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Resume:  
Projektet har demonstreret, at elektrokoagu 
lering kan anvendes til at fjerne arsen i drik-
kevand. I en elektrokoaguleringscelle oplø-
ses jern fra jernelektroder, og dette jern vil 
sammen med det allerede tilstedeværende 
jern i råvandet binde arsen, når jern oxide-
res ved beluftning og fælder ud som partik-
ler. Ved filtrering, fjernes således både jern 
og arsen. Ved elektrokoagulering undgår 
man håndtering og dosering af jernsaltop-
løsninger, der ofte anvendes til arsenfjer-
nelse. Ved forsøgene er arsen blevet redu-
ceret til under grænseværdien for drikke-
vand - fra 40 µg/l til 2,5-5 µg/l. 
 
Forsøgsanlægget kan anvende fra 2 til 8 
elektroder. Jern opløses fra anoden, men 
da polariteten af elektroderne skiftes med 
korte intervaller bliver der opløst jern fra alle 
elektroder, og man undgår på den måde 
kraftige belægninger på katoderne. Jo stør-
re strømtæthed, der anvendes på elektro-
derne, jo mere jern går i opløsning. Ved de 
fleste forsøg er anvendt en strømtæthed fra 
0,034 til 0,337 A/dm2, men det kan ikke 
udelukkes, at der i praksis er bedre økono-
mi ved at øge strømtætheden helt op til 0,5 
A/dm2. Driftsudgifterne til rensning af arsen i 
drikkevand ved elektrokoagulering vil for-
mentlig være ca. 0,11 kr/m3. 
 
 
Forbehold:  
Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, 
offentliggøre rapporter inden for miljøsekto-
ren, finansieret af Miljøministeriet. Det skal 
bemærkes, at en sådan offentliggørelse 
ikke nødvendigvis betyder, at det pågæl-
dende indlæg giver udtryk for Naturstyrel-
sens synspunkter. Offentliggørelsen betyder 
imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at ind-
holdet er interessant for en bredere kreds. 
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1 Sammendrag og konklusion 
Projektet har demonstreret, at elektrokoagulering kan anvendes til at fjerne arsen i 
drikkevand. I en elektrokoaguleringscelle opløses jern fra jernelektroder, og dette 
jern vil sammen med det allerede tilstedeværende jern i råvandet binde arsen (co-
precipitation), når jern oxideres ved beluftning og fælder ud som partikler. Når par-
tiklerne tilbageholdes ved filtrering, fjernes således både jern og arsen.   

Traditionelt doseres jern i form af jernsaltopløsninger, men denne metode indebæ-
rer en række ulemper. Den afprøvede metode med EC-cellen er derimod baseret på, 
at jern tilsættes ved at dette går i opløsning fra stålelektroder. Den efterfølgende co-
preciptation er principielt den samme for de to processer. Ved afprøvningen af cel-
len er der derfor fokus på mængden af jern, som EC-cellen kan generere - herunder 
optimeringen af strømforbruget til opløsning af jernet. 

Ved forsøgene er arsenkoncentrationen i vandet blevet reduceret fra 40 µg/l til 2,5-
5 µg/l. Der kan formentlig opnås endnu lavere arsenkoncentrationer ved større 
jerndosering og en mere effektiv filtrering. 

Den afprøvede EC-celle er forsynet med både elektroder og stålskilleplader. Cellen 
kan principielt fungere uden skilleplader, men den største jern generering blev op-
nået, når der blev anvendt skilleplader. Her kunne man med nye elektroder og skil-
leplader få 2-4 gange mere jern opløst, end det er teoretisk muligt. Allerede i løbet 
af det første driftsdøgn blev jernafgivelsen dog mindre end de teoretisk 1,04 g jern 
pr. Ah (Ampere hour - dvs. Ampere * timer). Ikke bare i starten men under elek-
trodernes levetid opnås langt den største jernafgivelse, når der samtidig anvendes 
stålskilleplader. Den teoretiske forklaring herpå, har vi ikke kunnet fremskaffe. 

Med forsøgsanlægget kunne vi i bedste fald med 100 kWh opløse op til 1 kg jern. I 
praksis kan man næppe opløse mere end ca. 1/3 af elektrodernes vægt, da de efter-
hånden bliver gennemtærede og må udskiftes. Alt i alt koster det ca. 11 øre at rense 
1 m3 drikkevand, hvis disse tal anvendes. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan 
opnås bedre resultater og billigere rensning med et større EC-anlæg, hvis man an-
vender lidt højere strømtæthed, end vi har anvendt ved forsøgene. Til sammenlig-
ning kan oplyses, at vandværket i dag bruger jernsulfat svarende til 4,8 øre pr. m3 
vand. 
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Ved forsøgene har vi afprøvet strømtætheder mellem 0,034 og 0,337 A/dm2. Ved 
hovedparten af forsøgene har vi anvendt strømtætheder mellem 0,067 og 0,202 
A/dm2. De indledende forsøg tyder på, at man måske kan opnå den bedste drifts-
økonomi ved at anvende strømtætheder mellem 0,35 og 0,50 A/dm2. Godt nok sti-
ger modstanden hurtigere ved store strømtætheder, men til gengæld opløses mere 
jern. Samtidigt stiger effektforbruget på jævnstrømssiden ikke så voldsomt, hvis 
man vedligeholder systemet korrekt, ved at holde skillepladerne så pæne som mu-
ligt.  

Modstanden i cellen er i høj grad bestemt af belægninger, som under driften dannes 
på elektroderne. Forsøgene har vist, at det er hensigtsmæssigt at have forholdsvis 
korte polvendingstider (3 min), idet dette forebygger dannelsen af belægninger.  

Strømtætheder på 0,35-0,50 A/dm2 blev ikke undersøgt, idet de første forsøg indi-
cerede, at der skulle anvendes en lavere strømtæthed. Senere resultater viste imid-
lertid, at der ved disse forsøg formentlig har været opløst meget mere jern, end 
hvad der er anført i resultatskemaet. Årsagen hertil er, at den først anvendt kolori-
metriske målemetode var fejlbehæftet, hvilket førte til nogle fejlvurderinger 

Forsøgene tyder på, at elektrokoagulering er en lidt dyrere metode til at dosere jern 
til fjernelse af arsen i drikkevand end den traditionelle kemikaliedosering. Metoden 
virker dog tilsyneladende lige så godt som dosering med jernsulfat, som man i dag 
anvender på Nørre Åby vandværk. Ved elektrokoagulering undgår man håndtering 
af korrosive og ætsende kemikalier, hvilket måske kan retfærdiggøre en lidt dyrere 
driftsøkonomi.  

Det er lidt usikkert hvor stor EC-celle, der skal anvendes til behandling af meget 
store vandflow, da den afprøvede EC-celle havde noget større kapacitet end anført 
af leverandøren. Ved dimensioneringen spiller det også ind, hvor meget jern, der 
ønskes tilsat pr. m3 vand. 
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2 Indledning 
Arsen er carcinogent og årsag til mange slags cancer, og der er derfor alt mulig 
grund til at fjerne arsen bedst muligt ved drikkevandsbehandlingen, så man kom-
mer under den gældende grænseværdi med størst mulig margin. Derfor er arsen i 
drikkevand et problem, som har myndighedernes store opmærksomhed. 

Det er velkendt, at arsen i drikkevand kan fjernes sammen med jern, hvor der er 
store mængder jern i grundvandet. Mange steder er jernkoncentrationen dog så lil-
le, at der må tilsættes ekstra jern for effektivt af fjerne arsen. Som regel tilsættes 
dette i form af ferrichlorid eller ferrosulfat. Jernet udfælder som hydroxid 
[Fe(OH)3] og kan herefter sammen med arsen fjernes i almindelige sandfiltre. Den-
ne metode har vist sig at være så effektiv, at man normalt kan komme ned under 
grænseværdien for arsen, der er på 5 µg/l. 

Kemic Vandrens A/S arbejder bredt inden for vandrensning og har leveret flere 
anlæg, hvor arsen fjernes ved den beskrevne kemiske fældning med jernsalt. Flere 
vandværker finder processen besværlig og svinende, da man skal håndtere farlige 
og ætsende kemikalier. Derfor har Kemic Vandrens længe ledt efter en ny og rene-
re metode, der er lige så effektiv som den kemiske fældning. Vi er opmærksomme 
på, at der findes effektive absorptionsmetoder på markedet, men disse er forholds-
vis dyre i drift og har derfor aldrig vundet større indpas på større vandværker i 
Danmark. 

Elektrokoagulering (EC) er en relativ ny teknologi, hvor man tilsætter jern til spil-
devand ved at opløse en jernanode med elektrisk strøm. Flere undersøgelser tyder 
på, at jern tilsat på denne måde er lidt mere effektiv til arsenfjernelse, end når jern 
tilsættes som et jernsalt. Det skyldes blandt andet, at man ved EC kan fjerne både 
arsen(III) og arsen(V), mens man ved fældning kun kan fjerne arsen(V). Samtidig 
har metoden den fordel, at man ikke skal håndtere ætsende kemikalier og dosere 
disse flydende korrosive opløsninger. Meget tyder på, at EC kunne være den nye 
og renere metode, som vi har efterlyst i flere år. 

Formålet med dette projekt er en afprøvning af elektrokoagulering til rensning af 
arsen i drikkevand - herunder optimering af EC-anlægget og hele rensemetoden 
med henblik på fremtidig anvendelse og salg i Danmark og udlandet. 
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3 Elektrokoagulering 
Jern- og aluminiumsalte anvendes i vid udstrækning som fældningsmiddel til rens-
ning af mange typer af vand. Mange steder i verden har man udviklet anlæg, hvor 
jern og/eller aluminium tilføres fra de respektive metaller ved en anodisk oxidation 
af metallet i en elektrolysecelle. Det kaldes også elektrokoagulering og forkortes 
EC (electro coagulation). De vigtigste elektrodeprocesser er: 

Anode:  1) Feo   →   Fe+2  +  2e-

   2)   2H2O  →  O2  +  4H+  +  4e-

Katode:  3)   4H+  +  4e-   →   2H2

   4)   2H2O  +  2e-   →  2OH-  +  H2

Det kan forekomme, at Fe+2 oxideres til Fe+3 af den dannede ilt eller direkte ved 
anoden. Fe+3 vil imidlertid straks udfældes som brune partikler af ferrihydroxid, 
Fe(OH)3. Det er ferrihydroxid, som fjerner arsen(V) ved en medfældning (co-
precipitation). Man kan risikere at få jernholdige belægninger på katoden, hvilket 
dog kan minimeres ved hyppigt at skifte polaritet på elektroderne. 

