11 min. 29,5 93,5% 
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3.3.3.3 Vurdering af undersøgelsesresultater vedr. pulverfiltre 

 

Effektiviteten ved det undersøgte pulverfilter viser et niveau, som ligger noget under effektiviteten 

ved sandfilter med flokning. Effektiviteten ved pulverfilteret under normaldrift ligger på ca. 91 % 

mod sandfiltrenes effektivitet fra 94 % til 99 %, afhængig af doseringsmængden af flokningsmiddel. 

 

Undersøgelse af effektiviteten efter et provokeret trykstød i pulverfilteret viser, at der sker et 

kortvarigt fald i effektiviteten lige efter genstart efter trykstød, men til gengæld tager det kun ca. 10 

m førend at pulverfilteret er oppe på niveau med den normale effektivitet målt under drift. 

  

 Membranfilterteknologi 3.3.4

 

Undersøgelsen af membranfilterteknologien er udført på et filter af fabr. BWT B-SAFE. 

Filtermembranen, der er udført i hulfibre, har en porestørrelse på 0,02 µm. Membranfilteret, som 

indgik i undersøgelsen, blev tilpasset efter forsøgsforholdene, således at filterareal og dermed 

filterkapacitet og filterhastighed stod i det rigtige forhold til den cirkulerende vandstrøm i 

forsøgsanlægget.  
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FIG. 4: DIAGRAM OVER FORSØGSOPSTILLING MED MEMBRANFILTERTEKNOLOGI 

Forsøgsdata: 

 

DP1 - Membranfilter, 1. forsøg – Testkonditioner 

Forsøg SM1 

Dato 2013.04.25 

Starttidspunkt Kl. 22.37 

Sluttidspunkt Kl. 22.48 

Filterstandtid 0 døgn 

Flow 821 l/h 

Filtreret vand Vandværksvand 

Filterdata Mikromembranfilter med porestørrelse 0,02 µm 

Frit klor 0,66 

pH-værdi 7,33 

Turbiditet 0,03 NTU 

 

Forsøgsresultater: 

 

DP1 - Membranfilter, normaldrift, 1. forsøg – Testresultater 

 Prøve 

nr. 

Tidspunkt 

for prøve-

udtagning 

Antal partikler 

i prøve 

[partikler/ml] 

Gennemsnit 

[partikler/ml] 

  

Før 

filter SM1-1 

2 min. 430 430   

 

 

   Tilbageholdel-

sesgrad 

Gennem-

snit 

Efter 

filter 

SM1-2 5 min. 4,6 5,4 98,9% 98,7% 

SM1-3 7 min. 7,6 98,2% 

SM1-4 9 min. 1,2 99,7% 

SM1-5 11 min. 8,2 98,1% 
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3.3.3.1 Vurdering af undersøgelsesresultater vedr. membranfilter 

 

Undersøgelsen viser, at det testede membranfilter har en høj effektivitet, som ligger på niveau med 

effektiviteten ved et optimeret sandfilter med flokning. Der er ikke foretaget undersøgelse af 

effektiviteten efter trykstød, men det er vurderet, at effektiviteten ved membranfilteret på grund af 

filterets meget små poreåbninger (ca. 0,02 µm) kun i ubetydelig grad vil være påvirket af trykstød.  
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4. DP 2: Udvikling af et mere 
effektivt oxidationssystem 
til inaktivering af mikro-
organismer i badevand 

Udført af: Michael V.W. Koefod, Teknologisk Institut 

  Jacob Ask Hansen, Teknologisk Institut 

Mikael Jacobsen, Bluetec 

Desuden har Lasse T. Rasmussen og Thue Magleby Bargholz medvirket som del 

af deres uddannelsesforløb på Ingeniørhøjskolen, Århus Universitet 

 

 

 

4.1 Introduktion 

 

Vandbårne mikroorganismer både i drikkevand og badevand kan give ophav til forskellige 

sygdomme. Ved tæt kontakt med vandet er der derfor behov for effektivt at kunne fjerne de 

potentielt patogene (sygdomsfremkaldende) mikroorganismer. I svømmebadsvand fjernes og 

inaktiveres potentielt patogene mikroorganismer ved henholdsvis filtrering og kemisk desinfektion, 

sidstnævnte ved brug af klor.  

 

Behovet for vandrensning afhænger af faktorer som badebelastning og udskillelse af organisk 

materiale og mikroorganismer fra de badende - fx igennem afføring, slimsekreter, sved, afsondring 

af hudceller, etc.  Anvendelse af alternative rense- og desinfektionsteknologier vil kunne reducere 

smitterisikoen i kraftigt belastede svømmebassiner. 

 

Flere supplerende desinfektionsteknologier - bl.a. beskrevet i Miljøstyrelsens rapport ”Alternativer 

til klor som desinfektionsmiddel i offentlige svømmebade” (Miljøprojekt Nr. 1153, 2007) - vil 

desuden være virksomme overfor mikroorganismer med moderat eller lav følsomhed overfor klor, 

som fx oocyster fra den human-patogene protozo Cryptosporidium. Heriblandt er Avanceret 

Oxidations Teknologi (AOT) - også benævnt Avanceret Oxidations Proces (AOP) - som 

repræsenterer en gruppe af teknologier, der er udviklet til vandbehandling.  

 

Flere af disse teknologier er UV-baserede, men adskiller sig dog fra traditionelle UV-anlæg ved, at 

der ud over UV-effekten også dannes kraftigt oxiderende stoffer, primært hydroxyl-radikaler, samt 

andre reaktive iltforbindelser.  

 

Hydroxyl-radikaler er kraftige oxidationsmidler med et redoxpotentiale, der er kraftigere klor og 

Ozon (se Tabel 1). 
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Oxidant Redoxpotentiale (V) 

Hydroxyl-radikal 2,80 

Ozon 2,07 

Hydrogen perioxid 1,78 

Permanganat 1,69 

Klor-dioxid 1,56 

Klor 1,36 

Ilt 1,23 

TABEL 1. REDOXPOTENTIALE FOR FORSKELLIGE OXIDATIONSMIDLER (FRA ZHOU & SMITH (2002)) 

AOT-teknologier er interessante i forhold til fjernelse eller inaktivering af forskellige kemikalier og 

organismer i bl.a. drikkevand og spildevand (Zhou & Smith (2002); Sarathy, S.R. and Mohseni 

(2006)). 

 

I forhold til danske svømmebade er der kendskab til to kommercielt tilgængelige teknologier 

baseret på hhv. Vakuum-UV og UV-TiO2 (Miljøprojekt Nr. 1153, 2007). UV-TiO2-teknologien har 

været fokus for indeværende projekt.  
 

Vandbehandling med UV-TiO2-teknologi baseres på en fotokatalytisk proces, hvor en overflade af 

halvlederen Titanium dioxid (TiO2) belyses med UV-lys. Belysningen resulterer i dannelse af 

elektronpar (eTiO2
-) og elektron-huller (hTiO2

+) på TiO2-overfladen. Elektronpar kan bl.a. reagere 

med ilt i vandet og danner herved hovedsageligt superoxid-radikaler (•O2-) og hydroxyl-radikaler 

(•OH) (Sarathy & Mohseni, 2006; Zhou & Smith, 2002) (se Figur 1). Disse radikaler (også benævnt 

’Reactive Oxygen Species’, ROS) er stærkt reaktive og vil reagere med forskellige organiske og 

inorganiske forbindelser både levende og inerte. UV-TiO2-teknologien har vist at kunne dræbe en 

lang række mikroorganismer, både Gram-negative og Gram-positive bakterier (herunder også 

endosporer), svampe, alger, protozoer og virus (Foster et al., (2011)). Selv over for klor-resistente 

oocyster fra den human-patogene protozo Cryptosporidum parvum (Ryu et al. (2008)) har UV-

TiO2 vist sig effektiv. Sidstnævnte forsøg med Cryptosporidium parvum blev udført som 

laboratorieforsøg med en opslæmning af partikulært TiO2 - dvs. hvor processen sker på overfladen 

af TiO2 partikler.  

 

 

FIGUR 1. SKEMATISK TEGNING AF AOT-PROCESSEN. UV DANNER ELEKTRONPAR OG 

ELEKTRONHULLER DER REAGERER MED HENHOLDSVIST VAND OG ILT OG DANNER REAKTIVE 

ILTRADIKALER (ROS). ILTRADIKALERNE REAGERER PROMISKUØST MED EN LANG RÆKKE 

MOLEKYLER, HERIBLANDT ORGANISKE, FX FRA LEVENDE BAKTERIELLE CELLER. TRANSPORT AF 

ORGANISK STOF/REAKTIVE RADIKALER SKER VED PASSIV DIFFUSION IND OG UD AF DET DIFFUSIVE 

GRÆNSELAG. 

Kommercielt tilgængelige UV-TiO2 teknologier - designet til fuld-skala-vandbehandling - skal 

kunne håndtere store vandmængder. TiO2 er derfor ofte immobiliseret på overflader. Det 

TiO2 overflade

Diffusivt grænselag

Vand

ROS dannelse

O2, H2O •O2
-, •OH

Diffusion af organisk materiale
til grænselag

Diffusion af oxideret organisk 
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Flow-retning

UV



 

Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 51 

 

avancerede oxidations teknologi (AOT) anlæg benyttet i indeværende studium består af et metalrør, 

hvor indersiden af røret er belagt med TiO2. Belysning sker fra en kviksølv (Hg) lampe med en 

dominerende bølgelænge omkring 250 nm og 185 nm. Denne lampe har en maksimal effekt på 

160 W og er centreret i røret. AOT-anlæggene kan fås enten som enkelte reaktorer eller som 

dobbelte, hvor to reaktorer er sat i serie (Figur 2).  

