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1. Forord
Denne rapport udgør afrapporteringen af projektet ”Test af membran
bioreaktorteknologier”. Projektet har modtaget tilskud fra Miljøstyrelsens
Virksomhedsordning med By- og Landskabsstyrelsen som faglig
administrator.
Projektet er udført af DHI, Grundfos BioBooster A/S, Alfa Laval
Copenhagen A/S og Teknologisk Institut.
Projektgruppen har bestået af:
Gert Holm Kristensen, DHI (projektleder)
Per Elberg Jørgensen, DHI (projektkoordinator)
Kristina Buus Madsen, DHI
Søren Nøhr Bak, Grundfos BioBooster A/S
Juddi Stecher Madsen, Grundfos BioBooster A/S
Nicolas Heinen, Product Centre Membranes, Alfa Laval Nakskov A/S
Jessica Bengtsson, Alfa Laval Copenhagen A/S
Maria Kristjansson, Teknologisk Institut
I en følgegruppe har udover projektgruppen deltaget:
Karin Dahlgren Laursen, By- og Landskabsstyrelsen
Charlotte Sporon-Fiedler, Fødevarestyrelsen
Knud Loftlund, Bryggeriforeningen

Tetst af membran bioreaktor-teknologier

2. Baggrund og formål
Regeringens handlingsplan om miljøeffektiv teknologi har til formål at
styrke udvikling, innovation, markedsføring og brug af nye
miljøteknologiske løsninger.
Rensning af spildevand ved brug af membran bioreaktorer (MBR) har
som princip været kendt i årtier, men den praktiske anvendelse har været
begrænset af urealistisk høje investerings- og driftsomkostninger. En
accelererende teknologisk udvikling på området, samt stadigt stigende
krav til kvaliteten af det rensede vand, har imidlertid indenfor de seneste
par år sat MBR-teknologi i fokus som en teknologi, der har potentiale til
at imødekomme behovet for bedre afløbskvalitet for det rensede vand,
samtidig med, at omkostningerne ligger på et realistisk niveau.
Som et led i regeringens handlingsplan – finansieret via Miljøministeriets
Virksomheds-ordning med By- og Landskabsstyrelsen som administrator
på myndighedssiden – gennemfører DHI i samarbejde med Grundfos
BioBooster A/S, Alfa Laval Copenhagen A/S og Teknologisk Institut
projektet ”Test af MBR-teknologi”. Projektet omfatter tre komponenter:
1. Belysning af genanvendelsespotentialet for MBR-renset
vand på bryggerier ved anvendelse af Grundfos MBRanlæg.
2. Udvikling og test af forsøgsudstyr til undersøgelse af
basale membranfunktionaliteter for Alfa Laval
membranmodul.
3. Identifikation af metoder til avanceret måling af
foulingfænomener på selve membranoverfladen.
Som en del af forudsætningerne for tilsagn om støtte til projektet har Byog Landskabsstyrelsen endvidere betinget sig at der udarbejdes:
4.

En overordnet økonomi- og miljøvurdering af MBRteknologien.

Denne rapport udgør den samlede rapportering af projektet og har form
som en relativ kort sammenfatning af projektaktiviteterne vedlagt
uddybende bilag for hver af de fire komponenter.
Indledningsvist er der endvidere medtaget en kort indføring i MBRteknologi, hvor teknologiens fordele og ulemper er diskuteret sammen
med en kort diskussion af udviklingen i MBR-markedet.
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3. MBR-teknologi
Et MBR-anlæg er i princippet et aktiv slam renseanlæg, hvor
separationen af det rensede spildevand fra aktiv slammet foretages ved
membranfiltrering i stedet for ved sedimentation som i et konventionelt
aktiv slam anlæg. De biologiske processer i det aktive slam i et MBR
anlæg er basalt set de samme som i et konventionelt anlæg.
MBR-teknologien har en række fordele sammenlignet med konventionel
aktiv slam teknologi. Specielt kan peges på:
1. Fuldstændig kontrol med separationen af aktiv slam fra det
rensede vand, således at afløbsvandet (permeatet) altid
har et meget lavt indhold af suspenderet stof (typisk <1 mg
SS/l).
2. Partikler ned til mindre end 1 mikrometer tilbageholdes af
membranen. Da bakterier typisk er omkring 1 mikrometer
eller større, betyder dette, at rensning i MBR-anlæg
resulterer i en betydelig grad af desinfektion.
3. Erfaringer viser, at fjernelsesgraden for organiske
mikroforureninger – som f.eks. østrogenlignende stoffer –
er højere for MBR-anlæg end for konventionelle
renseanlæg.
4. Det lave indhold af suspenderet stof og bakterier i renset
MBR-vand øger potentialet for genbrug af det rensede
vand til en lang række formål. Til nogle formål kan MBRrenset vand anvendes direkte, til andre vil yderligere
behandling i et poleringstrin være nødvendig. Fraværet af
suspenderet stof i renset MBR-vand betyder, at
effektiviteten af poleringsprocesserne øges meget
betydeligt.
5. Koncentrationen af slam i procestankene kan øges
betydeligt i forhold til konventionelle aktiv slam anlæg,
hvorved der kan opnås en tilsvarende kapacitetsforøgelse
for stoffjernelse. Dette kan enten udmøntes i, at
procestankene på nye renseanlæg kan dimensioneres med
mindre volumen, eller at udvidelse af kapaciteten på
eksisterende renseanlæg kan ske uden udvidelse af
procestankene.
MBR-teknologien har også ulemper i forhold til konventionel teknologi,
hvoraf de væsentligste er:
1. Højere energiforbrug for MBR-anlæg end for konventionelle
anlæg, idet der til filtreringsprocessen kræves energi til
5
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foranstaltninger, der reducerer tendensen til tilstopning af
membranerne.
2. Et generelt problem ved al membranfiltrering er, at
membranerne med tiden stopper til (fouler). Membranerne
skal derfor renses fra tid til anden, og dette reducerer
driftstiden og dermed den hydrauliske kapacitet for
anlægget. Renseprocedurerne kan endvidere være relativt
komplicerede, med deraf følgende ekstra tidsforbrug til
styring og overvågning.
3. Til rensning af membraner anvendes bl.a. klorin. Kloring
anvendes i mange andre sammenhænge til rensning og
desinfektion, f.eks. i svømmebade og ved
drikkevandsforsyning. Principielt anses kloring imidlertid
ofte for uønsket, i det der er risiko for dannelse af toksiske
klorerede forbindelser.
2

4. Flowet af renset vand pr. m membran-areal (flux) kan
typisk kun øges i nogen grad (50-100%), og typisk kun i
kortere perioder (10-20 timer). Hvis et MBR-anlæg skal
dimensioneres til at imødegå større flow-variationer – f.eks.
under kraftig regn – vil det kræve at der installeres en stor
reservekapacitet af membraner, som sjældent kommer i
brug. Alternativt skal der aflastes relativt tidligt, når
membranernes hydrauliske kapacitet overskrides.
Klaringstanke på konventionelle anlæg drives typisk med
betydeligt højere flow-variationer før aflastning, men ofte
også med forringet afløbskvalitet ved maksimalt flow.
Mens der i Danmark endnu kun er få erfaringer med teknologien,
arbejdes der internationalt massivt med videreudvikling og afprøvning,
ikke mindst med henblik på nedsættelse af energiforbruget og reduktion
af foulingproblemer.
Markedet for MBR-anlæg er allerede i dag betydeligt. I Figur 2-1 er vist
udviklingen i antallet af etablerede MBR-anlæg i Europa fordelt på
3

kommunale renseanlæg med en kapacitet over 100 m /d, og
3

industrianlæg med en kapacitet på over 20 m /d. Som det fremgår af
Figur 2-1 er der indenfor de seneste 3-4 år etableret ca. 65 kommunale
og 45 industri MBR-anlæg pr. år, og det samlede antal MBR-anlæg var i
2008 omkring 550 og 220 for henholdsvis kommunale og industrianlæg.
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Figur 3-1 Udvikling i antallet af MBR-anlæg etableret i Europa fra
1990-2008 (E. Huisjes et. al., 2008).

I Figur 2-2 er vist den tilsvarende udvikling i mængden af behandlet
spildevand med MBR-teknologi. Af Figur 2-2 ses, at den samlede
mængde spildevand, der i 2008 blev behandlet med MBR-teknologi i
3

Europa, var på over 700.000 m /d, mens det tilsvarende tal for
3

industrispildevand var på over 300.000 m /d.
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Figur 3-2

Udvikling i installeret MBR-kapacitet i Europa fra

1998-2008 (E. Huisjes et al., 2008).

Hovedparten af de kommunale MBR-anlæg i Europa har en kapacitet i
3

området 100-10.000 m /d. De tre største anlæg i Europa har kapaciteter i
3

området 45-50.000 m /d. De største anlæg i USA ligger p.t. i samme
område, men to nye anlæg under projektering til færdiggørelse i 2012 er
3

dimensioneret til gennemsnitlige flow på over 100.000 m /d.
I Danmark er der p.t. endnu kun ét MBR fuldskalaanlæg i regulær drift.
Dette anlæg behandler industrispildevand ved et gennemsnitligt flow på
3

ca. 200 m pr. døgn.
På baggrund af erfaringer fra det internationale MBR-marked synes valg
af MBR-teknologi til behandling af byspildevand ofte at være begrundet i:

8

•

Badevands- eller rekreative interesser i recipienten, hvor
MBR-teknologi giver mulighed for effektiv hygiejnisering af
afløbsvandet

•

Genanvendelse af det rensede vand til vanding eller som
skyllevand

•

Mulighed for etablering af kompakte anlæg, der kan
placeres i en bygning, således at lugtgener kan
begrænses, og anlægget ikke falder i øjnene i f.eks.
turistområder

Tetst af membran bioreaktor-teknologier

•

Udbygning af kapaciteten af eksisterende renseanlæg uden
udvidelse af procestanke

Herudover har MBR-anlæg potentiale til at imødekomme skærpede
udledningskrav f.eks. i forhold til organiske mikroforureninger som
østrogenlignende stoffer, hvor MBR-anlæg synes at have en højere
fjernelsesgrad end konventionelle anlæg, og hvor det i alle tilfælde er
nemt at viderebehandle MBR renset vand, da det aldrig indeholder
suspenderet stof af betydning.
På industrisiden er valg af MBR ofte begrundet i forhold som:
•

Kompakt og fleksibel teknologi, der relativt let kan tilpasses
variationer i produktionen

•

Bedre kontrol med slamseparationen der ellers ofte er
vanskelig, fordi slammet i renseanlæg til behandling af
industrispildevand tit har dårlige bundfældningsegenskaber,
og separation i en konventionel efterklaringstank derfor
bliver mindre effektiv

•

Mulighed for genbrug af renset MBR-vand som procesvand
i produktionen

Sidstnævnte mulighed er baggrund for én af komponenterne i
nærværende projekt og er nærmere beskrevet i Kapitel 3.
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4. Genanvendelse af MBRrenset vand på bryggerier
4.1

Genanvendelsespotentiale

Vandforbrug og besparelsespotentiale
Vandforbruget i bryggeriindustrien er gennem tiden reduceret betydeligt
ved almindelige vandbesparende tiltag. Hvor det i 50’erne ikke var
ualmindeligt med forbrug op til 30 hl vand/hl solgt øl, var forbruget i
90’erne typisk faldet til 4-8 hl/hl. Reduktion af vandforbruget til under 4
hl/hl kræver rensning og genanvendelse af det rensede vand i
produktionen, men selv med sådanne tiltag må det anses for urealistisk
at nå under et forbrug på 2 hl/hl. Hvis der tages udgangspunkt i et
bryggeri, som har indført almindelige vandbesparende foranstaltninger
og nu forbruger 4 hl/hl, kan det maksimale genanvendelsespotentiale
dermed siges at være 2 hl/hl eller 50%.
Hvor i brygprocessen, det rensede vand kan genanvendes, afhænger i
praksis af, hvor tæt det genanvendte vand kommer på produktet (øllet).
Fødevarestyrelsen opdeler vandstrømme, der indgår i
fødevareproduktion, i fire kategorier efter graden af den kontakt, vandet
har med fødevaren, og dermed den betydning vandets kvalitet har for
fødesikkerheden:
1. Vand som ingrediens
2. Vand med direkte kontakt med fødevarer
3. Vand med indirekte kontakt med fødevarer
4. Vand uden kontakt med fødevarer
Kravene til behandling af og dokumentation vil selv sagt være højest for
kategori 1 og lavest for kategori 4.
I Tabel 3-1 er anført typiske vandforbrug fordelt på Fødevarestyrelsens
vandkategorier som det kan tænkes at være på et større bryggeri, hvor
der gøres udstrakt brug af almindelige vandbesparende foranstaltninger.
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Tabel 4-1 Vandforbrug fordelt på Fødevarestyrelsens fire vandkategorier.

hl vand/hl solgt øl
1
Bryghus
I øl
Kavent, mask og kondensat
CIP i bryghus og urtledning
Koldblok
I øl
CIP i kold blok
Overfladerengøring m.m.
Tappeside
Tappemaskine
Skyllemaskine
Tunnelpasteur
Båndsmøring
Kassevasker
Energicenter
Fordampning fra køletårne
Kedel
Vandbehandling
Total

Vandkategori
2
3

4

0,7
0,2
0,2
0,3
0,7
0,2
0,1
0,4
0,3
0,2
0,2

1,2

0

1,4

0,2
0,1
0,2
1,4

Som det fremgår af Tabel 3-1, er 1,2 hl/hl – ud af det totale forbrug på 4
hl/hl – vand af kategori 1. Da vandet i kategori 1 stort set svarer til det
vand, der indgår i det færdige produkt, og da denne vandmængde under
alle omstændigheder skal tilføres udefra, er der ikke er noget behov for
at genanvende procesvand som kategori 1 vand.
Genanvendelse af procesvand må derfor sigte mod genanvendelse som
vand af kategori 3 og 4, og dette inkluderer vand i energicentret,
servicevand i forbindelse med tapningen, overfladerengøring samt CIP
og udgør i alt ca. 2,8 hl/hl.
Risikoanalyse og HACCP
Anvendelse af procesvand i bryggerier vil forudsætte, at der i
virksomhedens egenkontrolprogram indarbejdes kontrolprocedurer til
sikring og dokumentation af vandets kvalitet. Sådanne procedurer kan
f.eks. omfatte løbende målinger af temperatur og pH, procedurer for
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rensning, kontrol og udskiftning af filtre m.m. samt krav til periodevise
mikrobiologiske og/eller supplerende kemiske analyser.
Den mikrobiologiske og kemiske kvalitet af det genanvendte vand skal
sikres og overvåges af hensyn til fødevaresikkerheden. Til dette formål er
det relevant at benytte et HACCP-system (Hazard Analysis Critical
Control Point), som er et systematisk værktøj til styring af
fødevaresikkerheden, og som i danske fødevarevirksomheder danner
basis for den lovpligtige egenkontrol. Ved recirkulering og genanvendelse
af vand i bryggerier er det – ud over fødevaresikkerheden – også
nødvendigt at styre vandkvaliteten i forhold til produktkvalitet, funktionen
af procesvandet, bryggeriudstyr, forsyningsudstyr og rør samt sundhed
og sikkerhed for medarbejderne.
Vandkvalitetskrav
Kvalitetskravene for det recirkulerede og genanvendte vand afhænger af
den specifikke anvendelse.
Vand af kategori 3 (indirekte kontakt til fødevaren) omfatter i et bryggeri
vand til CIP i bryghus og urtledning, CIP i kold blok samt vand til
tappemaskine og skyllemaskine. Da vandet kommer i indirekte kontakt
med fødevaren, er der risiko for, at produktet kan kontamineres med
mikrobiologiske eller kemiske forureninger. Hensynet til produktsikkerhed
og produktkvalitet vejer således tungere ved genanvendelse af vand til
kategori 3 end ved genanvendelse af vand i kategori 4. Som minimum
bør slutskyllet i forbindelse med CIP være af mikrobiologisk kvalitet
svarende til drikkevandsbekendtgørelsens krav for at forhindre rekontaminering af en desinficeret proceslinje.
Vand af kategori 4 (uden kontakt med fødevarer) omfatter i et bryggeri
vand til overfladerengøring, pasteurisering, båndsmøring, kassevasker
samt vand i energicenteret til køletårne, kedel og vandbehandling.
Vandet i kategori 4 kommer hverken i direkte eller indirekte kontakt med
produktet, og de kritiske hensyn vil derfor primært være i forhold til
funktion af procesvand, udstyr og rør samt sundhed/sikkerhed for
medarbejdere.
I nærværende projekt har udgangspunktet for den praktiske
demonstration af genanvendelse af MBR-renset vand været at genbruge
vandet til kategori 4 formål, nærmere bestemt til spædevand til køletårne.
Der har derfor i projektet været fokuseret nærmere på vandkvalitetskrav
13
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ved netop denne genanvendelse, og vandkvalitetskravene relaterer sig til
følgende fænomener af betydning for driften af køletårne:
1. Scaling: Dannelse af mineralske aflejringer på varme
overflader, som kan reducere effektiviteten af
varmeveksleren og tilstoppe rørene. Medfører krav til
indholdet af kalcium, magnesium, jern og til dels silicium
samt til pH.
2. (Bio)fouling: Mikrobiel vækst, som kan resultere i fouling på
varmeveksleren. Fouling indvirker på varmeoverførslen og
vandflowet i køletårnene og kan endvidere forårsage
korrosion. Medfører krav til bl.a. ammonium og BOD/COD.
3. Korrosion: Kemisk eller elektrokemisk angreb på metal,
som medfører en nedbrydning af metallets overflade. En
lang række faktorer har betydning for korrosionen,
herunder pH, opløste salte, opløste gasser, aflejret
suspenderet stof, biofilm, temperatur, flow og forskellige
metaller.
4. Smittefare: Bakterier i kølevandet kan udgøre en risiko for
medarbejdernes sundhed, da de kan blive eksponeret via
aerosoler fra køletårnene. Medfører krav til hygiejnisk
kvalitet, specielt hvad angår den patogene Legionellabakterie.
5. Lugtgener og sundhedsrisiko: Medfører krav til flygtige
stoffer og visse bakterier (f.eks. sulfatreducerende
bakterier).
I nærværende projekt er udarbejdet en mere uddybende beskrivelse af
potentialet for genanvendelse af vand i bryggerier. Denne beskrivelse er
vedlagt som Bilag 1.

4.1

Pilotforsøg

BioBooster teknologi
Grundfos BioBooster arbejder med udvikling af en unik MBR-teknologi
der er kendetegnet ved at være ekstremt kompakt, modulopbygget og
containeriseret. Grundenheden er en lukket rør-reaktor med en diameter
på 40 cm og en længde på 5 m. Rør-reaktoren indeholder dels
skiveformede keramiske membraner (0,06 µm porestørrelse), og dels
skiveformede diffusorer til indblæsning af luft. Ud for hver membran er
desuden placeret en roterende skive, der skaber et cross-flow over
membranen og dermed reducerer tendensen til fouling af membranerne.
14
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Grundfos BioBooster har tidligere udviklet den såkaldte Pressurized
Biological Reactor (PBR), der er kendetegnet ved, at der kan opnås
meget høje hastigheder for fjernelse af organisk stof. PBR-anlæg er
ligesom Grundfos Bioboosters MBR-anlæg opbygget af rør-reaktorer.
PBR-reaktorerne er opbygget med roterende skiver, hvorpå der dannes
en biofilm. Reaktorerne holdes under tryk, og der doseres ren ilt, hvilket
medfører en høj iltkoncentration og dermed en høj proceshastighed.
Biofilmen holdes i en ensartet tykkelse via skiveformede løbere, der
afrasper overskydende biofim. Den afrevne biofilm forlader rør-reaktoren
i form af slam. Da PBR-anlæg er velegnede til at fjerne store mængder
opløst organisk stof i et lille procesvolumen, men ikke i sig selv præsterer
en høj afløbskvalitet, har det været overvejet at kombinere PBR-teknologi
med MBR-teknologi, idet PBR-processen anvendes som en
forbehandling før slutbehandling i en MBR-proces, hvor der sker en
fuldstændig separation af slam og renset vand.
Pilotfaciliteter hos Carlsberg Danmark A/S i Fredericia
Grundfos BioBooster har i projektperioden etableret og drevet et
renseanlæg i pilotskala på Carlsberg Danmark A/S’s bryggeri i
Fredericia. Anlægget er blevet fødet med spildevand fra bryggeriets
interne spildevandsledning, og formålet har været at genanvende det
rensede vand som spædevand i bryggeriets køletårne, dog efter
yderligere behandling i et omvendt osmose anlæg, med henblik på
reduktion af vandets indhold af salte.
Pilotskalafaciliteterne er indbygget i tre stk. 20-fods containere. Hver
container indeholder ét af følgende tre procestrin:
1. Forbehandling bestående af et filter samt pHjusteringsfaciliteter
2. PBR-proces bestående af tre stk. PBR-rør-reaktorer
forsynet med ren ilt fra et iltanlæg
3. MBR-proces bestående af to stk. MBR-rør-reaktorer
indeholdende i alt 10,8 m2 membran-areal
Testforløb
Efter opstilling og mekanisk afprøvning af pilotskalfaciliteterne har der
været gennemført to testforløb:
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Testforløb 1 (26/9 2008 til 2/3 2009): Forbehandling + PBR + MBR. I
starten af forløbet anvendtes til forbehandling en 1 mm buesi, der senere
blev suppleret med et 100 µm selvrensende Russell-filter. pH-justeringen
bestod i en regulering til højt pH for at kompensere for pH-fald i PBRreaktorerne.
Formålet med testforløb 1 var at undersøge, om kombinationen af PBR
og MBR giver en særlig effektiv fjernelse af COD og slam. Proces-toget
for testforløb 1 er illustreret i figur 3.1 nedenfor.
PBR

MBR

Figur 4-1 Proces-tog i testforløb 1.

Testforløb 2 (start 30/4 2009 og stadig i drift i skrivende stund):
Forbehandling + MBR. Forbehandlingen har fra starten af testforløb 2 og
indtil skrivende stund bestået af et båndfilter, hvor filterdugen har en
porestørrelse på 300 µm. pH-justeringen består i regulering til neutral pH.
Formålet med testforløb 2 er at undersøge, om mere simpel
anlægsopbygning – end i testforløb 1 – kan give en mere stabil drift såvel
i forhold til de biologiske processer som i forhold til fouling. Proces-toget
for testforløb 2 er illustreret i Figur 3-2.
MBR
Figur 4-2 Proces-tog i testforløb 2.

Resultater
Nedenfor er kort beskrevet de overordnede resultater fra de to testforløb.
Testforløb 1:
Forbehandling med buesi viste sig utilstrækkelig til at opnå en
tilfredsstillende fjernelse af delvist opløste papirrester i råspildevandet.
Buesien blev derfor suppleret med et Russell-filter med et 100 µm
filterindsats og roterende skraber, hvilket gav en betydelig mere stabil
drift. pH-reguleringen viste sig generelt at være vanskelig specielt i
forbindelse med tilsætning af syre/base som et led i rensning af
membraner, og i særdeleshed i perioder hvor flowet til anlægget var lavt.
Foulingforløbet for membranerne i MBR-anlægget er af afgørende
betydning for opnåelse af stabil og cost-effektiv drift og har derfor været
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et særligt fokuspunkt for testforløbene. Generelt observeredes hurtige
fald i flux efter start med rene membraner. Der blev på denne baggrund
gennemført en række forsøg med rensning af membraner ved
anvendelse af forskellige kombinationer af rensekemikalier. Den mest
effektive af de afprøvede kombinationer var en to-trins rensning, hvor der
i første trin blev anvendt en basisk opløsning med et indhold af
hypoklorit, og i andet trin en opløsning af citronsyre.
Observation af kalkbelægninger i permeat-rør førte til mistanke om, at en
væsentlig del af foulingproblemerne kunne skyldes kalkaflejringer på
membranerne. En særlig undersøgelse af kalcium-indholdet i vand- og
slam-faser gennem anlægget, indikerede dog, at der ikke sker ophobning
af kalk i systemet, og at kalkaflejringer derfor ikke forekommer at være
en betydelig årsag til fouling af membranerne.
Mens COD-fjernelsen over MBR-reaktoren i de første omkring fire
måneder af testforløb 1 var stabil, var der i slutningen af perioden
problemer med biologisk vækst i permeat-systemet, hvilket resulterede i
et grumset permeat med relativt højt COD-indhold. Dette blev tilskrevet
høj temperatur og lav flux som følge af foulingproblemerne.
På baggrund af de samlede resultater fra testforløb 1 må det
konkluderes, at proces-toget med en kombination af PBR og MBR ikke
forekommer optimal, hvorfor der arbejdes videre med et simplere procestog under testforløb 2.
Testforløb 2:
Anvendelse af båndfilter har givet en mere stabil forbehandlingsproces i
testforløb 2, end det var tilfældet i testforløb 1, med anvendelse af
Russell-filteret. Endvidere er pH-justeringen mere simpel og stabil, da der
ikke skal kompenseres for pH-fald i PBR. Hertil kommer, at
slamkoncentrationen i MBR-reaktoren har været lettere at styre, da der
ikke længere ledes slam til MBR-reaktoren fra PBR-reaktoren.
Fouling har imidlertid vist sig stadig at være et betydeligt problem under
testforløb 2. Således ses typisk en halvering af permeabiliteten,
(permeat-flowet pr. areal-enhed membranoverflade og
2

transmembrantryk), fra omkring 20 til 10 l/(m *h*bar) i løbet af en uge.
Dannelse af biofilm i permeatet er fortsat et problem, hvilket bevirker, at
COD-værdierne for permeatet er relativt ustabile og høje.
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Fortsatte aktiviteter
Der arbejdes fortsat med at forbedre permeat-kvaliteten for det simple
proces-tog i testforløb 2 bestående af forbehandling + MBR-proces. Det
overvejes bl.a. at anvende en hyppigere dosering af rensekemikalier i
backflush-vandet for at holde permeat-systemet rent.
For at kunne anvende det rensede MBR-vand som spædevand til
køletårne kræves som tidligere nævnt en efterbehandling i en omvendt
osmose membranfiltreringsproces (RO-proces) med henblik på reduktion
af saltindholdet. Der planlægges således et testforløb 3 med et procestog som illustreret i Figur 3-3.