Hvis der er tilstrækkelig jern i grundvandet udfældes arsen(V) sammen med jern. 
Er dette ikke tilfældet tilsætter man på vandværkerne et jernsalt, for på denne måde 
at opnå en effektiv fjernelse af arsen. Når jern iltes, udfældes ferrrihydroxid, som 
fjernes i et sandfilter. Anvendes et EC-anlæg vil man formentlig også få iltet noget 
arsen(III) til arsen(V), hvilket burde medføre end endnu bedre arsenfjernelse, end 
hvis man doserer jernsalte. 

Ved elektrolyseprocessen gælder det om at udnytte strømmen til opløsning af jern 
og minimere dannelsen af ilt. Det gøres ved at holde en passende strømtæthed på 
anoden. I [1] har man undersøgt strømtætheder fra 0,08 til 0,48 A/dm2. Den hurtig-
ste fjernelse af arsen opnåede man ved 0,48 A/dm2, men ved høj strømtæthed ud-
nyttes strømmen dårligere, da en større del af strømmen bruges til vandsønderde-
ling (dannelse af ilt og brint). I [2] opnåede man god arsenfjernelse med strømtæt-
heder fra 0,065 til 0,153 A/dm2. Også her fjernede man mest arsen ved de højeste 
strømtætheder. 
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Da jern spiller en afgørende rolle ved rensningen skal der ved forsøgene  løbende 
følges op på, hvor meget jern, der afgives fra elektroderne. Det skal endvidere un-
dersøges, hvor meget elektricitet, der skal anvendes for at opnå den nødvendige 
jernkoncentration i vandet. Derfor skal der laves løbende jernmålinger under forsø-
gene for at få tilstrækkelige data til at kunne vurdere metodens praktiske anvendel-
se. Arsenmålingerne skal anvendes til at vurdere metodens renseeffektivitet. 
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4 EC forsøgsanlæg 
I dette projekt skal et EC forsøgsanlæg afprøves på Nørre Åby vandværk, hvor der 
er meget arsen i grundvandet (op til 40 µg/l). Anlægget skal behandle en delstrøm 
på ca. 1000 l/h - først i en EC-celle, hvorefter vandet beluftes og filtreres. Det i for-
søgsanlægget rensede vand må ikke bruges som drikkevand og udledes derfor til 
kloak. 

Forsøgsanlægget blev leveret til Kemic Vandrens i marts 2011, hvorefter det blev 
gennemgået og afprøvet hos Kemic Vandrens. Resultaterne fremgår af bilag A-G.  

Det blev herefter besluttet, hvordan forsøgsanlægget skulle installeres på Nørre 
Åby Vandværk. Flow-sheet af det komplette forsøgsanlæg er vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Flow-sheet af forsøgsanlægget installeret på Nørre Åby vandværk. 

 

Nedenfor ses billeder af EC-anlægget inden ibrugtagning. 
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Figur 2: EC-anlæg med forfilter, pumpe, elek-

trolysecelle og el-skab 

 

 
Figur 3: Selve EC-cellen med elektroder, men 
uden skilleplader. Elektroder er ikke anbragt 
korrekt. 

Forsøgsanlægget er forsynet med følgende instrumentering: 
 
› Timetæller, som måler antallet af timer, der har været strøm på anlægget 
› Multiinstrument, der måler effekten og strømforbruget som input kW og kWh-

sum 
› Volt og Amp på DC-kredsløbet måles på el-skabet 
› Flowmåler, anbragt på tilløb til EC-cellen, hvor vandstrømmen aflæses. 
› Vandur monteret på afgang efter filter, hvor den akkumulerede vandmængde 

aflæses  
 
Selve EC-cellen kan benyttes med 1,2 eller 4 anoder, idet der samtidigt altid an-
vendes lige så mange katoder. Polariteten af pladerne vendes automatisk og skiftes 
typisk med 2-10 minutters intervaller. Mellem elektroderne kan der anbringes stål 
skilleplader, således at der mindst anbringes 1 skilleplade mellem to elektroder. 
Stål leder ligesom vand den elektriske strøm, men ellers er funktionen af stålpla-
derne ikke helt klart beskrevet af leverandøren. Skillepladerne får under driften 
belægninger, der er med til at øge den elektriske modstand i cellen. Det er tilsyne-
ladende også muligt at køre uden skilleplader, hvilket skal undersøges nærmere. 
 
Ved forsøgene i Nørre Åby er følgende punkter undersøgt: 
 
› Metodens egnethed til denne opgave (drift, vedligeholdelse, opbygning) 
› Metodens driftsøkonomi 
› Metodens renseeffektivitet for arsen. 
› EC-cellens optimale konfiguration (elektroder, skilleplader m.m.) 

Metodens optimale driftsparametre (polvendingstid, strømtæthed m.m.) › 
 

 



   
12 FJERNELSE AF ARSEN I DRIKKEVAND VED ELEKTROKOAGULERING 

5 Forsøg 
Forsøgene blev udført på Nørre Åby vandværk, hvor råvandet har et arsenindhold 
som ligger ret konstant omkring 40 µg/l. Jernindholdet, som er vigtigt pga. den be-
skrevne medudfældning af arsen V (co-precipitation), er omkring 1,6 mg/l.  

For at få afdækket eventuelle problemer, der med tiden vil kunne opstå i en reel 
driftssituation er der gennemført langvarige undersøgelser med forsøgsanlægget.. 
De vigtigste resultater er dog opnået gennem nogle enkelte intensive forsøgspro-
grammer af én dags varighed, hvor man har ændret på en række driftsparametre og 
målt konsekvenserne heraf.   

Der er ved projektet brugt uventet meget tid på at få EC-cellen til at køre ordentligt 
- herunder at finde den optimale strømstyrke og elektrodeantal samt elektrodepla-
cering. Vi havde fra start en forventning om, at EC-cellen bare skulle kobles til og 
indstilles på de anbefalede værdier. Så simpelt var det imidlertid ikke og justerin-
gerne har kostet meget tid og givet store forsinkelser undervejs. Leverandøren af 
EC-anlægget har givet meget support undervejs, men kunne ofte ikke forklare år-
sag eller afhjælpning af de tekniske problemer, som opstod. I  Tabel 1 er vist en 
samlet oversigt over testforløbet. 
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Dato kl. Time-
tæller

Timer kWh-
måler

kWh Vand-
måler

m3 Middel
m3/h

Se afsnit Aktivitet

30.08.11 11.45 8548,78 5246,71 5.2 COWI indkøring (forsøg start)

1160 655,29
Start: 6 elektroder, 29.09: 8 nye elektroder + plader
5-104V, 1-5A, polvending = 10 min

01.11.11 11.10 9708,31 5902,00 1109,03 5.3 COWI opfølgning og test

174 123,50 167,97 0,96
8 elektroder + 9 skilleplader
67-87V, 4,8-6,3A, 0,32-0,42 A/dm2, polvending = 10 min

11.11.11 10.30 9882,50 6025,50 1277,00 Kemic opfølgning

96 81,32 91,17 0,95
8 elektroder + 9 skilleplader
71-87V, 4,8-5,3A, 0,32-0,36 A/dm2

16.11.11 10.55 9978,26 6106,82 1368,17 5.4
COWI opfølgning og test
Kemic: Nye elektroder og plader kl. 13

556 301,98 433,41 0,78
8 elektroder + 9 skilleplader
5-105V, 3-7A, 0,2-0,5 A/dm2, polvending = 10 og 5 min

19.12.11 10.55 10533,89 6408,80 1801,58 5.5
COWI opfølgning og test
Kemic: Nye elektroder og plader fra start

864 270,70 688,19 0,80
8 elektroder + 9 skilleplader
Start: 7,4V, 2A, 0,135 A/dm2
Januar: 61-109V, 1-2A, 0,067-0,135 A/dm2, poltid = 3 min

05.03.12 11.05 11398,05 6679,50 2489,77 5.6
COWI opfølgning og test
Kemic: Nye elektroder og plader fra start

224 75,37 185,17 0,83
8 elektroder + 9 skilleplader
33-38V, 1,5-1,9A, 0,101-0,128 A/dm2, 353-362W, poltid = 3min

16.03.12 12.45 11621,69 6754,87 2674,94 5.7
COWI: aflæsning+prøvetagning
Kemic: Skilleplader fjernet

332 114,06 271,63 0,82
8 elektroder uden skilleplader
33-38V, 1,9-2,0A, 0,128-0,135 A/dm2, 353-362W, poltid = 3 min

21.03.12 19.00 11730,00 6793,56 2761,40 5.7 COWI, aflæsning og prøvetagning (forsøg slut)
Sum 3405 1622 1838

 Tabel 1: Oversigt over testprogram for pilotanlæg i Nørre Åby
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5.1 Indkøringsforsøg hos Kemic Vandrens 
Indledningsvist blev der foretaget nogle orienterende indkøringsforsøg hos Kemic 
Vandrens for at lære EC-cellen at kende. Resultaterne fremgår af Bilag A. Af disse 
forsøg lærte vi, hvor stor strømstyrke, der ved et givet flow skulle anvendes for at 
få en passende mængde jern opløst. Vi afprøvede strømtætheder på 0,054 til 0,384 
A/dm2. Resultaterne tyder på, at der i praksis nok skal anvende strømtæthed på 0,1-
0,2 A/dm2, hvilket i de efterfølgende forsøg blev nøjere undersøgt.  

5.2 Indkøringsforsøg i Nørre Åby, 31.08.2011 
Opstart af forsøgsanlægget på Nørre Åby Vandværk blev foretaget af COWI den 
30.08.2011. Samtlige forsøgsresultater fremgår af Bilag B. 

Under opstarten blev der anvendt både 4 og 6 anoder med en strømtæthed varie-
rende fra 0,27 A/dm2 til 0,54 A/dm2. Jernkoncentrationen blev målt i udløbet fra 
EC-cellen, idet den generede jernmængde i cellen bestemmes som følger: 

Genereret jern  =  tilført jern = Jernud -  Jernind  

Der blev i EC-cellen genereret jernmængder mellem 2,53 mg/l og 3,57 mg/l. Til 
sammenligning kan nævnes, at der ved selve vandværkets drift blev doseret ca. 
2,86 mg/l jern i form af ferrosulfat. Vandværket har dog siden nedsat doseringen af 
jern noget. 

Den genererede jernmængde (her også kaldet tilført jern) varierede fra 0,53 til 0,81 
g/Ah, hvor Ah står for Ampere hour (dvs. Ampere * timer). Teoretisk kan der op-
løses 1,04 g jern pr. Ah ved dannelse af Fe+2. Strømeffektivitet var således ganske 
god på trods af den forholdsvis høje strømtæthed. 