 

FIGUR 2. SKEMATISK TEGNING AF AOT-REAKTOR MED UV-LAMPE I MIDTEN AF REAKTOREN 

(VENSTRE). EKSEMPEL PÅ AOT-SYSTEM - TO REAKTORER SAT I SERIE (FRA 

HTTP://WWW.WALLENIUSWATER.COM). 

Den umiddelbare fordel ved immobilisering af TiO2 på overfladen - i modsætning til brug af 

partikulært TiO2 - er, at der ikke er behov for foranstaltninger til at kunne tilbageholde det 

partikulære TiO2. Immobiliseringen giver dog potentielt nogle udfordringer i forhold til 

effektiviteten: 

 

Som opsummeret af Foster et al (2011) har mange studier vist, at tæt kontakt mellem bakterier og 

TiO2 øger effekten på mikroorganismerne, heriblandt studier, der har vist, at opslæmmet TiO2 er 

mere virksomt til vandbehandling end TiO2 immobiliseret på overflader. Dette skyldes 

sandsynligvis forøget kontakt-overflade mellem TiO2-partiklerne og de bakterielle celler i 

suspensionen, sammen med en øget overflade til produktion af ROS. Da •OH radikaler er meget 

reaktive vil de sandsynligvis ikke diffundere mere end 1 μm fra TiO2-overfladen, specielt i 

tilstedeværelse af organisk stof (Foster et al., (2011)). 

 

Hovedparten af vandet, der løbet igennem AOT-røret, vil opblandes effektivt via turbulens i vandet. 

Vand i grænsefladen mellem rørets overflade (her benævnt det ’diffusive grænselag’) vil dog kun i 

begrænset omfang opblandes med hovedparten af væsken, der løber igennem røret. Tykkelsen af 

dette diffussive grænselag vil bl.a. afhænge af flow-rate og overfladens beskaffenhed (C ̧engel & 

Turner (2012).).  

 

Hypotesen i indeværende delprojekt er, at dette grænselag vil kunne reducere AOT-systemets 

desinficerende effekt, idet de relativt kortlivede reaktive specier dannes ved den aktive overflade, 

hvor de kun i begrænset omfang har kontakt med hovedparten af væsken og mikroorganismerne 

deri.  Målet med dette delprojekt er at udvikle og afprøve udstyr til at forbedre 

desinfektionseffektiviteten ved at ændre turbulensen i et AOT-system. Turbulensen skal minimere 

tykkelsen af dette diffusive grænselag og bringe mikroorganismerne tættere til overfladen og 

dermed øge kontakten mellem ROS og mikroorganismerne i vandet. 

 

4.2 Fremgangsmåde 

 

Flowet igennem AOT-systemet vil afhænge af vandmængden, der skal behandles. I indeværende 

projekt arbejdes med et system med max. kapacitet på 25 m3/time. 

 

Bakteriologiske forsøg af denne størrelse kræver specialudvikling af et design, for at kunne 

bestemme desinfektionseffektiviteten. Testanlægget er illustreret i Figur 3 nedenfor: 
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FIGUR 3. PILOT-SKALA SYSTEM TIL BESTEMMELSE AF UV-DESIFEKTIONSEFFEKTIVITET. VENTILER 

FØR OG EFTER AOT-SYSTEMET MULIGGØR UDTAGNING AF PRØVER TIL AT BESTEMME DEN 

BAKTERIELLE DRABSEFFEKT. 

Opstillingen er udformet som en loop-reaktor, hvor vandtanken fungerer som reservoir. Ved at 

indsætte kugleventiler før og efter, kan der tages samtidige prøver før og efter AOT systemet, og 

drabseffekten kan beregnes. Billeder af opsætningen ses i Figur 4. 

 

  

FIGUR 4. AOT-TEST-SYSTEM. PALLETANKEN FUNGERER SOM ANLÆGGETS VANDRESERVOIR. 

PRØVEHANER ER PLACERET FORSKELLIGE STEDER FOR AT MULIGGØRE PRØVEUDTAG. EKSTRA 

RØRSTYKKER ER KONSTRUERET FOR AT KUNNE VENDE REAKTOR AFHÆNGIG AF TESTFORHOLD. 

4.3 Design af flow-brydning 

 

AOT-systemet er i dets udformning meget lig plug-flow-reaktorsystemer, der benyttes til forskellige 

industrielle kemiske og biologiske processer. Forskellige muligheder for at skabe forøget opblanding 

blev undersøgt.  

 

Det valgte design blev fremstillet med flowbryderelementer af teflon. Flowbryder-indsatsen 

stabiliseres med endeskiver i hver ende af reaktoren. Se Figur 5 og Figur 6 for skitser og billeder af 

flowbryderen og  

 

 

 



 

Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 53 

 

Figur 7 for skitse af flowbryder monteret i AOT systemet.  

 

 

 

 

FIGUR 5: SKITSE AF FLOWBRYDER. 

 

FIGUR 6. BILLEDER AF FLOWBRYDER. 

 

 
 

FIGUR 7: FLOWBRYDEREN MONTERET I AOT-REAKTOREN. UD/INDGANGEN I SIDEN AF REAKTOREN ER 

IKKE MEDTAGET. 

Der er arbejdet med tre forskellige konfigurationer igennem projektet:  

 

1) ’Direkte’. Her ledes vandet lige ind i reaktoren uden at vandets turbulens øges. Vandet forlader 

reaktoren igennem en åbning i siden (Figur 8). Denne reaktorkonfiguration fungerer som 

udgangspunkt for undersøgelsen. 

2) ’Side-port’: Her ledes vandet ind igennem åbningen på siden af reaktoren, således at 

vandstrømmen tvinges rundt i en 90° vinkel. Reaktoren er ved denne konfiguration vendt 180° 

i forhold til ’Direkte’. Denne konfiguration med indgang på siden af reaktoren minder om den 

dobbelte reaktortype vist i figur 2. 

3) ’Flow-bryder’: Flowbryder-elementer monteres ved reaktor-væggen for at skabe turbulens. 

Flowet igennem reaktoren er som ’direkte’-konfigurationen.  
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Endestykket til flowbryderen er monteret på alle konfigurationer, da det ændrer flowhastigheden, 

selv i ’direkte’ konfiguration. Kontrolkørsler med ’side-port’ konfiguration er kørt uden endestykke 

for at vurdere effekten af endestykket.  

 

FIGUR 8. AOT- KONFIGURATIONER TESTET I PROJEKTET. AOT-SYSTEMERNE BESTÅR AF METALRØR 

MED TIO2-COATING PÅ INDERSIDEN OG EN UV-LAMPE I MIDTEN AF RØRET. VANDET KAN KOMME IND 

OG UD AF REAKTOREN I REAKTORENS ENE ENDE, OG IGENNEM EN ÅBNING I SIDEN.  

TRE KONFIGURATIONER ER VURDERET I PROJEKTET: (1)’ DIREKTE’ KONFIGURATION: HER LEDES 

VANDET LIGE IND I REAKTOREN SÅ VANDETS TURBULENS ØGES MINIMALT. VANDET FORLADER 

REAKTOREN IGENNEM EN ÅBNING I SIDEN. (2) ’SIDE-PORT’ KONFIGURATION. VANDSTRØM LEDES I 90° 

VINKEL IND IGENNEM ÅBNINGEN PÅ SIDEN AF REAKTOREN. REAKTOREN ER VED DENNE 

KONFIGURATION VENDT 180° I FORHOLD TIL ’DIREKTE’. (3) FLOW-BRYDER KONFIGURATION: 

FLOWBRYDER-ELEMENTER MONTERES VED REAKTOR-VÆGGEN FOR AT BRYDE FLOWET I 

REAKTOREN. FLOWET IGENNEM REAKTOREN ER SOM ’DIREKTE’-KONFIGURATIONEN.  

4.4 Bakterielle tests  

 

Til vurdering af de forskellige AOT designs blev der lavet en række måleserier. Systemets 

bakteriedræbende effekt som følge af øget turbulens i AOT-reaktoren blev bestemt med den 

apatogene bakterie Pseudomonas stutzeri, der er beslægtet med den svømmebadsrelevante 

Pseudomonas aeruginosa.  

Under hver måleserie blev 2-3 designs testet. Før hver forsøgsserie blev tanken desinficeret ved 

tilsætning af klor. Det klorerede vand blev herefter erstattet med drikkevand før start af test-serie.   

 

1) ‘Direkte’ konfiguration

2) ‘Side-port’ konfiguration

3) ‘Flow-bryder’ konfiguration

Vandstrøm UV-lampeFlow-bryder
ende-stykke
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FIGUR 9. TILSÆTNING AF FLYDENDE KULTUR AF PSEUDOMONAS STUTZERI. 

Til hvert forsøg blev reaktoren startet op og kørt i ca. 10 min., før bakteriekultur blev tilsat. Til test 

blev 100 ml flydende medium med P. stutzeri tilsat ( 

Figur 9). Efter kort opblandingsperiode på ½ minut, blev 5 delprøver af 10 ml udtaget fra 

prøvetagningshanerne ’før’ og ’efter’ AOT-reaktoren, over en periode på 1½ minut. Prøver før og 

efter blev udtaget på samme tid. De 5 delprøver blev opblandet til en samlet prøve. Pga. høj 

bakteriekoncentration blev ’Før’-prøver fortyndet for at kunne kvantificere antallet af bakterier i 

prøven. Bakterieantallet i de samlede delprøver blev herefter kvantificeret ved vækst på et generelt 

vækstmedium ved 37 °C.  