MBR

RO

Figur 4-3 Proces-tog i testforløb 3.

Et RO-anlæg er indkøbt og opstillet i den tidligere PBR-container, og
testforløb 3 forventes igangsat inden udgangen af september 2009.
En mere detaljeret beskrivelse af de gennemførte testforløb er vedlagt
som Bilag 2.

18

Tetst af membran bioreaktor-teknologier

19

Test af membran bioreaktor-teknologier

5. Udvikling og
afprøvning af udstyr
til test af
Testudstyr
Alfa Laval
har på et kommunalt renseanlæg på Lolland – Torrig
filtreringsegenskaber
Renseanlæg – opbygget et forsøgsanlæg til undersøgelse af basale
membranfunktionaliteter for MBR-membranmoduler. Princippet for
forsøgsanlægget er, at aktiv slam fra renseanlæggets luftningstank
pumpes til en membranfiltreringstank, i hvilken de membranmoduler, der
skal testes, er anbragt side om side. Membranmodulerne testes således
under helt identiske forhold, hvad angår vanddybde, slamkarakteristika,
viskositet og temperatur. Der anvendes standard membranmoduler i
fuldskala, således at nedskaleringseffekter undgås.
Det skal understreges at forsøgsanlægget ikke kan anvendes til at vise
foulingforløb under rigtig MBR-drift, idet slammet, der filtreres, snarere er
en delstrøm af aktiv slam fra renseanlæggets fuldskala procestank end et
egentligt MBR-slam, som må antages på mange punkter at have andre
karakteristika end aktiv slam, bl.a. med hensyn til filtreringsprocessen.
I Figur 4-1 er vist en skematisk illustration af opbygningen af
forsøgsanlægget på Torrig Renseanlæg.
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Figur 5-1 Skematisk illustration af layout for forsøgsanlæg på Torrig Renseanlæg.

Specifikationer for testede membranmoduler
I det aktuelle projekt har forsøgsanlægget været anvendt til at
sammenligne basale membranfunktionaliteter for to forskellige typer af
MBR-membranmoduler nemlig et såkaldt ”Hollow Sheet” modul
fremstillet af Alfa Laval og et såkaldt ”Flat Sheet” modul fremstillet af en
konkurrerende producent.
Hollow Sheet modulet er i den aktuelle forsøgsopstilling bestykket med
13 stk. membranplader svarende til et aktivt membranareal på i alt 23,5
2

m . Det anvendte Flat Sheet modul er bestykket med 20 membranplader
2

svarende til 17,6 m .
I Tabel 4.1 er givet en række nøglespecifikationer for de to
membranmoduler.
Tabel 5.1 Nøglespecifikationer for de anvendte to typer MBR-membranmoduler.

Parameter
Membranmateriale
Nominel porrestørrelse (µm)
Paneldimensioner h x b x d (mm)
2

Hollow Sheet

Flat Sheet

PVDF

PE

0,2

0,4

1.020 x 1.080 x 5

1.000 x 490 x
6

Membranareal pr. panel (m )

1,81

0,88

Afstand mellem membranpaneler

7 mm

7 mm

Resultater
I det følgende er givet en kort sammenfatning af resultater fra forsøg
foretaget over en syv måneders periode fra slutningen af februar 2008 til
slutningen af september 2008.
Strategien bag forsøgene var at fastholde en gennemsnitlig daglig flux på
2

15-20 l/(m *h) ved 15°C (LMH_15) for begge typer af membranmoduler
og sammenholde udviklingen i transmembrantryk (TMP) for de to
modultyper. Rationalet bag denne strategi var, at membranerne skal
opleve den samme ”mass transfer” og dermed påtrykkes det samme
potentiale for fouling af membranerne.
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I Tabel 4-2 er vist de gennemsnitlige netto-flux, TMP, permeabilitet samt
SS og turbiditet i permeatet for hele forsøgsperioden for de to
modultyper.
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Tabel 5-2 Gennemsnitlige værdier for hele forsøgsperioden for basale
filtreringsparametre.

Hollow Sheet

Flat Sheet

Netto-flux ved 15°C, l/(m2*h)

17

15

TMP, cm VS

30,7

45,8

Permeabilitet ved 15°C, l/(m2*h*bar)

580

366

SS i permeat, mg/l

0,3

0,5

Turbiditet i permeat, NTU

0,15

0,17

Som det fremgår af Tabel 4-2, skal Flat Sheet modulet påtrykkes et
højere TMP end for Hollow Sheet modulet for at yde en flux af samme
størrelse. Mulige forklaringer på denne forskel kan dels være et højere
medfødt tryktab for Flat Sheet modulet end for Hollow Sheet modulet, og
dels en mere skæv fordeling af tryktabet over Flat Sheet
membranpanelet end over Hollow Sheet modulet.
Ved momentan fluxforøgelse er billedet for Hollow Sheet og Flat Sheet
modulerne det samme, nemlig at TMP hurtigt falder tilbage til
udgangsniveauet efter en peak-test, samt at vedligeholdelse af den
forøgede flux under en relativ langvarig peak-test ser ud til at kræve en
forøgelse af TMP.
Under CIP øges permeabiliteten for begge moduler umiddelbart efter
hvert CIP, men falder så tilbage igen i perioden mellem CIP’ningerne.
Der ses en svag indikation på, at faldet i permeabilitet gennem
forsøgsperioden er mindre for Hollow Sheet modulet end for Flat Sheet.
En forklaring kan være, at CIP-processen er mere effektiv for Hollow
Sheet modulet, fordi konstruktionen af membranpanelet muliggør
recirkulation af CIP-væske mellem panel og CIP-tank, hvilket ikke er
muligt for Flat Sheet modulet.
En mere detaljeret beskrivelse af de gennemførte filtreringstests er
vedlagt som Bilag 3.
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6. Metoder til måling af
foulingfænomener
Monitering og kontrol med foulingprocesser er af afgørende betydning
inden for udvikling af stadigt mere miljøeffektive MBR-systemer, og det
følger heraf, at metoder til karakterisering af suspenderet stof og opløste
stoffer i MBR-slam, samt foulinglag på membraner, er et nøgleområde i
disse bestræbelser.
Teknologisk Institut har – som en del af det aktuelle projekt – gennemført
en screening af den seneste litteratur vedrørende karakterisering af
foulinglag i MBR-systemer for på denne baggrund at opstille en oversigt
over eksisterende og potentielle metoder til en sådan karakterisering.
Hovedparten af de fremkomne metoder fremgår af Tabel 5-1, hvor der
endvidere er angivet formålet med analysen.
Tabel 6-1 Liste over metoder til brug ved karakterisering af foulingfænomener.
Metode

Anvendelse

Ekstraktion af ekstracellulær

EPS anses for at bidrage meget betydeligt

polymerisk substans (EPS-

til opbygning af foulinglag på membraner

ekstraktion)
Størrelseseksklusionkromatografi

Separering af makromolekyler, som f.eks.

(SEC) (HPLC-SEC)

EPS-komponenter, efter størrelse

(Miljø) scanning elektron microscopi

Visualisering af foulinglag på membraner.

(ESEM/SEM)

Opløsning ved ESEM/SEM: 20 nm/1nm.
Ved ESEM kræves ikke som ved SEM, at
prøverne tørres og coates

Farvning af organisk foulinglag og

Ved CLSM kan der fokuseres på et

konfokal laserscanning-mikroskopi

bestemt lag i en prøve uden, at denne er

(CLSM)

udskåret i tynde lag. Ved farvning kan
skelnes mellem f.eks. polysakkarider og
proteiner i lagene

3D fluorescence EEM

Visualisering i 3D spektre af
makromolekyler i foulinglag

Energi dispersiv røngten (EDX)

Bestemmelse af forekomst af ioner, f.eks.

spektroskopi

kalcium, i et foulinglag

Induktivt koblet plasma-

En type af massespektroskopi, der med

massespektroskopi (ICP-MS)

høj følsomhed kan bestemme en vifte af
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metaller. I koncentrationsområdet fra ng/l
til 10-100 mg/l
PCR – Polymerase Chain Reaction

Bestemmelse af bakterier i slam og
foulinglag på gruppeniveau ved måling af
små mere eller mindre specifikke DNAstykker. Forholdsvis simpel metode, der
ikke kræver forudgående dyrkning

Kloning og 16S rDNA sekventering

Bestemmelse af bakterier i slam og
foulinglag på type/-artsniveau ved kloning
og opformering af PCR produkter i E. coli
celler. Mere tidskrævende end PCR

DGGE – Denaturing Gradient Gel

Bestemmelse af bakteriearter i slam og

Electrophoresis

foulinglag. Metoden giver en “stregkode,
hvor hvert bånd i princippet stammer fra
én bakterieart. Arter kan bestemmes ved
DNA-sekventering af de enkelte bånd

T-RFLP – Terminal Restriction

Detektion af bakteriearter i meget diverse

Fragment Length Polymorphism

prøver baseret på adskillelse og detektion
i sekvensmaskine og sammenligning af
mønstre med mønstre i databaser

FISH – Fluorescens In Situ

Synliggørelse af mere eller mindre

Hybridisering

specifikke bakterier/grupper af bakterier i
slam og foulinglag, via mærkning med
fluorescerende DNA-prober og
efterfølgende visualisering via fluorescens
mikroskopi. Kan udføres på fikseret intakt
biofilm, hvorved der fås et indtryk af
bakteriernes placering i biofilmen

En mere detaljeret beskrivelse af de gennemførte filtreringstests er
vedlagt som Bilag 4.
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7. Overordnet økonomi- og
miljøvurdering
Sammenligning af økonomiske forhold og driftsmæssige miljøforhold for
MBR- og konventionelle aktiv slam anlæg er generelt behæftet med stor
usikkerhed. Præcise beregninger af investerings- og driftsomkostninger,
resurseforbrug og andre miljøforhold kræver opstilling af detaljerede
beregningsforudsætninger og omfattende kalkulationer. Begge dele
ligger uden for sigtet med denne rapport. Sammenligninger i denne
rapport har derfor karakter af helt overordnede retningslinier, baseret på
principielle forskelle i anlægsopbygning og funktion, samt generelle
erfaringer med bygning og drift af MBR- og konventionelle anlæg. Det
skal understreges, at vurderingerne er begrænset til primært at finde
anvendelse på anlæg til behandling af byspildevand, idet
spildevandssammensætning og øvrige driftsforhold for anlæg til
industriapplikationer kan variere overordentligt meget fra industri til
industri og dermed stille vidt forskellige krav til rensefaciliteterne.
Økonomi
De totale investeringsomkostninger er typisk noget højere for MBRanlæg end for KAS-anlæg. For anlæg til rensning af byspildevand synes
meromkostningen for MBR-anlæg p.t. at ligge i området 0-15%.
Driftsomkostningerne er ligeledes højere for MBR end for konventionelle
anlæg. Dette skyldes primært et ekstra energiforbrug, der medgår til at
reducere membranernes tendens til tilstopning. Det vurderes, at det
samlede energiforbrug for MBR-teknologi i forbindelse med rensning af
byspildevand p.t. er 10-30% højere end for konventionel teknologi.
Driftsmæssige miljøforhold
Energiforbruget er højere for MBR- end for konventionel teknologi, p.t.
antageligt i området 10-30% i forhold til anlæggenes totale forbrug.
Forbrug af kemikalier til fældning af fosfor, afvanding af slam mv. er alt
andet lige det samme på MBR- og konventionelle anlæg.
På MBR-anlæg anvendes herudover kemikalier i forbindelse med
rensning af membraner. Væsentligst i denne forbindelse er anvendelsen
af klorin, der i mange lande betragtes som uønsket i forbindelse med
vandbehandling. Forbruget ved rensning af byspildevand i en mængde
svarende til 10.000 PE kan antages at være omkring 2.000 kg 15%
hypoklorit. Der synes p.t. ikke at være et realistisk alternativ til klorin i
forbindelse med rensning af membraner i MBR-anlæg.
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Forbruget af ledningsvand til spuling mv. er omtrent ens på MBR- og
konventionelle aktiv slam anlæg. På grund af det meget lave indhold af
suspenderet stof i afløbsvand fra et MBR-anlæg er det imidlertid relativt
enkelt at opgradere afløbsvand f.eks. ved UV-behandling til en kvalitet,
hvor vandet kan genanvendes uden hygiejniske restriktioner, til tekniske
formål på renseanlægget.
En mere detaljeret beskrivelse af de gennemførte økonomi- og
miljøvurderinger er vedlagt som Bilag 5.
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FORORD
Regeringens handlingsplan om miljøeffektiv teknologi har til formål at styrke udvikling,
innovation, markedsføring og brug af nye miljøteknologiske løsninger.
Rensning af spildevand ved brug af membran bioreaktorer (MBR), har som princip været kendt i årtier, men har indtil for nylig ikke været anvendt i praksis på grund af urealistisk høje investerings- og driftsomkostninger. En accelererende teknologisk udvikling
på området, samt stadigt stigende krav til kvaliteten af det rensede vand, har imidlertid
indenfor de seneste par år sat MBR-teknologi i fokus som en teknologi, der har potentiale til at imødekomme behovet for bedre afløbskvalitet for det rensede vand, samtidig
med at omkostningerne ligger på et realistisk niveau.
Som et led i regeringens handlingsplan og finansieret via Miljøministeriets Virksomhedsordning, gennemfører DHI i samarbejde med Grundfos A/S, Alfa Laval A/S og TI,
projektet ”Test af MBR-teknologi”. I projektet er det valgt blandt andet at fokusere på
potentialet for brug af MBR-teknologi til rensning af bryggerispildevand med henblik
på genanvendelse af det rensede vand i produktionen. Nærværende rapport er således
udarbejdet med henblik på at belyse mulighederne for genanvendelse af MBR-renset
bryggerispildevand i produktionen samt hvilke problemstillinger der kan være forbundet
hermed.
Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen. Til projektet har der været knyttet en følgegruppe, som foruden deltagelse i et følgegruppemøde har bidraget med kommentarer og
forslag. Følgegruppen har haft følgende sammensætning:
•

Karin Dahlgren, By- og Landskabsstyrelsen

•

Charlotte Sporon-Fiedler, Fødevarestyrelsen

•

Knud Loftlund, Bryggeriforeningen

•

Søren Nøhr Bak, GRUNDFOS BioBooster A/S

•

Nicolas Heinen, Product Centre Membranes, Alfa Laval Nakskov A/S

•

Jessica Bengtsson, Energy & Environment Technology, Alfa Laval Copenhagen
A/S
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2

BAGGRUND OG FORMÅL
Illustrationen i figur 2.1 nedenfor forsiden forestiller Tuborgs malteri og bryggeri omkring 1950’erne. På dette tidspunkt var den generelle opfattelse på bryggerierne i Danmark (og andre fødevarevirksomheder), at jo mere vand de brugte, des mere rent var der
på virksomheden. Et vandforbrug på ca. 20 hektoliter pr. produceret hektoliter øl var
derfor normalt på bryggerierne. Denne opfattelse var gældende frem til 1970’erne, hvor
vandforbruget på grund af energikrisen blev reduceret til ca. 6-8 hl/hl på bryggerierne. I
1986-87 hævede Københavns Kommune vandprisen i forbindelse med udbygning af
Renseanlæg Lynetten. Som et resultat heraf blev vandforbruget på Tuborg reduceret til
omkring 4,5-5 hl/hl.

Figur 2.1

Illustration af Tuborgs malteri og bryggeri omkring 1950’erne.

Da Carlsberg i Fredericia blev bygget i 1979, blev bryggeriet projekteret med henblik
på, at det skulle være et af Europas mest moderne bryggerier og ved hjælp af blandt andet genanvendelse af vand blev vandforbruget nedbragt til ca. 4 hl/hl i det dengang nye
bryggeri. I dag er vandforbruget nede på 3,3 hl/hl hos Carlsberg i Fredericia.
I dag har en øget fokusering på genanvendelse af vand samt stigende vand- og afledningspriser gjort det mere rentabelt at anvende MBR-teknologi i forbindelse med rensning og genanvendelse af vand på produktionsvirksomheder herunder bryggerier.
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Genanvendelse af vand i bryggerier tager i dette projekt udgangspunkt i rensning af en
delmængde af den samlede processpildevandsstrøm fra et bryggeri ved brug af MBRteknologi.
I Tabel 2.1 er vist typiske koncentrationsintervaller for den samlede spildevandsstrøm
fra bryggerier.
Tabel 2.1

Typisk sammensætning af bryggerispildevand. Efter /7/.

Parameter

Enhed

Gennemsnit

Minimum

Maksimum

COD

mg/l

3.094

1.469

6.069

BOD/COD

mg/l

0,63

0,50

0,90

Kjeldahl-N

mg/l

53

39

85

NO3-N

mg/l

17

8

27

NH4-N

mg/l

11

3

12

TP

mg/l

17

8

28

SS

mg/l

688

30

4.200

8

4

11

°C

28

20

37

mg/l

185

20

460

pH
Temperatur
SO4

I forhold til konventionelle teknologier til spildevandsrensning har MBR-teknologi
blandt andet den fordel, at separationen af biologisk slam og renset vand sker via en
membran, hvorfor der kan opnås en næsten fuldstændig tilbageholdelse af partikler helt
ned til bakteriestørrelse. Indholdet af SS i afløb fra MBR-anlæg ligger typisk omkring 12 mg/l.
Hvad angår fjernelse af opløste forureningskomponenter er der ikke umiddelbart grund
til at antage, at der sker en mere vidtgående fjernelse ved brug af MBR-teknologi end
ved brug af konventionel teknologi. Afhængig af membranens tæthed er det dog muligt,
at store opløste molekyler kan fanges og dermed reducere indholdet af rest-COD i afløbsvandet fra et MBR-anlæg.
Den vidtgående fjernelse af suspenderet stof i MBR-anlæg har endvidere den fordel, at
afløbsvandet er egnet til avanceret vandbehandling f.eks. i form af RO-filtrering eller
UV-behandling.
Nærværende notat har til formål at give et generelt overblik over, hvor i produktionen
det rensede spildevand kan tænkes genanvendt. Dette sker på baggrund af en gennemgang af de vandstrømme, der tilledes de forskellige produktionsprocesser i et bryggeri.
Der er for de enkelte vandstrømme estimeret en relativ andel af det samlede vandforbrug
for derved at indikere det økonomiske potentiale for genanvendelse af de enkelte
strømme. Notatet har endvidere fokus på karakterisering af den nødvendige kvalitet af
de forskellige vandstrømme for, at disse kan indgå i de aktuelle produktionsprocesser.
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3

LOVGIVNING OG ADMINISTRATION
Historisk har der i Danmark været stillet krav om, at alt vand, der anvendes i forbindelse
med fødevareproduktion, har skullet være af drikkevandskvalitet. Kravet er blevet
håndhævet strengt, men der er dog eksempler på genanvendelse af procesvand i fødevareindustrien.
Disse eksempler har altid vedrørt tilfælde, hvor vandet med sikkerhed ikke er blevet
kontamineret (f.eks. genanvendelse af kølevand til eftergydningsvand), eller hvor det er
ført i direkte modstrøm i en proces (f. eks. skylning af sukkerroer efter modstrømsprincippet).
Det er med de nuværende teknologier muligt i dag at behandle vandet, så der opnås en
mikrobiologisk, kemisk og fysisk kvalitet af procesvand, der svarer til drikkevandskravene, hvorved der er åbnet op for nye muligheder for at behandle, genanvende1 og recirkulere2 procesvand i fødevareindustrien /3/. Alle danske malterier har i dag således en
delvis recirkulering af malteriets støbevand, der anvendes til at gennemvæde det tørre
korn for at få spiringen i gang. Vandet renses typisk ved hjælp af aerob biologisk rensning og mikrofiltrering, inden det genanvendes i støbningen /8/.

3.1

Lovgivning om vandkvalitet og genanvendelse af vand
Når vandværksvandet aftappes fra hovedhanen i bryggeriet er det omfattet af drikkevandsreglerne, hvor Miljøstyrelsen er myndighed, men når vandet skal anvendes i produktionen på virksomheden, er det omfattet af fødevarelovgivningen, hvor det er Fødevarestyrelsen, der er myndighed.
Genanvendelse eller recirkulering af procesvand i fødevareindustrien reguleres af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/204 af 29. april 2004 om Fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) /1/. Med EU's Hygiejneforordning er der åbnet op for
genanvendelse og recirkulering af procesvand forudsat, at det ikke giver sundhedsmæssige betænkeligheder.
Fødevarestyrelsen har i forbindelse med Hygiejneforordningen udarbejdet en vejledning
om denne, ligesom styrelsen har udarbejdet en redegørelse om genanvendelse/recirkulering af vand i fødevareindustrien:
•

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om Fødevarehygiejne, Fødevarestyrelsen 2008
/2/

•

Procesvand i fødevarevirksomheder – Vurdering af sundhedsmæssige aspekter ved
genanvendelse/recirkulering af procesvand, Fødevarestyrelsen 2005 /3/

Redegørelsen er delvist forældet og skal derfor kun betragtes som et hjælpemiddel.

1

Genanvendt vand er vand, som efter anvendelse i et procestrin i fødevareproduktionen genanvendes i et andet procestrin /3/
2
Recirkuleret vand er vand, som cirkuleres og dermed anvendes gentagne gange inden for samme proces /3/.
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3.2

Typer af procesvand og procesvand som ingrediens
Der er mange forskellige typer af procesvand. Fødevarestyrelsen opererer med 4 vandkategorier, som adskiller sig ved graden af den kontakt, vandet har med fødevaren og
dermed den betydning vandets kvalitet har for fødevaresikkerheden. Kravene til behandling og dokumentation vil derfor også være strengest i klasse 1 og svagest i klasse 4:
1. Vand som ingrediens
2. Vand med direkte kontakt med fødevarer
3. Vand med indirekte kontakt med fødevarer
4. Vand uden kontakt med fødevarer

3.3

Hygiejnevejledningen om drikkevand
Reglerne for håndtering af vand i fødevareindustrien er beskrevet i kapitel 22 i vejledningen om hygiejneforordningen /2/.
Hygiejneforordningen definerer drikkevand som vand, der som minimum opfylder drikkevandsdirektivet /4/. Direktivet er implementeret i Miljøministeriets drikkevandsbekendtgørelse /5/, som indeholder regler for drikkevand i Danmark.
Vand, der bruges på fødevarevirksomheder, skal som udgangspunkt være drikkevand og
overholde drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav for de fysiske, kemiske og mikrobiologiske parametre, jf. Bilag A.
Hygiejneforordningen åbner mulighed for, at fødevarevirksomheden i forbindelse med
vandbehandling kan vurdere konkret, om det kan være sundhedsmæssigt forsvarligt at
bruge vand, der ikke overholder samtlige kvalitetskrav i drikkevandsbekendtgørelsen.
Virksomheden skal da kunne dokumentere, at det ikke er nødvendigt at bruge vand af
drikkevandskvalitet i produktionen.
Hvis virksomheden bruger flere typer vand, må der ikke være risiko for at forveksle ledningssystemerne til de forskellige typer. Der må heller ikke være risiko for, at der kan
ske opblanding af de forskellige typer vandkvalitet. Det vil bl.a. sige, at der ikke må være risiko for tilbagestrømning til drikkevandssystemerne eller være utætheder i ledningerne.
Virksomhederne bør have egenkontrolprocedurer for at sikre, at der ikke sker forurening
af vandet i virksomhedens ledningssystem.