Da de to sandfiltre, som skulle tilbageholde det dannede jernhydroxid og arsen, 
fungerede ikke særlig godt under opstarten, idet disse først lige var taget i brug. 
Erfaringen viser, at filtrene først fungerer optimalt, når de har været i drift nogle 
dage. 

5.3 Opfølgning, 01.11.2011 
Den 01.11.2011 foretog Kemic Vandrens service på anlægget, og COWI lavede 
nogle tests. Anlægget kørte nu med 8 elektroder (4 anoder + 4 katoder), og havde 
siden opstart den 30.08.2011 kørt i alt 1.160 timer. I denne periode havde EC-
cellen brugt 657 kWh og behandlet ca. 1.160 m3 vand. Vandflowet var ca. 1 m3/h.  

I perioden varierede strømstyrken mellem 1 og 5 A, idet strømmen faldt i takt med, 
at modstanden i cellen steg. Dette skyldtes en kraftig belægningsdannelse på skil-
lepladerne. For at fastholde strømstyrken blev spændingen forøget. På billedet ses 
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kraftig okkerbelægning på elektroder og skilleplader, ligesom der er samlet en del 
brune jernhydroxidpartikler i vandreservoiret uden om cellen. 

Samtlige resultater fra opfølgningen den 1.11.2011 fremgår af Bilag C. 

 

Figur 4: EC-cellen i drift med kraftig okkerbelægninger på elektroder og skilleplader.  

Ved opstart af EC-cellen blev først anvendt en strømtæthed på 0,425 A/dm2. Her-
ved opløstes 1,53 mg/l jern svarende til 0,24 g jern pr. Ah. Senere blev strømtæthe-
den nedsat til 0,337 A/dm2, hvor der blev opløst 1,21 mg/l jern, svarende til 0,23 g 
jern pr. Ah. Der blev fundet henholdsvis 5,0 µg/l og 4,0 µg/l arsen efter beluftning 
og filtrering. Der blev tilsyneladende ikke fjernet mangan i filtrene, hvilket ifølge 
Kemic Vandrens´s erfaringer kan tage flere uger med nye filter.  

5.4 Opfølgning, 16.11.2011 
Den 16.11.2011 blev der skiftet både elektroder og skilleplader, fordi spændingen 
var blevet meget høj på grund af belægninger på skillepladerne. Det var meget van-
skeligt at fjerne skillepladerne, da de var belagt med tykke mørke lag, som gjorde, 
at rillerne var fyldt ekstra meget ud. Elektroderne havde derimod ingen belægnin-
ger, men de var derimod delvis gennemtærede. Begge dele ses tydeligt på billeder-
ne. 
 

  

Figur 6: Gennemtæret elektrode Figur 5: Skilleplade med kraftige belægninger 

De udskiftede elektroder og plader havde været i kontinuert drift siden 29.09.2011 
svarende til 48 dage. Antages det, at der i perioden er opløst ca. 2 g jern pr. time, 
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svarer det til, at der i alt er opløst 2.304 g jern. Da én elektrode vejer 433 g, vejer 8 
elektroder 3464 g, hvilket betyder, at ca. 66 % af elektroderne er gået i opløsning. 
Dette passer udmærket med ovenstående billede af en tynd og gennemtæret elek-
trode. Det skal bemærkes, at de to yderste elektroder var mindre gennemtæret end 
de øvrige 6 elektroder. 
 
Der blev gennemført en række forsøg, hvor den opløste jernmængde blev målt ved 
forskellige strømtætheder. Samtlige resultater fra opfølgningen den 16. 11.2011 
fremgår af Bilag D, mens de vigtigste resultater er afbilledet i nedenstående  
Tabel 2 og Figur 8. 
 

Tabel 2: Nøgletal fra forsøgsserie den 16.11.2012. 

Amp 
 

Volt 
 

kW, AC 
 

A/dm2 
 

Fe (EC), 
mg/l 

∆Fe, 
mg/l 

Fe, 
g/h 

Fe, 
g/Ah 

4,0  10,6  0,270 2,43 0,83  0,83  0,208
5,0  12,3  0,494 0,337 2,62 1,02  1,02  0,204
6,0  14,1  0,609 0,405 2,21 0,61  0,61  0,102
7,0  16,8  0,688 0,472 1,80 0,20  0,20  0,029
8,0  17,9  0,825 0,540    
9,0  19,6  0,930 0,607    

 

 
Figur 7: Volt, kW-input og genereret jern som funktion af strømstyrken (A).. 
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Figur 8: Volt, kW-input og genereret jern som funktion af strømtætheden (A/dm2) 

 

Det fremgår af forsøgsresultaterne, at der ved 8 elektroder og 9 skilleplader kan 
opløses ca. 1 g jern pr. time, når strømstyrken og dermed strømtætheden ikke er for 
stor. Det ser ud til, at strømtætheden skal holdes lavere end 0,34 A/dm2. Den lave-
ste strømtæthed, som blev undersøgt, var 0,27 A/dm2, men måske kunne man have 
opnået lige så godt resultat med lavere strømstyrke og dermed lavere effekt. 

Som forventet er der en nøje sammenhæng mellem Volt og Amp. Jo højere spæn-
dingen er, jo højere strømstyrke fås gennem cellen. Med nye elektroder og skille-
plader, er spændingen forholdsvis lav, men de første forsøg viste, at det med tiden 
kræver en større og større spænding, at få samme strøm gennem cellen. 

Teoretisk kan der opløses 1,04 g Fe+2 pr. Ah. Ved disse forsøg genereres der mak-
simalt 0,2 g/Ah - altså ca. 22 % af det teoretiske udbytte. Ved store strømtætheder 
(> 0,6 A/dm2) falder udbyttet af opløst jern voldsomt. 

I hovedskemaet (Bilag D) er der anført nogle enkelte værdier for opløst jern i udlø-
bet fra EC-cellen. Resultaterne svinger noget, hvilket hænger sammen med, at det 
af uforklarlige grunde er vanskeligt at måle jern med den kolorimetriske måleme-
tode (Hanna fotometer), som vi anvender i felten. Der har således været store ud-
sving på flere på hinanden følgende målinger på samme vandprøve fra EC-cellen. 
Der er derimod ingen problemer med at reproducere måleresultaterne på en prøve 
af det vand, som ledes ind i EC-cellen. Jernanalyser på senere forsøg udført af eks-
terne laboratorier efter ICP-metoden viser, at de korrekte jernkoncentrationer ty-
pisk er 50-100 % højere, end hvad vi har fundet ved in-situ målinger. Derfor skal 
jernanalyseresultater fra august og november tages med forbehold. 

I vandprøverne er jern til steder som både Fe2+ og som Fe3+. Ved at filtrere prøver-
ne igennem et 0,45 µm membranfilter kan koncentrationen af Fe2+ bestemmes, idet 
Fe3+ vil blive tilbageholdt.  
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Usikkerhederne i målemetoden taget i betragtning er der stort set ingen forskel på 
filtrerede og ufiltrerede vandprøver. Det må derfor konkluderes, at der stor set ikke 
dannes Fe3+ i cellen, hvilket stemmer udmærket med vores antagelse om, at det 
opløste jern fra elektroderne er Fe+2. Man kan således måske også tvivle på, om 
As(III) bliver oxideret til As(V) i EC-cellen, når jern tilsyneladende ikke oxideres 
fra Fe+2 til Fe+3. 

Analyserne af vandprøverne viser, at arsen ved de første forsøg den 16.11 var lidt 
over grænseværdien på 5 µg/l, hvilket skyldes dårlig filtrering i sandfiltret efter 
EC-cellen. Filtrene blev returskyllet senere på dagen, og da forsøgene blev genop-
taget med nye elektroder virkede filtreringen igen perfekt, så arsenkoncentrationen 
i det rensede vand ved to analyser blev målt til henholdsvis 2,0 og 1,3 µg/l. Disse 
værdier er meget tilfredsstillende. Resultatet er opnået ved en beskeden "dosering" 
af jern fra EC-cellen på kun 0,6 - 1,0 mg/l, hvor råvandet derudover indeholder ca. 
1,6 mg jern pr. liter.  

Efter afsluttede tests blev EC-cellen indstillet med en strømstyrke på 5A og 8 elek-
troder samt 9 skilleplader, og polvendingstiden reduceret fra 10 til 5 min. 

5.5 Opfølgning, 19.12.2011 
Efter genopstart af anlægget den 16.11.2011 viste det sig hurtigt, at man måtte øge 
spændingen betydeligt for at fastholde strømstyrken, idet der hurtigt dannedes kraf-
tige belægninger på skillepladerne.  

Dette forhold drøftede vi med EC-cellens leverandør, hvorefter polvendingstiden 
som overfor nævnt, blev reduceret til 5 min. Samtidigt efterspurgte vi nødvendig-
heden for brug af skilleplader, samt disses præcise funktion. Leverandøren mente, 
at skillepladerne ikke kunne undværes, da de øgede jerngenereringen i EC-cellen 
uden dog at kunne forklare hvordan. 

Efter samråd med danske galvanoeksperter er strømtætheden i de efterfølgende 
forsøg blevet optimeret, idet fokus lå på at reducere polvendingstiden og at nedsæt-
te strømstyrken. Vi har også kørt forsøg uden skilleplade med varierende afstand 
mellem elektroderne. Formålet hermed var, at finde frem til betydningen af den af 
leverandøren anbefalede elektrodeopsætning med skilleplader. 

Der blev indsat nye elektroder og plader. De gamle elektroder og plader, der havde 
været anvendt i en måned var slet ikke gennemtærede. Alle havde dog kraftige be-
lægninger, som let kunne skrabes af (se billede). Samtidig sad pladerne ikke fast i 
cellen, så de havde fungeret langt bedre end de første plader, som blev udskiftet 
den 16.11.2011. Forbedringen formodes at skyldes, at polvendingstid var reduceret 
fra 10 til 5 min. Polvendingstiden blev denne gang reduceret yderligere til 3 minut-
ter på anbefaling fra leverandøren. En hyppig polvending er med til løbende at re-
ducere dannelse af belægninger på overfladen af pladerne. 
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Figur 10: EC-celle med 8 elektroder anbragt 
tættest muligt (serie 4). Ingen skilleplader. 

Figur 9: Gamle elektroder og skilleplader 
med rust og belægninger 

  

Forsøgsresultaterne fremgår af Bilag E. Jernkoncentrationen i prøverne er under-
vejs i forsøget løbende målt med Hannas fotometer C99, men der var store proble-
mer med at opnå reproducerbare måleresultater på det vand, som løb ud af EC-
cellen. Der var derimod ingen problemer med at reproducere måleresultaterne på 
det råvand, som løb ind i cellen og heller ikke på det rensede vand efter filter II. 
Efter forsøgene er de prøver, som var taget med hjem på laboratoriet, blevet sendt 
til analyse på et eksternt laboratorium (Milana), og kun disse måleresultater er på-
lidelige og kan bruges i vurderingen af forsøgene. 