 

Analyser blev foretaget i duplikat. Forskellige volumener vandprøve blev enten udstrøget på 

agarplade eller filtreret og herefter inkuberet på agarplade.  

 

Da måleusikkerheden på agarplader med færre end 15 cfu (colony forming units) - eller fra plader, 

hvor kolonierne på anden vis ikke har kunnet tælles - er meget stor, er disse målinger ikke 

inkluderet i efterfølgende databehandling, selvom de har indflydelse på datasættets variation.  

Reduktion i koncentrationen af levende (dyrkbare) bakterier blev udregnet fra antallet af cfu i 

prøver ’før’ og ’efter’ AOT-systemet for hver konfiguration.  

 

AOT-systemets effekt på koncentrationen og størrelsesfordelingen af partikulært materiale blev 

undersøgt vha. partikelsensoren fra DP 3/ DP 4.  Partikelkoncentrationen blev vurderet med 

målinger på vand udtaget fra reservoirtanken før opstart af pumpe, efter opstart af pumpe, under 

behandling med AOT, og efter vandbehandling med AOT-system. 

 

4.5 Resultater og diskussion 

 

Data for de forskellige konfigurationer vises i Figur 10. Der er en del variation i værdierne. 

Den gennemsnitlige reduktion af levende (dyrkbare) bakterier ved passage igennem AOT-

systemerne er:  

 

- ’Direkte’: 2,5 log reduktion 

- ’Side-port’: 2,8 log reduktion (3,4 log reduktion, hvis den ekstreme værdi på 4,9 log medtages)  

- ’Flowbryder’: 4,1 log reduktion 

 

Selvom der er en del variation i data-værdierne, er det dog en gennemsnitligt højere 

reduktionsværdi for AOT-systemet med flowbryderen, end for systemerne ’direkte’ og ’side-port’, 

der ligger på samme niveau.  
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FIGUR 10. DRABSEFFEKT AF DE FORSKELLIGE AOT-SYSTEM-KONFIGURATIONER. REDUKTION AF 

LEVENDE BAKTERIER UDREGNET PÅ BAGGRUND AF LEVENDE BAKTERIER (CFU, COLONY FORMNING 

UNITS) I VANDPRØVER UDTAGET ’FØR’ OG ’EFTER’ AOT-SYSTEMET. SYSTEMET HAR FOR ALLE 

MÅLINGER EN ENDESKIVE PLACERET I REAKTOREN. 

Den gennemsnitlige reduktion i antallet af levende bakterier er på samme niveau for 

konfigurationerne ’direkte’ og ’side-port’. Den gennemsnitlige reduktion i antallet af levende 

bakterier for ’flowbryder’-konfigurationen er til gengæld 1,3 og 1,6 log enheder højere end 

henholdsvis ’side-port’ og ’direkte’ konfigurationen. Vi har derfor vist, at det er muligt at øge 

reduktionseffektiviteten ved at ændre flowet i reaktoren. Dette sker dog ved denne form for flow-

brydning på bekostning af flowhastigheden, hvilket betyder et forøget energiforbrug pr. volumen 

behandlet vand. Der er i dette projekt ikke foretaget økonomiske beregninger, hvorvidt løsningerne 

er økonomisk favorabel for det enkelte svømmebad.  

 

Drabseffekten for AOT-systemet vurderes at være større end de her opnåede, da det behandlede 

vand forventes at indeholde meget højere koncentrationer af bakterier end dem fundet ved kim37 

analyse: Forsøget blev udført med drikkevand, der erfaringsmæssigt indeholder 10.000-100.000 

bakterier x ml-1, mens grænseværdien for kim37 for drikkevand kun er 20 cfu x ml-1. kim37 vil 

derfor underestimere den totale koncentration af bakterier i vandet. Dette vil dog være meget lig 

forholdene, i de danske svømmebade, hvor der også benyttes vand af drikkevandskvalitet.  
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AOT-systemet har for alle målinger en endeskive placeret i reaktoren, der reducerer flowet fra 19 

m3/h til 16 m3/h. Denne reduktion vil potentielt nedsætte turbulensen i reaktoren, men vil til 

gengæld øge vandets opholdstid i reaktoren. Reduceret turbulens vil potentielt reducere 

desinfektionseffektiviteten igennem reduceret kontakt med TiO2-overfladen, mens øget opholdstid 

vil øge UV-eksponeringen og potentielt øge drabseffekten. Effekten af endestykket vurderes at være 

mest udtalt for Side-port-konfigurationen, da endestykket her blokerer for en del af vandets 

indgang ind vi systemet. 

 

Uden endestykke reduceres den bakterielle koncentration med 2,4 log enheder, mens den med 

endestykke reduceres 2,8 log enheder (uden ekstremværdi). Trods det faktum, at den 

gennemsnitlige drabseffekt er højere for reaktoren med endestykket, er spredningen og antal af 

analysedata således, at der ikke kan påvises nogen entydig effekt af endestykket. For den ’direkte’ 

konfiguration uden endestykke kunne der kun opnås ét datapunkt. Værdien ligger inden for det 

datasæt opnået for ’direkte’ konfiguration med endestykke (se Figur 11). 

  

 

FIGUR 11. BAKTERIEL REDUKTION MED OG UDEN ENDESTYKKE I REAKTOREN.  

I modsætning til konventionelle UV-systemer, virker AOT-systemets drabseffekt både ved UV-

belysning samt ved dannelse af hydroxyl-radikaler. 

 

Vores undersøgelser viser, at AOT-systemet reducerer koncentrationen af levende 

mikroorganismer. I forhold til projektets andre leverancer, er det dog relevant at beskrive systemets 

effekt på nedbrydningen af partikulært materiale.  

 

Efter endt målekampagne blev systemet inkuberet med den resterende bakterielle biomasse for at 

skabe naturlig vækst i systemet. Efter mere end 1 måneds inkubation blev sensorsystemet koblet til 

palletank-systemet. 
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Indledende målinger viser, at en kraftig stigning i partikulært materiale i den første periode efter 

opstart af pumpen i systemet (Figur 12). Denne kraftige stigning skyldes sandsynligvis, at større 

koncentrationer af biofilm - der er opbygget under inkubationsperioden - har revet sig løs fra 

tankvæg og rørsystemer.  

 

 

FIGUR 12. ANALYSER AF AOT-SYSTEMETS EFFEKT PÅ ANTAL OG STØRRELSESFORDELING AF 

PARTIKULÆRT MATERIALE.  

Selvom vi tidligere har vist, at AOT-systemet effektivt reducerer koncentrationen af levende 

mikroorganismer i systemet, ses ingen effekt af flere timers UV-behandling på størrelsesfordelingen 

af det partikulære materiale. 

 

4.6 Konklusioner 

 

- AOT-system dræber mere end >99% af bakterierne i det behandlede vand. 

- AOT-behandling har ikke målbar effekt på nedbrydning af partikulært materiale 

- Systemets effektivitet kan øges ved at ændre flowet i reaktoren, hvilket dog reducerer flow-

hastigheden i systemet.  

- Erfaringer og faciliteter fra projektet kan potentielt overføres til andre former for 

vandbehandling, hvor desinfektion og rensning er relevant, fx efterpolering af renset 

spildevand. 
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Vandet i svømmebade tilføres kontinuerligt store mængder af mikroorganismer og andet organisk 

stof i form af afsondringer fra hår, hud og slimhinder, og de forskellige kropsåbninger udvaskes i 

bassinvandet fra de badende. 

 

De nuværende krav til mikrobiologisk kontrol af badevandet omfatter måling af kimtal ved 37 ⁰C 

mindst en gang om måneden. Ud fra kimtallet vurderes, hvorvidt dyrkning af specifikke organismer 

- fx coliforme bakterier eller den patogene Pseudomonas aeruginosa - er nødvendigt. Flere af de 

patogene mikroorganismer detekteres ikke ved de normale mikrobiologiske undersøgelser. Hertil 

kommer, at det relativ lange interval mellem den normale kontrol af vandets mikrobiologiske 

kvalitet i praksis kan medføre længere perioder med et højt antal af mikroorganismer, hvilket kan 

være til gene eller fare for brugerne. 

 

Desuden kan badevandet - uafhængigt af antallet af brugere - tilføres aggregater af 

mikroorganismer fra klorresistente biofilm, der har revet sig løs fra filtre, rørsystemer, bassinsider 

og bassinbund. Disse pulser af mikroorganismer vil kun i ringe omfang kunne opfanges ved de få 

mikrobiologiske analyser, der normalt benyttes som kontrol af vandkvaliteten.  

 

Det optimale mål vil derfor være et online system, der løbende kan monitorere både dyrkbare og 

ikke-dyrkbare mikroorganismer. Et sådant system findes pt. ikke. Der eksisterer dog systemer 

udviklet til drikkevand, der kan videreudvikles til kontrol af vandet i svømmebade. 