3.4

Hygiejnevejledningen om genanvendelse og recirkulering af
vand
Vand, der genbruges til forarbejdning eller som ingrediens, skal som udgangspunkt være af samme kvalitet som drikkevand, og virksomheden skal sikre, at vandet ikke udgør
en risiko for kontaminering. Dette gælder også for vand, der genbruges til andre formål
end forarbejdning eller ingrediens f.eks. til rengøring. Virksomheden skal kunne redegøre for genanvendelsessystemet og kunne dokumentere, at vandets kvalitet ikke kan påvirke sundheden af de færdige fødevarer.
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Virksomheden skal foretage en risikoanalyse for de processer, hvor der genbruges eller
recirkuleres vand, og skal kunne dokumentere vandets kvalitet med analyser af relevante
parametre.
Det er drikkevandsbekendtgørelsens parametre, der danner baggrund for vurdering af
vandets kvalitet, jf. Bilag A. Der er imidlertid ofte en risiko for, at genanvendt vand eller
recirkuleret vand indeholder andre forureninger end dem, der er kvalitetskrav for i drikkevandsbekendtgørelsen /5/. Derfor skal en undersøgelse af vandets kvalitet indeholde
kemiske og mikrobiologiske analyser, som vurderes relevante i den konkrete situation.
Virksomheden kan således recirkulere eller genanvende vand under forudsætning af, at
det er dokumenteret i egenkontrolprogrammet, at vandet er af drikkevandskvalitet, før
det recirkuleres eller genanvendes. Dokumentationen vil blive kontrolleret af fødevareregionen ved kontrolbesøg.
Hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at det recirkulerede eller genanvendte vand
er af drikkevandskvalitet, men mener at kunne dokumentere, at det ikke udgør en risiko
for forurening af fødevarerne, må virksomhederne ikke umiddelbart bruge vandet, men
kan søge om dispensation til at bruge vandet. Ansøgningen skal sendes via fødevareregionen til Fødevarestyrelsen og skal være vedlagt dokumentation for vandets kvalitet,
procedurer for anvendelsen samt egenkontrolprogram med eventuel analytisk kontrol og
styringsparametre. Fødevarestyrelsen kan tillade brug af recirkuleret eller genanvendt
vand, hvis det ikke giver sundhedsmæssige betænkeligheder.
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4

VANDFORBRUG I BRYGGERIER OG POTENTIALE FOR
VANDBESPARELSER
Bryggeriindustrien har traditionelt haft et højt vandforbrug med de maksimale forbrug i
Danmark på op til 30 hl vand/hl solgt øl i 1950’erne, og de enkelte bryggeriers forbrug
har varieret svarende til de anvendte vandforbrugende teknikker, herunder især brug af
returflasker og anvendelse af tunnelpasteur.
I Danmark var forbruget i starten af 90’erne faldet til 4-8 hl/hl (det laveste i Europa) og i
dag er 2,3 hl/hl opnåeligt ved blandt andet at recirkulere og genanvende vand til serviceformål som køletårne, boilere, vakuumpumper m.m. (Yatala Brewery i Australien) /9/.
Reduktion af vandforbruget til 4 hl/hl bør kunne opnås ved almindelige vandbesparende
tiltag, mens yderligere reduktion må involvere egentlig rensning og genanvendelse af
vandet.
I Figur 4.1 er vist et flowdiagram over brygprocessen med angivelse af indgående og
udgående vandstrømme.
Brygside

Figur 4.1

Kold blok

Tappeside

Flowdiagram over brygprocessen med angivelse af indgående og udgående vandstrømme. Det bemærkes, at den skitserede tunnelpasteur i moderne bryggerier ofte vil være erstattet med en mindre
vandforbrugende pladepasteur før tapning.
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Et eksempel på hovedvandstrømmene i et returbryggeri er vist i Figur 4.2. Der vil i et
bryggeri altid være 1 hl vand/hl øl, der går ud med produktet samt 0,5 hl/hl, der forsvinder med biprodukter eller fordamper.
Fordampning	
  
0,3	
  hl/hl	
  

Indgående	
  vand	
  
4	
  hl/hl	
  

Returbryggeri	
  

Produkt	
  
1	
  hl/hl	
  
Biprodukt	
  
0,2	
  hl/hl	
  

Spildevand	
  
2,5	
  hl/hl	
  
Figur 4.2

Eksempel på indgående og udgående vandstrømme i et returbryggeri med et vandforbrug
på 4 hl/hl.

I Figur 4.3 er vist et eksempel på hovedvandstrømmene i et bryggeri med recirkulering
og genanvendelse af spildevandet ved hjælp af MBR- og RO-anlæg. Udover de 1,5
hl/hl, der går ud med produktet, biprodukter eller fordamper, vil ca. 0,5 hl/hl blive ledt
ud i forbindelse med vandbehandlingen. Det vil således være vanskeligt at reducere
vandforbruget i bryggerier til mere end ca. 2 hl/hl.
Fordampning	
  
0,3	
  hl/hl	
  

Indgående	
  vand	
  
2	
  hl/hl	
  

4	
  hl/hl	
  

Optimeret	
  
returbryggeri	
  

Produkt	
  
1	
  hl/hl	
  
Biprodukt	
  
0,2	
  hl/hl	
  

Recirkuleret	
  vand	
  
2	
  hl/hl	
  
RO	
  
	
  

MBR	
  

Vandbehandling	
  
0,5	
  hl/hl	
  
Figur 4.3

Eksempel på indgående og udgående vandstrømme i et optimeret returbryggeri med recirkulering og genanvendelse af vand ved hjælp af MBR- og RO-anlæg.

I Figur 4.4 er vist en typisk fordeling af vandforbruget i en brygproces. Tallene er baseret på vandforbrug i et større bryggeri (over 1 mio. hl/år). Der er forudsat udstrakt brug
af renere teknologier og minimal recirkulering af procesvand. Desuden er der forudsat
anvendelse af HGB (High Gravity Brewing). Vandforbruget varierer afhængig af bryg-
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geriets størrelse, indretning og udstyr, hvorfor der er anvendt gennemsnitsværdier i
Figur 4.4.
Bryggeri
4 hl/hl

Brygside
2,3 hl/hl

Tappeside
1,2 hl/hl

Bryghus
1,1 hl/hl

Kold blok
1,2 hl/hl

Energicenter
0,5 hl/hl

Tappemaskine
0,1 hl/hl (3)

0,2 hl/hl (4)

0,1 hl/hl (4)

I Øl
0,7 hl/hl (1)

I Øl
0,3 hl/hl (1)

Skyllemaskine
0,4 hl/hl (3)

Kavent, mask og

CIP Kold blok
0,7 hl/hl (3)

Tunnelpasteur
0,3 hl/hl (4)

Overfladerengøring
0,2 hl/hl (4)

Båndsmøring
0,2 hl/hl (4)

kondensat
0,2 hl/hl (1)
CIP bryghus
0,2 hl/hl (3)

Køletårne

Kedel

Vandbehandling
0,2 hl/hl (4)

Kassevasker
0,2 hl/hl (4)

Figur 4.4

Fordeling af vandforbrug i et større bryggeri (> 1 mio. hl/år). Baseret på faktuelle oplysninger
og erfaringstal. Tallet i parentes angiver, om det anvendte vand tilhører kategori 1 (vand som
ingrediens), kategori 2 (vand med direkte kontakt med fødevarer), kategori 3 (vand med indirekte kontakt til fødevarer) eller kategori 4 (vand uden kontakt med fødevarer).

Langt størstedelen af vandforbruget sker i tapperiet (1,2 hl/hl), i kold blok (1,2 hl/hl) og
herefter i bryghus (1,1 hl/hl). Energicenteret inkl. vandbehandling, boiler og fordampning bruger ca. 0,5 hl/hl. I Tabel 4.1 er vandforbruget fordelt på fødevarestyrelsens
vandkategorier.
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Tabel 4.1

Vandforbrug fordelt på Fødevarestyrelsens fire vandkategorier.

Hl/hl
1
Bryghus
I Øl
Kavent, mask og kondensat
CIP i bryghus og urtledning
Koldblok
I Øl
CIP i kold blok
Overfladerengøring mm.
Tappeside
Tappemaskine
Skyllemaskine
Tunnelpasteur
Båndsmøring
Kassevasker
Energicenter
Fordampning fra køletårne
Kedel
Vandbehandling
Total

Vandkategori
2
3

4

0,7
0,2
0,2
0,3
0,7
0,2
0,1
0,4
0,3
0,2
0,2

1,2

0

1,4

0,2
0,1
0,2
1,4

Det ses, at ud af de 4 hl/hl vand, der tilføres bryggeriet, indgår de 1,2 som ingrediens
(Fødevarestyrelsens kategori 1), 1,4 hl/hl som vand med indirekte kontakt til fødevarer
(Fødevarestyrelsens kategori 3) mens de resterende 1,4 hl/hl er uden kontakt med øllet
(Fødevarestyrelsens kategori 4). Der findes ikke anvendelser af vand i bryggerier, som
har en direkte kontakt til fødevarerne (Fødevarestyrelsens kategori 2).
Langt den største del af det vand, der skal anvendes som brygvand forlader virksomheden i det færdige produkt og i masken. Denne vandmængde skal tilføres udefra, hvorfor
der ikke er noget behov for at genanvende procesvand som ingrediens i det færdige produkt (kategori 1).
Det vil i stedet være mere hensigtsmæssigt at se på mulighederne for at anvende recirkuleret vand til kategori 3 og 4, hvor kravene til behandling og dokumentation for kvaliteten er lavere. Vandet i kategori 3 og 4 inkluderer vand i energicentret, servicevand i forbindelse med tapningen, overfladerengøring og CIP og udgør i alt ca. 2,8 hl/hl.
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5

MULIGE GENANVENDELSER AF VAND I BRYGGERIER
I nedenstående er givet et overblik over de vandstrømme i bryggeriet, hvor der er en
mulighed for at genanvende eller recirkulere vandet enten ved traditionelle metoder eller
ved egentlig rensning og recirkulering ved anvendelse af MBR-teknologi.

5.1

Genanvendelse af vand i bryghus med traditionelle metoder
Kavent
Afhængig af øltype kan der opsamles ca. 0,04 hl/hl (4 % af urtmængden) som kavent
(tyndt øl fremstillet af den sidste og svageste urt). Kaventen kan opsamles og genanvendes ved indmæskning af næste bryg, men dette kan påvirke øllets smag /6/.
Mask
Mask har et højt indhold af vand, hvor vandet har et indhold af organisk materiale svarende til den sidste kavent. Afhængig af mulighederne for yderligere oparbejdning eller
afsætning af masken kan denne afvandes i en bæltepresse eller en skruepresse. Der kan
opsamles 0,1-0,15 hl/hl (10-15 % af urtmængden) som pressevand/kavent, der naturligt
kan genanvendes sammen med den egentlige kavent.
Kondensat fra urtkogning
Traditionelt afdampes 0,07 hl/hl under urtkogningen. Denne del er de sidste 10-20 år
mindsket i de fleste bryggerier. Kondensatet kan typisk underkastes mekanisk kompression, hvorefter varmeenergien kan genanvendes. Det kolde kondensat indeholder betydelige mængder uønskede stoffer, der bør fjernes inden genanvendelse er mulig f.eks.
ved membranteknik.
Centrifugering
I det omfang der anvendes centrifuger til at fjerne varm trub fra urten, kan den opsamlede trub evt. behandles yderligere og urten genvindes. Det vil normalt være mere hensigtsmæssigt at tilbageføre den opsamlede trub til sikarret (eller direkte til masken),
hvorefter det behandles sammen med masken fra det næste bryg.
Ludbryg og skyllevand
Mellem hvert bryg bliver alt udstyr normalt skyllet med varmt vand (evt. tilsat lud), og
med regelmæssige mellemrum brygges et ludbryg. Såfremt der udelukkende anvendes
varmt vand og lud, er det muligt at skille truben fra skyllevandet og tilføre den masken.
Skyllevandet kan herefter renses yderligere med henblik på genanvendelse af vand (og
lud). Ludbrygget kan oprenses og genanvendes. De mulige teknikker kan være sigter/mikrofiltrering.
CIP af nedsvaling og urtledning
Efter hvert bryg skylles urtledning og nedsvaling normalt med varmt vand (evt. med lud
eller rengøringsmidler) og med mellemrum rengøres systemet med varm lud fra et CIP
anlæg. Luden genbruges traditionelt nogle gange og ledes herefter til kloak. Skyllevandet ledes normalt til kloak. Ved at anvende simpelt formulerede rengøringsmidler tilpasset en oprensningsteknologi (membransystem), vil skyllevand og CIP væske kunne genanvendes.
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5.2

Genanvendelse af vand i kold blok med traditionelle metoder
Bærme og overskudsgær
Overskudsgær og bærme udgør oftest omkring 0,03 hl/hl (3 % af ølmængden). Den ledes enten til kloak eller oparbejdes til foder eller evt. til human brug. Øllet fra
gær/bærme kan udvindes ved dekanter. Samtidig reduceres vandindholdet i gæren, så
den er mere håndterbar i forbindelse med en eventuel anvendelse til foder mm.
Centrifugering
I det omfang der anvendes centrifuger til behandling af øllet før filtrering, er det muligt
at koncentrere den opsamlede bærme yderligere og udvinde øllet.
Filtrering
Traditionelt anvendes kiselgurfiltrering evt. efterfulgt af pladefiltrering til slutfiltrering
af øllet. Denne filtrering medfører spild af øl og problemer med den efterfølgende håndtering af den brugte kiselgur iblandet organisk materiale. Med udviklingen af effektive
membranfiltreringsanlæg er det oplagt at mikrofiltrere øllet, der bør være forbehandlet i
en effektiv centrifuge. Rensevæske til membrananlægget og skud fra centrifugen kan
evt. separeres yderligere, så væskefasen kan genanvendes.
Restøl
Det er muligt at genanvende restøl fra optræk, restøl fra genindvinding, øl iblandet vand
fra vandskub, genindvundet øl fra gær/bærme fra filtreringen og fra tømning af tanke
mm. efter passende behandling. Genanvendelse kan ske til urtkedel, gærkælder eller til
iblanding i færdigt øl. Normalt anvendes ”robuste øltyper” som modtager af restøl. Det
anslås, at disse mængder samlet kan udgøre 0,05 hl/hl (5 % af ølmængden) eller mere.
CIP i tankpark og kold blok
Alle ledninger, tanke og gæranlæg mm. rengøres med CIP. Normalt med skyl, varm lud,
syre, desinfektion og skyl. For hver tank eller ledningsafsnit er der fastlagt procedurer
for de enkelte behandlinger. Faserne adskilles af vandskub. Der anvendes store mængder vand til rengøringen, og der et tilsvarende stort potentiale mht. vandbesparelser og
genanvendelse af vand.
Vandbesparelserne – der ikke behandles i nærværende skrivelse – skal selvfølgelig udnyttes fuldt ud inden de mere omkostningskrævende genanvendelsesteknologier tages i
brug. De vedrører typisk faseadskillelse, dræn af tanke, CIP intervaller/kontrol af rengøringens effektivitet.
Genanvendelse af CIP vandet vedrører først og fremmest direkte genanvendelse af sidste skyllevand til forskyl. Derudover er det oplagt at vurdere mulighederne for at etablere et egentligt vandrensningsanlæg for kold blokkens vand med henblik på direkte genanvendelse som rengøringsvand. Der bør i den forbindelse undersøges om
genanvendelsen udelukkende skal baseres på fysiske metoder eller, om der også skal
anvendes biologiske processer. Formuleringen af rengøringsmidlerne og deres indbyrdes
mængdeforhold er også væsentlig set i et genanvendelsesperspektiv.
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5.3

Genanvendelse af vand i tapperi med returflasker ved traditionelle metoder
Skyllemaskine
Der anvendes typisk omkring 0,4-1 hl/hl som rengøringsvand og skyllevand i skyllemaskinen. Maskinerne leveres med et udstrakt genbrug af vand og energi. Egentlig overløbsvand kan typisk genanvendes til kassevasker eller rengøringsformål. Den brugte lud
kan efter rensning (sedimentation og filtrering) delvist genanvendes i skyllemaskinen.
Tapning
Ved tapning af øl sker der et produkttab ved start, afslutning og ved overskumning i flaskerne. Desuden resulterer ukapslede og sprængte flasker i produkttab og dannelse af
glasskår. Produkttabet udgør typisk 0,04 hl/hl. Desuden anvendes vand til afskylning af
flasker samt til spuling mm. Det anvendte vand udgør typisk 0,01 hl/hl. Forløbsøl mm.
kan opsamles og genanvendes. Afhængig af tappemaskinens indretning og den mulige
opsamligsteknik kan det opsamlede vand genanvendes (til rengøringsformål) efter en
passende filtrering.
Kontrol af fyldehøjde
Ved kontrol af fyldhøjden frasorteres ukapslede flasker og flasker, der ikke overholder
specifikationerne for fyldhøjden. Afhængig af kravene og tappemaskinens effektivitet
udgør den frasorterede ølmængde ca. 0,05 hl/hl. Øllet genanvendes i bryghus eller ølkammen ligesom flaskerne genanvendes.
Pasteurisering
Ved tunnelpasteurisering er der et stort vandforbrug til nedkøling og afskylning af flasker ved udgangen. Desuden indeholder vandet i pasteuren typisk kemikalier der skal
hindre mikrobiel vækst, ligesom vandet indeholder ølrester fra sprængte flasker. Vandet
udgør typisk 0,3 hl/hl.
Båndsmøring
Transportbåndene til flasker smøres normalt med en sæbeopløsning. Sæbevandet udgør
typisk 0,1-0,2 hl/hl. Genanvendelse af sæbevandet er betinget af, at båndene er indrettet
til opsamling af sæbevandet. Eventuel genanvendelse kan ske ved recirkulering eller efter oprensning sammen med øvrigt rengøringsvand.
CIP af tappemaskine
Tappemaskine med tilhørende ledninger og buffertank rengøres med varmt vand og lud.
Både lud og skyllevand genanvendes nogle gange. Vand og lud kan renses ved filtrering
hvorved deres levetid forlænges. Ved anvendelse af membranteknik kan udledningen til
kloak minimeres eller elimineres.
Rengøring af udstyr mm.
Overfladerengøring af gulve og udstyr sker ved spuling og udlægning af skummidler efter behov. Rengøringsvandet udgør typisk 0,2 hl/hl. Rengøringsvandet og spulevandet
kan opsamles og genanvendes efter rensning, men det kræver at lokalerne og udstyr på
forhånd er indrettet så opsamling er mulig.
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Vakuumpumpe
I forbindelse med etablering af vakuum i flaskerne inden tapningen anvendes en vakuumpumpe. I det omfang der anvendes vand til etablering af vakuum kan dette genanvendes til rengøringsformål mm. Vandet udgør typisk 0,1 hl/hl.
Etikettering
Ved etiketteringen kan der være en fejlprocent på ca. 0,02 hl/hl (0,08-0,2 hl/hl ved brug
af vand fra skyllemaskine). I det omfang fejletiketterede flasker ikke renses og ometiketteres kan øllet genbruges i ølkammen.
Kassevasker
Vandforbruget ved kassevask udgør typisk 0,01-0,03 hl/hl. Da der ikke er særlige hygiejnekrav til vandet kan der hertil direkte anvendes vand fra andre processer, hvor vandet
ikke forurenes med organisk materiale, ligesom rengøringsvandet kan genanvendes efter
passende rensning.

5.4

Genanvendelse af procesvand i forhold til MBR teknologi
Et MBR-renseanlæg kombinerer biologisk rensning og membranfiltrering. Den biologiske rensning sker efter aktiv slam princippet og de biologiske processer forløber umiddelbart som i konventionelle renseanlæg. Aktiv slammet adskilles fra det rensede vand
ved membranfiltrering, hvor membrantætheden svarer til enten mikrofiltrering MBR(MF) - eller ultrafiltrering MBR(UF). Det rensede vand er næsten fuldstændigt frit
for partikler helt ned til bakteriestørrelse, medens indholdet af opløste forureningskomponenter som udgangspunkt svarer til indholdet i afløbsvand fra konventionelle biologiske processer.
Den vidtgående fjernelse af suspenderet stof i MBR-anlæg betyder, at det rensede vand
er meget velegnet til videre behandling f.eks. i form af omvendt osmose-filtrering (RO)
og/eller UV-behandling, hvorved der kan opnås en særdeles høj afløbskvalitet. I Tabel
5.1 er fordele og ulemper ved MBR sammenlignet med andre vandbehandlingsmetoder.
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Tabel 5.1

Sammenligning af fordele og ulemper ved MBR-teknologi i forhold til andre vandbehandlingsmetoder, efter /10/.
MBR

Varme-

UV

Hypochlorit

Chlordioxid

Chloraminer

Ozon

0,5-5 s

10-20 min

15 min

Timer

2-4 min

> 20 °C

Lav temp.
6 (optimal)

behandling
Kontakttid

IR

80 °C/10 min
(celler)
121 °C/15 min
(sporer)

Temperatur

< 80 °C

65 °C/10 min

Bedre ved

Bredt

Bredt

lav temp.

spænd

spænd

pH tolerance

1-13

-

Ingen data

<7

< 10

Lav

Følsomhed overfor turbiditet

Lav

Ingen

Højest

Høj

Medium

Medium

Høj

Effekt på gram negative bakterier

God

God

God

God

God

God

God

Effekt på gram positive bakterier

God

Begrænset

Begrænset

Begrænset

Begrænset

Begrænset

God

Effekt på sporer

God

Begrænset

Begrænset

Ringe

Ringe

Ringe

Begrænset

Effekt på vira

God*

God

Begrænset

God

God

Ringe

God

Effekt på protozoer

God

God

God

Begrænset

Begrænset

Meget

God

begrænset
Beskyttelse mod efterfølgende

Ingen

Ingen

Ingen

God

God

God

Medium

Mulig

Mulig

Mulig

Hæmmet

Hæmmet

Hæmmet

Mulig

Lav

Lav

Lav

Høj

Høj

Medium

Høj

Ingen

Ingen

Ingen

Højest

Høj

Medium

Medium

kontaminering
Bakteriel opblomstring
Arbejdsmiljørisici
Potentiale for dannelse af toksiske
biprodukter
Induceret korrosion

Ingen

Ingen

Ingen

Højest

Medium

Medium

Høj

Investeringsomkostning

Høj

Høj

Lav-medium

Lavest

Lav

Lav

Høj

Driftsomkostning

Høj

Høj

Lav

Lavest

Lavest

Lavest

Høj

Brugervenlighed

Medium

Medium

Medium

God

God

God

Medium

Membran

Fouling

Lampe

Korrosion

Korrosion

Korrosion

Elektrode

Vedligeholdelsesproblemer
IR (Ikke Relevant)

* Specielt for RO, nanofiltrering og ultrafiltrering

Som anført under Kapitel 4 kan de større bryggeriers vandforbrug/procesvand opdeles i
en del, hvor vandet indgår som ingrediens i det færdige produkt (Fødevaredirektoratets
klasse 1) og en større del, hvor det ikke kommer i direkte kontakt med dette (Fødevaredirektoratets klasse 3 og 4).
Med baggrund i ovenstående beskrivelser af opnåelige rensegrader med MBR teknologi
bør procesvand behandlet med MBR(UF) og RO i princippet kunne genanvendes til alle
formål, medens MBR(UF) behandlet procesvand bør kunne anvendes til formål, hvor
vandet er uden direkte kontakt med det færdige produkt.
Det bemærkes, at MBR(UF) behandlet procesvand har en kort holdbarhed, mens
MBR(UF) og RO behandlet procesvand har en længere holdbarhed. Holdbarheden er
betinget af vandets indhold af lavmolekylært organisk materiale.
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6

RISIKOANALYSE OG KRAV TIL VANDETS KVALITET VED
GENANVENDELSE
Anvendelse af procesvand i bryggerier vil forudsætte, at der i virksomhedens egenkontrolprogram indarbejdes kontrolprocedurer til sikring og dokumentation af vandets kvalitet. Dette krav gælder generelt og ikke kun i forbindelse med dispensation /3/.
Sådanne procedurer kan f.eks. omfatte løbende målinger af temperatur og pH, ligesom
egenkontrolprogrammet skal omfatte procedurer for rensning, kontrol og udskiftning af
filtre m.m. Egenkontrolprogrammet kan endvidere indeholde krav til periodevise mikrobiologiske og/eller supplerende kemiske analyser /3/. I nedenstående er beskrevet en
fremgangsmåde til bestemmelse af vandkvalitetskrav, kritiske overvågningsparametre
og procedurer til opretholdelse af fødevaresikkerheden.
På trods af, at vandet kan opnå en udmærket kvalitet ved hjælp af membranfiltrering,
bør vandet ikke blive betragtet som drikkevand, og skal derfor distribueres i et separat
system, så risiciene reduceres i tilfælde af, at membranen svigter.

6.1

HACCP
Den mikrobiologiske og kemiske kvalitet af det genanvendte vand skal sikres og overvåges af hensyn til fødevaresikkerheden. Til dette formål er det relevant at benytte et
HACCP-system (Hazard Analysis Critical Control Point), som er et systematisk værktøj
til styring af fødevaresikkerheden, og som i danske fødevarevirksomheder danner basis
for den lovpligtige egenkontrol. Ifølge Hygiejneforordningen skal fødevarevirksomheder indføre, iværksætte og følge faste procedurer, der er baseret på HACCPprincipperne.
Ved hjælp af HACCP er det muligt at identificere specifikke risici i produktionen samt
hvilke forebyggende tiltag, der skal til for at kontrollere disse. I Hygiejneforordningen
/1/ er det beskrevet, at HACCP går ud på at:
1. Identificere risici, som skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau
2. Identificere de kritiske kontrolpunkter på det eller de produktionstrin, hvor det er
vigtigt at have produktionen under kontrol for at forebygge eller fjerne en risiko eller
reducere den til et acceptabelt niveau
3. Fastsætte kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold, med henblik på at forebygge, fjerne eller reducere
identificerede risici
4. Fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske kontrolpunkter
5. Fastsætte korrigerende handlinger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk
kontrolpunkt ikke er under kontrol
6. Fastsætte procedurer for regelmæssigt at kontrollere, at de foranstaltninger, der er
beskrevet i punkt 1-5, fungerer effektivt, og

17

Test af membran bioreaktor-teknologier – Bilag 1

7. Udfærdige dokumenter og føre registre, der svarer til virksomhedens art og størrelse,
for at dokumentere, at foranstaltningerne i punkt 1-6 anvendes effektivt /1/
Casani og Knøchel (2002) har udviklet en model for implementering af HACCP ved recirkulering og genanvendelse af vand i fødevarevirksomheder /10/. Modellen er illustreret i Figur 6.1. Modellen bygger videre på HACCP-principperne i Hygiejneforordningen, så der inden identifikationen af risici er en række forberedende trin, som skal
tilvejebringe information om det recirkulerede vand og den forventede anvendelse. Disse trin omhandler blandt andet beskrivelse af typen af vandet, vandbehandlingsmetode,
distribution og den forventede anvendelse samt udarbejdelse af et flowdiagram over recirkulering og genanvendelse af vandet, jf. Figur 6.1.
Herefter følger selve identifikationen af risici og kritiske kontrolpunkter (CCP). I forbindelse med recirkulering og genanvendelse af vand bør fokus være på mulige svigt i
vandbehandlings- og recirkuleringssystemet, idet målet med dette trin netop er at eliminere eller reducere risiciene til acceptable niveauer /10/. Dette trin vil derfor blive betragtet som et CCP.
Ved anvendelse af membranfiltrering som vandbehandlingsmetode foreslår Casani og
Knøchel (2002), at der fastsættes kritiske grænser for flux, tryk, turbiditet og ledningsevne. Overvågning af det kritiske kontrolpunkt bør ikke udelukkende baseres på mikrobiel testning, da dette ofte udføres retrospektivt, men bør også inkludere overvågning
af fysiske parametre. I forbindelse med overvågning af det kritiske kontrolpunkt anvendes således en flowmåler, et manometer, et turbidimeter samt en partikeltæller /10/. Der
bør desuden være faste rutiner for tjek af membranens funktionalitet og eventuel rensning/skiftning.
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Figur 6.1

Plan for etablering af et HACCP-system i forbindelse med recirkulering og genanvendelse af
procesvand i fødevarevirksomheder, fra /10/.
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6.2

Vandkvalitetskontrol
Ved recirkulering og genanvendelse af vand i fødevarevirksomheder som bryggerier er
det udover fødevaresikkerheden også nødvendigt at styre vandkvaliteten i forhold til andre aspekter som:
•

Produktkvaliteten (fx ændringer i smag, lugt, farve og skumdannelse)

•

Funktionen af procesvandet (fx rengørings- eller skyllevand)

•

Bryggeri- og forsyningsudstyr og rør (fx korrosion, saltudfældning m.m.)