Der blev først kørt en forsøgsrække (serie 1) med 8 elektroder og 9 skilleplader og 
et vandflow på 1.000 l/h. Strømstyrken blev varieret fra 0,5 til 2 ampere svarende 
til en strømtæthed på 0,034-0,337 A/dm2. Enkelte af indstillingerne blev afprøvet 
to gange. 

Herefter blev vandflowet nedsat til 600 l/h, og der blev lavet tre forsøgsserier. Først 
(serie 2) blev der anvendt 8 elektroder og 9 skilleplader ligesom i serie 1. Strøm-
styrken blev varieret fra 1 til 3 ampere (0,067-0,202 A/dm2). Dernæst blev skille-
pladerne fjernet (serie 3), og strømstyrken blev som før varieret fra 1 til 3 ampere. 
Endelige blev de 8 elektroder anbragt tættest mulig uden skilleplader (serie 4), og 
strømstyrken blev atter varieret fra 1 til 3 ampere. 

 Serie 1A (1000 l/h) Serie 2 (600 l/h) Serie 3 (600 l/h) Serie 4 (600 l/h) 
Kl 11.55 12.05 12.15 13.00 14.05 14.15 14.25 14.50 14.55 15.05 15.35 15.45 
Ampere 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 2,0
Volt 6,7 5,75 4,2 2,55 9,2 6,5 4,0 3,9 7,1 10,2 4,9 3,7
Watt, AC 241 209 176 155 313 238 472 181 251 339 260 208
A/dm2 0,135 0,101 0,067 0,034 0,202 0,135 0,067 0,067 0,135 0,202 0,202 0,135
Fe (EC), 5,10 4,30 3,40 2,90 9,40 5,50 3,30 1,90 2,50 3,50 3,40 2,80
∆Fe, mg/l 3,50 2,7 1,8 1,3 7,8 3,9 1,7 0,3 0,9 1,9 1,8 1,2
Fe, g/h 3,50 2,70 1,80 1,30 4,68 2,34 1,02 0,18 0,54 1,14 1,08 0,72
Fe, g/Ah 1,750 1,800 1,800 2,600 1,560 1,170 1,020 0,180 0,270 0,380 0,360 0,360
kWh/kgFe 69 77 98 119 67 102 463 1006 465 297 241 289

Tabel 3 Forsøgsresultater fra 4 serier, hvor der i serie 1 og 2 er anvendt 8 elektroder + 9 skille-
plader, mens der i serie 3 og 4 er anvendt 8 elektroder uden skilleplader. 

 



   
20 FJERNELSE AF ARSEN I DRIKKEVAND VED ELEKTROKOAGULERING 

 

Resultaterne i mg/l jern i udløbet fra EC-cellen i de fire serier er afbildet i Figur 11, 
Figur 12 og Figur 13. 

 

Figur 11: Tilført jern i mg/l som funktion af strømtætheden, som er varieret fra 0,034A/dm2 til 
0,135A/d m2. 

 

 

Figur 12: Tilført jern i g/h  som  funktion af  strømtætheden, som  er varieret fra 0,034A/dm2 til 
0,135A/d m2. 
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Figur 13: Tilført jern i g/Ah som  funktion af  strømtætheden, som  er varieret fra 0,034A/dm2 til 
0,135A/d m2. 

 

Som det fremgår af figurerne, genereres der betydeligt mere jern i EC-cellen i serie 
1A og 2, hvor man har anvendt 8 elektroder og 9 skilleplader. Jernkoncentrationen 
er lidt højere i forsøg 2 end i forsøg 1, men i forsøg 2 var flowet kun 600 l/h mod 
1.000 l/h i forsøg 1. I forsøg 3 og 4 (uden skilleplader) blev der kun tilført 15-30 % 
af den jernmængde, som blev tilført i serie 2, selvom flowet i alle 3 forsøgsserier 
var 600 l/h. Vi kan således konkludere, at man opnår meget højere jerntilførsel fra 
EC-cellen med stålskilleplader end uden. 

I Figur 13 ses samme sammenhæng, når den tilførte jernmængde udregnes på bag-
grund af Ah. Her ser vi endvidere, at man i serie 1 og 2 får tilført en jernmængde, 
der er større end den teoretiske jernmængde på 1,04 g/Ah, idet værdier her måles 
helt op til 2,5 g/Ah. Forsøgene tyder således på, at stålskillepladerne har indflydel-
se på, hvor meget jern EC-cellen genererer, selv om vi ikke direkte kan forklare, 
hvilke mekanismer der her gør sig gældende.  

Resultaterne stemmer overens med leverandørenss erfaringer, og at denne heller 
ikke har kunnet give nogen teoretisk forklaring herpå. Endvidere bemærkes, at vi 
allerede ved indkøringsforsøgene i juni samt ved forsøgene den 16.11.2011 konsta-
terede en større opløsning af jern end 1,04 g/Ah. 

Figurerne viser, at det for alle forsøgsserier gælder, at den opløste jernmængde sti-
ger betydeligt ved en fra 0,034 til 0,135 A/dm2stigende strømtæthed. Tidligere ud-
førte forsøg indikerede derimod, at stigningen stopper, når strømtætheden bliver 
meget høj, og endda formindskes ved strømtætheder  over 0,337 A/dm2. 

I Figur 14 er det afbildet hvor mange kWh, der forbruges til opløsning af 1 kg jern i 
EC-cellen. 
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Figur 14: Strømforbrug til opløsning af jern i de fire forsøgsserier. 

 
El-forbruget pr. kg jern er lavest i de to serier, hvor man har anvendt stålskillepla-
der. Her ligger strømforbruget på ca. 100 kWh pr. kg jern. Strømforbruget falder 
ved stigende strømtæthed op til 0,2 A/dm2, men det kan nok forventes, at strømfor-
bruget atter vil stige, hvis strømtætheden bliver meget høj ( > 0,3 A/dm2) 

Alt i alt har forsøgene den 19.12.2011 giver meget nyttig information, da vi først 
fik lavet de korrekte jernanalyser på et eksternt laboratorium. Vi har lært, at stål-
skillepladerne har en vigtig funktion, da de bidrager til en øget generering af jern i 
EC-cellen. Vi kan endvidere se, at vi får mere jern tilført, når vi har stort flow gen-
nem EC-cellen. Endelig kan vi se, at en kort polvendingstid (3 min) er vigtig for at 
undgå for kraftige belægninger på elektroder og skilleplader, med en stigende mod-
stand til følge. 
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5.6 Opfølgning, 05.03.2012 
Fra den 19.12.2011 til den 05.03.2012 var anlægget kun i drift i 864 timer, hvori 
688 m3 vand blev behandlet. Det skyldes manglende tid til at servicere anlægget. 
Den 05.03.2012 blev starten på en sidste grundig afprøvning, hvor de indhøstede 
erfaringer skulle anvendes til yderligere driftsoptimering.  

De gamle elektroder og skilleplader kunne let fjernes, fordi der ikke var kommet 
særlig mange belægninger. Det skyldes dels den korte driftsperiode og dels at man 
har kørt med en lav polvendingstid på 3 minutter. De gamle elektroder blev slebet, 
mens der blev isat helt nye skilleplader. Alle prøver blev sendt til eksternt laborato-
rium til jernanalyse. 

Alla data fra forsøgene den 05.03.2012 fremgår af Bilag F, og udvalgte data neden-
for er vist i Tabel 4.  

I alle prøver udtaget efter EC-cellen blev der på stedet med Hanna fotometer målt 
for total jern og opløst jern (prøve filtreret gennem et 0,45 µm membranfilter). Ved 
gentagne målinger på samme vand fand vi forskellige resultater. De anførte talvær-
dier for in-situ målinger er gennemsnittet af flere målinger.  

På grund af usikkerhederne i målemetoden blev prøverne indsendt til Analytech 
Miljølaboratorium, hvor de blev målt med en ICP-metode. Disse eksterne resultater 
betragtes som de korrekte, og de er således anvendt til beregning af strømforbrug 
mv. (Figur 15 og Figur 16). 

Tabel 4: Forsøgsdata for test med 8 elektroder + 9 skilleplader ved strømtætheder fra 0,067 
A/dm2 til 0,202 A/dm2. 

Forsøg nr. 73 76 80 84 87 
05.03.2012, kl. 09.30 10.15 11.30 12.30 13.25 
Strøm, amp  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Spænding, Volt 3,9 5,4 6,9 8,1 9,1
Anode, A/dm2 0,067 0,101 0,135 0,169 0,202
Watt, AC 151 179 210 249 292
Fe fra EC, mg/l (In-situ) 2,69 2,72 3,17 3,72 2,76
Fe fra EC, mg/l (Analytech) 3,26 4,58 5,92 7,16 7,64
Fe, tilført fra EC, mg/l 1,56 2,88 4,22 5,46 5,94
Fe tilført fra EC, g/h 1,56 2,88 4,22 5,46 5,94
Fe tilført fra EC, g/Ah 1,56 1,92 2,11 2,184 1,98
Fe, kWh/kg 96,8 62,2 49,8 45,6 49,2
Opløst ilt, mg/l 2,63 3,10 2,98 3,50 3,22
pH 7,31 7,39 7,4 7,43 7,42
As, µg/l (efter filter) 4,9   4,4   4,5
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Figur 15: Spænding, jerntilførsel og strømforbrug afbildet som funktion af strømtætheden 

 

 

Figur 16: Sammenligning af resultater fra 05.03.12 med resultater fra 19.12.11.  
Spænding, jerntilførsel og strømforbrug afbildet som funktion af strømtætheden 
 
Disse forsøgsresultater viser endnu engang, at der kan genereres betydeligt mere 
jern fra anoderne end den teoretiske mængde på 1,04 g/Ah. Ved forsøgene den 
19.12.2011 så vi, at dette skyldes, at skillepladerne på en eller anden måde også 
bidrager til den øgede tilførsel af jern. I Figur 15 ses, at spændingen (volt) som for-
ventet stiger ved øget strømstyrke, idet strømtætheden forøges, og der derved går 
mere jern i opløsning (målt i g/h). Det ser ud til, at strømforbrug pr. kg genereret 
jern falder ved stigende strømtæthed. 
 
I Figur 16 er resultaterne fra 19.12.2011 sammenlignet med resultaterne fra den 
05.03.2012. Der er en ret god overensstemmelse mellem disse to forsøg, hvor EC-
cellen har nye elektroder og nye skilleplader. Resultaterne indikerer, at man opnår 
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den største generering af jern ved en strømstyrke på ca 0,2 A/dm2, og at det måske 
kan betale sig at køre med endnu højere strømtæthed uden at strømforbruget derved 
øges særlig meget.  
 