 

Projektet tog udgangspunkt i sensorsystemet Biosentry5000 - en sensor med 

billedgenkendelsesteknologi til specifik genkendelse af 3 forskellige mikrobielle morfotyper, bl.a. 

cyster og oocyster fra Giardia og Cryptosporidium. Få måneder inde i projektet blev produktionen 

af sensorsystemet lukket ned, hvorfor systemet ikke længere var kommercielt tilgængeligt. Efter 

aftale med Naturstyrelsen blev det derfor besluttet at finde et alternativt sensorsystem, der vil 

kunne være tilgængeligt for de danske svømmehaller efter projektets afslutning. Den udvalgte 

sensor, TCC Particle counter (Klotz), er en laserbaseret partikeltæller, der kan detektere og 

kvantificere partikler i forskellige størrelser.  
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TCC Particle Counter sensoren er på nuværende tidspunkt placeret på tyske vandværker, hvor den 

bruges til overvågning af drikkevandet. Man må herfra konkludere, at man som udgangspunkt har 

en rimelig robust sensor, der er blevet testet uden for laboratoriet, og derfor vil være en egnet 

kandidat som sensor til de danske svømmehaller. Prismæssigt vil TCC Particle Counter også være et 

mere attraktivt tilbud til de danske svømmehaller, hvis den er anvendelig.  

 

Aktiviteter fra DP 3 og DP 4 er delt op i tre sektioner, der beskriver udvikling, tilpasning og test af 

en sensorplatform til monitering af partikler i svømmebadsvand.  

 

DP 3 & DP 4 har haft til formål at afprøve en laserbaseret sensor til online overvågning af 

svømmebadsvand. Denne delrapport er delt op i tre sektioner, der beskriver tilpasning og test af et 

sensorsystem til monitorering af partikler i svømmebadsvand. Resultater er opsummeret herunder, 

og beskrevet mere detaljeret i sektionerne 5.1-5.3:  

 

(5.1)  Laboratorieforsøg, hvor sensorens muligheder og begrænsninger er blevet belyst. 

Laboratorietest er udført på inorganisk partikulært materiale med forskellige 

størrelsesfordelinger, samt på bakterielle renkulturer med Pseudomonas stutzeri, der er 

beslægtet med den svømmebadsrelevante patogen Pseudomonas aeruginosa. Projektets 

forskellige resultater indikerer at sensoren har en rimelig performance i forhold til syntetiske 

partikler, men suboptimal følsomhed for de enkeltvise bakterier (1-2 µm).  

Erfaringerne fra projektets undersøgelser viser desuden, at sensoren er meget følsom overfor 

flowhastighed, og sensorens oprindelige opsætning er derfor modificeret.  

 

(5.2) Feltafprøvninger i forskellige svømmebadstyper.  

Sensorens anvendelighed i forhold til overvågning af svømmebadsvand - hvor vandet 

indeholder forskellige størrelser og typer af organiske partikler og mikroorganismer - blev 

afprøvet igennem målekampagner i Aarhusianske svømmehaller. Her blev observeret 

sammenhæng med antallet af partikler og svømmebadets åbningstider samt mellem 

koncentrationen af partikler og svømmehallens belastning - både vurderet igennem forbruget 

af varmt vand (som en indirekte indikator for besøgstallet) og igennem kontrollerede tællinger 

af antallet af badende. Målinger foretaget over en længere periode påviste reproducerbare 

målinger.  

Der sås ingen umiddelbar sammenhæng med personalets egne målinger af bundet klor, der 

benyttes som et mål for kontamineringsgraden af vandet. Under definerede målekampagner 

blev god korrelation mellem sensordata og koncentrationen af bundet klor. 

 

(5.3) Målekampagne til overvågning af driftsforstyrrelser i forbindelse med filtertest.  

Placering af sensor efter sandfilter under forskellige driftssituationer (se DP 1) viser, at 

sensoren vil være anvendelig til overvågning af badevand fra danske svømmehaller, og at den 

automatisk kan give et hurtigt mål for driftsforstyrrelser som filtergennembrud. 

 

5.1 Indledende udvikling og laboratorietest af sensorsystem 

 

 Sammenfatning  5.1.1

 

Målet med delprojektet har været at afdække sensorens begrænsninger og videreudvikle 

sensorplatformen i forhold til at kunne afprøve sensoren i danske svømmehaller. På baggrund af 

laboratorietests blev systemet optimeret. Projektets forskellige resultater indikerer, at sensoren kan 

detektere inorganiske partikler, men kun i ringe grad er i stand til at detektere enkeltvise bakterier. 

Sidstnævnte er dog ikke nødvendigvis et problem i svømmebade, hvor en stor del af bakterierne 

forventes at kunne findes i aggregater fra fx biofilm, eller sammen med organisk partikulært 

materiale som afføring, hudceller, slim etc. 
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 Sensoren 5.1.2

 

TCC Particle Counter, er en online sensor, udstyret med en flowcelle, hvorigennem der kan ledes en 

lille vandstrøm. Vha. en laser kan partikler i flowcellen (mikroorganismer, organiske- og 

inorganiske partikler) kvantificeres og størrelsesbestemmes. Vandstrømmen igennem flowcellen på 

TCC Particle Counter drives som udgangspunkt af tyngdekraften.  

Sensoren kan ifølge producenten måle partikler med størrelsen 0,9-139 µm, og 120.000 

partikler/ml. Data opsamles og vises af medhørende software, Protrend, og kan desuden 

eksporteres til Excel for efterfølgende databehandling.  

 

 Test med syntetiske mikropartikler 5.1.3

 

Sensoren er af producenten afprøvet på latex-partikler af forskellig størrelse. Vi ønskede at afprøve 

sensorens følsomhed på komplekse størrelser af mikropartikler. Sensorens baseline (0-

punktsværdi) blev fundet ved at køre demineraliseret sterilfiltreret vand igennem. En afmålt 

mængde keramiske partikler (3M) med størrelsen 0,3-12 µm, opslæmmet i demineraliseret 

sterilfiltreret vand blev derefter kørt igennem sensoren. Ud fra størrelsesfordelingen, som bestemt 

ved Mastersizermålinger (data ikke vist), blev koncentrationen af partikler i suspensionen udregnet 

(X-akse i Figur 13).  

 

FIGUR 13. TEST AF TCC PARTICLE COUNTER PÅ KERAMISKE MIKROPARTIKLER (0,3-12 µM). 

I forhold til den teoretiske partikelkoncentration giver sensordata en konsistent lavere 

partikelkoncentration. Lysmikroskopi på de keramiske partikler afslører en let aggregering af 

partiklerne (Figur 14), hvilket delvist vil kunne forklare det lavere signal.  
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FIGUR 14. BILLEDER AF KERAMISKE MIKROPARTIKLER TAGET VED LYSMIKROSKOPI. BILLEDERNE TYDER PÅ 

LET AGGREGERING AF PARTIKLERNE. 

 Detektering af bakterier 5.1.4

 

Der blev foretaget en række forskellige tests med måling af bakterien P. stutzeri. Der er her udvalgt 

resultater fra 2 tests, der viser sensorens muligheder og begrænsninger. 

 

Forsøg 1. Koncentrationen af bakterier blev målt i fortyndinger af en renkultur af bakterien P. 

stutzeri. For at udelukke interferens fra inorganiske og organiske partikler, blev fortyndinger 

foretaget i sterilfilteret demineraliseret vand kun tilsat 0,9 % NaCl (fysiologisk saltvandsopløsning). 

Antallet af bakterier, tilsat opløsningen, blev vurderet ved dyrkningsbaserede metoder, der også 

benyttes til mikrobiologisk analyse af svømmebadsvand (Figur 15). Da den tilsatte bakteriekultur er 

aktivt voksende vurderes antallet af bakterieceller i fortyndingerne at være lig antallet af dyrkbare 

bakterier. Resultatet opgives i colony formning units (cfu).  

 

 

FIGUR 15. AGARPLADE INDEHOLDENDE RENKULTUR AF P. STUTZERI (VENSTRE). EKSEMPEL PÅ 

DYRKNINGSBASERET KVANTIFICERING AF P. STUTZERI (HØJRE). 

Et udsnit af sensorens resultater, fra det medhørende sensor-software Protrend vises i Figur 16. 
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FIGUR 16. UDSKRIFT FRA PROTREND, DER VISER MÅLINGER FRA MÅLINGER PÅ STERILT SALTVAND 

UDEN TILSÆTNING AF BAKTERIER (VENSTRE) OG VED TILSÆTNING AF 2 X 105 CFU (HØJRE). 

Det gennemsnitlige antal tællinger pr. ml blev udregnet efter sensorens signal stabiliseredes (efter 

7-10 min), og herefter sammenholdt med antallet af cfu for de enkelte bakterielle fortyndinger. 

Der observeredes ingen umiddelbar sammenhæng mellem sensorens gennemsnitlige værdier og 

koncentrationen af cfu (Figur 17). Vi observerede ydermere, at der, ligesom for de keramiske 

partikler, ses en kraftig underestimering af antallet af celler - både af cellekoncentrationer indenfor 

(2x103 cfu), på grænsen (2x105 cfu), og uden for (2x106 cfu & 2x107 cfu) sensorens oplyste 

detektionsområde. 

 

 

FIGUR 17. SØJLE DIAGRAM AF GENNEMSNITLIGE TCC PARTICLE COUNTER VÆRDIER I FORHOLD TIL 

ANTALLET AF CFU I DE BAKTERIELLE FORTYNDINGER. 