•

Sundhed og sikkerhed for medarbejderne (fx risici relateret til aerosol-dannelse)

Der kan ud fra samme princip som i HACCP fastsættes kritiske kontrolpunkter for de
parametre, der er kritiske i forhold til ovenstående aspekter. Alle processer, der påvirker
vandsammensætningen er i princippet mulige kritiske kontrolpunkter. Det gælder fx:
•

Vandforsyningen

•

Integrerede vandbehandlingsprocesser, samt

•

Håndteringen og opbevaring af vandet

Afgørende faktorer for kvaliteten af det recirkulerede vand er måden vandet opsamles
og transporteres på samt opbevaringstid og – temperatur. Risikoen for opformering af
bakterier reduceres desuden ved at sikre en lav koncentration af både næringsstoffer og
bakterier i det recirkulerede vand.

6.3

Krav til vandkvaliteten
Kvalitetskravene for det recirkulerede og genanvendte vand afhænger af anvendelsen. I
Tabel 6.1 er vist et eksempel på opstilling af vandkvalitetskrav afhængig af de enkelte
anvendelser i bryggeriet. Tabellen er udarbejdet i projektet Aquafit4use /11/.
Tabel 6.1

Krav til vandkvaliteten i bryggerier /11/.
Vandstrøm/proces
Brygvand
Kølevand
Kølevand urt
Kølevand pasteurisering
Rengøringsvand
Kedelvand
Sanitært vand
Kulsyre installation

Krav til vandkvaliteten
Drikkevandskvalitet med yderligere krav (hårdhed)
Intet bundfald, temperatur, mikrobiologisk kvalitet
Drikkevandskvalitet
Intet bundfald, temperatur, mikrobiologisk kvalitet
Drikkevandskvalitet
Ikke tilladt: Hårdhed, ilt, jern, organisk stof
Drikkevandskvalitet
Drikkevandskvalitet

Det er i projektet ikke beskrevet på hvilken baggrund vandkvalitetskravene er fastsat, og
det er derfor vanskeligt at afgøre, hvorvidt der ligger en tilstrækkelig dyberegående vurdering til grund for kravene. Opstilling af vandkvalitetskrav er afhængig af processer,
materialer, råvarer samt en konkret gennemført risikoanalyse på det enkelte bryggeri. I
tabellen er det for eksempel angivet, at kølevand til urten skal være af drikkevandskvalitet. Dette krav bunder i risikoen for utætheder i varmeveksleren. Men hvis trykket på
urtsiden med sikkerhed er større end vandtrykket, og dette kan overvåges i henhold til
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en HACCP plan, kan dette krav bortfalde, og der kan således også anvendes andre kølemedier eller vand med en ringere vandkvalitet end drikkevand.
Anvendelse af recirkuleret vand som brygvand (kategori 1) vil i praksis kræve, at vandet
kan leve op til kvalitetskravene i Drikkevandsbekendtgørelsen, jf. Bilag A. Da Drikkevandsbekendtgørelsen ikke dækker alle parametre, vil det endvidere være nødvendigt at
vurdere, om vandet kan indeholde andre uønskede kemiske og mikrobiologiske parametre.
Hvis det genanvendte vand indtræder i en cyklus, hvor det recirkuleres og genanvendes
gentagne gange er det nødvendigt at vurdere risiciene for akkumulering af forureninger,
som ikke nedbrydes i vandbehandlingen. Det gælder eventuelle rengøringsmidler, pesticider fra råvarerne samt stoffer dannet i forbindelse med brygningen fx dimethylsulfid
og vicinale diketoner (dog kun relevant i forhold til anvendelse af vandet som brygvand). Disse stoffer kan enten være problematiske i forhold til sundheden eller i forhold
til øllets kvalitet.
Som beskrevet tidligere er der ikke behov for at anvende recirkuleret vand som brygvand, idet der nødvendigvis skal tilføres friskvand udefra. Der er derfor i nedenstående
fokuseret på kravene til vandkvaliteten ved anvendelse af recirkuleret vand til kategori 3
og 4 i bryggerier.
6.3.1

Vandkvalitet i kategori 3
Vand med indirekte kontakt til fødevaren (kategori 3) omfatter i et bryggeri vand til CIP
i bryghus og urtledning, CIP i kold blok samt vand til tappemaskine og skyllemaskine.
Da vandet kommer i indirekte kontakt med fødevaren er der risiko for, at produktet kan
kontamineres med mikrobiologiske eller kemiske forureninger. Hensynet til produktsikkerhed og produktkvalitet vejer således tungere ved genanvendelse af vand til kategori 3
end ved genanvendelse af vand i kategori 4.
Som minimum bør slutskyllet i forbindelse med CIP være af mikrobiologisk kvalitet
svarende til drikkevandsbekendtgørelsens krav for at forhindre re-kontaminering af en
desinficeret proceslinje.

6.3.2

Vandkvalitet i kategori 4
Vand uden kontakt med fødevarer (kategori 4) omfatter i et bryggeri vand til overfladerengøring, pasteur, båndsmøring, kassevasker samt vand i energicenteret til køletårne,
kedel og vandbehandling.
Vandet i kategori 4 kommer hverken i direkte eller indirekte kontakt med produktet, og
de kritiske hensyn vil derfor primært være i forhold til funktion af procesvand, udstyr og
rør samt sundhed/sikkerhed for medarbejdere.
I Tabel 6.2 er vist et eksempel på relevante vandkvalitetsparametre ved anvendelse af
det genanvendte vand som spædevand til køletårne. Parametrene er opgjort i forhold til
relevansen for henholdsvis produktsikkerhed, produktkvalitet, funktion af procesvand,
udstyr/rør og sundhed/sikkerhed for medarbejdere. Eftersom vand til køletårne tilhører
kategori 4 er vandkvalitetsparametre i forhold til produktsikkerhed og produktkvalitet
ikke relevante, hvis det sikres, at vandet ikke kan få kontakt til produktet – hverken tilsigtet eller utilsigtet.
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I tabellen er angivet generelle kvalitetskrav til vandet i køletårnet /12/. De specifikke
vandkvalitetskrav er afhængige af processer, materialer, råvarer samt en konkret gennemført risikoanalyse på det enkelte bryggeri, og vandkvalitetskravene skal derfor ikke
opfattes som endegyldige, men er medtaget som et eksempel på fastsættelse af vandkvalitetskrav. Ofte vil der benyttes vand med lavere koncentrationer af de nævnte parametre
end nævnt i tabellen, hvis dette er praktisk muligt. Metodikken i tabellen kan også anvendes til at udpege relevante vandkvalitetsparametre i forhold til andre anvendelser af
vandet fx til kedelvand, CIP, rengøringsvand m.m.
Tabellen angiver kravene til selve kølevandet. Normalt vil der tilsættes forskellige additiver i køletårnene for at forhindre biologisk vækst og fouling, og kvalitetskravene til
spædevandet vil derfor afhænge af, om der for eksempel tilsættes biocider til vandet i
køletårnene. Da vandet i køletårnene recirkuleres og der samtidig fordamper vand fra de
åbne køletårne, bliver kølevandet opkoncentreret. Kravene til spædevandet kan for konservative parametre beregnes ved at dividere kravene til kølevandet med den ønskede
koncentrationsfaktor.
Tabel 6.2

Eksempel på relevante vandkvalitetsparametre ved anvendelse af vand til køletårne set i
forhold til produktsikkerhed, produktkvalitet, funktion af procesvand, udstyr og rør samt
sundhed og sikkerhed for medarbejdere på bryggerier. I tabellen er angivet normale og
maksimale (i parentes) værdier for selve kølevandet. Kravene til spædevandet kan for konservative parametre beregnes ved at dividere kravene til kølevandet med den ønskede koncentrationsfaktor /12/. Tallet efter hvert X henviser til de forskellige fænomener beskrevet i
teksten efter tabellen.

Parameter

Produkt-

Produkt-

Funktion af

Udstyr

Sundhed og

Krav til vand i

sikkerhed

kvalitet

procesvand

og rør

arbejdsmiljø

køletårne /12/

Ledningsevne

X1

pH

X1

X3

< 600 (1.500) mS/m
7-9

LSI*

X1

X3

0 (0,5)

RSI**

X1

X3

5-7

Suspenderet stof

X2

X3

40-200 (200) mg/l

BOD

X2

COD

X2

(200) mg/l

Fosfat

X2

0-25 (0-50) mg/l

Ammonium

X2

Jern

X1

(200) mg/l

X4

0 (20-40) mg/l
0-3 (5-10) mg/l

Kobber

X3

Cyanid

X3

0 (0,5) mg/l
0 (10) mg/l

Klorid

X3

<3.000 (5.000) mg/l

Kalcium

X1

100-1.200 (1.500) mg/l

Magnesium

X1

50-1.000 (1.000) mg/l

Silicium

X1

Sulfat

X1

< 200 (300) mg/l
X3

< 3.000 (5.000) mg/l

Legionella

X4

Risikovurdering

Escherichia coli

X4

Risikovurdering

Koliforme bakterier

X4

Risikovurdering

Kimtal ved 22 °C

X4

Risikovurdering

Kimtal ved 37 °C

X4

Risikovurdering

Flygtige stoffer

X5

Risikovurdering

*

LSI: Langelier Saturation Index indikerer, om vandet er korrosivt eller har potentiale for scaling. Hvis LSI < -0,5I er vandet korrosivt, mens vandet har potentiale for at scale, hvis LSI > 0,5. Værdien beregnes på baggrund af koncentrationen
af totalt opløst stof, temperatur, vandets hårdhed, alkalinitet og pH

**

RSI: Ryznar Stability Index indikerer ligesom LSI, om vandet er korrosivt eller har potentiale for scaling. Indekset er baseret på empiriske observationer af korrosionsrater og scaling i kommunale vandsystemer. Hvis RSI < 6 har vandet potentiale for scaling, mens vandet er potentielt korrosivt, hvis LSI > 7.
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Parametrene i Tabel 6.2 har betydning for følgende fænomener, som indvirker på funktionen af kølevandet, udstyr og rør samt sundhed og sikkerhed for medarbejderne /12/,
/13/:
1) Scaling: Refererer til dannelsen af mineralske aflejringer (kalksten) på varme overflader, som kan reducere effektiviteten af varmeveksleren og tilstoppe rørene. Scaling har således betydning for funktionen af procesvandet. Kalcium, magnesium,
jern og til dels silicium kan i kombination med høj pH udgøre et scaling problem
/12/.
2) (Bio)fouling: Temperaturen i køletårnene kombineret med tilgængeligheden af næringsstof og organisk stof giver et ideelt miljø for mikrobiel vækst, som kan resultere
i fouling på varmeveksleren. Fouling indvirker på varmeoverførslen og vandflowet i
køletårnene, og har således betydning for funktionen af procesvandet. Endvidere kan
biofilm og aflejret suspenderet stof og næringssalte forårsage korrosion, der kan påvirke holdbarheden af udstyr og rør. Ammonium i høje koncentrationer vil sammen
med et højt organisk indhold (BOD/COD) kunne resultere i udbredt biofouling /12/.
3) Korrosion: Korrosion er kemisk eller elektrokemisk angreb på metal, som medfører
en nedbrydning af metallets overflade. Korrosion har således betydning for udstyrets
og rørenes holdbarhed. En lang række faktorer har betydning for korrosionen, herunder pH, opløste salte, opløste gasser, aflejret suspenderet stof, biofilm, temperatur,
flow og forskellige metaller /12/.
4) Smittefare: Bakterier i kølevandet kan udgøre en risiko for medarbejdernes sundhed,
da de kan blive eksponeret via aerosoler fra køletårnene. I den forbindelse er primært den patogene Legionella-bakterie et problem. Kravene til antallet af bakterier i
vandet afhænger af det pågældende udstyr og må baseres på en risikovurdering af
eksponeringen for aerosoler på det pågældende sted.
5) Lugtgener og sundhedsrisiko: Flygtige stoffer og visse bakterier (fx sulfatreducerende bakterier) kan forårsage lugtgener i omgivelserne samt være toksiske for medarbejderne og bør derfor holdes på et minimum vurderet på baggrund af en konkret risikovurdering /12/.
Ovenstående fænomener skyldes komplekse problemstillinger, som kun kort er beskrevet i dette notat. Yderligere beskrivelser af fænomenerne og årsagerne hertil er beskrevet i blandt andet /12/.
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KONKLUSION OG ANBEFALING
Vandforbruget på et større bryggeri (over 1 mio. hl/år), med udstrakt brug af renere teknologier, minimal recirkulering af procesvand, samt anvendelse af HGB (high gravity
brewing), ligger på niveauet 4 hl vand pr. hl solgt øl. Yderligere reduktion af vandforbruget vil kræve genanvendelse af procesvand. Ud af et totalt vandforbrug på 4 hl/hl er
vand som ingrediens (Fødevaredirektoratets klasse 1) estimeret til at udgøre 1,2 hl/hl,
medens de resterende 2,8 hl/hl er vand med indirekte eller ingen kontakt til fødevarer
(Fødevaredirektoratets klasse 3 og 4).
Langt den største del af det vand, der skal anvendes som brygvand forlader virksomheden i det færdige produkt og i masken. Denne vandmængde skal tilføres udefra, hvorfor
der ikke er noget behov for at genanvende procesvand som ingrediens i det færdige produkt (kategori 1). Det foreslås derfor at arbejde med vandgenbrug i bryggerier ud fra
følgende arbejdsgang:
1. Traditionel genanvendelse af vand uden egentlig rensning og recirkulering fx i
forbindelse med CIP og i skyllemaskinen
2. Genanvendelse af renset og recirkuleret vand til kategori 4 formål (overfladerengøring, pasteur, båndsmøring, kassevasker samt vand i energicenteret: Køletårne,
kedel og vandbehandling)
3. Genanvendelse af renset og recirkuleret vand til kategori 3 formål (CIP i bryghus
og urtledning, CIP i kold blok, tappemaskine og skyllemaskine)
Der kan vælges to strategier for recirkulering og genanvendelse af vand ved anvendelse
af MBR-teknologi:
1. Opsamling af procesvand hvor dette er tilgængelig efterfulgt af central behandling. Det behandlede vand distribueres herefter i særskilt rørsystem.
2. Opsamling, behandling og recirkulering direkte ved enkelte større procesvandkilder.
Fordelen ved MBR-teknologien er, at det rensede vand er næsten fuldstændigt frit for
partikler helt ned til bakteriestørrelse, mens indholdet af opløste forureningskomponenter som udgangspunkt svarer til indholdet i afløbsvand fra konventionelle biologiske
processer. Den vidtgående fjernelse af suspenderet stof i MBR-anlæg betyder, at det
rensede vand er meget velegnet til videre behandling f.eks. i form af omvendt osmosefiltrering (RO) og/eller UV-behandling, hvorved der kan opnås en meget høj afløbskvalitet. Der kan arbejdes med både MBR-teknologi og MBR/RO-teknologi, hvor det endelige valg bl.a. beror på det rensede vands holdbarhed og mulighederne for hurtig genanvendelse.
På trods af, at vandet kan opnå en udmærket kvalitet ved hjælp af membranfiltrering,
bør vandet ikke blive betragtet som drikkevand, og skal derfor distribueres i et separat
system, så risiciene reduceres i tilfælde af, at membranen svigter.

24

Test af membran bioreaktor-teknologier – Bilag 1

Anvendelse af procesvand i bryggerier vil forudsætte, at der i virksomhedens egenkontrolprogram indarbejdes kontrolprocedurer til sikring og dokumentation af vandets kvalitet. Sådanne procedurer kan f.eks. omfatte løbende målinger af temperatur og pH, procedurer for rensning, kontrol og udskiftning af filtre m.m. samt krav til periodevise
mikrobiologiske og/eller supplerende kemiske analyser.
Den mikrobiologiske og kemiske kvalitet af det genanvendte vand skal sikres og overvåges af hensyn til fødevaresikkerheden. Til dette formål er det relevant at benytte et
HACCP-system (Hazard Analysis Critical Control Point), som er et systematisk værktøj
til styring af fødevaresikkerheden, og som i danske fødevarevirksomheder danner basis
for den lovpligtige egenkontrol. Ved recirkulering og genanvendelse af vand i bryggerier er det udover fødevaresikkerheden også nødvendigt at styre vandkvaliteten i forhold
til produktkvalitet, funktionen af procesvandet, bryggeriudstyr, forsyningsudstyr og rør
samt sundhed og sikkerhed for medarbejderne.
I forbindelse med recirkulering og genanvendelse af vand bør fokus være på mulige
svigt i vandbehandlings- og recirkuleringssystemet, idet målet med dette trin netop er at
eliminere eller reducere risiciene til acceptable niveauer. Men også vandforsyningen,
håndtering og opbevaring af vandet har betydning for vandkvaliteten og bør overvåges.
Kvalitetskravene for det recirkulerede og genanvendte vand afhænger af den specifikke
anvendelse og kravene afhænger således af processer, materialer, råvarer samt en konkret gennemført risikoanalyse på det enkelte bryggeri.
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Drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav
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Kvalitetskrav til drikkevandets hovedbestanddele /5/.

Parameter

Enhed

Farve4)
Turbiditet4)

mg Pt/l
FTU

Lugt
Smag

Subjektiv
bedømmelse

Temperatur

ºC

pH
mS/m

NVOC
Inddampningsrest4)

mg C/l
mg/l

Calcium

mg Ca/l

Magnesium

mg Mg/l

Hårdhed, total

ºdH

Natrium
Kalium
Ammonium5)6)14)
Jern6)
Mangan6)

mg
mg
mg
mg
mg

Bikarbonat

mg HCO3 /l

Klorid
Sulfat
Nitrat
Nitrit6)7)

mg
mg
mg
mg

Klor, frit og total4)11)

Vandkvalitetskrav
Værdi ved
indgang til
2)
ejendom

58)
0,38)

15
1

Værdi ved
forbrugers
taphane)

Na/l
K/l
NH4 /l
Fe/l
Mn/l

Cl/l
SO4 /l
NO3 /l
NO2 /l

Bemærkninger

15
1
Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Det bør tilstræbes, at vandet
er højst 12ºC ved taphanen
Vandet må ikke være kalkaggressivt
Vandets ledningsevne bør som
minimum være 30 mS/m

7 – 8,5

Ledningsevne

Totalt fosforindhold4)12)
Fluorid
Ilt4)
Aggressiv kuldioxid4)10)
Svovlbrinte4)10)
Metan4)10)

Værdi ved afgang fra vand1)
værk

4
1.500

4
1.500

4
1.500
Indholdet bør ikke overstige
200 mg/l

50

50

50
Vandets hårdhed bør ligge
mellem 5º og 30º dH

175
10
0,05
0,1
0,02

175
10
0,05
0,2
0,05

175
10
0,05
0,2
0,05
Indholdet bør være over 100
mg/l

250
250
50
0,018)

250
250
50
0,1

250
250
50
0,1

mg P/l

0,15

0,15

0,15

mg F/l
mg O2 /l

1,5

1,5
5

1,5

mg CO2 /l

2

2

2

mg H2 S/l
mg CH4 /l

0,05
0,01

0,05
0,01

0,05
0,01

9)

Minimumskrav

Indholdet bør være mindst
muligt under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske
krav

mg Cl/l

1) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket.
2) Prøven udtages ved indgang til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter.
3) Prøven udtages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
4) Undersøgelserne foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
5) For at undgå overskridelse af nitritgrænseværdien i ledningsnet skal indholdet i iltet og filtreret vand være mindre end
0,05 mg/l, dog kan ammoniumindhold op til 0,5 mg/l accepteres, når drikkevandet ikke filtreres på vandværket, og ammoniumindholdet i øvrigt ikke omdannes til nitrit i ledningsnettet.
6) Overskridelser som følge af fornyelse af filtermaterialer kan forekomme, men bør indskrænkes mest muligt.
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7) Indholdet skal være mindre end 0,5 mg/l ved desinfektion med kloramin.
8) Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi
ved afgang fra vandværk dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom.
9) Iltindholdet skal være så højt, at minimumsgrænseværdien ved indgang til ejendom på 5 mg/l overholdes.
10) De angivne grænser svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder.
11) Eller rest af andet desinfektionsmiddel.
12) Højere værdi kan tillades dog maksimalt 0,3 mg/l, hvis det kan dokumenteres, at fosforindholdet skyldes geologiske
aflejringer i grundvandsmagasinet og det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten
13) Højere værdi kan tillades dog maksimalt 20 mg/l, hvis det kan dokumenteres, at kaliumindholdet skyldes geologiske
aflejringer i grundvandsmagasinet og det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten
14) Indholdet skal være mindre end 0,2 mg/l ved desinfektion med kloramin.
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Kvalitetskrav til uorganiske sporstoffer /5/.
Parameter

Enhed

Vandkvalitetskrav
Værdi ved indgang
Værdi ved for1)
2)
til ejendom
brugers taphane

Aluminium
Antimon
Arsen

µg Al/l
µg Sb/l
µg As/l

100
2
5

200
5
10

Barium
Bly
Bor
Cadmium

µg
µg
µg
µg

700
5
4)
1000
2

700
10
1000
5

Krom
Cyanid

µg Cr/l
µg CN/l

20
50

50
50

Kobber

µg Cu/l

100

2000

Kviksølv

5)

Ba/l
Pb/l
B/l
Cd/l

µg Hg/l

1

1

Nikkel
Selen
6)
Sølv

µg Ni/l
µg Se/l
µg Ag/l

20
10
10

20
10
10

Tin

µg Sn/l

10

1500

Zink

µg Zn/l

100

3000
5000

50

50

50
50
10

50
50
10

100

100

Halogenholdige omdannelsesprodukter
7)
Chlorit
µg ClO2- /l
7)
Chlorat
µg ClO3- /l
Sum af chlorit og chlorat
8)
Bromat

µg/l
µg BrO3 /l
Radioaktivitetsindkatorer
9)10)
Tritium
Bq/l
9)10)
Total indikativ dosis
mSv/år

Bemærkninger til værdien ved
forbrugers taphane
3)

Beregnet gennemsnitsværdi
3)
Beregnet gennemsnitsværdi
Beregnet gennemsnitsværdi

3)

Beregnet gennemsnitsværdi

3)

Beregnet gennemsnitsværdi

3)

Efter henstand 12 timer i
forbrugerens installation
Beregnet gennemsnitsværdi

3)

Efter henstand 12 timer i
forbrugerens installation
3)
Beregnet gennemsnitsværdi
Efter henstand 12 timer i
forbrugerens installation

0,1
0,1
1) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så
længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter. Hvis
vandværket kan dokumentere, at der ikke sker en tilførsel af metaller i ledningsnettet, kan målingen i stedet foretages
ved afgang fra vandværket jf. bilag 6.2) Prøven udtages af forbrugerens taphane efter en af By- og Landskabsstyrelsen
anvist måde.
3) Gennemsnitsværdien bestemmes efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
4) Det bør tilstræbes at levere vand med så lavt et indhold af bor som muligt og bedst under 300 µg/l.
5) Det bør tilstræbes at levere vand med så lavt et indhold af kviksølv som muligt og bedst under 0,1 µg/l.
6) Bestemmes kun hvis der anvendes sølv som materiale eller kemikalie.
7) Nedbrydningsprodukterne er til stede i den anvendte kloropløsning og vil kunne øges yderligere ved henstand på vandværket.
8) Bestemmes kun ved desinfektion med klor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer.
9) Målingen foretages på udvalgte stationer på nationalt plan.
10) Målingen foretaget på en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
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Kvalitetskrav til organiske mikroforureninger /5/.