Den 05.03.2012 har vi opnået en acceptabel fjernelse af arsen, idet restkoncentrati-
onen er målt til 4,1-4,9 µg/l. Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem 
den tilførte jernmængde og den fjernede mængde arsen, men en sådan sammen-
hæng kan heller ikke forventes, når man inden for kort tid ændrer på driften af EC-
cellen. 
 
Det blev herefter besluttet at køre videre de følgende dage med strømtætheder på 
0,10-0,135 A/dm2, hvor man har en tilfredsstillende høj jerntilførsel på 3-4 g/h sva-
rende til 3-4 mg/l ved et flow på 1.000 l/h. 

5.7 Afslutning, marts 2012 
Formålet med den følgende driftsperiode var at undersøge, hvorledes EC-cellens 
driftsparametre ændres i takt med, at der opløses jern fra elektroderne og der dan-
nes belægninger på skillepladerne. Endvidere ønskede vi at undersøge, hvordan 
parametrene påvirkes, når skillepladerne fjernes på et tidspunkt, hvor modstanden i 
EC-cellen pga. belægninger var blevet meget høj. Effekten af skilleplader var tidli-
gere kun blevet undersøgt med nye elektroder og skilleplader. Alle resultater for de 
afsluttende forsøg i marts 2012 fremgår af Bilag G. Udvalgte resultater fremgår af 
Tabel 5 samt Figur 17 og Figur 18. 
 
I perioden fra 5. til 15. marts blev der anvendt 8 elektroder og 9 skilleplader. 
Strømtætheden blev varieret mellem 0,101 og 0,128 A/dm2. 
 
I perioden fra 16. til 21. marts blev der anvendt 8 elektroder uden skilleplader. 
Strømtætheden blev varieret mellem 0,128 og 0,135 A/dm2. 
 
Samtlige jernanalyser blev foretaget ved et eksternt laboratorium (Milana).  
 

Tabel 5: Oversigt over forsøgsdata og resultater fra 5. til 21. marts 2012. Eksterne jernanalyser 
udført af Milana ved ICP-metode.. 

Forsøg nr.  80  91  92 93 94 96 97 98  99  100 101

   8 elektroder + 9 skilleplader  8 elektroder uden skilleplader 

Marts, dato  5  6  7 8 9 12 13 15  16  19 21

Strøm, amp   2,0  2,0  2,0 2,0 2,0 1,5 1,6 1,6  2,0  1,9 1,9

Spænding, Volt  6,9  11,6  23 32 48 64,2 76,6 75  32,7  36,7 38,2

Anode, A/dm2 0,135  0,101  0,115 0,121 0,128 0,101 0,108 0,108  0,135  0,128 0,128

Watt, AC  210  220  288 339 379 353 371 370  362  355 353

Fe før EC, mg/l (Milana)  1,70  1,4  1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3  1,3  1,5 1,5

Fe efter EC, mg/l (Milana)  5,92  2,6  2,6 3 3,3 1,9 2,2 1,6  1,5  2,2 1,9

Fe, tilført fra anode, mg/l  4,22  1,2  1,5 1,6 1,9 0,4 0,7 0,3  0,2  0,7 0,4

Fe tilført fra anode, g/h  4,22  1,2  1,5 1,6 1,9 0,4 0,7 0,3  0,2  0,7 0,4

Fe tilført fra anode, g/Ah  2,11  0,80  0,88 0,89 1,00 0,267 0,438 0,188  0,100  0,368 0,211

Fe, kWh/kg  50  183  192 212 199 883 530 1233  1810  507 883

Vandmængde, m3 0  17,5  37,1 56,8 72,6 121,8 133,1 163,5  185,2  237,9 271,6

Arsen, µg/l (efter filter)  4,4  2,6  2,6 3,0 3,3 3,5    3,5  3,6  3,8 3,8

Jern, mg/l (efter filter)     < 0,01    < 0,01 < 0,01 < 0,01   < 0,01  < 0,01  < 0,01 < 0,01
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Figur 17: Driftsdata og analyseresultater fra marts 2012. 

 

 
Figur 18: Driftsdata fra marts 2012 med fokus på elektriske parametre. 

 
I starten af perioden (5. til 9. marts) genererede cellen 1-4 g jern pr. time. Der gene-
reredes mest lige i starten med nye elektroder, men ydelsen faldt allerede efter ét 
døgn til under 2 g/h, og yderligere til under 0,4 g/m3 efter kun 7 døgn.  
 
Den genererede jernmængde i g/Ah følger samme mønster, idet den allerede efter 1 
døgn er under 1 g/Ah og ender helt nede på ca. 0,2 g/Ah. Omvendt stiger spændin-
gen i de første 4 døgn fra 6,9 til 48 Volt, og kommer efter 8 døgn helt op på ca. 75 
Volt, for herefter at være nogenlunde konstant.  
 
El-forbruget målt i kWh pr. kg genereret jern er lavt i starten, men stiger samtidig 
med, at den genererede jernmængde reduceres. 
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I sidste del af perioden (16. til 21. marts), hvor vi kører uden skilleplader falder den 
genererede jernmængde som ventet voldsomt, og EC-cellen bliver mere uøkono-
misk, fordi energiforbruget pr. kg tilført jern er højt.  
 
Når skillepladerne fjernes reduceres spændingen som forventet fra ca. 75 volt til ca. 
35 Volt, Desværre genereres der dog kun lidt jern i EC-cellen, når der ikke anven-
des skilleplader. Både ved forsøg med nye og med gamle elektroder viste det sig, at 
det ikke er hensigtsmæssigt at køre uden skilleplader, selv om det giver betydeligt 
mindre spændingsfald over cellen. 
 
Noget tyder på, at man måske burde køre med noget større strømtæthed (f.eks. 0,35 
A/dm2), når man har kørt det første døgn med nye elektroder og skilleplader. Den-
ne konklusion er dog først blevet draget i forbindelse med rapporteringen, hvor vi 
havde korrekte jernanalyser til rådighed. 
 

 
 

Figur 19: Udvikling i arsenrensning og tilført jern som funktion af den rensede vandmængde. 

 
For perioden 5. til 15. marts er der renset 163 m3 vand (svarer til 163 driftstimer), 
og der er tilført i gennemsnit 1,32 mg jern pr. liter i EC-cellen. Det giver en samlet 
jerntilførsel i perioden på 217 g. Antages det at alt jern stammer fra de 8 stålelek-
troderne, som vejer 3464 g, svarer dette til 6,3 %. I slutningen af perioden var vi 
helt nede på ca. 0,5 g/h svarende til 0,5 mg/l, hvilket tilsyneladende fortsætter, da 
skillepladerne er blevet fjernet. 
 
Ser vi på arsenkoncentrationen, så reduceres den fra 40 µg/l til 3,5 µg/l i slutningen 
af den første periode, hvor vi anvender stålskilleplader. Der er dog også en god 
renseeffekt (arsen = 3,6-3,8 µg/l) i den periode, hvor vi kører uden skilleplader, 
selv om der kun tilføres en jernmængde svarende til ca. 0,5 mg/l. Vi kan konklude-
re, at en tilført jernmængde svarende til 0,5 mg/l giver en tilfredsstillende arsen-
fjernelse på Nørre Åby vandværk. Dog kan man forvente, at der vil fjernes mere 
arsen, jo mere jern der tilføres vandet.  
 
Resultatet skal sammenholdes med, at det rensede vand fra selve vandværket har 
en arsenkoncentration på 1,2 µg/l den 9. marts, hvor man har doseret en jernsul-
fatmængde svarende til 1,46 mg jern pr. liter vand. 
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6 Løsning og økonomi 
Formålet med projektet er at finde frem til en miljørigtig og praktisk løsning til 
fjernelse af arsen i drikkevand på vandværker. EC-forsøgsanlægget i Nørre Åby 
har afdækket en række muligheder for at anvende løsningen i fuld skala, men der er 
stadigvæk usikkerhed knyttet til den præcise opsætning og konfiguration, som bør 
anvendes ved denne løsning. 

I forsøgsanlægget pumpes råvandet op fra undergrunden og behandles i anlægget, 
der består af en EC-celle samt et filtersystem med for- og efterfilter, hvor der fore-
tages en iltning af vandet fra EC-cellen. Det kræver en pumpe at filtrere vandet, 
hvilket er en ekstra udgift i forhold til i dag, hvor grundvandspumperne leverer det 
nødvendige tryk til filtrering. 

I praksis vil det nok være nødvendigt med en separat filterpumpe, så et fuldskala 
anlæg i princippet bygges op som forsøgsanlægget. Vi har vurderet muligheden for 
at lukke EC-cellen inde, så den er under tryk. Dette vil dog blive ret kompliceret, 
da systemet skal være opbygget så plader kan skiftes og gasser dannet ved elektro-
derne løbende udluftes. Selvom filterpumperne kræver ekstra energi vurderes dette 
lay-out således at være mest hensigtsmæssigt og der vil kunne spares lidt energi på 
grundvandspumperne, idet grundvandspumperne blot skal levere vandet trykløst til 
EC-cellen. 

På et eksisterende vandværk har man allerede filtre med beluftning, så dèr kræver 
det kun et EC-anlæg, en pumpetank og en filterpumpe. For et anlæg til 30 m3/h 
som i Nørre Åby vil udstyret formentlig koste: 

EC-anlæg: 400.000 kr. 
Pumpetank med niveaustyring: 15.000 kr. 
Pumpe, 30 m3/h: 20.000 kr. 
Rør m.v.: 20.000 kr. 
Montage: 25.000 kr. 
Diverse uforudsete udgifter: 20.000 kr.
I alt ekskl. moms, ca. 500.000 kr. 
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Går vi ud fra, at der skal doseres ca. 1 g jern pr. m3 vand og med en årlig vand-
mængde på 180.000 m3 skal der tilsættes 180 kg jern pr. år. Det svarer til forbrug 
af ca. 540 kg stålelektroder (Det vurderes, at der kun kan bruges 33 % af elektro-
derne, før de er gennemhullede og skal kasseres) og skønsmæssigt 270 kg skille-
plader (skal kun skiftes hver anden gang). De brugte elektroder og skilleplader kan 
måske bortskaffes som skrot og de indgår ikke i driftsudgifterne. 

Strømforbruget til elektrolysen vurderes til ca. 100 kWh pr. kg opløst stål, svarende 
til 18.000 kWh. Dette tal er behæftet med stor usikkerhed, og el-forbruget kan vise 
sig at være betydelig mindre på et stort EC-anlæg. 