For at vurdere sensorens evne til effektivt at skelne partikeltyper på baggrund af størrelse - og 

hermed effektivt kunne skelne mellem fx Cryptosporidie-oocyster og bakterier - blev 

størrelsesfordelingen vurderet for fortyndingen med 2 x 103 cfu (Figur 18). Da fortyndingen er lavet i 

sterilfiltreret demineraliseret vand, bør der ikke være interfererende partikler herfra. Partiklerne 

bør derfor hovedsageligt komme fra den tilsatte kultur af aktivt voksende P. stutzeri (størrelse ca. 1 

x 2 µm). Selv i denne fortynding måler sensoren dog større partikler enten fordi sensoren har svært 

ved at adskille flere partikler, eller fordi bakterierne aggregerer let. Sidstnævnte tendens vil være 

endnu mere ekstrem i svømmebadsvand, og vi må derfor konkludere, at sensoren ikke er egnet til 

specifik detektion af fx Cryptosporidie-oocyster.  
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FIGUR 18. STØRRELSESFORDELING AF PARTIKELMÅLINGER I RENKULTUR AF P. STUTZERI. VÆRDIER ER TAGET 

SOM ET GENNEMSNIT AF 18 SENSORMÅLINGER. 

Forsøg 2. Da sensorens signal kræver tid for at stabilisere, blev et testsetup designet, hvor 

bakteriekultur kunne pumpes direkte ind i et kontinuert flow af drikkevand (Figur 19).  

Drikkevand blev ført igennem sensoren natten over, inden der blev tilsat bakterier.  
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FIGUR 19. SENSOROPSTILLING MED KONTINUER TILFØRSEL AF DRIKKEVAND OG INDFØDNING AF 

BAKTERIER I SIDESTRØM. 

Drikkevandet blev ført ind i sensorens reservoir med 184 ml/min., med tilsætning af forskellige 

fortyndinger af P. stutzeri, 3 ml/min. Kun 20 ml x min-1 af det drikkevandsfortyndede 

bakteriesuspension blev ført igennem sensorens flowcelle, mens hovedparten af det tilførte vand 

blev ført uden om sensoren via en overløbsslange. Bakteriekulturen blev fortyndet til 1,63 % af deres 

oprindelige koncentration. Dette vil simulere den ekstra tilsætning af mikroorganismer som fx vil 

finde sted ved en fækal kontaminering af svømmebadsvand.  

Der observeredes ingen umiddelbar sammenhæng mellem sensorens gennemsnitlige værdier og 

antallet af cfu (Figur 20).  

 

Kun ved tilsætningen af ca. 400.000 cfu ses et sensor signal, der er større end signalet fra 

drikkevand uden tilsætning af bakterier.  
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FIGUR 20. PARTIKELTÆLLINGER PÅ DRIKKEVAND TILSAT P. STUTZERI. 

 Forbehandling 5.1.5

 

Grundet mængden af organisk materiale i badevandet vil forbehandling af vandstrømmen inden 

indgang til sensorens flowcelle i nogle tilfælde være nødvendig.  

 

 

FIGUR 21. BILLEDE AF SENSORENS RESERVOIR SET FRA OVEN. PILEN MARKERER SENSORENS FILTER. 

Filtrering. Forbehandling ved filtrering af badevandet kan være en nødvendighed, idet badevandet 

vil indeholde større aggregater af bl.a. hud- og hårceller fra de badende. TCC Particle Counter har -  

i modsætning til Biosenstry5000 systemet - indbygget et grovfilter i sensorens reservoir inden 

indgangen til sensoren (Figur 21). I reservoiret forventer vi, at større partikler og forureninger vil 

kunne bundfælde, og dermed ikke blokere sensoren. Ved længere tids afprøvning af sensoren er det 

ikke fundet nødvendigt at inkludere yderligere filtrering. 

 

Ultralyds-behandling. Biosenstry5000 teknologien var baseret på specifik billedgenkendelse af 

enkelte partikler. Da bakterier ofte er associeret på og i organisk materiale (fx i afføring) vurderede 

vi ved indledningen af projektet, at det ville det være nødvendigt at separere mikroorganismer fra 

denne organiske matrice, for at systemet kunne detektere specifikke organismer. Dette kunne bl.a. 

gøres ved mild ultralyds-behandling der kan benyttes til at frigøre mikroorganismer fra partikulært 

materiale.  
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TCC Particle Counter baseret på en anden optisk teknologi end Biosentry5000, og vores tests viser 

at den kun i begrænset omfang kan detektere enkeltvise bakterier. Vi forventer derfor at ultralyds-

behandling ikke vil øge sensorens følsomhed, men endda vil kunne reducere antallet af målbare 

partikler. Det vurderes derfor, at der ikke er på behov for yderligere tests af effekten af 

ultralydsbehandling i mere komplekse matricer som svømmebadsvand.  

 

 Konklusioner 5.1.6

 

Resultaterne fra laboratoriet viser, at sensoren er meget følsom over for ændringer i flow, og at 

sensorplatformen derfor bør udbygges med en peristaltisk pumpe til at suge vandet igennem 

sensorens flowcelle med en fast flowrate, i stedet for at benytte den indbyggede mekanisme. 

Yderligere udvikling af sensorplatformen blev ikke fundet nødvendig. 

 

Ved måling af de keramiske mikropartikler har vi kunnet se en rimelig sammenhæng mellem 

partikelkoncentration og sensorens signal, mens vi ikke har kunnet opnå en rimelig sammenhæng 

mellem sensorens resultater og antallet af tilsatte bakterier. Vi vurderer, at dette skyldes en vigtig 

forskel mellem de keramiske partikler og bakterierne: Bakterierne består af en anseelig del vand, 

mens de keramiske partikler er ret kompakte, hvilket vil gøre disse keramiske partikler mindre 

gennemtrængelige over for lys end bakterierne. Små partikler med høj gennemsigtighed, som de 

enkeltvise bakterier, vil derfor kun i mindre grad blokere for nok lys til at blive detekteret af 

sensorens detektor. Dette kan måske forklare, hvorfor sensoren generelt giver et lavere signal end 

forventet. 

 

Sensorens følsomhed overfor enkeltvise bakterier, er dog ikke nødvendigvis et problem i 

svømmebade, hvor en stor del af bakterierne forventes at kunne findes i aggregater fra fx biofilm, 

eller sammen med organisk partikulært materiale som afføring, hudceller, slim etc. 

På baggrund af laboratorieforsøgene vurderes derfor, at sensoren primært vil kunne benyttes til at 

vurdere koncentrationen af organiske og inorganiske partikler i vandet, og herved supplere 

svømmebadenes generelle kvalitetskontrol.  

 
 

5.2 Indledende feltafprøvning og udvikling i svømmebadssystem 

 

 Sammenfatning  5.2.1

 

Sensorsystemet blev afprøvet til overvågning af partikelkoncentrationen i både koldtvands- og 

varmtvandsbassin i Aarhusianske svømmebade. Sensordata fra forskellige målekampagner afspejler 

svømmebadenes åbningstider, antal badende, og i visse tilfælde, bundet klor. Målinger indikerer 

dermed, at sensoren vil være anvendelig til overvågning af badevand fra danske svømmehaller, og 

at den automatisk kan give et realtids-mål for vandets kontamineringsgrad, der er mere præcist end 

de rutinemæssige målinger af bundet klor, der i dag foretages.  

 

 Opsætning og afprøvning af TCC Particle Counter i koldtvandsbassin 5.2.2

 

TCC Particle Counter er ifølge producenten placeret på flere tyske vandværker, til overvågning af 

antallet af partikler i drikkevandet. Sensorens anvendelighed har ikke kunnet eftervises i de mere 

eller mindre kunstige miljøer, som der er skabt i laboratoriet. For at afgøre hvorvidt sensoren kan 

anvendes til overvågning af svømmebadsvand blev systemet derfor – i samarbejde med Aarhus 

Kommune – koblet til rørføring fra det store koldtvandsbassin på Aarhus Svømmestadion (Figur 

22).  

 

Sensoren blev indstillet til at måle partikler i forskellige størrelser (1,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 8,0 µm, 

10,0 µm, 15,0 µm, 20,0 µm, 25,0 µm, 30,0 µm, 50,0 µm, 60,0 µm, 70,0 µm, 80,0 µm, 90,0 µm, 
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100,0 µm, 125,0 µm). I nedenstående figur 23 vises dog det samlede antal partikler for alle 

størrelsesfraktioner. 

 

 

FIGUR 22. SENSOREN OPSAT I EN AARHUSIANSK SVØMMEHAL. 

Sensoren blev placeret ved en taphane før udtaget, der benyttes til svømmehallens manuelle 

målinger af bl.a. frit og bundet klor, for at sensorens resultater kunne sammenlignes med 

resultaterne for bundet klor (kloraminindhold), da dette er et indirekte mål for forureningsgraden 

af vandet. 

 

Koncentrationen af bundet klor blev registreret flere gange dagligt af skiftende 

svømmebadspersonale. Svømmebadet registrerer ikke antallet af besøgende i bassinet. Til gengæld 

registreres andre driftsparametre som fx forbruget af varmt vand i bruserum. 

 

Sensordata blev indsamlet igennem flere ugers drift. Et udsnit af disse målinger vises i Figur 23. 
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Der observeres god overensstemmelse med svømmehallens åbningstider, med stigende partikel-

koncentrationer morgen og aften. En mere jævn stigning i koncentrationen af partikler ses lørdag 

og søndag (13.-14. jan.).  

 

Fredag returskylles sandfilteret, hvilket måske resulterer i det mere ukarakteristiske signal, der her 

observeres. 

 

5.2.2.1 Sensordata og bundet klor 

 

Koncentration af bundet klor (kloraminer) benyttes som indikator for vandets forureningsgrad. 

Bundet klor er i denne sammenhæng en fællesbetegnelse for kloraminer - klor bundet til 

kvælstofholdige molekyler - der dannes i bassinet ud fra reaktion af klor med bl.a. urea samt andre 

forbindelser og partikler afsondret fra den menneskelige krop. Man ville derfor som udgangspunkt 

forvente en vis sammenhæng mellem koncentrationen af partikulært (organisk) stof, hvilket måles 

af sensoren, og koncentrationen af bundet klor. Dette ser dog ikke ud til at være tilfældet.  