Parameter

Klorholdige opløsningsmidler
Flygtige organiske klorforbindel4)13)
ser

Værdi ved afgang
1)
fra vandværk

Vandkvalitetskrav
Værdi ved indgang
2)
til ejendom

µg/l

µg/l

Værdi ved forbrugers tapha3)
ne µg/l

Bemærkninger

Værdien gælder for
hvert enkelt stof
Sumværdien kan kun
anvendes, hvis koncentrationen af enkeltstofferne er under 1 µg/l

1

1

1

Sum af flygtige organiske klorfor4)
bindelser

3

3

3

Vinylchlorid

0,3

0,3

0,5

Chlorbenzener mono-, di- og tri-

1

1

1

Værdien gælder for
hvert enkelt stof

25

25

25

Kloringen bør gennemføres, så indholdet
bliver lavest muligt
Bestemmes som summen af 1-methyl-3ethylbenzen, 1,2,4trimethylbenzen og
1,3,5-trimethylbenzen

Sum af trihalomethaner

5)

Indhold i olieprodukter

Alkylbenzener

6)

6)

Benzen
6)7)
Naftalen

Methyl-tertiær-butylether MTBE

6)

1

1

1

1
2

1
2

1
2

5

5

5

0,018)

0,018)

0,01

Total olie
7)
PAH forbindelser

5

5

10

Fluoranthen

0,1

0,1

0,1

Benzo(a)pyren
Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3cd)pyren
10)
Pesticider

0,01

0,01

0,01

0,1

0,1

0,1

Aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid

0,03

0,03

0,03

Andre pesticider

0,1

0,1

0,1

Sum af alle pesticider
Fenoler
Sum af octylphenol og nonylphenol

0,5

0,5

0,5

20

20

20

0,5

0,5

0,5

1,2-dibromethan

6)

6)9)

Øvrige fenoler

14)

Klorfenoler
Pentachlorphenol

0,011

1)

0,011
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1)

8)

0,011

Stoffet indgår i benzinprodukter
Det bør tilstræbes, at
indholdet er under 2
µg/l.
Stoffet indgik i de gamle blyholdige benzinprodukter

Værdien gælder for
hvert enkelt pesticid
Værdien gælder for
hvert enkelt pesticid

Værdien gælder for
hver enkelt type fenol
1)
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Øvrige klorfenoler

Værdien gælder for
hver enkelt type klorfenol

0,1

0,1

0,1

1
1

1
1

1
5

100

100

100

Målt som natriumlaurylsulfat
Anvendelse af kemikalier med indhold heraf
bør undgås til vandbehandling

Phthalater
Di-ethyl-hexyl-phthalat (DEHP)
Sum af øvrige phthalater
Detergenter
Anioniske detergenter

9)

Materiale monomerer

12)

Acrylamid

0,1

0,1

0,1

Acrylonitril
Epichlorhydrin

0,05
0,1

0,05
0,1

0,1
0,1

Formaldehyd
10
10
50
Styren
0,2
0,2
1
Vinylchlorid
0,3
0,3
0,5
1) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket.
2) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så
længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet mindst har i løbet 5 minutter.
3) Prøven udtages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
4) Ved flygtige organiske klorforbindelser forstås di-, og trichlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlorethan, trichlorethen og
trichlorethaner, tetrachlorethen og tetrachlorethaner.
5) Ved trihalomethaner forstås summen af det indhold af trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan og
tribrommethan, som dannes ved kloring af vandets naturlige indhold af organisk stof.
6) Indikator for olie- og benzinprodukter.
7) Indikator for tjæreprodukter.
8) Det angivne kvalitetskrav kan ikke bestemmes med en metode, der er almindelig anvendt i laboratoriet. Der må, indtil
bedre teknikker er udviklet, anvendes en metode, der har en detektionsgrænse på højst 0,05 µg/l.
9) Undersøgelserne foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
10) Ved pesticider forstås organiske insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, acaricider, algicider, rodenticider og
slimicider samt lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres metabolitter, nedbrydnings- og reaktionsprodukter.
11) Det angivne kvalitetskrav kan ikke bestemmes tilstrækkeligt godt med en metode, der er almindelig anvendt i laboratoriet. Der må, indtil bedre teknikker er udviklet, anvendes en metode, der har en detektionsgrænse på højst 0,01 µg/l.
12) Det angivne kvalitetskrav henviser til indholdet af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra tilsvarende polymere produkter i kontakt med drikkevandet.
13) Hvis indholdet af kloroform i råvandet er større end 1 µg/l skal det udredes om kilden er naturlig eller forureningsbestemt. Hvis indholdet er naturlig kan der tillades en højere værdi dog maksimalt 10 µg/l.
14) Kvalitetskravet gælder ikke for naturligt forekommende fenoler, som ikke reagerer med klor.
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Kvalitetskrav til mikrobiologiske parametre /5/.
Parameter

1)

Vandkvalitetskrav
Værdi ved afgang fra vandVærdi ved indgang til ejen2)
3)
værk
dom

Enhed

4)

4)

Coliforme bakterier
Escherichia coli (E. coli)

Pr. 100 ml
Pr. 100 ml

i.m.
4)
i.m.

i.m.
4)
i.m.

Kimtal ved 37° C

Pr. ml

20

Kimtal ved 22° C

Pr. ml

Enterokokker
Clostridium perfringens,
6)
herunder sporer

Pr. 100 ml

5
50
5)
10
4)
i.m.

Pr. 50 ml

i.m.

4)
4)

200
i.m.

4)

i.m.

4)
4)

i.m.
i.m.
Coliforme bakterier
Pr. 100 ml
1) Undersøgelserne foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
2) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket.
3) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så
længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter.
4) i.m. = ikke målelig ved den anviste metode.
5) Værdien gælder for desinficeret vand.
6) Parameteren bestemmes kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.
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Bilag 2:
MBR-test på Carlsbergs bryggeri i Fredericia
Udarbejdet af Grundfos BioBooster A/S

	
  
MBR-test	
  på	
  Carlsberg,	
  Fredericia	
  

Beskrivelse	
  af	
  testsetup	
  og	
  testforløb,	
  samt	
  planer	
  for	
  fremtidige	
  tests.	
  
	
  
	
  

Test	
  setup	
  

Vores	
  test-‐site	
  på	
  Carlsberg	
  består	
  af	
  3	
  stk.	
  20fods	
  containere.	
  Vi	
  pumper	
  spildevand	
  op	
  fra	
  
bryggeriets	
  spildevandsledning.	
  Det	
  er	
  fortrinsvis	
  spildevand	
  fra	
  deres	
  flaskerens.	
  
Der	
  rensede	
  vand	
  ledes	
  tilbage	
  til	
  ledningen	
  igen.	
  
De	
  to	
  grund-‐enheder	
  i	
  test-‐renseanlægget	
  er	
  PBR	
  og	
  MBR.	
  
De	
  er	
  begge	
  biologiske	
  reaktorer,	
  som	
  drives	
  aerobt.	
  	
  
	
  
PBR	
  –	
  Pressurized	
  Biological	
  Reactor	
  
	
  
PBR	
  bygger	
  på	
  biofilmteknologi.	
  Reaktorerne	
  er	
  opbygget	
  med	
  roterende	
  skiver	
  hvorpå	
  der	
  
opbygges	
  en	
  biofilm.	
  For	
  at	
  opnå	
  en	
  høj	
  fjernelse	
  af	
  organisk	
  stof	
  opererer	
  anlægget	
  under	
  
tryk	
  og	
  dosering	
  af	
  ren	
  ilt	
  hvorved	
  der	
  kan	
  opnås	
  en	
  højere	
  iltkoncentration	
  og	
  herved	
  en	
  
større	
  proceshastighed.	
  På	
  grund	
  af	
  den	
  høje	
  hastighed	
  kan	
  anlægges	
  holdes	
  meget	
  kompakt.	
  
Dette	
  medfører	
  en	
  kort	
  opholdstid	
  i	
  anlægget	
  og	
  heraf	
  følger	
  en	
  meget	
  begrænset	
  hydrolyse.	
  
Anlægget	
  vil	
  derfor	
  primært	
  fjerne	
  opløst	
  organisk	
  stof.	
  	
  
Under	
  processen	
  opbygges	
  ny	
  biofilm.	
  Denne	
  afraspes	
  af	
  specielt	
  konstruerede	
  løbere	
  for	
  at	
  
opretholde	
  en	
  ensartet	
  biofilmtykkelse.	
  Den	
  afraspede	
  biofilm	
  forlader	
  anlægget	
  i	
  form	
  af	
  
slam.	
  Slammet	
  fjernes	
  efterfølgende	
  fra	
  spildevandet.	
  
	
  
MBR	
  –	
  Membrane	
  Biological	
  Reactor	
  
	
  
MBR	
  er	
  grundlæggende	
  et	
  aktiv	
  slam	
  anlæg,	
  hvor	
  slammet	
  er	
  i	
  suspension	
  i	
  vandet.	
  Anlægget	
  
kan	
  opbygges	
  til	
  	
  gennemføre	
  fuld	
  rensning	
  for	
  organisk	
  stof,	
  kvælstof	
  og	
  fosfor,	
  og	
  er	
  velegnet	
  
til	
  mere	
  moderat	
  organisk	
  belastning.	
  Adskillelse	
  af	
  slam	
  og	
  vand	
  foregår	
  i	
  selve	
  reaktoren	
  	
  
ved	
  en	
  membranfiltrering.	
  Herved	
  kan	
  der	
  opretholdes	
  en	
  meget	
  høj	
  slamkoncentration	
  20-‐	
  
30	
  	
  g/l,	
  hvilket	
  medfører	
  et	
  meget	
  kompakt	
  anlæg.	
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PRESSURISED	
  

BIOFILM	
  

REACTOR	
  

Pressurised	
  biological	
  	
  
process	
  

Biofilm	
  controlled	
  by	
  
rotating	
  discs	
  

Enclosed	
  process	
  
reactor	
  

MEMBRANE	
  

BIOLOGICAL	
  

REACTOR	
  

Membrane	
  technology	
  

Biological	
  treatment	
  
with	
  UF	
  filtration	
  and	
  
aeration	
  

Enclosed	
  process	
  
reactor	
  

	
  
	
  
Test-‐setup	
  i	
  Carlsberg	
  har	
  bestået	
  af	
  to	
  for	
  skellige	
  opbygninger:	
  
Det	
  første	
  var	
  følgende	
  (kaldet	
  PBR-‐MBR):	
  
• Forbehandlingscontainer	
  bestående	
  af	
  Russelfilter	
  og	
  pH-‐regulering	
  (høj	
  pH	
  for	
  at	
  
kompensere	
  for	
  pH-‐fald	
  i	
  PBR)	
  
• PBR-‐container	
  med	
  3	
  stk.	
  PBR-‐units	
  (biofilm-‐reaktorer)	
  der	
  forsynes	
  med	
  ren	
  ilt	
  fra	
  et	
  
flydende	
  ilt	
  anlæg.	
  
• MBR-‐container	
  med	
  2	
  stk.	
  MBR	
  units.	
  I	
  alt	
  med	
  10.8	
  m2	
  membran-‐areal.	
  
	
  
PBR-
COD	
  

MBR	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Andet	
  setup	
  var	
  følgende	
  (kaldet	
  MBR):	
  
• Forbehandlingscontainer	
  bestående	
  af	
  båndfilter	
  og	
  pH-‐regulering	
  (neutral	
  pH)	
  
• MBR-‐container	
  med	
  2	
  stk.	
  MBR	
  units.	
  I	
  alt	
  med	
  10.8	
  m2	
  membran-‐areal.	
  
	
  
MBR	
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Test	
  med	
  prøvetagning	
  startede	
  26/9-‐2008.	
  	
  Inden	
  da	
  har	
  der	
  været	
  et	
  indkøringsforløb.	
  
Test	
  med	
  setup	
  ”PBR-‐MBR”	
  forløb	
  indtil	
  2/3-‐2009.	
  	
  
Formålet	
  med	
  denne	
  test	
  var	
  at	
  se	
  om	
  slam	
  genereret	
  fra	
  PBR	
  (overskydende	
  biofilm)	
  kunne	
  
føres	
  direkte	
  til	
  opkoncentrering	
  i	
  MBR,	
  og	
  virke	
  dér	
  som	
  aktiv	
  biomasse.	
  
Anlægget	
  blev	
  således	
  designet	
  udelukkende	
  til	
  COD	
  fjernelse.	
  Dvs.	
  MBR	
  anlægget	
  blev	
  ikke	
  	
  
dimensioneret	
  til	
  fjernelse	
  af	
  kvælstof	
  og	
  fosfor.	
  	
  Indløbet	
  af	
  slam	
  i	
  MBR	
  af	
  slam	
  fra	
  PBR	
  
medfører	
  en	
  lav	
  slamalder,	
  da	
  der	
  skal	
  tages	
  mere	
  slam	
  ud	
  end	
  MBR	
  anlægget	
  selv	
  genererer.	
  
En	
  lav	
  slamalder	
  gør	
  at	
  der	
  vil	
  være	
  begrænset	
  mulighed	
  for	
  kvælstoffjernelse.	
  
	
  
Desuden	
  ønskede	
  vi	
  at	
  få	
  lang	
  drifttid	
  på	
  MBR	
  i	
  en	
  bryggeri-‐applikation	
  for	
  at	
  se	
  dens	
  
egenskaber	
  overfor	
  fouling.	
  
	
  
Oplevelser	
  med	
  den	
  første	
  testperiode:	
  
Testresultaterne	
  bar	
  præg	
  af,	
  at	
  vi	
  havde	
  mange	
  stop	
  på	
  anlægget,	
  samt	
  hyppig	
  fouling	
  af	
  
membraner.	
  
Stoppene	
  skyldtes	
  bl.a.	
  problemer	
  med	
  forbehandling.	
  
Der	
  var	
  valgt	
  en	
  1mm	
  buesi	
  til	
  start,	
  og	
  den	
  kørte	
  fint	
  i	
  starten,	
  hvor	
  det	
  mest	
  var	
  etiketter,	
  der	
  
skulle	
  filtreres	
  fra.	
  
Senere	
  ændrede	
  bryggeriet	
  metode	
  i	
  deres	
  flaskerens,	
  så	
  etiketterne	
  blev	
  meget	
  mere	
  opløste	
  
og	
  klistrede	
  fast	
  i	
  buesien.	
  
Desuden	
  så	
  vi	
  at	
  papir-‐opløsningen	
  blev	
  ophobet	
  inde	
  i	
  både	
  PBR	
  og	
  MBR.	
  
Vi	
  valgte	
  herefter	
  at	
  sætte	
  et	
  100	
  my	
  Russel-‐filter	
  med	
  roterende	
  skraber	
  op.	
  Denne	
  kørte	
  
stabilt	
  med	
  få	
  stop.	
  	
  
Andre	
  forbehandlingsproblemer	
  skyldtes	
  at	
  vi	
  indimellem	
  ikke	
  kunne	
  følge	
  med	
  i	
  pH-‐
reguleringen.	
  pH	
  kunne	
  i	
  perioder	
  ligge	
  meget	
  lavt	
  eller	
  højt,	
  hvilket	
  kunne	
  skyldes	
  CIP-‐
rensning	
  af	
  tanke	
  i	
  weekends,	
  hvor	
  der	
  samtidig	
  ikke	
  kom	
  så	
  meget	
  vand.	
  	
  
Ved	
  enkelte	
  stop	
  nåede	
  en	
  for	
  lav	
  pH	
  ind	
  og	
  ødelagde	
  biofilmen	
  på	
  PBR-‐anlægget.	
  
	
  
Fouling	
  	
  
Vi	
  oplevede	
  oftest	
  at	
  flux	
  gennem	
  MBR	
  faldt	
  ret	
  hurtigt	
  efter	
  opstart	
  med	
  CIP-‐rensede	
  
membraner.	
  CIP-‐rensning	
  blev	
  typisk	
  gjort	
  med	
  et	
  lud/hypoclorit-‐trin	
  og	
  et	
  syre-‐trin.	
  
Syren	
  kunne	
  være	
  citronsyre	
  eller	
  blanding	
  ml.	
  fosforsyre	
  og	
  salpetersyre.	
  Der	
  kunne	
  ofte	
  ses	
  
en	
  del	
  kalkbelægninger	
  i	
  permeat-‐rør.	
  
Der	
  er	
  lavet	
  en	
  række	
  forsøg	
  med	
  CIP-‐rensning,	
  hvor	
  forskellige	
  væsker	
  er	
  prøvet.	
  	
  
Resultaterne	
  viste	
  at	
  det	
  var	
  muligt	
  at	
  vende	
  tilbage	
  til	
  udgangspunktet	
  m.h.t.	
  permeabilitet	
  
med	
  den	
  rigtige	
  kombination	
  af	
  CIP.	
  Selvom	
  vi	
  havde	
  mistanke	
  om	
  kalk,	
  skulle	
  der	
  først	
  	
  
basisk/klor-‐CIP	
  først	
  og	
  dernæst	
  syrt	
  CIP	
  til	
  for	
  at	
  fjerne	
  hele	
  foulingen.	
  
Bemærk	
  også	
  at	
  ren	
  lud	
  ikke	
  havde	
  samme	
  effekt	
  som	
  lud	
  med	
  hypoklorit.	
  
Resultater	
  fra	
  3	
  af	
  forsøgene	
  vises	
  herunder:	
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Foulingen	
  havde	
  den	
  bivirkning	
  at	
  temperaturen	
  steg	
  op	
  til	
  30-‐35	
  gr.	
  i	
  MBR-‐reaktorerne.	
  
Dette	
  sammen	
  med	
  den	
  lave	
  flux	
  og	
  dermed	
  lille	
  udskiftning	
  af	
  permeat	
  i	
  rør	
  og	
  tank	
  gjorde,	
  at	
  
der	
  kom	
  meget	
  begroning	
  med	
  biofilm	
  i	
  permeat-‐systemet.	
  Denne	
  biofilm	
  har	
  gennem	
  hele	
  
forløbet	
  givet	
  usikkerheder	
  	
  på	
  laboratorie-‐analyserne.	
  Det	
  har	
  desuden	
  fået	
  permeaten	
  til	
  at	
  
se	
  grumset	
  ud.	
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Analyseresultater:	
  
	
  
	
  

	
  
Der	
  ses	
  en	
  stabil	
  fjernelse	
  af	
  COD	
  over	
  MBR-‐anlægget	
  i	
  	
  perioden	
  indtil	
  19.12.2008	
  ,	
  men	
  i	
  den	
  
sidste	
  del	
  af	
  perioden	
  er	
  COD	
  i	
  afløbet	
  generelt	
  højt,	
  hvilket	
  primært	
  skyldes	
  stigende	
  
problemer	
  med	
  forurening	
  af	
  permeatsystemet.	
  
	
  
	
  
Undersøgelse	
  af	
  kalk	
  i	
  anlægget:	
  
	
  
Der	
  var	
  en	
  formodning	
  om	
  at	
  fouling	
  på	
  skiverne	
  i	
  MBR’en	
  skyldes	
  kalkaflejringer.	
  Der	
  er	
  
derfor	
  blevet	
  udført	
  analyser	
  af	
  vand	
  og	
  slam	
  fra	
  PBR	
  og	
  MBR	
  på	
  Carlsberg.	
  
	
  
Prøverne	
  blev	
  analyseret	
  for	
  calcium	
  på	
  følgende	
  måde	
  :	
  
	
  
	
  
måling	
  vandfase	
  
måling	
  	
  fast	
  stof	
  
Vandhanen	
  
x	
  
	
  
indløb	
  PBR	
  	
  1	
  (inden	
  pH	
  
x	
  
x	
  
regulering)	
  
indløb	
  PBR	
  2	
  (efter	
  pH	
  
x	
  
x	
  
regulering)	
  
udløb	
  PBR	
  
x	
  
x	
  
permeat	
  MBR	
  
x	
  
	
  
slam	
  MBR	
  
x	
  
x	
  
	
  
Målingen	
  i	
  vandfasen	
  blev	
  udført	
  efter	
  metoden	
  for	
  måling	
  af	
  calcium	
  i	
  drikkevand,	
  mens	
  
måling	
  i	
  fast	
  stof	
  blev	
  foretaget	
  ved	
  tælling	
  i	
  mikroskop.	
  Denne	
  metode	
  giver	
  ikke	
  et	
  eksakt	
  
mål	
  i	
  mg/l	
  men	
  et	
  overslag	
  over	
  mængdeforholdet.	
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Resultater:	
  
	
  
	
  
	
  
Vandhanen	
  
indløb	
  PBR	
  	
  1	
  (inden	
  pH	
  
regulering)	
  
indløb	
  PBR	
  2	
  (efter	
  pH	
  
regulering)	
  
udløb	
  PBR	
  
permeat	
  MBR	
  
slam	
  MBR	
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Vandfase	
  mg/l	
  calcium	
  
90	
  
25	
  
61	
  
66	
  
66	
  
69	
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Med	
  hensyn	
  til	
  det	
  opløste	
  calcium	
  (calcium	
  i	
  vandfasen)	
  er	
  det	
  konstant	
  igennem	
  hele	
  
processen	
  fra	
  indløbet	
  til	
  PBR	
  efter	
  pH	
  regulering	
  til	
  permeat	
  og	
  slam	
  fra	
  MBR.	
  Der	
  sker	
  
således	
  ikke	
  en	
  udfældning	
  af	
  det	
  opløste	
  calcium	
  igennem	
  systemet.	
  
	
  
For	
  kalk	
  i	
  det	
  faste	
  stof	
  er	
  der	
  ca.	
  samme	
  udslag	
  for	
  indløbet	
  efter	
  pH	
  justering,	
  udløb	
  PBR	
  og	
  
MBR	
  slam.	
  Heller	
  ikke	
  her	
  er	
  der	
  således	
  noget	
  der	
  tyder	
  på	
  ophobning	
  af	
  kalk	
  i	
  systemet.	
  
	
  
	
  
Oplevelser	
  i	
  anden	
  testperiode.	
  
I	
  anden	
  testperiode	
  havde	
  vi	
  som	
  nævnt	
  en	
  simplere	
  opbygning.	
  
Perioden	
  startede	
  30.04.2009	
  og	
  kører	
  fortsat.	
  
Det	
  nye	
  båndfilter	
  giver	
  mere	
  stabil	
  drift	
  på	
  forbehandling.	
  Desuden	
  er	
  pH-‐justeringen	
  mere	
  
simpel,	
  da	
  der	
  ikke	
  skal	
  kompenseres	
  for	
  PBR.	
  
Slam	
  podes	
  fra	
  start	
  med	
  slam	
  fra	
  kommunalt	
  renseanlæg,	
  og	
  der	
  er	
  i	
  denne	
  periode	
  mere	
  
stabilt	
  slam-‐indhold.	
  Der	
  kommer	
  kun	
  meget	
  lidt	
  slam	
  ind,	
  så	
  slamkoncentrationen	
  øges	
  stort	
  
set	
  kun	
  gennem	
  organisk	
  tilvækst.	
  
Fouling	
  er	
  stadig	
  et	
  problem,	
  og	
  der	
  ses	
  typisk	
  fouling	
  til	
  et	
  uacceptabelt	
  niveau	
  efter	
  en	
  uge.	
  	
  
Nedenfor	
  er	
  vist	
  et	
  eksempel	
  på	
  	
  udviklingen	
  i	
  permeabilitet	
  	
  efter	
  opstart	
  af	
  anlæg	
  efter	
  CIP.	
  
NB	
  anlægget	
  var	
  stoppet	
  26	
  –	
  28/6	
  pga.	
  fejl	
  i	
  forbehandlingen.	
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Carlsberg	
  MBR	
  

	
  

JSM	
  &	
  STM	
  09-‐09-‐2009	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Biofilm	
  i	
  permeaten	
  er	
  også	
  stadig	
  et	
  problem.	
  
Vi	
  overvejer	
  hyppigere	
  dosering	
  af	
  CIP-‐væske	
  i	
  backflusk-‐vandet	
  for	
  at	
  holde	
  
permeatsystemet	
  rent.	
  	
  
	
  
Analyseresultater:	
  
	
  
Problemerne	
  med	
  fouling	
  og	
  forurening	
  af	
  permeaten	
  har	
  bevirket	
  at	
  analyseresultater	
  stadig	
  
viser	
  meget	
  ustabile	
  og	
  høje	
  afløbsværdier,	
  hvorfor	
  de	
  ikke	
  er	
  medtaget	
  her.	
  
	
  
	
  

Plan	
  for	
  fremtidige	
  tests.	
  

Det	
  planlagte	
  forsøg	
  med	
  RO-‐filtrering	
  af	
  permeat,	
  med	
  vandgenbrug	
  for	
  øje,	
  startes	
  i	
  løbet	
  af	
  
September	
  2009.	
  	
  
Setup:	
  
Et	
  lille	
  RO-‐anlæg	
  fra	
  silhorko	
  er	
  indkøbt	
  og	
  opstillet	
  i	
  den	
  tidligere	
  PBR-‐container.	
  	
  
Setup	
  er	
  således	
  forbehandling-‐MBR-‐RO.	
  
	
  
MBR	
  
RO	
  
	
  
	
  
	
  
Vi	
  arbejder	
  med	
  at	
  få	
  permeaten	
  ren	
  nok	
  til	
  at	
  opfylde	
  kravene	
  til	
  RO-‐filtret.	
  Biofilmen	
  i	
  
permeaten	
  skal	
  væk,	
  og	
  en	
  SDI-‐måling	
  skal	
  helst	
  under	
  5	
  før	
  opstart.	
  
Der	
  vil	
  blive	
  taget	
  døgnprøver	
  for	
  hvert	
  af	
  de	
  3	
  trin	
  i	
  forsøgsanlægget.	
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1

BAGGRUND OG FORMÅL
Regeringens handlingsplan om miljøeffektiv teknologi har til formål at styrke udvikling,
innovation, markedsføring og brug af nye miljøteknologiske løsninger.
Rensning af spildevand ved brug af membran bioreaktorer (MBR), har som princip været kendt i årtier, men har hidtil ikke været anvendt i praksis på grund af urealistisk høje
investerings- og driftsomkostninger. En accelererende teknologisk udvikling på området, samt stadigt stigende krav til kvaliteten af det rensede vand, har imidlertid indenfor
de seneste par år sat MBR-teknologi i fokus som en teknologi, der har potentiale til at
imødekomme behovet for bedre afløbskvalitet for det rensede vand, samtidig med, at
omkostningerne ligger på et realistisk niveau.
Som et led i regeringens handlingsplan – og finansieret via Miljøministeriets Virksomhedsordning – gennemfører DHI i samarbejde med Grundfos A/S, Alfa Laval Copenhagen A/S og Teknologisk Institut projektet ”Test af MBR-teknologi”. Projektet omfatter
tre komponenter:
1. Udvikling og test af forsøgsudstyr til undersøgelse af basale membranfunktionaliteter for Alfa Laval membranmodul.
2. Belysning af genanvendelsespotentialet for MBR-renset vand på bryggerier ved anvendelse af Grundfos MBR-anlæg.
3. Identifikation af relevante metoder til avanceret måling af fouling-fænomener på
selve membranoverfladen.
Nærværende dokument udgør rapporteringen af komponent 1 og beskriver opbygningen
af et forsøgsanlæg til undersøgelse af basale membranfunktionaliteter for MBRmembranmoduler, samt resultater fra forsøgskampagner til sammenligning af to forskellige typer af MBR-membranmoduler nemlig et såkaldt ”Hollow Sheet” modul fremstillet af Alfa Laval og et såkaldt ”Flat Sheet” modul fremstillet af en konkurrerende producent.