Det forudsættes, at strømforbruget til pumpning af vand er uændret. 

Overslag over årlige driftsudgifter for et EC-anlæg: 

810 kg stål á 10 kr./kg:  8.100 kr. 
18.000 kWh á 0,66 kr./kWh: 11.880 kr.
I alt pr. år ekskl. moms 19.980 kr.
 
Driftsudgifterne svarer til en merpris på vandet på 0,111 kr. pr. m3. 
 
Der er ikke medtaget medgået arbejdstid til drift og vedligehold. Det vurderes, at 
denne post er nogenlunde lige stor for et kemikaliedoseringslæg og for et EC-
anlæg. 
 
I dag anvender Nørre Åby vandværk flydende jernsulfat med en massefylde på 
1,14 g/ml og et jernindhold på 5,15 %. I perioden marts-maj 2012 er der doseret 
24,8 ml jernsulfat pr. m3 udpumpet vand. Det svarer til en dosering af jern på 1,46 
mg jern pr. liter vand. Jernsulfat koster 1,69 kr. pr. kg opløsning, der indeholder 
5,15 % jern. Det svarer til en udgift på 0,048 kr. pr. m3 udpumpet vand, hvilket er 
57 % billigere end driftsudgifterne til en EC-løsning. 
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Bilag A Resultater fra indkøring 
1. Indledning 
Elektrokoaguleringsanlægget er i juni 2011afprøvet af Kemic Vandrens på fabrik-
ken for at lære anlægget at kende samt finde den bedste indstilling af spænding og 
strøm for elektrolysecellen.  

Ved afprøvningen er cellen testet med 2, 4 og 8 elektrodeplader med gennemløb af 
postevand, hvorunder jernkoncentrationen er målt i afløbet fra elektrolysecellen. 
Herved opnås en foreløbig dokumentation for, hvor meget jern cellen kan opløse 
ved forskellige indstillinger. Samtidig bliver man herved fortrolig med anlægget, 
som efter sommerferien skal opstilles på Nørre Åby Vandværk, hvor anlægget skal 
anvendes til fjernelse af arsen i drikkevandet. 

2. Forsøgsresultater 
Forsøgsresultaterne fremgår af tabel 1. 

I en indisk artikel fra "Water Sciense and Technology" konstateres, at man typisk 
anvender en strømtæthed på 0,65-1,53 mA/cm2 hvilket svarer til 0,065-0,153 
A/dm2. Ved vores forsøg har strømtætheden varieret fra 0,063 til 0,452 A/dm2. Det 
bemærkes at 0,452 er ca. 3 gange højere end anbefalet i artiklen. 

Dato 14.06 14.06 14.06 15.06 16.06 16.06 16.06 21.06 
Forsøg nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Spænding, Volt 107 11 57 82 10 20 5 43
Strøm, amp  0,6   0,2 0,4 2,3 5,7 1,0 2,1
Anode, A/dm2 0,162   0,054 0,108 0,155 0,384 0,067 0,283
Flow, liter/h 400 400 400 600 600 600 600 600
Effekt kW 0,430 0,345 0,391 0,415 0,470   0,380 0,590
Elektroder, antal 2 2 2 2 8 8 8 4
Anoder, antal 1 1 1 1 4 4 4 2
Anodeareal, dm2 3,71 3,71 3,71 3,71 14,84 14,84 14,84 7,42
Fe før elektrode, mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Fe opløst, mg/l   1,2 2,1 8,5 5,0 > 10 2,5 10
Fe opløst, g/h   0,48 0,84 5,10 3,00 6,00 1,50 6,00
Fe opløst, g/Ah     4,20 12,75 1,30 1,05 1,50 2,86
Fe, kWh/g   0,72 0,47 0,08 0,16   0,25 0,10
Elektrode,vægt, g 438               
pH efter elektrode 7,55 7,54 7,56 7,55 7,56 7,55 7,56 7,55

Tabel 1: Resultater fra indkøringsforsøg. Timetæller og potentiometer er ikke aflæst. Opløst 
jern refererer til den mængde jern, som er gået i opløsning fra stålelektroderne. Effekten 
gælder hele EC-cellens strømforbrug inkl. pumpens forbrug. 

 
Strømtætheden er beregnet som følger som vist nedenfor. Det bemærkes, at der 
altid bruges et lige antal elektroder, idet der skal være lige mange anoder (positive) 
og katoder (negative) elektroder. Polariteten skiftes hyppigt og automatisk under 
drift af cellen. Elektrodens overflade er 2 x (6,3+0,2) cm x 28,5 cm = 371 cm2 = 
3,71 dm2, idet neddypningsdybden er målt til 28,5 cm. 
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Teoretisk skal der anvendes 0,960 Ah til at opløse 1 g jern til Fe+2 svarende til, at 1 
Ah opløser 1,04 g jern. Også andre stoffer i vandet vil måske blive oxideret, så 
strømudbyttet til opløsning af jern bliver lidt lavere end det teoretiske. Endvidere 
vil der være strømtab i ensretteren, samt når strømmen vandrer gennem vandet.  

Vi bemærker, at den opløste jernmængde ved forsøgene har varieret fra 1,05 til 
12,75 g/Ah. Dog ligger de fleste resultater i intervallet 1,05-2,86 g/Ah. Vi kan ikke 
umiddelbart forklare, hvorfor der tilsyneladende er gået mere jern i opløsning end 
den teoretiske mænge. En forklaring kan være, at vandprøven ikke er repræsentativ 
eller analysen ikke er helt korrekt. Forsøg 4 ser ud til at være en decideret forsøgs-
fejl (analysefejl eller ikke-repræsentativ prøve). 

Af resultater kan vi også se, at pH holder sig passende høj under forsøget. Vi 
mangler dog en måling af pH i vandet før rensningen. 

I det følgende er de lavet tre grafiske afbildninger af forsøgsresultaterne. 
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Fig 1: Sammenligning af strømstyrke, effektforbrug og jernkoncentration i vandet fra cellen 
i tre forsøg med samme flow, 400 l/h. 
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Fig 2: Sammenligning af strømstyrke, effektforbrug og jernkoncentration i vandet fra cellen 
i fem forsøg med samme flow, 600 l/h. 
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Generelt opnås højere jernkoncentration ved større strømtæthed. Effektforbruget er 
større ved de forsøg, hvor der pumpes 600 l/h sammenlignet med de forsøg, hvor 
der kun pumpes 400 l/h, hvilket skyldes pumpens energiforbrug. Vi savner her det 
specifikke energiforbrug til opløsning af jern. 

 
Fig 3: Sammenligning af strømstyrke, specifikt effektforbrug samt g opløst jern pr. Ah ved 
alle 8 forsøg. I forsøg 2 og 3 er der meget stort effektforbrug. 
 

Meget tyder på, at jernudbyttet ligger tæt på det teoretiske, og at der opnås gode 
resultater ved en strømtæthed på 0,1-0,2 A/dm2. I praksis vil man afpasse strøm-
tætheden, så man bruger mindst mulig energi til at opløse en given jernmængde. I 
de gennemførte forsøg ser det ud til, at EC20 godt kan yde helt op til 4-5 g jern pr. 
time. Det skulle være helt tilstrækkeligt i Nørre Åby, hvor vi påregner at skulle 
bruge 2,6 g/m3, hvilket svarer til samme jerndosering, som man har i dag med jern-
sulfat. 

3. Sammendrag 
EC20 ser ud til at fungere helt efter hensigten. Der kan tilsyneladende opløses 1-3 
g jern pr. Ah. Der er mere end det teoretiske som er 1,04 g/Ah, hvilket måske kan 
forklares ud fra unøjagtige analyse eller prøver, der ikke er helt repræsentative. 

Der er ikke foretaget nogen separat effektmåling på elektrolysecellen, og derfor vil 
pumpens effektforbrug overskygge strømforbruget til selve elektrolysen. Der skal 
etableres separat effektmåling på elektrolysecellen, når de rigtige forsøg skal køre i 
Nørre Åby. Her skal vi også have tilsluttet en timetæller, så vi kan aflæse, hvor 
mange timer, EC-cellen har kørt. Endvidere skal der foretages mangananalyser og 
arsenanalyser i nødvendigt omfang. 

Meget yder på, at de optimale driftsforhold opnås ved en strømstyrke på 0,1-0,2 
A/dm2. 
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Bilag B Resultater fra opstart 30.08.2011 
 
1. Anlægsopbygning 
Elektrokoaguleringsanlægget (EC-anlægget) fødes med råvand fra boring 6, idet 
vandet tilsættes i bunden af EC-cellen og løber over i toppen, hvorfra det løber ned 
i en pumpetank. Fra pumpetanken pumpes vandet gennem forfilter og efterfilter, 
idet der blæses ilt ind i begge filtre. Pumpetanken er forsynet med niveaumålere for 
start/stop af filterpumpen. Det rensede vand udledes sluttelig til kloak 

I selve cellen er der 17 riller, hvori kan anbringes 2-8 elektroder, mens der anbrin-
ges skilleplader i de resterende riller. Der anbringes altid et lige antal elektroder, 
hvor halvdelen anvendes som katoder (minus) og den anden halvdel som anoder 
(plus). Under driften reverseres polariteten med passende mellemrum. Elektroder-
nes placering er angivet i manualen. 

Jævnstrømsspændingen kan indstilles med et potentiometer, hvorefter strømstyrken 
indstiller sig i forhold til modstanden i EC-cellen. Jo flere elektroder, der benyttes, 
jo mindre modstand. Det vil i praksis sige, at man får stor strømstyrke med en rela-
tiv lille spænding, når der anvendes mange elektroder. 

Anlægget er forsynet med effektmåler, som kan vise øjebliksværdien (watt) og den 
akkumulerede værdi (kWh). Endvidere er der en timetæller, som summere antal 
timer, hvor EC-cellen har været i drift. EC-cellen slukkes automatisk, når der ikke 
pumpes vand fra boring 6, der altid anvendes til fødning af forsøgsanlægget. 

2. Opstart 
Anlægget er sat i drift den 30.08.2011, hvor COWI var til stede. I forbindelse med 
opstarten blev der foretagen en del målinger, hvor resultaterne fremgå af tabel 1. 

I samtlige forsøg er flowet i EC-cellen 1000 l/h, og flowet gennem de to filtre er ca. 
1300 l/h, således at filterpumpen automatisk stopper engang imellem, når vand-
standen i pumpetanken er på minimum. 

Råvandet til vandværket (Rå-mix) er en blanding fra flere boringer, mens EC-
cellen udelukkende behandler råvand fra boring 6, da B6 normalt plejer at ligge 
med et konstant højt arsenindhold på 40 µg/l.  