Et tidligere studium har undersøgt dannelsen af klor-biprodukter i forhold til koncentrationen af 

total organisk kulstof (TOC). Der observeres en forskydning mellem koncentrationen af TOC i 

forhold til koncentrationen af kloroform, et biprodukt af klorens effekt. I rapporten bemærkes: ”Der 

er ved online målingerne observeret en korrelation mellem processerne og koncentrationsniveauer 

med mere. Men disse korrelationer er observeret til at foregå tidsforskudt. Det er derfor forbundet 

med fejl at vurdere eventuelle processer ud fra samtidige enkeltmålinger.” 

 

Denne observerede forskydning kan til dels forklare hvorfor vi ikke finder sammenhæng mellem 

den målte partikelkoncentration og koncentrationen af bundet klor. Vi forventer, at partikulært 

materiale kun gradvist nedbrydes af det aktive klor og at kun en del af klorbiprodukterne registreres 

ved måling af bundet klor (kloraminer). Som modsætning måler sensoren antallet af partikler - og 

dermed vandets koncentration af partikulært materiale med det samme og dens respons er derfor 

ikke forsinket.  

 

FIGUR 23. PARTIKELMÅLINGER (BLÅ PUNKTER), SAMMENHOLDT MED KONCENTRATIONER AF BUNDET (RØDE 

PUNKTER) FRA AARHUS SVØMMESTADION. KONCENTRATIONEN AF PARTIKLER BLEV MÅLT HVERT MINUT, 

MENS KONCENTRATIONEN AF KLOR BLEV MÅLT HVER 5. TIME. DE LYSERØDE OMRÅDER VISER PERIODER, 

HVOR BASSINET ER LUKKET. DET LYSEGRØNNE OMRÅDER VISER PERIODER, HVOR BASSINET ER ÅBENT.  
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5.2.2.2 Sensordata og antallet af brugere 

 

Ud over bundet klor forventer vi, at partikelkoncentrationen afspejler antallet af badegæster. Det 

anslås, at der er 1000-1200 gæster i svømmebadet hver dag – det nøjagtige registreres dog ikke 

løbende af svømmebadets personale.   

 

Som et alternativ blev data for forbruget af varmt vand forsøgt brugt som et indirekte mål for 

badebelastningen. Varmtvandsforbruget registreres løbende fra de baderum som hoveddelen af 

svømmebadets gæster benytter. Sammenhængen mellem partikelkoncentrationen og forbruget af 

varmt vand er plottet som forbrug i perioder af 20 min (Figur 24). 

 

Den observerede variation er forventelig, da varmt vand forbruges af gæster både før og efter 

badning, samt til aktiviteter, samt periodevist til aktiviteter der ikke er direkte forbundet med brug 

af bassinet, som fx rengøring.  

 

Da hver badegæst benytter varmt vand både før og efter brug af bassinet vil hver badegæsts forbrug 

af varmt vand være fordelt over en længere periode end 20 min. Sammenhængen mellem 

partikelkoncentrationen og varmtvandsforbrug som mål for badebelastningen afspejles derfor 

tydeligere ved sammenligning af over perioder på 3 timer (Figur 25). I forhold til forbruget af varmt 

vand afspejler sensorens resultater derfor badebelastningen.  

 

 

FIGUR 24. PARTIKELKONCENTRATION SAMMENHOLDT MED FORBRUGET AF VARMT VAND I BRUSERNE. HVERT 

PUNKT FOR VANDFORBRUGET VISER FORBRUGET FOR DE FORGANGNE 20 MIN. FORBRUGET AF VARMT VAND 

REGISTRERES SOM ’ANTAL TÆLLINGER FRA VANDURET’, HVORFOR DER SKAL MULTIPLICERES MED 

EN GIVEN FAKTOR FOR AT FÅ DET NØJAGTIGE VOLUMEN VAND FORBRUGT. DETTE ER DOG IKKE 

GJORT HER, DA DER BLOT SKAL VISES, HVORVIDT DER ER EN UMIDDELBAR SAMMENHÆNG MELLEM 

FORBRUGET AF VANDET OG KONCENTRATIONEN AF PARTIKLER SOM MÅLT AF SENSOREN. 
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FIGUR 25. PARTIKELKONCENTRATION SAMMENHOLDT MED FORBRUGET AF VARMT VAND I BRUSERNE. HVERT 

PUNKT FOR VANDFORBRUGET VISER FORBRUGET FOR DE FORGANGNE 3 TIMER. FORBRUGET AF VARMT 

VAND REGISTRERES SOM ’ANTAL TÆLLINGER FRA VANDURET’, HVORFOR DER SKAL MULTIPLICERES 

MED EN GIVEN FAKTOR FOR AT FÅ DET NØJAGTIGE VOLUMEN VAND FORBRUGT. DETTE ER DOG IKKE 

GJORT HER, DA DER BLOT SKAL VISES, HVORVIDT DER ER EN UMIDDELBAR SAMMENHÆNG MELLEM 

FORBRUGET AF VANDET OG KONCENTRATIONEN AF PARTIKLER SOM MÅLT AF SENSOREN 

5.2.2.3 Variationer i partikelkoncentration 

 

For at få et indtryk af variationerne i partikelkoncentration blev kortere perioder sammenlignet 

(Figur 26).  

 

01-02-13 blev den cirkulerende vandstrøm i bassinet forøget, og nedenfor kan data fra 

partikelmålinger over 3 weekender ses. ”before” og ”before 2” er fra hhv. 18-01-13 til 22-01-13 

(fredag til tirsdag) og fra 25-01-13 til 28-01-13 (fredag til mandag), ”after” er data opsamlet i 

weekenden fra 08-02-13 til den 12-02-13 (fredag til tirsdag). 

 

Vi fandt, at der var god korrelation mellem de tre måleserier.  

 

Vi så desuden, at den øgede cirkulerende vandstrøm ikke så ud til at have indflydelse på 

koncentrationen af partikler i vandet. 

 

Der ses igen ingen sammenhæng mellem koncentrationen af bundet klor med koncentrationen af 

partikler i vandet.  
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FIGUR 26. PARTIKELKONCENTRATION MÅLT MED TCC PARTICLE COUNTER, SAMMENLIGNET MELLEM 

TRE DATASERIER FRA FREDAG TIL TIRSDAG. BLÅ OG GRØN SERIE ER FØR ÆNDRINGEN AF DEN 

CIRKULERENDE VANDSTRØM. RØD SERIE ER EFTER ÆNDRINGEN AF DEN CIRKULERENDE 

VANDSTRØM. DE SORTE PUNKTER ER MÅLINGER AF BUNDEN KLOR. 

5.2.2.4 Konklusion 

 

Der ses en god sammenhæng mellem stigning og fald i koncentrationen af målte partikler i forhold 

til badets åbningstider. Der ses desuden en rimelig sammenhæng mellem forbruget af varmt vand 

som indikator for besøgstallet imod koncentrationen af partikler.  

 

Der ses ingen umiddelbar sammenhæng mellem partikelkoncentrationen og koncentrationen af 

bundet klor, hvilket kan skyldes klorens reaktionshastighed med vandets forureningspartikler. 

 

Trods sensorens suboptimale performance under laboratorieforsøgene, viser målinger på 

svømmebadsvand, at sensoren vil kunne benyttes til at overåge koncentrationen af mikropartikler 

(både organiske og uorganiske) i danske svømmebade.  

 

 Vurdering af sensordata med koncentrationen af levende 5.2.3

mikroorganismer, bundet klor og antal badende 

 

Fra målekampagnen i koldtvandsbassin var det ikke muligt direkte at undersøge sammenhængen 

mellem antallet af badegæster, bundet klor og sensorens data. 

 

For at kunne sammenholde sensorens data med antallet af badegæster og koncentrationen af 

bundet klor blev sensorsystemet sat op i ’Badeanstalten Spanien’. Sensoren modtog vand fra et lille 

varmtvandsbassin på 50 m3 og temperatur på < 34 °C. Sensoren blev kørt i en samlet periode på 

over 40 dage. 

 

Varmtvandsbassinet blev udvalgt til test af sensoren, idet det bl.a. benyttes til babysvømning, der 

forløber i fastlagte lektioner med holdskift hver halve time. Dette giver et stabilt niveau af 

badegæster i fastlagte intervaller og gør det muligt at kvantificere og sammenholde antallet af 

badende med sensordata og kvalitetsparametre som ’bundet klor’ og levende bakterier (målt som 

’kim 37’) i svømmebadsvandet.  

 

Opsætning. Sensoren blev koblet til vandstrømmen ledende fra varmtvandsbassinet. Sensoren 

måler antallet af partikler i 9 sek. med pause på 111 sek. mellem hver måling. Sensoren blev 

indstillet til at måle partikler i forskellige størrelser (1,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 8,0 µm, 10,0 µm, 15,0 
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µm, 20,0 µm, 25,0 µm, 30,0 µm, 50,0 µm, 60,0 µm, 70,0 µm, 80,0 µm, 90,0 µm, 100,0 µm, 125,0 

µm). I nedenstående vises dog det samlede antal partikler for alle størrelsesfraktioner. 

 

Indholdet af bundet klor (kloraminer) blev målt hver halve time, et stykke inde i hver lektion. Frit 

og bundet klor er målt på vandprøverne; total klor er beregnet som summen af disse værdier. 