1
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2

LAYOUT FOR FORSØGSANLÆG
Alfa Laval har på et kommunalt renseanlæg på Lolland – Torrig Renseanlæg – opbygget et forsøgsanlæg til undersøgelse af basale membranfunktionaliteter for MBRmembranmoduler. Torrig Renseanlæg er et såkaldt A-kanal anlæg, designet for delvis
næringssaltfjernelse og dimensioneret for 1.200 PE.
Princippet for forsøgsanlægget er, at aktiv slam fra renseanlæggets luftningstank pumpes til en membranfiltreringstank, i hvilken de membranmoduler, der skal testes, er anbragt side om side. Membranmodulerne testes således under helt identiske forhold, hvad
angår vanddybde, slamkarakteristika, viskositet og temperatur. Der anvendes standard
membranmoduler i fuldskala, således at nedskaleringseffekter undgås.
Det skal understreges at forsøgsanlægget ikke kan anvendes til at vise foulingsforløb
under rigtig MBR-drift, idet slammet, der filtreres, snarere er en delstrøm af aktiv slam
fra renseanlæggets fuldskala procestank end et egentligt MBR-slam, som må antages på
mange punkter at have andre karakteristika end aktiv slam, bl.a. med hensyn til filtreringsprocessen.
I figur 2.1 er vist en skematisk illustration af opbygningen af forsøgsanlægget på Torrig
Renseanlæg.

Figur 2.1

Skematisk illustration af layout for forsøgsanlæg på Torrig Renseanlæg.

2
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Som det fremgår af figur 2.1, består forsøgsanlægget af en tank (membrantanken) på
bunden af hvilken, de to typer af membranmoduler – Hollow Sheet og Flat Sheet - er
placeret. Membrantanken fødes med aktiv slam fra renseanlæggets luftningstank, således at membranmodulerne altid er fuldt neddykkede. En dykpumpe anbragt i luftningstanken pumper aktiv slam til forsøgstanken. Mellem luftningstanken og forsøgstanken
er indsat et HECO filter med automatisk rensning og en hulstørrelse i sikurven på 1
mm. Filteret renses og skylles i 10 sekunder med 120 sekunders interval. Formålet med
filteret er først og fremmest at fjerne hår, der ellers kan give problemer med tilstopning
af membranerne. Hver af membranmodulerne er forsynet med en permeattank, der modtager permeatet fra membranerne. Vandspejlet i permeattanken reguleres til at være en
smule under vandspejlet i membrantanken. Herved opstår en trykforskel over membranerne (transmembrantrykket eller TMP), der driver vandet gennem membranerne. Tryktabet over membranen vil typisk øges med tiden som følge af fouling af membranen,
hvorved flowet over membranen reduceres. Hvis flowet ønskes fastholdt, må TMP øges
tilsvarende. Under drift kan dette reguleres på forskellig vis – i det aktuelle tilfælde er
TMP blevet justeret manuelt for at fastholde det ønskede flow. Flowet over membranen
betegnes flux og angives typisk i enheden liter pr. time pr. m2 membran (LMH). TMP
registreres kontinuerligt via niveau-målere i membrantanken og permeattankene. I den
aktuelle forsøgsopstilling pumpes permeatet bort fra permeattankene, idet vandspejlsniveauet fastholdes via niveaumålerne i permeattankene, der kontrollerer motorventiler på
afløbsledningen.
For at undgå opbygning af et slamlag på membranerne drives filtreringsprocessen typisk
i en cyklus, hvor flowet over membranen stoppes regelmæssigt i korte perioder. Perioder med flow kaldes ”production time”, mens perioder, hvor flowet er stoppet, kaldes
”relax time”. Production time og relaxation time ligger typisk på et niveau svarende til
henholdsvis 8-12 minutter og 1-3 minutter.
Koncentrationen af aktiv slam i membrantanken (MLSS-koncentrationen) kan reguleres
via et slamudtag forsynet med en motorventil, der styres af en tørstofmåler.
Hollow Sheet modulet er i den aktuelle forsøgsopstilling bestykket med 13 stk. membranplader svarende til et aktivt membranareal på i alt 23,5 m2. Det anvendte Flat Sheet
modul er bestykket med 20 membranplader svarende til 17,6 m2.
I tabel 2.1 er givet en række nøglespecifikationer for de to membranmoduler.
Tabel 2.1

Nøglespecifikationer for de anvendte to typer MBR-membranmoduler.

Parameter

Hollow Sheet

Flat Sheet

PVDF

PE

0,2

0,4

1.020 x 1.080 x 5

1.000 x 490 x 6

Membranareal pr. panel (m )

1,81

0,88

Afstand mellem membranpaneler

7 mm

7 mm

Membranmateriale
Nominel porrestørrelse (µm)
Paneldimensioner h x b x d (mm)
2

For begge systemers vedkommende er der mulighed for kemisk rensning af membranerne via en CIP-facilitet (Clean In Place). Forskellene i design mellem de to testede

3
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membranmoduler betyder, at CIP-proceduren i nogen grad er forskellig for de to moduler. For Hollow Sheet modulet recirkuleres CIP-væsken fra CIP-tanken gennem permeatbeholderen, derefter gennem spacer-voluminet og tilbage til CIP tanken. Under recirkulationen siver en del CIP-væske gennem membranen og ud i reaktoren. For Flat
Sheet modulet er der ingen recirkulation, dvs. at CIP-væsken pumpes fra CIP-tanken
ind i spacer-voluminet, hvorfra væsken siver gennem membranen og ud i reaktoren.
Mængden af CIP-væske, der passerer membranen og ender i reaktoren, er omtrent lige
store for begge systemer. Følgende kemikalieopløsninger har været anvendt som CIPvæske:
•
•

Natrium hypochlorit (500 ppm Cl2)
Citronsyre (1%)

Den negative flux under CIP anslås til ca. 10 LMH ved 10 mbar, og CIP-tiden ligger i
området 1-1,5 timer.

3

DRIFTSSTRATEGI/FORSØGSPLAN
Strategien bag forsøgene var at fastholde en gennemsnitlig daglig flux på 15-20
l/(m2*h) ved 15°C (LMH_15) for begge typer af membran-moduler og sammenholde
udviklingen i transmembrantryk (TMP) for de to modultyper. Rationalet bag denne strategi var, at membranerne skal opleve den samme ”mass transfer” og dermed påtrykkes
det samme potentiale for fouling af membranerne.
Modulerne blev drevet efter en ”on/off” cyklus for permeatet, med 10 minutter on og 2
minutter off (relaxation) med det formål at reducere opbygning af slamlag på membranerne.
Koncentration af slam i membranfiltreringstanken (MLSS-koncentration) blev fastholdt
i et interval på 8-12 g SS/l ved automatisk udpumpning af slam styret efter onlinemåling af SS med et set-punkt på 10 g SS/l.
Der blev ad to omgange gennemført kampagner med midlertidige høj flux for at simulere midlertidig forøgelse af flux – f.eks. som følge af regnvejrshændelser – og for derefter at se, om TMP faldt tilbage til niveauet fra før flux-forøgelsen (peak-test). I første
peak-test blev det forhøjede flow fastholdt i 24 timer, mens der i anden test blev gennemført to på hinanden følgende flowforøgelser af hver 6 timers varighed med ca. 14
timer imellem de to flowforøgelser.
Kriteriet for start af rensning af membraner (Clean In Place – CIP) var som udgangspunkt en TMP-opbygning til 40 cm VS eller én gang pr. måned. I praksis blev TMP
imidlertid fastholdt, og CIP blev for begge modultyper startet ved fald i flux for Hollow
Sheet modulet til ca. 15 LMH_15.

4
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4

RESULTATER

4.1

Forsøgsperiode, temperatur og slamkoncentration
Dette notat omhandler forsøg foretaget over en syv måneders periode fra slutningen af
februar 2008 til slutningen af september 2008.
På grund af vandets forøgede viskositet ved faldende temperatur falder fluxen alt andet
lige med faldende temperatur. I forbindelse med vurdering af filtreringsprocessen er det
derfor vigtigt at kende den aktuelle driftstemperatur. I figur 4.1 er vist daglige gennemsnit for temperaturen i membrantanken.

Figur 4.1

Temperatur i membranfiltreringstank i forsøgsperioden.

Som det fremgår af figur 4.1, falder temperaturen ned til under 5°C i marts, og op til
omkring 25°C i august. De relativt store temperaturudsving er typisk for små landsbyrenseanlæg som det aktuelle Torrig Renseanlæg. For at kunne vurdere fluxen uafhængigt af temperaturvariationer kan den observerede flux korrigeres til en standardtemperatur. I dette notat anvendes 15°C som standardtemperatur, og fluxen korrigeres efter
formlen: F_15=(15-T)*1,7*F/100+F, hvor F_15 er fluxen korrigeret til 15°C, T er den
målte temperatur og F er fluxen ved målt temperatur. Det skal bemærkes, at formlen er
udarbejdet af Alfa Laval Nakskov A/S til internt brug for korrektion af temperatureffekt
på vands viskositet ved membranfiltrering og ikke specielt til MBR-filtrering. Formlen
tager således ikke hensyn til f.eks. temperaturens effekt på slammet, og i øvrigt anvendes formlen normalt ikke i den lave ende af det temperaturinterval, der typisk ses i
byspildevand. På denne baggrund henledes opmærksomheden på, at temperaturkorrek5
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tionen kan være behæftet med betydelig usikkerhed specielt i den lave ende af det observerede temperaturinterval.
Ved starten af forsøgsperioden er membrantanken fyldt med aktiv slam fra Torrig Renseanlægs procestank. MLSS-koncentrationen i membrantanken svarer derfor til koncentrationen i renseanlæggets procestank. Da membranerne tilbageholder så godt som alt
suspenderet stof, opkoncentreres dette i takt med, at der ledes permeat ud af membrantanken. For at kunne holde en nogenlunde konstant MLSS-kocentration blev der pumpet
en vis slammængde fra membrantanken tilbage til renseanlæggets procestank. Slampumpen blev styret af en SS-måler anbragt i membrantanken, idet der blev sigtet mod
en MLSS-koncentration i membrantanken på omkring 10 g SS/l, der er et typisk koncentrationsniveau for MBR-fuldskala i dag. I figur 4.2 er vist koncentrationen af MLSS
i membrantanken, dels som registreret af SS online-måleren, og dels som bestemt i laboratoriet via jævnlige kontrol-analyser.

Figur 4.2

Koncentration af MLSS i forsøgsperioden.

Som det fremgår af figur 4.3, ligger MLSS-koncentrationen i intervallet 3-14 g SS/l
med typiske værdier i intervallet 6-10 g SS/l. Gennemsnittet for hele forsøgsperioden
for online-målingen var 8,1 g SS/l og for laboratorieanalyser 7,9 g SS/l.

4.2

Flux
I figur 4.3 er vist den gennemsnitlige daglige observerede netto-flux for henholdsvis
Hollow Sheet og Flat Sheet membranmodulerne. ”Netto”-flux vil sige, at fluxen er korrigeret for relax-perioder, hvor der ikke løber vand igennem membranerne. Endvidere er
i figur 4.3 vist den målte driftstemperatur.
6
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Figur 4.3

Flux og temperatur som funktion af tid.

Som det fremgår af figur 4.3, ligger fluxen for begge moduler typisk i området 10-20
LMH. De ekstraordinære høje flux omkring dag 130 og 140 skyldes forsøgskampagner
med momentan forhøjelse af flux. Af figuren fremgår videre, at fluxen for Hollow Sheet
modulet typisk ligger noget højere end for Flat Sheet modulet.
I figur 4.4 er vist den gennemsnitlige daglige observerede netto-flux korrigeret til 15°C
for henholdsvis Hollow Sheet og Flat Sheet membranmodulerne. Som det fremgår ved
sammenligning af figur 4.2 og 4.3, er effekten af temperaturkorrektionen, at fluxen øges
i den kolde periode svarende til den første måned af forsøgsperioden, mens fluxen er relativt lavere i den varmere periode fra dag 60 og fremefter. Som det videre fremgår af
figur 4.4, ligger fluxen for begge moduler stadig typisk i området 10-20 LMH. Af figur
4.3 fremgår endvidere tydeligt, at den temperaturkorrigerede flux er højest lige i starten
af forsøgsperioden, hvor membranerne er nye. Dette er et helt generelt fænomen ved
ibrugtagning af nye membraner.

7
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Figur 4.4

4.3

Flux (normeret til 15°C) samt temperatur som funktion af tid.

TMP
Fluxen er umiddelbart en direkte funktion af TMP, idet en forøgelse af TMP alt andet
lige vil øge fluxen. Fouling af membranen vil omvendt sænke fluxen, hvilket så igen
kan modvirkes ved at øge TMP. Kendskab til udviklingen af TMP er således af stor betydning for en vurdering af en membranfiltreringsproces, dels fordi en forøgelse af TMP
kræver energi, dels fordi en øget TMP giver risiko for forøgede fouling-problemer, og
endelig i forhold, til at udviklingen i TMP ved fastholdt flux giver mulighed for at vurdere et foulingforløb.
I figur 4.5 er vist den daglige gennemsnitlige TMP i cm vandsøjle (cmVS) i forsøgsperioden for henholdsvis Hollow Sheet og Flat Sheet membranmodulerne. Som det fremgår af figur 4.5, ligger TMP for Hollow Sheet membranmodulet typisk i området 20-30
cm vandsøjle (VS), mens det for Flat Sheet modulet ligger på 40-60 cm VS.
Det faktum, at det er nødvendigt med et højere TMP for Flat Sheet modulet end for Hollow Sheet modulet for at drive filtrene med omtrent samme flux, kan skyldes en række
forskellige forhold. For det første har alle membranpaneler et større eller mindre ”medfødt” tryktab selv i rent vand på grund af den modstand, som membraner, spacer samt
rør/slanger udgør. Det vides, at det aktuelle Flat Sheet modul har et højere tryktab –
omkring 15 cm VS – end det aktuelle Hollow Sheet modul. Endvidere kan tryktabet være ”skævt” fordelt over membranpanelet, f.eks. hvis afledning er permeat fra spacervoluminet er begrænset til et enkelt eller få udtag. En skæv fordeling af permeatafledningen kan bevirke, at permeatet fortrinsvis løber gennem visse områder af membranen,
der så har en forøget fouling-risiko, som nødvendiggør et højere TMP for at udnytte den
8
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øvrige del af membranen. Dette fænomen kan være en del af forklaringen på det højere
TMP for Flat Sheet modulet, idet afledningen af permeat fra det testede Flat Sheet modul sker fra ét punkt i toppen af panelet, mens det for Hollow Sheet sker fra en række
punkter hele vejen rundt langs panelets kant.

Figur 4.5

TMP og temperatur som funktion af tid.

Endelig kan der være forskelle i membranernes fouling-tilbøjelighed som funktion af
membranernes beskaffenhed, herunder porestørrelse og det materiale membranerne er
fremstillet af (se tabel 2.1). Endvidere kan selve porernes struktur være af betydning for
fouling-forløbet. I det aktuelle tilfælde vides, at porerne i Hollow Sheet membranen er
asymmetriske, mens de i Flat Sheet membranen er symmetriske. På baggrund af de aktuelle forsøgsdata er det ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad disse forhold spiller ind
på den observerede forskel i TMP.

4.4

Permeabilitet
For at kunne vurdere en observeret flux i sammenhæng med den aktuelle TMP, hvorved
filtreringsprocessen har været drevet, kan fluxen normeres i forhold til TMP, hvorved
parameteren ”permeabilitet” fremkommer. Permeabilitet udtrykkes ofte i enheden
LMH/bar.
I figur 4.6 er vist den daglige gennemsnitlige permeabilitet normeret til 15°C. Som det
fremgår af figur 4.6, er permeabiliteten typisk betydeligt højere for Hollow Sheet modulet end for Flat Sheet modulet, bortset fra nogle dage i starten af forsøgsperioden. Endvidere fremgår det, at permeabiliteten for begge modulers vedkommende udviser et relativt stærkt fald under forsøgsperiodens første 60-70 dage, der aftager til et relativt lille
9

Test af membran bioreaktor-teknologier – Bilag 3

fald i resten af forsøgsperioden. Endelig fremgår det, at permeabiliteten med mellemrum stiger midlertidigt. Dette falder sammen med tidspunkterne for rensning af membranerne (CIP), som beskrevet i afsnit 4.7 nedenfor.

Figur 4.6

4.5

Netto permeabilitet – normeret til 15°C – som funktion af tid.

SS og turbiditet i permeat
Membranfiltrering er kendetegnet ved en næsten fuldstændig separering af partikler fra
permeatet. For at dokumentere dette er koncentrationen af partikulært stof i permeatet
fulgt løbende, dels ved bestemmelse af suspenderet stof i laboratorium (SS), og dels ved
online-måling af turbiditet. Resultatet af disse målinger er vist i henholdsvis figur 4.7 og
4.8.
Som det fremgår af figur 4.7, ligger SS i intervallet 0-2 mg/l med typiske værdier i området 0-0,5 mg/l. Den gennemsnitlige SS-koncentration for hele perioden var 0,3 og 0,5
mg/l for henholdsvis Hollow Sheet og Flat Sheet modulerne.
Som det fremgår af figur 4.8, ligger turbiditeten i intervallet 0-0,5 NTU. Den gennemsnitlige SS-koncentration for hele perioden var 0,15 og 0,17 NTU for henholdsvis Hollow Sheet og Flat Sheet modulerne. Det skal bemærkes, at sammenligning mellem online- og laboratoriemålinger af turbiditet efterfølgende har vist, at online-målingerne
afviger en del fra kontrolmålinger i laboratoriet, idet de førstnævnte generelt ligger noget under de sidstnævnte.
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Figur 4.7

SS i permeat som funktion af tid.

Figur 4.8

Turbiditet i permeat som funktion af tid.
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4.6

Effekt af momentan forøgelse af flux
I praksis vil det være almindeligt med midlertidig forøgelse af flux for at imødegå flowvariationer, typisk som følge af regnhændelser. For at undersøge effekten af sådanne
midlertidige flux-forøgelser – specielt med fokus på, om TMP falder tilbage til niveauet
fra før flux-forøgelsen – er der gennemført to kampagner (peak-test), hvor TMP momentant er øget med henblik på at opnå en midlertidig momentan forøgelse af fluxen.
Som udgangspunkt var målet at øge flux til ca. 40 LMH_15. I princippet er forøgelsen
af TMP begrænset af dybden af TMP-tanken, men i det aktuelle tilfælde betød en begrænset pumpekapacitet for permeatpumperne, at der kun kunne nås et niveau på 33-38
og 15-25 LMH_15 for henholdsvis Hollow Sheet og Flat Sheet modulerne. I første
peak-test blev det forhøjede flow fastholdt i 24 timer, mens der i anden test blev gennemført to på hinanden følgende flowforøgelser af hver 6 timers varighed med en periode på ca. 14 timer mellem de to flowforøgelser. Resultatet af de gennemførte peak-test
er vist i figur 4.9 og 4.10 for henholdsvis Hollow Sheet og Flat Sheet modulerne.

Figur 4.9

Flux og TMP for Hollow Sheet modulet under midlertidig forøgelse af flux

Som det fremgår af figur 4.9, forøges fluxen for Hollow Sheet modulet i begge kampagner fra et niveau omkring 15 LMH til omkring 35-40 LMH ved en momentanforøgelse af TMP fra et niveau på omkring 30 cm VS til et niveau på omkring 80-90 cm
VS. Det ses endvidere, at TMP i begge kampagner hurtigt falder tilbage til niveauet fra
før flowforøgelsen. Den momentane flowforøgelse ser således ikke ud til at resultere i
forøget fouling af membranerne. Det bemærkes, at det for den første kampagnes vedkommende er nødvendigt at øge TMP under flowforøgelsen for at fastholde det forøgede flow, og at flowet til trods for dette falder svagt mod slutningen af testen. En svagt
12
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faldende temperatur under testen kan forklare en del af dette fænomen. De viste flux er
ganske vist temperaturkorrigerede, men som tidligere nævnt er korrektionsformlen
næppe helt tilpasset de særlige forhold under MBR-filtrering.

Figur 4.10

Flux og TMP for Flat Sheet modulet under midlertidig forøgelse af flux.

For Flat Sheet modulet ses det, at en momentan forøgelse af TMP til niveauet omkring
80-90 cm VS kun resulterer i en forøgelse af fluxen til henholdsvis knap 15 LMH i første kampagne og 20-25 LMH i den anden kampagne. Som tidligere nævnt er det ”medfødte” tryktab over membranerne i Flat Sheet modulet betydeligt højere end for Hollow
Sheet modulet, hvilket er en væsentlig del af forklaringen på den lavere flux for Flat
Sheet end for Hollow Sheet modulet ved samme TMP-niveau. I øvrigt er billedet for
Flat Sheet modulet det samme som for Hollow Sheet modulet nemlig, at TMP hurtigt
falder tilbage til udgangsniveauet efter en peak-test. Og endvidere, at vedligeholdelse af
den forøgede flux under peak-testen i den første kampagne kræver en forøgelse af TMP,
om end en del af faldet i flux til dels kan forklares af en faldende temperatur.

4.7

Effekt af CIP
Ved al membranfiltrering er det nødvendigt fra tid til anden at foretage en rensning af
membranerne for at opretholde en passende høj flux over hele membranens levetid.
Rensningen sker på stedet ved en såkaldt ”Clean In Place” proces (CIP). I det aktuelle
tilfælde var kriteriet for start af CIP som udgangspunkt en TMP-opbygning til 40 cm
VS eller én gang pr. måned alt efter, hvilken situation der indtræffer først.
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I figur 4.11 er vist permeabilitet for de to membranmoduler med angivelse af tidspunkter for CIP. Som det fremgår af figur 4.11, øges permeabiliteten for begge moduler
umiddelbart efter hvert CIP, men falder så tilbage igen i perioden mellem CIP-ningerne.
Generelt er permeabiliteten relativ høj i starten af forsøgsperioden som et udtryk for at
membranerne er nye, hvorefter permeabiliteten stabiliserer sig på et noget lavere niveau.
Ved sammenligning af de to kurver for permeabilitet i figur 4.11 ses en svag indikation
på, at forskellen i permeabilitet mellem Hollow Sheet og Flat Sheet modulerne øges
gennem forsøgsperioden. En forklaring kan være, at CIP-processen er mere effektiv for
Hollow Sheet modulet, fordi konstruktionen af membranpanelet muliggør recirkulation
af CIP-væske mellem panel og CIP-tank, hvilket ikke er muligt for Flat Sheet modulet.

Figur 4.11

4.8

Gennemsnitlig permeabilitet som funktion af tid. De lodrette linier indikerer tidspunkter for
CIP af membranmoduler.

Effekt af ”production/relaxation” regime
Jævnlige stop i produktion af permeat har vist sig at have stor effekt på opretholdelse af
en rimelig flux. Under produktion opbygges et slamlag på membranen (kagedannelse),
der ved fortsat belastning relativt hurtigt kan føre til et accelererende tab af flux. Ved
jævnligt at stoppe produktionen (relaxation) opnås et løst og begrænset slamlag, og
flux-niveauet kan bevares over længere tid. Da der under relax-time ikke produceres
permeat, sænkes netto-fluxen med længden af den samlede relax-tid. Gevinsten ved forlængelse af relax-tid i form af højere flux under produktionstid skal derfor opvejes mod
tabet i netto-flux over en længere periode. Den optimale kombination af produktions- og
relax-tid skal således ses som den kombination, der alt andet lige over en længere
driftsperiode giver den højeste netto-flux.