Det fremgår af tallene, at man kan opnå en given strømstyrke med betydelig lavere 
spænding, jo flere elektroder der benyttes i cellen. Det burde give en bedre strøm-
udnyttelse, hvad der ikke er helt tydeligt i tabel 1. Strømforbruget ligger i alle for-
søg fra 0,53 til 0,81 g jern pr. Ah, hvor man teoretisk skal bruge 0,96 Ah. For at få 
den bedste strøudnyttelse gælder det om, at få tilført fleste mulige Amp ved lavest 
mulig spænding. Bedste resultat ved forsøgene var et el-forbrug på 0,19 kWh pr. g 
opløst jern (forsøg 11) fra elektroderne. 

 



  
FJERNELSE AF ARSEN I DRIKKEVAND VED ELEKTROKOAGULERING 35

 
 

Dato, 30.08.2011, kl. 11.10 11.30 11.45 12.10 12.10 13.15 13.40 14:20 14.10 14.35 15.00 
Forsøg nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Prøvested EC F-fil E-fil F-fil Rå-mix Rå-mix EC EC Rå-B6 E-fil EC 
Timetæller   8548,78   8549,98      
kWh, sum   5246,71   5247,51      
Spænding, Volt 51 51 61 61  16,5 17 32,8  31 31 
Strøm, amp  4,0 4,0 3,8 3,8  3,0 3,0 4,9  4,9 4,9 
Anode, A/dm2 0,540 0,540 0,513 0,513   0,270 0,441  0,441 0,441 
Flow, liter/h 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Effekt kW 0,695 0,695 0,675 0,663  0,395 0,395 0,676  0,675 0,675 
Elektroder, antal 4 4 4 4  6 6 6  6 6 
Anoder, antal 2 2 2 2  3 3 3  3 3 
Anodeareal, dm2 7,41 7,41 7,41 7,41   11,12 11,12  11,12 11,12 
Fe i tilløb til EC, mg/l 1,59 1,59 1,59 1,59 1,20 1,35 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 
Fe total, mg/l 2,93 3,23 2,67 2,53   2,24 2,92  2,62 3,57 
Fe, filtreret, mg/l   0,77 2,16        
Fe, opløst fra anode 1,34 1,64 1,08 0,94   0,65 1,33  1,03 1,98 
Fe opløst, g/h 2,93 3,23 2,67 2,53   2,24 2,92  2,62 3,57 
Fe opløst, g/Ah 0,73 0,81 0,70 0,67   0,75 0,60  0,53 0,73 
Fe, kWh/g 0,24 0,22 0,25 0,26   0,18 0,23  0,26 0,19 
Ledningsevne, µS/cm        654 663   
Opløst ilt, mg/l    7,51 4,01 4,92 1,33 1,42 4,75 7,14  
pH efter elektrode 6,88 7,28 7,29  7,34  7,33 7,33 7,36 7,35  

Tabel 1: Måledata fra opstartsforsøg. 
 

I fig. 1 og 2 er vist jernudbyttet ved forskellige strømstyrker og strømtætheder. 

 

Fig. 1: Opløst jern fra elektroderne ved forskellige strømstyrker 
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Fig. 2: Opløst jern fra elektroderne ved forskellige strømtætheder 

I en indisk artikel fra "Water Sciense & Technology" anføres, at de optimale strøm-
tætheder er 0,065-0,153 A/dm2. Vi har kørt med 2-4 gange så stor strømtæthed, 
men vi kan ikke se, at man opnår bedre resultater ved de lave strømtætheder, men 
det skal naturligvis undersøges nøjere ved de fortsatte forsøg. 

Ved forsøgene konstateres, at koncentrationen af opløst ilt faldt fra ca. 4 mg/l til 1 
mg/l gennem EC-cellen, mens koncentrationen var ca. 7,5 mg/l i afløbet fra efter-
filteret. Det er lidt overraskende, at iltkoncentrationen falder i EC-cellen, hvor der 
sker en anodisk oxidation, men oxidationen er åbenbart helt overvejende en opløs-
ning af metallisk jern til jern(II), Fe+2 ioner. Det stemmer også udmærket med, at 
koncentrationen af opløst jern (måles efter filtrering i et 0,45µ membranfilter) efter 
EC-cellen er næsten lige så stor som den totale jernkoncentration. Opløst jern er lig 
med jern(II). 

I udløbet fra efterfilteret er der også meget opløst jern, selv om der tilsættes meget 
ilt. Dels fungerer filtrene ikke godt nok endnu, og dels når de åbenbart ikke at ilte 
ret meget jern(II) til jern(III). Ifølge erfaringer gjort af Kemic Vandrens kan vi for-
vente en bedre funktion af de to filtre efter et par døgn. 

Vi udtog sluttelig en prøve fra EC-cellen kl. 15.00 og tog den med hjem til analyse 
på COWIs laboratorium den 31. august. Her fandt vi: 

Jern, total:       3,57 mg/l 
Jern i filtreret prøve, 0,45 µ:    0,23 mg/l 
Jern i oxideret of filtret prøve, 0,45µ:  0,09 mg/l 

Den oxiderede prøve er iltet med brintoverilte ved et overskud på 1 mg/l før filtre-
ring. Det vil erfaringsmæssigt straks oxidere alt jern(II) til jern(III), der udfælder 
som ferrihydroxid, der kan frafiltreres. Det er tydeligt, at det meste jern(II) allerede 
er blevet udfældet under prøvens opbevaring fra den 30. til den 31. august. Tilsæt-
ning af brintoverilte svarede til forventningerne, idet der næsten ikke var mere jern 
tilbage efter filtrering. Dette resultat forventer vi at opnå i praksis, når de to filtre i 
forsøgsanlægget kommer til at fungere. 
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Med den begrænsede oxidation af jern(II) i EC-cellen kan vi næppe forvente oxida-
tion af mangan i selve EC-cellen. Der blev ikke målt mangan under opstarten, da vi 
ikke havde de rigtige kemikalier til rådighed, men det bør måles på et senere tids-
punkt. 

Der blev ikke taget prøver ud til arsenanalyser, da vi ikke endnu kunne filtrere 
vandet godt nok. Arsen binder sig til de udfældede jernpartikler, og derfor bliver 
arsenfjernelsen først effektiv, når vi kan fjerne jern i filtrene. 

Der er i dag bestilt arsenmåleudstyr, som kan måle fra 5 til 100 µg/l. Vi vil forsøge 
om metoden kan udføres på et fotometer, så man kan få en mere præcis aflæsning. 
Når dette udstyr kommer, vil vi hurtigt kunne udføre orienterende arsenmålinger på 
det urensede og rensede vand. På baggrund heraf kan vi så udtage særlig interes-
sante prøver til en mere avanceret arsenanalyse på et eksternt laboratorium. Udsty-
ret levers formentlig i løbet af 1-2 uger. 

3. Måling på vandværket 
For at få en kontrol af jernkoncentrationen i for- og efter-filteret på selve vandvær-
ket lavede vi en jernanalyse på prøver af dette vand. Her fandtes: 

Tilløb for-filter:  Fe = 2,61 mg/l 
Tilløb efter-Filter:  Fe = 1,45 mg/l 

Før forfilteret er der doseret: 2,61 - 1,20 = 1,41 mg/l, og før efterfilteret er der do-
seret 1,45 mg/l, idet vi forudsætter at alt tilført jern er fjernet i forfilteret, før der 
doseres jernsulfat i tilløb til efterfilter. Den totale jerndosering har således været 
2,86 mg/l. Vandværket oplyser dog, at der allerede i forfilteret opnås en tilfredsstil-
lende arsenfjernelse ved en total jernkoncentration på 2,61 mg/l. 

4. Det videre forsøgsarbejde 
Det foreslås, at vi den første uge kører med 6 elektroder, og at der måles jern i til-
løb (B6), efter EC-celle samt i udløb fra efter-filter - gerne med daglige prøver, 
som kan medbringes til analyse på Kemics laboratorium. Når filtreringen virker, 
skal der også udtages prøver til arsenanalyse. 

Eventuelle pH-målinger skal foretages på stedet lige efter prøvetagning. En pH-
måling er dog ikke særlig vigtig, da det ser ud til, at pH ikke ændres i EC-cellen. 
Hvis man ønsker at analysere filtrerede prøver, skal prøverne straks filtreres på ste-
det, når de er udtaget. Når først en prøve er filtreret gennem et 0,45µ membranfil-
ter, kan den medbringes til laboratoriet til analyse for jern. 

Senere ønsker vi at skrue ned for flowet og øge elektrodeantal fra 6 til 8. Dette af-
tales nærmere, når vi har set på de første resultater. Aflæsninger  noteres i måle-
skema. 
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Bilag C Resultater fra 01.11.2011 
 

01.11.2011          

Forsøg nr. 12 13 14 15 16 17 18

Prøvested Indløb FF EF ab-værk EC FF EF

Tidspunkt 11.10 11.10 11.10 11.10 13.20    

Timetæller     9710,47    

kWh, sum  5902   5905,19    

Spænding, Volt  76,7   66,8    

Strøm, amp   6,3   5,0    

Anode, A/dm2  0,425   0,337    

Flow, liter/h  720   960    

Vandmåler, m3  1109,03   1110,25    

Effekt kW          

Elektroder, antal 8 8 8 8 8 8 8

Anoder, antal 4 4 4 4 4 4 4

Anodeareal, dm2 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82

Fe før elektrode, mg/l  1,60   1,60    

Fe total, mg/l 1,60 3,73 0,14 0,00 2,81 2,40 0,01

Fe, filtreret, mg/l          

Fe, tilført fra anode, mg/l  2,13   1,21    

Fe tilført fra anode, g/h  1,53   1,16    

Fe tilført fra anode, g/Ah  0,24   0,23    

Fe, kWh/g     0,00    

Ledningsevne, µS/cm          

Arsen, µg/l     5,0       4,0
Arsen, filtreret, µg/l               
Mn, mg/l  0,384 0,384       