Vandprøver blev udtaget fra prøvetagningshane, der benyttes til svømmebadets egne kloranalyser 

og som er i direkte forbindelse med udtaget benyttet til sensoren.  

 

Vandets bakteriologiske kvalitet blev bestemt som ’kim 37’ ved filtrering af vandprøver og 

efterfølgende inkubation i 24 timer ved 37 °C på et generelt bakteriologisk vækstmedium, Tryptic 

Soy Agar (TSA). Herved kvantificeres koncentrationen af levende dyrkbare bakterier i 

svømmebadsvandet. Vandprøver blev opsamlet fra udløbet af sensorens flowcelle. 

 

Antallet af badegæster på hvert babysvømningshold blev optalt én gang pr. lektion af personalet i 

Badeanstalten Spanien.  

 

5.2.3.1 Resultater 

 

Resultater fra to målekampagner vises i Tabel 2 og Tabel 3. 

 

Tid 
Frit 
klor 

Total 
klor 

Bundet 
klor Voksne Babyer Skolebørn 

17-12-13 09:20 1,16 1,26 0,1 3 1 0 

17-12-13 09:40 1,02 1,14 0,12 0 0 0 

17-12-13 10:13 1,04 1,17 0,13 8 7 0 

17-12-13 10:40 1,06 1,2 0,14 7 6 0 

17-12-13 11:10 1,12 1,28 0,15 7 6 0 

17-12-13 11:40 1,11 1,28 0,17 8 7 0 

17-12-13 12:10 1,01 1,02 0,01 10 9 0 

17-12-13 12:50 1,13 1,35 0,22 9 8 0 

17-12-13 13:12 1,12 1,34 0,22 0 0 8 

17-12-13 13:43 1,17 1,37 0,2 0 0 0 

TABEL 2. VÆRDIER FOR KLOR OG ANTALLET AF BADENDE FRA MÅLEKAMPAGNE UNDER 

BABYSVØMNING 1712 2013, KL. 10.00-13.00, MED HOLDSKIFT HVER ½ TIME. 

 

Tid 
Frit 
klor 

Total 
klor 

Bundet 
klor Voksne Babyer Børn 

09-01-2014 08:00 1,14 1,22 0,08 0 0 0 

09-01-2014 09:40 0,82 1,06 0,24 2 3 0 

09-01-2014 09:51 1,18 1,36 0,18 2 3 0 

09-01-2014 10:10 1,12 1,31 0,19 10 9 0 

09-01-2014 10:40 1,12 1,33 0,21 5 4 0 

09-01-2014 11:10 1,17 1,38 0,21 8 7 0 

09-01-2014 11:40 1,14 1,38 0,24 9 9 0 

09-01-2014 12:10 1,15 1,41 0,26 7 5 0 

09-01-2014 12:40 1,24 1,48 0,24 10 9 0 

09-01-2014 13:10 1,24 1,5 0,26 4 4 0 

09-01-2014 13:40 1,25 1,53 0,28 3 2 2 

TABEL 3. VÆRDIER FOR KLOR OG ANTALLET AF BADENDE FRA MÅLEKAMPAGNE UNDER 

BABYSVØMNING 09-01-13, KL. 10.00-13.00, MED HOLDSKIFT HVER ½ TIME. 



 

74 Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 

 

Antallet af levende dyrkbare bakterier i udtagne vandprøver var for lavt til pålidelig kvantificering, 

enten som følge af klorvirkning før udtagning af vandprøverne, eller som følge af utilstrækkelig 

inaktivering af den aktive klor med natriumthiosulfat. Det har derfor ikke været muligt at 

sammenholde sensorens resultater med antallet af levende dyrkbare bakterier.  

 

Danske svømmebade analyserer vandets hygiejniske kvalitet ift. mikrobiologi én gang om måneden, 

hvorimod koncentrationen af bundet klor foretages flere gange dagligt. 

 

Bundet klor kan indirekte vise mængden af både partikulært og opløst organisk stof i vandet, mens 

sensoren måler både levende og døde (inerte) partikler. Da begge metoder giver et mål for vandets 

forureningsgrad forventer vi at finde en sammenhæng mellem sensorens resultater og indholdet af 

bundet klor. Vi forventer ydermere, at der er en sammenhæng mellem antallet af badende i 

bassinvandet og koncentrationen af både bundet klor og partikulært materiale. Omend det er to 

meget forskellige mål for vandets forureningsgrad, forventer vi dog en form for sammenhæng 

mellem sensorens data og indholdet af bundet klor. Dette vurderes ud fra datasættet fra 17-12-2013. 

(På baggrund af problemer med ustabilt vandflow igennem sensorens flowcelle både 12-12-2013 og 

09-01-2014, kasseres disse datasæt.) 

 

 

FIGUR 27. MÅLING AF PARTIKLER, TOTAL-, FRIT- OG BUNDET KLOR D. 17-12-2013. MÅLING AF BUNDET 

KLOR KL 12.10 ANTAGES AT VÆRE EN FEJLMÅLING.   

Fra start af babysvømning stiger koncentrationen af partikler stabilt indtil ca. kl. 12.15, hvorefter 

signalet bliver mere svingende (Figur 27). Det er ikke undersøgt, hvad der kan forårsage denne 

svingende koncentration af partikler, men det kan potentielt skyldes fækalt uheld eller 

ekstraordinær frigivelse af partikler fra slimhinder.  

 

Efter ophør af babysvømningsholdene ses meget tydelig variation i partikelkoncentrationen, hvilket 

kan skyldes, at der her er løbende udskiftning af de badende i bassinet. Da bassinets vandvolumen 

kun er 50 m3 vil små forskelle i badebelastning forventeligt give tydelige variationer i 

koncentrationen af partikulært materiale.  

 

Koncentrationen af organisk stof sænkes løbende fra vandet ved filtrering og nedbrydning, men 

partikelmålingerne viser, at den samlede koncentration af organisk stof er stigende, så længe der 

kommer nye badende i bassinet. Både antallet af badende ved udtagning af vandprøven, sammen 

med det tidligere antal af badende, har derfor indflydelse på koncentrationen af partikulært og 

opløst stof i vandet. 

 

Omend antallet af badende, bundet klor og sensormålinger kun kan sammenlignes på 5-6 

punkter/intervaller har vi valgt kun at bruge data fra perioden med babysvømning til videre analyse 

(kl. 10.00-13.00), da badebelastningen her er stabil i intervaller af 30 minutter. Sammenhængen 
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mellem datapunkterne illustreres med en lineær regression, men er ikke yderligere statistisk testet. 

Tendensen illustreres med ret linje.  

 

Figur 28 viser sammenhængen mellem antallet af badende og bundet klor.  

 

 

FIGUR 28. ANTALLET AF BADENDE (VOKSNE + SPÆDBØRN) SAMMENHOLDT MED KONCENTRATIONEN 

AF BUNDET KLOR. 

Da der ikke er nogen pause mellem holdene, hvor filtreringen kan reducere koncentrationen af 

organisk stof til en stabil baseline, antager vi, at mængden af opløst og partikulært materiale i 

vandet kommer fra det hold, der er i vandet på tidspunktet for prøveudtagning, samt fra de forrige 

hold. Mængden af bundet klor sammenholdes derfor med det akkumulerede antal af badegæster 

(voksne + spædbørn) op til udtagning af vandprøven.  

 

Der tages ikke højde for rensegraden og nedbrydningen af organisk materiale som følge af 

henholdsvis filtrering og kemisk oxidation vha. klor. Det er dog forventeligt, at koncentrationen af 

organisk materiale ville stige kraftigere, uden indflydelse fra filtrering og klorering. 

 

Som for bundet klor, ses ligeledes en positiv korrelation mellem antallet af badende og 

koncentrationen af partikler i badevandet (Figur 29). Koncentrationen af partikler beregnes som en 

gennemsnitsværdi af 6 datapunkter målt over 3 minutter. 
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FIGUR 29. DET GENNEMSNITLIGE ANTAL AF PARTIKLER SOM FUNKTION AF ANTALLET AF BADENDE. 

GENNEMSNITTET ER BEREGNET PÅ BAGGRUND AF PARTIKELMÅLINGER FOR HELE LEKTIONEN (½ 

TIME). SPREDNINGEN AF PARTIKELMÅLINGSDATA ER VIST SOM STANDARDAFVIGELSEN FOR HVER 

GENNEMSNITLIG VÆRDI. 

Der ses stor variation i de sidste målepunkter - som bemærket i Figur 27 - hvilket mindsker den 

lineære regressions robusthed. Denne variation har også indflydelse på sammenhængen mellem 

koncentrationen af bundet klor og partikler i vandet (Figur 30). Mens koncentrationen af bundet 

klor stiger jævnt, viser sensormålingerne små variationer i partikelkoncentrationen. Denne 

variation afspejler sandsynligvis den varierende partikelkoncentration man må forvente at finde i 

dynamisk system som et svømmebad. I modsætning til tidligere målinger (se afsnit 5.2.2) ses en 

sammenhæng mellem koncentration af partikler og indholdet af bundet klor.  

 

 

FIGUR 30. DET GENNEMSNITLIGE ANTAL AF PARTIKLER SOM FUNKTION AF KONVENTRATIONEN AF 

BUNDET KLOR. PARTIKELGENNEMSNITTET ER BEREGNET PÅ BAGGRUND AF PARTIKELMÅLINGER FOR 

EN 3 MIN. PERIODE OMKRING UDTAGNINGEN AF VANDPRØVEN TIL MÅLING AF BUNDET KLOR. 