14

Test af membran bioreaktor-teknologier – Bilag 3

Alfa Laval har erfaringsmæssigt anvendt ét ”production/relaxation” regime svarende til
10 minutters produktions- og 2 minutters stop-tid (10/2) som den kombination, der giver
den største absolutte vandmængde gennem membranerne, og uden væsentligt fald i
permeabilitet over en længere driftsperiode. Dette regime har været anvendt i den aktuelle forsøgsperiode bortset fra kampagner af 2-6 dages varighed, hvor anlægget blev
drevet med forskellige kombinationer herunder 10/1, 10/3, 20/2 og 30/2. En basal parameter for vurdering af effekten af de forskellige regimer er, i hvor høj grad permeabiliteten falder med tiden, dvs. hvor stejl hældningen er på en permeabilitetskurve over en
given driftsperiode. Vurdering af permeabilitetsdata for de forskellige regimer gav imidlertid ikke noget klart billede af forskelle i effekt af regimerne, formentlig fordi perioderne har været for korte til, at der har kunnet opbygges forskellige hældninger på permeabilitetskurverne. For at kunne lave en mere solid vurdering af effekten af forskellige
”production-/relaxation” regimer må det anbefales at udføre kampagner af betydeligt
længere varighed formentlig af størrelsen 1-2 måneder.
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5

KONKLUSIONER
Alfa Laval har opbygget et forsøgsanlæg til sammenligning af filtreringsegenskaber for
MBR-membranmoduler. I forsøgsanlægget anvendes standard membranmoduler, der i
deres opbygning er identiske med egentlige fuldskalamoduler bortset fra, at der er isat et
mindre antal membranpaneler end i egentlige fuldskalamoduler. Forskellige membranmoduler kan således testes under helt ens driftsforhold og uden forekomst af nedskaleringseffekter.
Det skal understreges, at forsøgsanlægget ikke kan anvendes til at vise foulingsforløb
under rigtig MBR-drift, idet slammet, der filtreres, snarere er en delstrøm af aktiv slam
fra renseanlæggets fuldskala procestank end et egentligt MBR-slam.
I den forsøgsperiode, som dette notat omhandler, har anlægget været udrustet med et
Hollow Sheet membranmodul og et Flat Sheet membranmodul, og formålet har været at
sammenligne basal membranfunktionaliteter for disse to moduler.
I tabel 5.1 er vist de gennemsnitlige netto-flux, TMP, permeabilitet samt SS og turbiditet i permeatet for hele forsøgsperioden for de to modultyper:
Tabel 5.1

Gennemsnitlige værdier for hele forsøgsperioden for basale filtreringsparametre

Hollow Sheet

Flat Sheet

Netto-flux ved 15°C, l/(m2*h)

17

15

TMP, cm VS

30,7

45,8

Permeabilitet ved 15°C, l/(m2*h*bar)

580

366

SS i permeat, mg/l

0,3

0,5

Turbiditet i permeat, NTU

0,15

0,17

Som det fremgår af tabellen, skal Flat Sheet modulet påtrykkes et højere TMP end for
Hollow Sheet modulet for at yde en flux af samme størrelse. Mulige forklaringer på
denne forskel kan dels være et højere medfødt tryktab for Flat Sheet modulet end for
Hollow Sheet modulet, og dels en mere skæv fordeling af tryktabet over Flat Sheet
membranpanelet end over Hollow Sheet modulet.
Ved momentan fluxforøgelse er billedet for Hollow Sheet og Flat Sheet modulerne det
samme, nemlig at TMP hurtigt falder tilbage til udgangsniveauet efter en peak-test,
samt at vedligeholdelse af den forøgede flux under en relativt langvarig peak-test ser ud
til at kræve en forøgelse af TMP.
Under CIP øges permeabiliteten for begge moduler umiddelbart efter hvert CIP, men
falder så tilbage igen i perioden mellem CIP-ningerne. Der ses en svag indikation på, at
faldet i permeabilitet gennem forsøgsperioden er mindre for Hollow Sheet modulet end
for Flat Sheet. En forklaring kan være, at CIP-processen er mere effektiv for Hollow
Sheet modulet, fordi konstruktionen af membranpanelet muliggør recirkulation af CIPvæske mellem panel og CIP-tank, hvilket ikke er muligt for Flat Sheet modulet.
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Vurdering af permeabilitetsdata for forskellige on/relax regimer giver ikke noget klart
billede af forskelle i effekt af regimerne, formentlig fordi driftsperioderne med forskellige regimer har været for korte til, at der har kunnet opbygges forskellige hældninger
på permeabilitetskurverne. For at kunne lave en mere solid vurdering af effekten af forskellige ”production/relaxation” regimer må det anbefales at udføre kampagner af betydeligt længere varighed formentlig af størrelsen 1-2 måneder.
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1

INTRODUKTION

1.1

Introduktion til foulingfænomenet og teorien herom
I anvendelsen af bioreaktormembraner til separering er den største teknologiske udfordring membranfouling, der nedsætter og forringer bioreaktorers ydeevne betydeligt.
Fouling dækker over det observerede fænomen at opløste stoffer eller partikler aflejres
på membranens overflade eller i membranens porer og tilstopper denne, så membranen
bliver mindre permeabel. Indikationen på at fouling finder sted er at fluxen (J) over
membranen falder eller det transmembrane tryk (TMP) stiger. Der findes både reversibel og irreversibel fouling. Reversibel founling kan oftes fjernes fysisk, mens dette ikke
er tilfældet ved irreversibel fouling. Irreversibel fouling kan bl.a. identificeres ved at
TMP begynder at stige eksponentielt.
Fouling påvirkes af faktorer som membranvalg, suspensionens sammensætning og
driftsbetingelser. Disse tre områder dækker bl.a.
•

Membranes egenskaber såsom materialet af membranen, hydrofobiciteten af
denne, porestørrelsen og fordelingen heraf.

•

Opløsningens egenskaber såsom koncentration af de forskellige komponenter og
størrelsesfordeling af partikler.

•

Driftsbetingelserne, hvilket inkluderer flow, pH, temperatur, hyppighed og varighed af bagskyldning, pauser i kørslen og rengøringsprocedurer.

En vigtig parameter i reduktion af membranfouling er at få valgt den rigtige membran
til den pågældende suspension, der skal separeres. Biomasser består primært af suspenderet tørstof (mikroorganismer), kolloider og opløselige forbindelser. Sammensætningen af kulhydrater, proteiner, nukleinsyrer, lipider, andre polymerer og andet organisk
materiale kaldes ekstracellulær polymerisk masse (EPS). Denne sammensætning anses
for at være en af de helt store syndere i bioreaktormembranfouling, da EPS er byggestenen for mikrobiologiske aggregater såsom biofilm og flokdannelse. Metoderne til karakterisering af foulinglaget vil derfor inkludere karakterisering af disse komponenter. Udtrykket eEPS anvendes i nogle tilfældet til at beskrive den del EPS, der kan ekstraheres
fra supernatanten af biomassen. Den del af EPS, der frigives til vandfasen kaldes opløselige mikrobielle produkter (SMP) [Le Clech et al., 2006].
Forskning tyder på, at det er disse opløselige mikrobielle aggregater, der initierer fouling på membranoverfladen, idet de adsorberer til denne og blokerer membranporerne.
Med tiden vil SMP danne en gelagtigt struktur på membranoverfladen, der resulterer i
hydraulisk modstand overfor permeatflowet. Adsorberingen af SMP medfører ligeledes
at membranoverfladen bliver mere klæbrig, hvorefter f.eks. biomasse og kolloider har
større sandsynlighed for hurtigere at klæbe sig til membranoverfladen. Dette kan føre til
dannelse af højt hydrerede geler, der lægger sig som en barrierer på membranen og forhindre eller nedsætter permeateflowet. I disse hydrerede geler kan mikroorganismer kan
gro og danne biofilm. Gelerne vil med tiden danne et større og større kagelag, hvis ikke
det forhindres. En metode til at undgå eller mindske det fænomen er at tilsætte flokkuleringskemikalier, der binder og fjerner en del af SMP’en.
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Generelt set tyder det på at aflejring af partikler kun bidrager til kort-tidsfouling, mens
adsorbering bidrager til lang-tidsfouling. For karakteriseringen af potentielle foulanter
er det derfor interessant at se på supernatanten af biomassen [Le-Clech et al., 2006].

Den sidste faktor, der har betydning for foulingdannelsen er driftsdesignet af selve separeringen. Der arbejdes ofte med en kritisk flux (Jc) som den maksimale flux. Denne kan
defineres som den første permeatflux, hvor irreversibel fouling finder sted. Dette punkt
kan identificeres ved at måle TMP som vil begynde at stige eksponentielt. Efter valg af
flux skal driftsparametre såsom brugen af gennemluftning, membran relaxation (pauser
i filtreringen, der forlænger driftsperioden inden en rengøring er krævet) og bagskylning
med permeat/kemikalier vurderes. Alle disse faktorer skal forlænge driftsperioden inden
irreversibel fouling finder sted. Nødvendigheden, hyppigheden og varigheden af disse
parametre skal vurderes. Ud over disse fysiske metoder til at modvirke fouling skal
yderligere kemisk/mikrobiologisk rensning af membranen overvejes for at fjerne irreversibel fouling. Desuden skal der vælges en optimal temperatur og pH under separeringen [Le-Clech et al., 2006].
I det følgende er det beskrevet, hvordan et foulinglag typisk bygger sig op med tiden
ved en konstant flux. Dette er visualiseret i Figur 1.

Figur 1: Eksempel på fouling mekanisme for membranbioreaktorer med constant flux [Zhang et

al., 2006].
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Den første fase er som beskrevet ovenfor adsorption af SMP til membranoverfladen og
poreblokering, hvorefter der sker startende mikrobiel aggregatdannelse på membranoverfladen.
Den anden fase er fortsættelse af aflejring af biomasse og adsorption af SMP på membranen, hvilket kan ske over hele membranoverfladen og ikke kun i membranporerne.
Til sidst, i tredje fase, vil der være dannet et kagelag af forskellig tykkelse på membranoverfladen. Dette vil medføre fluxfald på nogle områder af membranoverfladen, hvor
der er væsentlig kagedannelse og en forøgelse andre steder, hvor der er et mindre foulinglag. Sidstnævnte vil hurtigt foule til og modstanden over membranen (det
transmembrane tryk, TMP) vil sige voldsomt [Le-Clech et al., 2006].
Filtreringstests med forskellige bakteriekulturer har vist, at der dannes forskellige grader
af fouling og at foulingtendensen, ud over at være afhængig af bakterietypens kemiske
og biologiske egenskaber, også er afhængig af parametre såsom membranporestørrelse
og flowet gennem membranen. Endvidere har undersøgelser også vist, at det ikke nødvendigvis er de bakterier i biomassen, der er bedst repræsenteret, der udgør en stor del
af foulinglaget [Choi et al., 2006]. Derfor kan det være interessant at karakterisere, hvilke mikrobielle populationer, der er til stede i foulinglaget.
Flere referencer om biofilm: [Evans, 2005 ]

1.2

Introduktion til metoder til karakterisering af foulinglaget
Der findes en række metoder til at karakterisere de forskellige komponenter i et foulinglag, fødestrømmen og permeatet. I det følgende er en række karakteriseringsmetoder
beskrevet. Først præsenteres prøveforberedelse og metoderne til at karakterisere EPS og
SMP. Efterfølgende præsenteres metoder til at bestemme kulstof- og oxygenforbrug.
Hvorefter de visuelle metoder til at se på foulinglaget følger og derefter er elementanalyse præsenteret. Til sidst er de forskellige mikrobiologiske metoder præsenteret. Metoderne er delt ind i to hovedoverskrifter; ”Kemiske/fysiske metoder” og ”Mikrobiologiske metoder”.

2

KEMISKE/FYSISKE METODER

2.1

Prøveforberedelse
De fleste biologiske materialer som eks. slam består af suspenderet tørstof (mikroorganismer), kolloider og opløselige forbindelser. Det er nævnt ovenfor at det er de stoffer,
der findes i supernatanten, som spiller en væsentlig rolle i foulingen sammenlignet med
mikroorganismer. Når den rå biomasse skal karakteriseres centrifugeres denne oftes, så
der opnås 1-2 fraktioner. En måde er at centrifugerer, så der opnås en fraktion med opløselige forbindelser og kolloider og en fraktion med opløselige fraktioner, hvilket opnås henholdsvis ved at centrifugere 10 min ved 4000 g og 10 min ved 10.000 g [Teychene et al., 2008].
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2.2

Ekstraktion af ekstracellulær polymerisk substans (EPSekstraktion)
Det er interessant at ekstrahere den ekstracellulære polymeriske substans fraktion, da
denne ofte er den fraktion, der bidrager mest til foulingen. For at ekstrahere SMP filtreres supernatanten gennem 0,2 µm filter [Metzger et al., 2007].
Der anvendes generelt en af tre følgende metoder til at ekstrahere eEPS:
1. Cationic exchange resin (CER) [Frølund et al., 1996]
2. Varmebehandling [Goodwin and Forster, 1985]
3. Ekstraktion med NaOH–formaldehyde [Kajornatiyudh, 1986]
Den første metode kan anvendes til at ekstrahere eEPS fra membranen og fra biomassen. Opløseligt EPS ekstraheres fra membranen ved at tilsætte fosfatbuffer og CER til
stykker af membran [Lyko et al., 2007]. Når EPS ekstraheres fra den rå biomasse kan
dette gøres ved at centrifugere biomassen ved 2000g i 15 min (ved 4oC for slam ol.)
Supernatanten fjernes og ”pellets” resuspenderes til originalt volumen i buffer (f.eks. 2
mM Na3PO4, 4 mM NaH2PO4, 9 mM NaC1 og 1 mM KCI ved pH 7). CER tilsættes til
bufferen og efter omrøring ekstraheres EPS ved at centrifugere ved 12.000 g først i 1
min for at fjerne CER og derefter i 2x15 min. for at fjerne de resterende flokke. Betydningen af de forskellige parameter som f.eks. mængde CER, omrøringsintensitet og ekstraktionstid er blevet systematisk undersøgt af Frølund et al. (1996).
I den anden metode ekstraheres eEPS ved hjælp af varme [Ng et al., 2008]. Denne metode anvendes ofte da dette er den mest simple af metoderne. Dette kan gøres ved 80oC i
1 time [Goodwin og Forster, 1985]. Efterfølgende ekstraheres EPS på følgende måde
som nævn ovenfor.
Den sidste metode er ekstraktion ved at anvende en NaOH-formaldehydopløsning
[Metzger et al., 2007]. Sammenlignes de tre metoder under forskellige variationer har
undersøgelser vist at den største mængde eEPS kan ekstraheres ved hjælp af formaldehydmetoden [Liu og Fang, 2003].

2.3

Kulhydratbestemmelse
Efter ekstraktion af eEPS kan mængden af kulhydrat bestemmes. Kulhydratbestemmelse kan foretages kolorimetrisk ved at tilsætte phenol og svovlsyre [Dubois et al., 1956].
Phenolen og svovlsyren reagerer med simple sukrer, oligisakkarider og polysakkarider,
deres derivater og methyletherere med frie eller potentielle frie grupper og farver disse
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en gul-orange farve. Denne farve er stabil og detekteres derefter med UV (ofte ved bølgelængde 490 nm). (D-)Glukose anvendes ofte som standard ved kalibrering.
Flere reference: [Metzger et al., 2007; Lesjean et al., 2005]

2.4

Protein- og humusforbindelsebestemmelse
Til bestemmelse af proteinmængde anvendes ofte Lowrymetoden, fordi den er simple,
hurtig, præcis og sensitiv. Der kan tilsættes natrium dodecyl sulfat (SDS) til prøven for
at opløse lipoproteiner. I Lowrymetoden udnytter at proteinerens peptidbindinger reagerer med kobber under alkaliske forhold og danner Cu+, som så reagerer med Folins reagent. Reaktionen resulterer i dannelse af en stærk blå farve, som primært skyldes indholdet af tyrosine og tryptophan. Farven detekters ofte ved 750 nm og i tilfælde af lave
koncentrationer kan prøven ofte frysetørres inden kvantificering. Bovine serum albumin
(BSA) anvendes ofte som reference [Metzger et al., 2007].
Humusbestemmelse kan foretages ved at anvende en modificering af Lowry metoden
[Frølund et al., 1995]

2.5

Blandet mikstur suspenderet tørstof (MLSS)
Betegnelsen “Blandet mikstur suspendered tørstof” (MLSS) anvendes ofte som et mål
for mængden af mikroorganismer til stede. Mængden af MLSS kan bestemmes ved at
filtrere prøven gennem et filter, hvorefter filtreret tørres. Den tørrede mængde pr. liter
repræsenterer MLSS koncentrationen. Betydningen af MLSS koncentrationer har vist
sig både at kunne have en positiv og en negativ effekt på foulingdannelse [Le Clech et
al, 2006].
Flere referencer: [Metzger et al., 2007; Ng og Ng, 2008] .

2.6

Størrelseseksklusionkromatografi (SEC) (HPLC-SEC)
For at bestemme hvilke organiske fraktioner, der bliver tilbageholdt af membranen kan
størrelses eksklusions kromatografi anvendes. Der måles på både supernatanten og permeatet for derefter at sammenligne resultaterne og se hvilke fraktioner, der tilbageholdes. Bioreaktormembraner tilbageholder typisk den makromolekylære fraktion, delvist
den midtmolekylære fraktion bestående af humusforbindelser og næsten ikke den lav
molekylære fraktion bestående af organiske syrer og byggesten.
Størrelseseklusionskromatrografi, der ofte også kaldes gel permeation kromatograpfi,
anvendes til at separere molekyler i en opløsning efter deres størrelse eller såkaldte hydrodynamiske volumen. Metoden anvendes generelt til at separere makromolekyler som
proteiner, polysakkarider og nukleinsyrer. Til separationen anvendes en kolonne tæt
pakket med små porøse polymerkugler bestående enten af polyakrylamid, dextran, silica, polystyren eller et helt andet materiale. Princippet i metoden er, at de forskellige partikelstørrelser/polymerstørrelse i opløsningen bevæger sig ned igennem den tæt pakkede
kolonne med forskellige hastigheder. Større molekyler vil bevæge sig hurtigst igennem
kolonnen, imens mindre molekyler vil kunne bevæge sig ind og ud af porerne i det po-
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røse pakkemateriale og derved forlænge deres opholdstid i kolonnen. Når opløsningen
er kommet igennem kolonnen detekteres denne med en UV-detektor og resultatet bliver
derfor UV responsen som funktion af elueringstiden. Elueringstiden svarer til en bestemt molekylvægt og for at lave en korrelation mellem disse to værdier anvendes ofte
dextran eller PEG standarder, med en kendt molekylvægt.

Det spekra, der opnås kan ofte deles op i tre forskellige hovedmolarmassefraktioner (figur 2): 1) Den makromolekylære fraktion (>4000Da), der hovedsagelig består af kulhydrater og proteiner, 2) Den midtmolekylære fraktion (1000-4000 Da), der hovedsagelig
består af humus forbindelser og 3) den lavmolekylære fraktion (<1000 Da), der hovedsagligt består af byggesten og organiske syrer [Lyko et al., 2008].

Figur 2: Størrelseseklusionskromatrografispektra inddelt i tre forskellige molarmassefraktioner

[Lyko et al., 2008].

Der anvendes ofte bølgelængderne 254 og 210. Førstnævnte til at detektere dobbeltbindinger og humusforbindelser og sidstnævnte til at detektere funktionelle grupper og
dermed proteiner [Rosenbergeret al., 2006; Teychene et al., 2008].

2.7

Bestemmelse af kemisk oxygenforbrug (COD)
Det kemiske oxygenforbrug kan defineres som den mængde oxygen det kræver at nedbryde organisk materiale og uorganiske forbindelser. COD kan bestemmes ved at prøven oxideres af en stærk oxidant såsom kaliumdikromat ved en bestemt temperatur og
tid. Derefter tilsættes en indikator, og der titreres til omslagspunktet.
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2.8

Bestemmelse af total organisk kulstof (TOC)
Der er flere forskellige måder at bestemme total organisk kulstof på. En af måderne inkluderer brugen af en combustion analyzer. Halvdelen af prøven bliver sprøjtet ind i et
kammer, hvor prøven bliver tilsat syre (ofte fosforsyre) for at omdanne alt uorganisk
kulstof til karbondioxid. Derefter sendes prøven til detektoren, der ofte er et ikkedispersivt infarødt spektrofotometer. Sidste halvdel af prøver tilsættes derefter forbrændingskammeret, hvori temperaturen hæves til 600-700oC. Herefter får alt kulstof lov at
reagere til kuldioxid og mængden af kulstof bestemmes efter nedkølning. Den totale
mængde organisk kulstof bestemmes ud fra den totale mængde kulstof minus mængden
af uorganisk kulstof.

2.9

Opløst organisk kulstof (DOC)
Opløst organisk kulstof defineres ofte på en af følgende måder. Enten ved et opløst/kolloid cutoff på 0,45 eller 0,22 µm. DOC kan måles på samme måde som TOC.
Ved centrifugering ved 10.000g kan det antages at DOC-værdien af denne svarer til
mængden af opløselige forbindelser (SMP) i supernatanten.
DOC er fødekilde for mikroorganismer og kan derfor tænkes at være en interessant faktor i bioreaktormembranfiltrering.

2.10

Total fosfor-, nitrat- og ammoniakbestemmelse
Total fosfor, nitrat og ammoniak kan bestemmes fotometrisk.

2.11

(Miljø) scanning elektron microscopi (ESEM/SEM)
Der kan anvendes både SEM og ESEM. Fordelen ved at anvende ESEM I forhold til
traditionel SEM er at hydrerede prøver kan anvendes. Prøveforberedelsen kræver ikke at
prøverne skal tørres og coates først, før de kan måles og dette forhindre at prøverne ændre sig. Grunden til at dette ikke er nødvendigt er, at der ikke arbejdes under vakuum.
ESEM kan opereres helt op til 7kPa (50 Torr). Elektronstrålen er stadig under vakuum,
men det kammer, der måles i er fuld mættet med damptryk og prøven er derfor våd under målingen. [Chang og Cheng, 2004]. Dette betyder til gengæld at opløsningen ved
brug af ESEM ikke er så høj som ved SEM. Ved brug af ESEM kan der ses ned til 1020nm, mens der med traditionel SEM kan ses ned til 1 nm [Le-Clech et al., 2007].
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Figur 3: SEM billede af en ren (a) og en alginatfoulet (b) PVDF 0,22 µm membrane (30.000x)

[Le-Clech et al., 2007].

På figur 3 (a) ses den rene membran, mens den foulede ses på figur (b). På sidstnævnte
ses, at det er en næsten ensartet coating, som følge af fouling. Denne er revnet under
prøveforberedelsens tørringsproces.
På figur 4 ses forskellen mellem en ren og foulet membran med ESEM.

Figur 4: ESEM (venstre) af en ren membran og (højre) af en foulet membran [Jefferson et al., 2004].

2.12

Farvning af organisk foulinglag og konfokal laserskanningmikroskopi
I forhold til SEM har CLSM den fordel at der kan ses på tynde lag i en prøve uden at
denne skal skæres op. CLSM kan fokusere på et bestemt lag i en tykkere prøve. CLSM
kan med succes anvendes til at se på biologiske celler og væv og kan derfor anvendes til
karakterisering af foulingfænomenet under membranfiltrering. Både tørret og hydrerede
membraner kan analyseres. Der er blevet udviklet metoder til at se på biofilm dannet i
MBR systemer. Dette gøres ved at farve det organiske lag, så man f.eks. kan skelne polysakkarider, proteiner og nukleinsyrer. Ud fra denne farvning er det muligt at observere
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en 3D struktur af biofilm. Et andet eksempel er karakterisering af EPS aflejring over
membranen ved at flourescencebinde lectin baserede grupper Kilde 14 [Le Clech et al.,
2007].
På figur 5 er vist et eksempel på farvning af en biofilm.

Figur 5: Udviklingen i biofilm, ikke udsat for flux, på en membran efter (a) 1 time (b) 6 timer og

(c) 24 timer [Ng og Ng, 2008].

Flere referencer: [Neu og Lawrence 1999; Strathmann et al. 2002; Reddy et al., 2007;
Lakowicz, 2006]

2.13

3D fluorescens excitations/emissions-matrix (3D fluorescence
EEM) spelroskopi
For at bekræfte tilstedeværelsen af makromolekyler i foulinglaget kan 3D fluorescence
EEM spelroskopi anvendes. Med denne teknik opnås et visuelt 3D spektre af den pågældende prøve ved at optage excitations og emmisionsspektra over nogle bølgelængder.
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Figur 6: EEM flourescence af fødestrømmen (a), permeatet (b) og bagskylning (c) af supernatant

fremkommet ved 10.000g [Teychene et al., 2008].

Flere referencer: [Lakowicz, 2006].

2.14

Energi dispersiv røngten (EDX) spektroskopi
EDX er en analytisk metode til at foretage en kemisk eller en elementanalyse af en prøve. Metoden udnytter at hvert element har en unik atomstruktur. Princippet i metoden er
at den pågældende prøve bliver beskudt med en høj energi stråle med ladede partikler
(f.eks. elektroner og protoner). Til start vil atomerne befinde sig i deres grundtilstand.
Derefter kan de atomer, der rammes, excitere en elektron fra den inderste elektronskal.
Som følge heraf opstår et elektronhul, som efterfølgende efterfølgende bliver fyldt ud af
en elektron fra en af de ydre elektronskaller. Forskellen mellem de to energier udsendes
som en røntgenstråle, der er karakteristisk for det bestemte elements struktur. Røntgenstrålerne kan derfor blive adskilt fra hinanden og de forskellige atomstrukturer i prøven
kan identificeres.
Der eksisterer enkeltstående EDX spektroskoper, men ofte er der koblet noget ekstra
udstyr på en SEM. Dette ekstraudstyr består af en katode og en magnetisk linse til at
danne og fokusere elektronstrålen og en detektor, der omdanner røntgenstrålerne til
spænding. Derefter måler en impulsprocesser signalerne der fremkommer.
Det er omdiskuteret om forskellige ioner har betydning for foulingdannelse. Teychene
et al. (2008) observere tilstedeværelsen af mange calciumioner og diskuterer om disse
har betydning for foulingen, fordi de sammen med funktionelle syregrupper kan danne
komplekser og derved danne organiske netværk. Generelt er divalente ioners betydning
for foulingdannelse diskuteret.
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Flere referencer: [Lyko et al., 2007]

2.15

Induktivt koblet plasma-massespektroskopi (ICP-MS)
ICP-MS er en type massespektroskopi, hvor induktiv koblet plasma (en gas, der indeholder ioner og elektroner således at denne er elektrisk ledende) anvendes til at producere ioner i den pågældende væskeprøve. Derefter anvendes et massespektrometer til at
separere disse dannede ioner. Metoden er meget sensitiv og kan anvendes til at bestemme en bred vifte af metaller typisk i koncentrationsintervallet fra nanogram pr. liter til
10-100 miligram pr. liter.
Fordelen ved at anvende ICP-MS til forskel fra atom absorption spektroskopi, som kun
kan måle et enkelt element ad gangen er, at ICP-MS kan skanne hele prøven for alle
elementer på én gang.