O2, mg/l          

pH efter elektrode 7,29 7,39 7,33  7,36 7,44 7,42

        
Anodeareal: 370,5 cm2      
Anodeareal: 3,705 dm2      
Anodevægt: 433 g      
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Bilag D Resultater fra 16.11.2011 
16.11.2011 16.11.2011 - Gamle elektroder 16.11.2011   -   Nye elektroder 
Forsøg nr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Prøvested EC EF EC EF F1 EC EF EC EC EF EC EF EC EC EC EF 
Tidspunkt 09.55 09.55 10.55 10.55 10.55 13.05 13.05 13.30 13.55 13.55 14.38 14.38 15.05 15.45 16.20 16.55 
Timetæller 9975,30   9976,11   9978,26      9979,86      9981,97 
kWh, sum 6105,31   6106,01   6106,,82      6107,71      6108,81 
Spænding, Volt 78   71,3   14,,4    12,7  16,8  14,1 12,3 10,6 12,7 
Strøm, amp  5,1   5,3   6,0    5,0  7,0  6,0 5,0 4,0 5,0 
Anode, A/dm2 0,344   0,358   0,405    0,337  0,472  0,405 0,337 0,270 0,337 
Flow, liter/h 1000   1000   1000    1000  1000  1000 1000 1000 1000 
Vandmåler, m3 1365,542   1366,292   1368,167      1369,748        
Effekt kW 874   914   579      688   470   472 
Elektroder, antal 8   8   8    8  8  8 8 8 8 
Anoder, antal 4   4   4    4  4  4 4 4 4 
Anodeareal, dm2 14,82   14,82   14,82    14,82  14,82  14,82 14,82 14,82 14,82 
Fe før elektrode, mg/l 1,60   1,60   1,60  1,60 1,60  1,60  1,60 1,60 1,6 1,6 
Fe total, mg/l 2,28 0,51 1,98 0,13  4,00 0,35 3,02 2,93 0,39 1,80 0,44 1,92 2,71 2,50 0,19 
Fe, filtreret, mg/l 2,12 0,00  0,03 0,15 2,57 0,17   2,00 0,38 1,65 0,32  2,79 2,45 0,05 
Fe, tilført fra anode, mg/l 0,68   0,38   2,4  1,42 1,33  0,2  0,32 1,11 0,9   
Fe tilført fra anode, g/h 0,68   0,38   2,40    1,33  0,20  0,32 1,11 0,90   
Fe tilført fra anode, g/Ah 0,13   0,07   0,40    0,27  0,03  0,05 0,22 0,23   
Fe, kWh/kg 1285   2405   241      3440   423 0   
Ledningsevne, µS/cm                      
Arsen, µg/l      6,3 5,9       2,0      1,3 
Arsen, filtreret, µg/l      4,0                
Mn, mg/l                      
O2, mg/l        1,53 7,10   1,85  1,15 6,62       
pH efter elektrode 7,26 7,34    7,51 7,46   7,33  7,49 7,49       
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16.11.2011

Forsøg nr. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Prøvested EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC

Tidspunkt 10.55 11.15 11.30 11.45 11.55 12.05 12.15 12.50 13.00 13.15 13.35 13.45 14.05 14.15 14.25 14.50 14.55 15.05 15.35 15.45 15.55

Timetæller 10533,89

kWh, sum 6408,80

Spænding, Volt 12,55 11,15 9,05 8,10 6,70 5,75 4,20 11,05 2,55 12,90 11,15 9,00 9,2 6,5 4,0 3,9 7,1 10,2 4,9 3,7 2,25

Strøm, amp 4,9 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,0 0,5 5,0 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0

Anode, A/dm2 0,331 0,270 0,202 0,169 0,135 0,101 0,067 0,270 0,034 0,337 0,270 0,202 0,202 0,135 0,067 0,067 0,135 0,202 0,202 0,135 0,067
Flow, liter/h 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Vandmåler, m3 1801,577

Effekt W 488 403 311 276 241 209 176 394 155 491 395 308 313 238 472 181 251 339 260 208 166

Elektroder, antal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Anoder, antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Anodeareal, dm2 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82

Fe før elektrode, mg/l 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Fe, total, Milana 5,10 4,30 3,40 2,90 20,00 9,40 5,50 3,30 1,90 2,50 3,50 3,40 2,80

Fe total, mg/l (in-situ) 2,59 3,03 2,64 2,72 2,48 2,58 2,97 2,25 2,66 2,88 2,27 2,74 2,73 2,45 2,19 2,03 2,47 2,93 2,72 2,65 1,98

Fe, filtreret, mg/l 1,36 2,36 2,19 2,12 2,58 2,62 2,80 2,10 2,76 2,44 2,21 2,17 1,46 1,59 1,76 2,08 2,53 2,71 2,57 1,61 2,02

Fe, tilført fra anode, mg/l 3,50 2,70 1,80 -1,60 1,30 18,40 7,80 3,90 1,70 0,30 0,90 1,90 1,80 1,20

Fe tilført fra anode, g/h 3,50 2,70 1,80 -1,60 1,30 18,40 4,68 2,34 1,02 0,18 0,54 1,14 1,08 0,72

Fe tilført fra anode, g/Ah 1,75 1,80 1,80 -0,40 2,60 3,68 1,56 1,17 1,02 0,18 0,27 0,38 0,36 0,36

Fe, kWh/kg 69 77 98 119 27 67 102 463 1006 465 297 241 289

Ledningsevne, µS/cm

Arsen, µg/l

Arsen, filtreret, µg/l

Bilag E Resultater fra 19.12.2011 

Mn, mg/l

O2, mg/l 3,62 2,54 2,41 2,97 2,95 2,55 2,70 2,10 2,81 2,00 2,23 2,59 2,62 3,14 2,94 2,87 3,22 2,81 2,88 3,24 2,93

pH efter elektrode 7,37 7,41 7,41 7,43 7,41 7,39 7,38 7,55 7,38 7,55 7,55 7,53 7,51 7,43 7,40 7,36 7,39 7,40 7,41 7,41 7 9

Nye/renoverede elektroder, 19.12.2011, 8 stålelektroder + 9 stålskilleplader 8 elektroder + 9 skilleplader 8 elektroder uden plader 8 elektroder (u/plader)anbragt tæt

,3  
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Forsøg nr. 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Prøvested EC-ind EC EF EC EC EC EF EC EC EC EF EC EC EF EC EC EC EF EC

Tidspunkt 09.20 09.30 10.00 10.05 10.15 10.40 11.00 11.05 11.30 11.55 12.15 12.15 12.30 13.15 13.17 13.25 13.45 14.00 14.26

Timetæller 11396,2 11397,34 11398,05 11399,24 11400,27 11401,41

kWh, sum 6679,00 6679,34 6679,50 6679,75 6680,01 6680,35

Spænding, Volt 3,9 3,9 3,9 5,4 5,4 5,4 5,4 6,9 6,9 6,9 6,9 8,1 8,1 8,1 9,1 9,1 9,1 9,1 6,8

Strøm, amp 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0

Anode, A/dm2 0,067 0,067 0,067 0,101 0,101 0,101 0,101 0,135 0,135 0,135 0,135 0,169 0,169 0,169 0,202 0,202 0,202 0,202 0,135

Flow, liter/h 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Vandmåler, m3 2487,88 2488,788 2489,769 2490,899 2491,804 2492,82

Effekt, watt 151 151 151 179 179 179 179 210 210 210 210 249 249 249 292 292 292 292 215

Elektroder, antal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Anoder, antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Anodeareal, dm2 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82

Fe før EC, mg/l (Analytech) 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Fe efter EC, mg/l (Analytech) 3,26 4,58 2,27 5,92 5,88 7,16 7,64 8,36

Fe, filtreret, mg/l (In-situ) 3,72

Fe, tilført fra anode, mg/l 1,56 2,88 0,57 4,22 4,18 5,46 5,94 6,66

Fe tilført fra anode, g/h 1,56 2,88 0,57 4,22 4,18 5,46 5,94 6,66

Fe tilført fra anode, g/Ah 1,56 1,92 0,38 2,11 2,09 2,18 1,98 2,22

Fe, kWh/kg 96,79 62,15 314,04 49,76 50,24 45,60 49,16 43,84

Ledningsevne, µS/cm

Arsen, µg/l 41 4,9 4,4 4,5

Arsen, filtreret, µg/l

 

Bilag F Resultater fra den 05.03.2012 
 

Mn, mg/l

O2, mg/l 2,17 2,63 7,93 3,10 2,99 8,07 2,98 2,84 8,18 3,50 8,05 3,22 2,65 8,34

pH 7,26 7,31 7,44 7,39 7,34 7,44 7,40 7,38 7,43 7,43 7,43 7,42 7,41 7,47

05.03.2012  -   Nye/renoverede elektroder - 8 elektroder + skilleplader
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Bilag G Resultater fra marts 2012 
 

 8 elektroder + 9 skilleplader 8 elektroder + 0 skilleplader 
  05.03.2012  -   Nye/renoverede elektroder 
Forsøg nr. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
Prøvested EC EC EC EC Vandværk EC EC EC EC EC EC
Tidspunkt 6-3,12.20 07-mar 8-3,17.00 9-3,14.30 9-3,14.30 12-3,21.20 13-3,16.05 15-3,07.32 16-03,12.45 19-3,19.05 21-3,19.00
Timetæller       11548,8 11563,3 11596,81 11621,69  11730,00
kWh, sum 6684,30 6690,56 6698,53 6705,08  6729,00 6734 6747 6754,87 6779 6793,56
Spænding, Volt 11,6 23 32 48  64,2 76,6 75 32,7 36,7 38,2
Strøm, amp  1,5 1,7 1,8 1,9  1,5 1,6 1,6 2,0 1,9 1,9
Anode, A/dm2 0,101 0,115 0,121 0,128  0,101 0,108 0,108 0,135 0,128 0,128
Flow, liter/h 1000 1000 1000 1000  1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vandmåler, m3 2507,31 2526,8 2546,59 2562,4  2611,6 2622,9 2653,3 2674,9 2727,7 2761,4
Effekt, watt 220 288 339 379  353 371 370 362 355 353
Elektroder, antal 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8
Anoder, antal 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4
Anodeareal, dm2 14,82 14,82 14,82 14,82  14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82
Fe før EC, mg/l (Milana) 1,40 1,10 1,40 1,40  1,50 1,50 1,30 1,30 1,50 1,50

Fe total, mg/l (Milana) 2,60 2,60 3,00 3,30  1,90 2,20 1,60 1,50 2,20 1,90
Fe, filtreret, mg/l (In-situ)     1,50      1,50  1,50
Fe, tilført fra anode, mg/l 1,20 1,50 1,60 1,90  0,40 0,70 0,30 0,20 0,70 0,40
Fe tilført fra anode, g/h 1,20 1,50 1,60 1,90  0,40 0,70 0,30 0,20 0,70 0,40
Fe tilført fra anode, g/Ah 0,80 0,88 0,89 1,00  0,27 0,44 0,19 0,10 0,37 0,21
Fe, kWh/kg 183,33 192,00 211,88 199,47  882,50 530,00 1233,33 1810,00 507,14 882,50
Arsen, µg/l 2,6 2,6 3,0 3,3 1,2 3,5  3,5 3,6 3,8 3,8
Jern, EF, mg/l < 0,01  < 0,01 < 0,01  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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