SPREDNINGEN AF PARTIKELMÅLINGSDATA ER VIST SOM STANDARDAFVIGELSEN FOR HVER 

GENNEMSNITLIG VÆRDI. 
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5.2.3.2 Konklusion 

 

Omend bundet klor og partikelmålinger er to meget forskellige analysemetoder, ser det ud til, at 

partikelmålingerne giver et brugbart online billede af forureningsgraden af svømmebadsvandet, der 

er sammenligneligt med værdierne for bundet klor. Det er dog ikke muligt at be- eller afkræfte 

hvorvidt koncentrationen af bundet klor afspejler det aktuelle niveau af organisk materiale i vandet, 

eller hvorvidt der er en tidsmæssig forskydning i dannelsen af bundet klor som tidligere observeret 

for andre klor-biprodukter (Miljøprojekt nr. 1201, 2007). 

 

Ud fra resultaterne af de enkelte målekampagner fra Svømmestadion, Aarhus, og Badeanstalten 

Spanien, vurderer vi, at partikelsensoren giver et brugbart realtidsbillede af badevandets reelle 

smudsgrad.  

 

5.3 Afdækning af sensorsystemet potentiale i forhold til drift og 

overvågning 

 
 Sammenfatning 5.3.1

 

Sensorens potentiale i forhold til drift og overvågning blev belyst under målekampagnen beskrevet i 

DP 1. Vores målinger indikerer, at sensoren vil være anvendelig til overvågning af badevand fra 

danske svømmehaller, og at den automatisk kan give et hurtigt mål for driftsforstyrrelser som 

filtergennembrud eller reduceret filtreringseffektivitet som følge af fx retur-skyl.  

 

Udover overvågning af vandets indhold af partikler, som mål for vandets forureningsgrad, vurderes, 

at sensoren ville kunne give værdi i svømmebadene ved to typer anvendelse:  

 

- Måling på returskyllevand fra sandfiltre 

- Monitering af partikler i vandstrøm efter filterenhed 

 

 Måling på returskyllevand fra sandfiltre 5.3.2

 

Det foreskrives, at sandfiltre i dag skal returskylles en gang hver uge for at sikre et velfungerende 

filter. Længden af returskylletiden vil dog være afhængig af mængden af organisk materiale i 

filteret, og der er derfor potentiale for at kunne tilpasse returskylletiden efter forureningsmængden 

målt i udløbet af returskyllevandet. Der er potentielt store besparelser at hente ved at kunne styre 

returskylningen, idet vandforbruget forbundet med denne proces er betydeligt.  

 

Sensorens anvendelse til måling på returskyllevand blev vurderet ud fra måling på vandet under to 

returskylninger ved svømmehallen Odense Universitet. 

 

For at tilslutte sensoren til måling af partikler i returskyllevandet, tilsluttes en slange fra sensorens 

indtag til vandstrømmen fra returskylningen. Returskyllevandet bliver derefter pumpet op til 

sensoren (Figur 31 og Figur 32).  



 

78 Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 

 

 

FIGUR 31. DIAGRAM, DER VISER OPSÆTNING FOR TEST AF SENSOREN TIL MÅLING AF 

RETURSKYLLEVAND. 

 

FIGUR 32. MÅLING AF RETURSKYLLEVAND 

På baggrund af den gennemførte målekampagne vurderes det, at sensorens følsomhed er 

tilstrækkelig til at måle partikelkoncentrationerne, dog vurderes det, at sensorens responstid med 

nuværende konfiguration og udformning er for stor. Dette skyldes primært, at flow-vejen fra udtag 

til selve flowcellen, hvilket med den aktuelle flowrate vurderes at give en responstid på adskillige 

minutter. Enten skal designet af flowvejen til selve den målende flowcelle rekonstrueres således, at 

denne responstid minimeres, eller også vurderes det at anvendelse af et turbidimeter, til måling af 

partikelkoncentrationen in-line direkte i vandstrømmen, sandsynligvis vil være mere direkte 

anvendeligt.  

 

 Online overvågning af driftsforstyrrelser 5.3.3

  

Korrekt fungerende filterenheder sikrer, at vandets indhold af forureningspartikler herunder 

mikroorganismer tilbageholdes. Ved uregelmæssigheder i drift kan der dog ske filtergennembrud, 

hvilket potentielt kan frigive store mængder af forureningspartikler, tilbageholdt i filteret, til 

bassinet.  

 

Biosenstry5000 systemet muliggjorde at sende en SMS og give en elektrisk respons ved 

overskridelse af et brugerbestemt interval. Sensorsystemet fra Klotz, der blev benyttet som en 

erstatning og blev afprøvet her i projektet, har i den leverede konfiguration ikke umiddelbart disse 

muligheder. Sensoren kommer alene udstyret med softwareløsning til registrering af data. En 
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egentlig softwareløsning skal dog tilpasses den enkelte svømmehal baseret på deres IT-system, 

hvilket ikke har været muligt i dette projekt.  

 

Sensorsystemets potentiale vurderes i forhold til 2 driftshændelser: 

 

1) Partikelfrigivelse ved trykstød i sandfilter med flokkulering (ST1). 

2) Partikelfrigivelse/tilbageholdelse i sandfilter med flokkulering efter returskylning (SR1). 

 

Sensoren blev indstillet til at måle partikler i forskellige størrelser (1,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 8,0 µm, 

10,0 µm, 15,0 µm, 20,0 µm, 25,0 µm, 30,0 µm, 50,0 µm, 60,0 µm, 70,0 µm, 80,0 µm, 90,0 µm, 

100,0 µm, 125,0 µm). I nedenstående vises dog det samlede antal partikler for alle 

størrelsesfraktioner. 

 

Der blev tilført fluorescerende partikler (Microspheres) til bassinet før filterenhederne (beskrevet i 

DP 1). Disse partikler har en defineret diameter på 4,50 µm. 

 

Effekten af forskellige driftsforhold blev vurderet med tre målemetoder: 

 

1) Mikroskopi: Koncentrationen af fluorescerende partikler i vandprøver udtaget efter filteret blev 

analyseret ved fluorescensmikroskopi. 

2) Turbiditet: Turbiditeten i vandet efter filteret blev målt med et turbidimeter. 

3) Partikler: Det totale antal af partikler blev målt med sensoren TCC Particle Counter. 

 

Sensormålingerne blev udført med en flowrate igennem sensorens flowcelle, på 50 ml min-1. Der 

blev målt i 5 sekunder med 5 sekunders pause imellem målingerne. 

 

Nedenstående grafer viser data fra målekampagnen.  

 

- Fra det analyserede data observeres en tilsyneladende tidsforskydning mellem 

partikelsensordata, turbidimeter og prøvefraktioner analyseret ved mikroskopi - direkte 

sammenligning af de forskellige data er derfor vanskeliggjort.  Vi har derfor bedømt data ud fra 

den generelle trend i data. 

- Målingerne med partikelsensoren viser tydeligere udslag, hvilket korresponderer med 

turbiditetsmålingerne (målt som Nephelometric Turbidity Units (NTU)). Data indikerer, at 

partikelsensoren er meget følsom, og vil kunne benyttes til at detektere forhøjede 

partikelkoncentrationer fx som følge af filtergennembrud. 

- Filterene har kørt stabilt under generelle driftsforhold før forsøgene, hvorfor der forventeligt 

har ophobet sig større mængder af partikulært materiale i filtermaterialet. Ved 

filtergennembrud vil koncentrationen af fluorescerende partikler derfor udgøre en mindre 

fraktion af det frigjorte partikulære materiale.  
 

Filtergennembrud detekteres både med partikelsensor og igennem mikroskopi af fluorescerende 

partikler i filtratet (bemærk forskel i akse-værdier). 
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I forsøget blev der desuden målt turbiditet. Her er en mindre tidsforskydning, sandsynligvis fordi 

partikelsensoren er placeret i serie efter turbidimeteret. Igen afspejler partikelsensoren, med høj 

følsomhed, resultaterne for turbidimeteret (bemærk forskel i akse-værdier). 
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5.3.3.1 Konklusion 

 

Fra det analyserede data observeres en tilsyneladende tidsforskydning mellem partikelsensordata, 

turbidimeter og prøvefraktioner analyseret ved mikroskopi. Trods dette vurderes det ud fra den 

samlede datamængde fra de forskellige målekampagner igennem projektet, at partikelsensoren vil 

kunne benyttes til at detektere forhøjede partikelkoncentrationer fx som følge af filtergennembrud. 

 

På baggrund af forskellige parametre fra de svømmebade, hvor sensoren har været afprøvet 

(vandforbrug, bundet klor, åbningstider etc.), vurderes, at partikelmåling giver et hurtigt og 

detaljeret billede af vandets forureningsgrad og vil kunne benyttes til generel overvågning af 

svømmebadsvandet.  

 

Efter flere målekampagner i Badeanstalten Spanien har det vist, at det mest følsomme ved sensoren 

er den peristaltiske pumpe, der skal sørge for, at der kommer et stabilt flow igennem sensorens 

flowcelle. Da sensoren ikke har en indbygget flowmåler er det essentielt for resultaterne, at flowet er 

konstant.  

 

En del af det generelle vedligehold og kvalitetssikring i forbindelse med fremtidig implementering 

af partikelsensorer i svømmebade, vil være at sikre et konstant flow. Ved direkte kobling af sensoren 

til tryksatte systemer, hvor flowet overvåges konstant, vil overvågning af flow sandsynligvis være en 

del af den generelle overvågning. 
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