3

MIKROBIOLOGISKE METODER
I det følgende er repræsenteret forskellige DNA metoder til at undersøge biofilmen for
bakterier. De sidste to metoder præsenteret ”DGGE” og ”T-RFLP” er såkaldte fingerprint metoder. Fingerprint metoderne giver et fingeraftryk af en given prøve. Dette kan
være af stor anvendelighed, hvis man på en forholdsvis simpel måde (uden f.eks. at
skulle hen og lave klonbiblioteker) vil have et overblik over diversiteten i en given prøve, og hvordan denne ændrer sig over tid eller ved en given ændring i systemet.
Flere referencer: [Reddy et al., 2007]

3.1

PCR
Ved PCR kan man amplificere et stykke DNA til en mængde, der er målbar. Primere
(små stykker DNA der matcher et givent gen), der er mere eller mindre specifikke
(f.eks. generelle for alle bakterier, specifikke for en bestemt gruppe eller et bestemt
funktionelt gen) anvendes til, sammen med et enzym og et temperatursvingede program,
at opformere det DNA, man er interesseret i. Hvis man gerne vil undersøge en prøve for
tilstedeværelse af en bestemt gruppe af bakterier kan PCR med fordel anvendes. PCR er
forholdsvis simpelt og kræver ikke forudgående dyrkning af bakterierne, blot en ekstraktion af DNA fra prøven. For en del bakteriegrupper findes kvantitative PCR (qPCR
eller Real time PCR) protokoller, hvor mængden af en bestemt bakteriegruppe kan bestemmes. Dette kræver en Real Time PCR maskine.

3.2

Kloning og 16S rDNA sekventering
Sekventering af DNA fra bakterierne i en prøve/biofilm kan identificere hvilke typer/arter der er tale om. Hvis der er tale om en blanding af forskellige bakterier, bliver
man nødt til at adskille disse inden man undersøger DNA base-sammensætningen for
hver især. Dette kan gøres ved at klone PCR produkter ind i et plasmid og efterfølgende
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opformere dette i en E. coli celle. De opformerede plasmider kan derefter ekstraheres og
undersøges for DNA sekvens af insert.
Fordelene ved kloning og efterfølgende DNA-sekventering er, at man kan få lange sekvenser, hvilket er vigtigt for korrekt og grunding fylogeni. Det er en meget detaljeret
analyse som, hvis man sekventerer mange kloner, giver et godt mål for diversiteten. Det
er desværre også en ret tidskrævende og derved dyr metode.

3.3

FISH (Fluorescens In Situ Hybridisering)
FISH er en metode, hvor man synliggør de bakterier, der er tilstede i en prøve ved at
mærke dem med en fluorescerende DNA-probe og derefter se på dem i et fluorescensmikroskop. Proberne kan være mere eller mindre specifikke for bakterier og bakteriegrupper, men er rettet mod ribosomalt RNA i cellerne og giver dermed (i modsætning til
DNA-metoderne) kun et udtryk for de levende bakterieceller i en prøve. En stor fordel
ved FISH er, at man kan lave det på en fikseret intakt biofilm og derved få et indtryk af
bakteriernes placering i biofilmen.

3.4

DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)
DGGE er en metode hvor PCR produkter af samme længde men med forskellig basesammensætning adskilles i en polyacrylamid gel med en stigende denaturerende gradient. Metoden giver en ”stregkode” over en prøve, hvor hvert bånd teoretisk set stammer
fra en bakterie-art. En stor fordel ved DGGE er, at det er muligt at skære bånd ud fra gelen og identificere dem vha. DNA sekventering. Til gengæld kan DGGE, hvis der er
meget stor diversitet i prøven, give ophav til ”smear”, hvor det ikke er svært at skille de
enkelte bånd ad. I sådanne tilfælde kan det være svært at få gode sekvenser ud af båndene.

3.5

T-RFLP (Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism)
T-RFLP er en metode hvor PCR produkter bliver fluorescens-mærket og skåret med restriktionsenzym. De terminale DNA fragmenter adskilles og detekteres i sekvensmaskine sammen med en intern standard og resulterer i et mønster af toppe svarende til de
forskellige fragmenter. Metoden er meget præcis og kan detektere ned til få basers forskel. Den er meget anvendelig til detektion af meget diverse prøver og ændringer i disse. En ulempe ved metoden er dog at fragmenterne går tabt under kørselen og man derfor ikke kan sekventere dem efterfølgende. Til gengæld findes databaser, hvor man
teoretisk kan finde frem til mulige organismer bag de interessante toppe.
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4

UDSTYRS- OG METODEOVERSIGT
Udstyrsoversigt over det relevante udstyr, der rådes over på Teknologisk Institut:
Udstyr/metode

Afdeling på teknologisk Institut

TOC

Århus

DOC

Århus

COD

Århus

HPLC-SEC

Århus

EDX

Århus

CLSM

Århus/Kolding

ICP-MS

Taastrup

ESEM/SEM

Taastrup

PCR

Århus

Kloning og 16S rDNA sekventering

Århus

FISH

Århus

DGGE

Århus

T-RFLP

Århus

Udstyr, der forefindes andre steder.
Flourescence mikroskop til 3D EEM :

ÅrhusUniversitet
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1

BAGGRUND OG FORMÅL
Regeringens handlingsplan om miljøeffektiv teknologi har til formål at styrke udvikling,
innovation, markedsføring og brug af nye miljøteknologiske løsninger.
Rensning af spildevand ved brug af membran bioreaktorer (MBR) har som princip været kendt i årtier, men har hidtil ikke været anvendt i praksis på grund af urealistisk høje
investerings- og driftsomkostninger. En accelererende teknologisk udvikling på området, samt stadigt stigende krav til kvaliteten af det rensede vand, har imidlertid indenfor
de seneste par år sat MBR-teknologi i fokus som en teknologi, der har potentiale til at
imødekomme behovet for bedre afløbskvalitet for det rensede vand, samtidig med, at
omkostningerne ligger på et realistisk niveau.
Som et led i regeringens handlingsplan – og finansieret via Miljøministeriets Virksomhedsordning med By- og Landskabsstyrelsen som administrator på myndighedssiden –
gennemfører DHI i samarbejde med Grundfos A/S, Alfa Laval Copenhagen A/S og
Teknologisk Institut projektet ”Test af MBR-teknologi”. Projektet omfatter tre komponenter:
1. Udvikling og test af forsøgsudstyr til undersøgelse af basale membranfunktionaliteter for Alfa Laval membranmodul.
2. Belysning af genanvendelsespotentialet for MBR-renset vand på bryggerier ved anvendelse af Grundfos MBR-anlæg.
3. Identifikation af relevante metoder til avanceret måling af foulingfænomener på selve membranoverfladen.
Som en del af forudsætningerne for tilsagn om støtte til projektet har By- og Landskabsstyrelsen endvidere betinget sig, at der udarbejdes en overordnet økonomi- og miljøvurdering af MBR-teknologien.
Nærværende notat udgør rapporteringen af økonomi- og miljøvurderingen. Notatet indeholder en kort generel sammenligning af økonomi- og miljøforhold mellem MBRteknologi og konventionel renseteknologi, samt eksempler på priser for etablering og
drift af MBR-anlæg i konkrete projekter.
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2

GENERELLE FORHOLD

2.1

Forskelle i opbygning og drift mellem MBR- og konventionelle
anlæg
Renseanlæg baseret på MBR-teknologi afviger på en række punkter fra konventionelle
aktiv slam renseanlæg, hvilket betyder, at investerings- og driftsomkostninger samt resurceforbrug og affaldsproduktion i nogen grad vil være forskellig for MBR- og konventionel renseteknologi.
Principielt adskiller MBR-teknologi sig fra konventionelle aktiv slamanlæg først og
fremmest ved, at separationen af aktiv slam og renset vand i et MBR-anlæg sker ved
membranfiltering, mens det i et konventionelt aktiv slam anlæg sker ved bundfældning.
På bygningssiden betyder dette, at efterklaringstanke kan udelades på MBR-anlæg og
endvidere, at procestankene kan gøres betydeligt mindre, fordi procestankene på MBRanlæg kan drives med en højere koncentration af aktiv slam og dermed en højere rensekapacitet pr. kubikmeter procesvolumen. Begge forhold bidrager til, at MBR-anlæg er
mere kompakte og kræver mindre beton end konventionelle anlæg. Til gengæld skal der
i et MBR-anlæg installeres membranfiltreringsenheder. Dette kan enten gøres i selve
procestanken, men mere almindeligt er det at anbringe membranfiltrene i en separat filtertank.
På driftssiden er MBR-anlæg karakteriseret ved en særdeles høj afløbskvalitet med hensyn til suspenderet stof. Dette skyldes at der ved membranfiltrering – i modsætning til
bundfældning – sker en så godt som fuldstændig separation af partikler fra vandfasen.
Den vidtgående fjernelse af suspenderet stof betyder dels en mindre stofbelastning af
recipienten og dels, at afløbsvandet er særdeles velegnet til efterpolering med henblik på
genanvendelse af det rensede vand.
Til gengæld er membranfiltreringsprocessen betydeligt mere energikrævende end bundfældningsprocessen. På de MBR-systemer, der i dag er dominerende, i hvert fald på området for rensning af byspildevand, ligger det ekstra energiforbrug i indblæsning af såkaldt ”skureluft”. Skureluft er grovboblet luft, der indblæses i bunden af membranmodulerne, og som under opstigning gennem modulerne skaber turbulens på membranoverfladen, der reducerer tendensen til tilstopning af membranerne. Da skureluften er
grovboblet, er iltoverførslen til de biologiske processer relativ dårlig, og MBR-anlæg
har derfor stadig behov for indblæsning af næsten ligeså meget finboblet procesluft som
konventionelle anlæg. Det skal nævnes, at visse MBR-typer ikke anvender skureluft
men i stedet øget tryk eller øgede vandhastigheder langs membranerne. Der er dog i alle
tilfælde tale om et ekstra energiforbrug i forbindelse med membranfiltreringsprocessen.
På trods af indblæsning af skureluft afsættes der til stadighed stof i membranerne med
deraf følgende nedsættelse af fluxen (flowet af vand pr. kvadratmeter membranoverflade). For at opretholde en vis flux må membranerne derfor fra tid til anden udsættes for
en mere tilbundsgående rensning, end det er tilfældet ved indblæsning af skureluft. Dette gøres typisk ved regelmæssig (og typisk automatisk) gennemførelse af CIP-processer
(Clean In Place processer). Ved en CIP-proces pumpes en rensevæske baglæns gennem
2
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membranerne, hvorved en del af rensevæsken ender i aktiv slammet. Som CIP-væske til
fjernelse af organisk materiale anvendes typisk en klorinopløsning. I nogle tilfælde anvendes også syre eller baser for at fjerne uorganiske belægninger. Ofte CIP’es f.eks.
med citronsyre for at fjerne kalkbelægninger.
Hvad angår øvrige driftsforhold er der næppe væsentlige forskelle mellem MBR- og
konventionelle renseanlæg. Forbrug af fældningskemikalier til fjernelse af fosfor kan
f.eks. alt andet lige ikke forventes at være påvirket af de nævnte forskelle i opbygning
og drift. Ligeledes må slamproduktionen forventes at være omtrent ens, uanset hvilken
teknologi der anvendes. MBR-anlæg rapporteres ofte at have en mindre slamproduktion
end konventionelle anlæg, men disse drives typisk med længere slamalder end konventionelle anlæg, hvilket i sig selv fører til lavere slamproduktion.

2.2

Effekt på investerings- og driftsomkostninger
Indledningsvist må det understreges, at en uddybende økonomisk sammenligning af
MBR-teknologi med konventionel aktiv slam teknologi – og med al anden teknologi for
den sags skyld – kræver opstilling af et detaljeret sæt af forudsætninger, hvorpå beregninger af investerings- og driftsomkostninger kan baseres. En sådan sammenligning ligger uden for sigtet med dette projekt. Økonomiske sammenligninger af MBR- og KASteknologi vanskeliggøres endvidere af, at MBR-markedet er relativt nyt, og at stærk
konkurrence for at komme ind på markedet – til tider med mindre seriøse produkter – i
nogen grad kan skævvride omkostningsbilledet. Endvidere skal det nævnes at specielt
industriapplikationer er vanskelige at prissætte, da spildevandssammensætning og øvrige driftsforhold kan variere overordentligt meget fra industri til industri, og dermed stille vidt forskellige krav til rensefaciliteter.
Den største fare ved en økonomisk sammenligning af de to teknologier er dog nok det
forhold, at teknologierne i virkeligheden ikke er fuldt sammenlignelige i forhold til de
rensetekniske funktioner. MBR-processen giver f.eks. en ekstraordinær god afløbskvalitet med hensyn til suspenderet stof og burde i den sammenhæng sammenlignes med
konventionel aktiv slam inklusive et poleringstrin i form af mikrosi eller sandfilter.
På denne baggrund skal det understreges, at sigtet med nærværende notat blot er at give
en helt overordnet vurdering af forskellene i investerings- og driftsøkonomi mellem
MBR- og KAS-teknologi, og at vurderingerne er begrænset til primært at finde anvendelse på anlæg til behandling af byspildevand. I tabel 2.1 er angivet en række stærkt forsimplede udsagn med henblik på en sådan vurdering.
Som det fremgår af tabellen, er MBR-anlæg typisk dyrere i investeringsomkostninger
end konventionelle aktiv slam anlæg. Merprisen synes for nuværende at være op til omkring 10-15%. Det skal dog huskes, at der for denne ekstrainvestering fås en væsentlig
bedre afløbskvalitet, specielt hvad angår suspenderet stof. Hvis den samme afløbskvalitet skulle opnås med konventionel teknologi, ville det kræve udbygning med et poleringstrin for suspenderet stof f.eks. et sandfilter eller en mikrosi. En sådan udbygning
ville let koste op til 10% ekstra, og ville dermed få investeringsomkostningerne for
konventionel teknologi op på niveau med MBR-teknologi.
Det fremgår videre af tabellen, at de samlede driftsomkostninger til energi vurderes at
være af størrelsen 10-30% højere for MBR and for KAS. Den ekstra omkostning skyl-
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des som nævnt behovet for skureluft (eller energi til anden form for foulingreduktion).
Det skal her nævnes, at netop energieffektivitet er et område, der arbejdes intensivt med
i MBR-branchen, og at det forventes, at energiforbruget vil reduceres væsentligt allerede inden for de nærmeste år.
Tabel 2.1

Generel sammenligning af investerings- og driftsomkostninger mellem MBR og KAS.

I forhold til KAS
Investeringsomkostninger
- Entreprenørarbejder

Lavere for MBR på grund af, at efterklaringstanke kan udelades samt, at procestanke kan gøres mindre

Investeringsomkostninger
- Udstyr

Højere for MBR på grund af membranmoduler og CIPfaciliteter. Membranmoduler udgør typisk 10-15% af de
samlede investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger
- Totalt

Typisk højere for MBR. Meget groft vurderet måske i området 0-15%

Driftsomkostninger
- Energi

Højere for MBR på grund af anvendelse af ”skureluft” eller
andre tiltag for at undgå tilstopning. Det vurderes, at det
samlede energiforbrug ved MBR-teknologi p.t. er 10-30%
højere end for konventionel teknologi

Driftsomkostninger
- Kemikalier

I princippet højere for MBR på grund af kemikaliforbrug til
fremstilling af CIP-væske. Den ekstra omkostning til CIPkemikalier må dog siges at være marginal i forhold til de
totale driftsomkostninger

Driftsomkostninger
- Membraner

Ekstraomkostning for MBR. Meget vanskeligt at vurdere på
grund af varierende holdbarhed som funktion af fabrikat,
spildevandssammensætning, belastning samt andre driftsforhold herunder CIP

I tabel 2.1 er udskiftning af udtjente membraner nævnt som en driftsomkostning. Som
det fremgår af tabellen, er membranernes levetid stærkt afhængig af en række specifikke
driftsforhold, og dette betyder, at omkostninger til netop udskiftning er specielt vanskeligt at vurdere. Mens generelle udsagn angående membraners levetider næppe er relevante for industriapplikationer, synes levetider for membraner i anlæg til rensning af
byspildevand at være så lange – måske mere end 10 år – at man kan diskutere, om udgifter til udskiftning af membraner snarere skal betragtes som afskrivning på udstyr, ligesom det er almindeligt at gøre for andet maskineri med tilsvarende levetid. Investeringsomkostningerne for membraner kan antages typisk at udgøre 10-15% af de totale
investeringsomkostninger for MBR-anlæg. Hvis levetiden for membranerne på et givent
anlæg viser sig at være f.eks. 5 år i stedet for 10 år, vil det derfor have betydelige konsekvenser for driftsøkonomien for det pågældende anlæg.
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2.3

Effekt på driftsmæssige miljøforhold
I tabel 2.2 er givet en overordnet sammenligning af driftsmæssige miljøforhold ved
MBR-teknologi med KAS-teknologi.
Som nævnt i afsnit 2.1 er energiforbruget for MBR-anlæg typisk noget højere end for
konventionelle renseanlæg. Det samlede energiforbrug – og dermed driftsmæssig miljøbelastning – vurderes at være af størrelsen 10-30% højere for MBR-anlæg end for konventionelle anlæg. Det skal dog huskes, at man for det ekstra energiforbrug bl.a. opnår
en betydelig bedre afløbskvalitet end for et konventionelt renseanlæg.
Tabel 2.2 Generel sammenligning af driftsmæssige miljøforhold mellem MBR og KAS.

I forhold til KAS
Energiforbrug

Højere for MBR på grund af anvendelse af ”skureluft” eller
andre tiltag for at undgå tilstopning. Det vurderes, at det
samlede energiforbrug ved MBR-teknologi p.t. er 10-30%
højere end for konventionel teknologi

Kemikalieforbrug

På MBR-anlæg anvendes typisk klorin til CIP-rensning af
membraner. En vis mængde klorin ender i aktiv slammet,
hvor der er risiko for dannelse af potentielt toksiske klorerede forbindelser

Vandforbrug

Potentielt mindre på MBR anlæg på grund af muligheden
for at genanvende renset vand, eventuelt efter UVbehandling til tekniske formål

Til rensning af membranerne på MBR-anlæg anvendes typisk en klorinopløsning (natrium hypoklorit – NaOCl), og koncentrationen i CIP-væsken indstilles typisk til området
500-1.000 ppm NaOCl. På et 10.000 PE anlæg til rensning af byspildevand kan forbruget af klorin antages at ligge omkring 2.000 kg/år som 15% hypoklorit-opløsning. I
Danmark anses brug af klorin til spildevandsbehandling for uhensigtsmæssig på grund
af risikoen for dannelse af toksiske klorerede forbindelser, der kan udledes til recipienten med afløbsvandet. Blandt MBR-leverandører arbejdes med brug af andre stoffer til
rensning af membraner, men der synes ikke p.t. at være noget realistisk alternativ til
klorin.
Forbruget af ledningsvand til spuling mv. er omtrent ens på MBR- og konventionelle
aktiv slam anlæg. På grund af det meget lave indhold af suspenderet stof i afløbsvand
fra et MBR-anlæg er det imidlertid relativt enkelt at opgradere afløbsvand, f.eks. ved
UV-behandling til en kvalitet, hvor vandet kan genanvendes uden hygiejniske restriktioner til tekniske formål på renseanlægget.
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3

EKSEMPLER PÅ PRISSÆTNING
I det følgende er givet to eksempler på priser fra konkrete udbudsprojekter, for derigennem at illustrere prisbilledet med hensyn til konventionel teknologi kontra MBRteknologi. Begge eksempler er for anlæg til rensning af byspildevand.
Eksemplerne stammer fra Frankrig, hvor MBR-teknologi – i modsætning til i Danmark
– allerede nu indgår som et almindeligt alternativ til konventionel renseteknologi. Der er
tale om officielle tilbudspriser fra udbudsrunder, hvor tilbudsgiver er blevet bedt om at
give pris på dels en løsning med konventionel renseteknologi og dels på et alternativ
med MBR-teknologi. Alfa Laval indgik som membranleverandør til MBR-løsningerne.

3.1

Eksempel 1: Bassussarry
Renseanlægget er et mindre landsbyanlæg beliggende i et område med badevands- og
andre rekreative interesser. Bygherren har derfor lagt vægt på muligheden for at opnå en
særlig høj afløbskvalitet, også i forhold til eventuel senere genanvendelse af afløbsvandet f.eks. efterpolering med RO-filtrering.
Renseanlægget i Bassussary dimensioneres for en belastning på omkring 7.000 PE med
et tilløbsflow på 1.320 m3/d i tørvejr og 1.870 m3/d under regn.
Der er givet tilbud på opførelse af et konventionelt aktiv slam anlæg baseret på recirkulation samt en alternativ løsning med MBR-teknologi, inklusive et UV-poleringstrin
med henblik på forbedring af afløbsvandets hygiejniske kvalitet. I tabel 3.1 er vist de officielle tilbudspriser – fordelt på entreprenør arbejder og udrustning - fra et konsortium
med deltagelse af Alfa Laval.
Tabel 3.1

Tilbudspriser for etablering af nyt renseanlæg til rensning af byspildevand i byen Bassussarry, Frankrig. Der er opgivet priser for to forskellige anlægstyper: Et konventionelt recirkuleret
aktiv slam anlæg (CAS) samt et alternativ baseret på MBR med dykkede membranmoduler.

AS (recirkulation)
EUR
Entreprenørarbejder
(inkl. el, projektering og tilsyn)
Udrustning (maskiner og SRO)
Total pris

Mio. DKK*

MBR (dykket) + UV
EUR

Mio. DKK*

1.053.479

7,9

894.545

6,7

932.121

7,0

1.323.505

9,9

1.985.600

14,9

2.218.050

16,6

* anvendt kurs: 1 EUR = 7,5 DKK

Som det fremgår af tabellen, er MBR-løsningen totalt set omkring 2 mio. DKK dyrere
end den konventionelle løsning. Det fremgår endvidere, at dette skyldes en højere pris
for udrustning i MBR-løsningen end i den konventionelle løsning. Det skal imidlertid
bemærkes, at MBR-løsningen inkluderer et UV-poleringstrin, hvori indgår en betydelig
udstyrsdel. Prisen for entreprenørarbejderne er derimod noget lavere for MBR-anlægget
end for det konventionelle anlæg, hvilket må tilskrives, at procestankene i den konventionelle løsning er større end i MBR-løsningen.
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I tabel 3.2 er vist de beregnede driftsomkostninger, der er en del af ovennævnte officielle tilbud.
Tabel 3.2

Driftsomkostninger som beregnet ved tilbud angående etablering af renseanlæg i byen Bassussarry.

AS (recirkulation)
EUR
Årlige driftsomkostninger

MBR (dykket) + UV

Mio. DKK*

155.060

1,16

AS (recirkulation)
EUR/m
3

Driftsomkostninger pr. m renset vand

3

0,32

DKK*/m

EUR

Mio. DKK*

194.220

1,46

MBR (dykket) + UV
3

2,4

EUR/m

3

0,40

DKK*/m

3

3,0

* anvendt kurs: 1 EUR = 7,5 DKK

Som det fremgår af tabel 3.2, er driftsomkostningerne ved MBR-løsningen omkring
25% højere end for en konventionel aktiv slam løsning. Det skal bemærkes, at driftsomkostningerne for MBR-løsningen også indeholder omkostninger til drift af UVanlægget.

3.2

Eksempel 2: Gouaux de Larboust
Renseanlægget er et lille landsbyanlæg beliggende i et bjergområde 1.500 m over havet.
Det rensede vand skal udledes til et mindre vandløb i et område med rekreative interesser, hvorfor der lægges vægt på muligheden for at opnå en høj afløbskvalitet. Anlægget
skal etableres fra bar mark, hvilket bl.a. indebærer relativt omkostningstunge klippesprængningsarbejder.
Renseanlægget dimensioneres for en belastning på omkring 3.000 PE i sommerperioden
og 6.000 PE i vinterperioden (skiturisme).
Der er givet tilbud på opførelse af et aktiv slam anlæg baseret på SBR-teknologi samt en
alternativ løsning med MBR-teknologi. SBR står for ”Sequencing Batch Reactor”, hvilket betyder, at spildevandet behandles portionsvist i en række procestanke. Begge løsninger omfatter bygning af en udligningstank til imødegåelse af variationer i tilløbsflowet, der er særligt udtalte med anlæggets beliggenhed i et bjergområde. I tabel 3.3 er
vist de officielle tilbudspriser – fordelt på entreprenørarbejder og udrustning – fra et
konsortium med deltagelse af Alfa Laval.
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Tabel 3.3

Tilbudspriser for etablering af nyt renseanlæg til rensning af byspildevand i Gouaux de Larboust kommune, Frankrig. Der er opgivet priser for to forskellige anlægstyper: Et aktiv slam
anlæg (AS) af SBR-typen samt et alternativ baseret på MBR med dykkede membranmoduler.

AS (SBR)
1.000 EUR
Entreprenørarbejder
(inkl. el, projektering og tilsyn)
Udrustning (maskiner og SRO)
Total pris

MBR (dykket)

Mio. DKK*

1.000 EUR

Mio. DKK*

1.256

9,4

1.206

9,0

950

7,1

984

7,4

2.206

16,5

2.190

16,4

* anvendt kurs: 1 EUR = 7,5 DKK

Som det fremgår af tabellen, er de totale priser for de to løsninger stor set ens, idet prisen for entreprenørarbejder er lidt lavere, og prisen for udrustning tilsvarende lidt højere
for MBR-løsningen end for aktiv slam løsningen.
I tabel 3.4 er vist de beregnede driftsomkostninger, der er en del af ovennævnte officielle tilbud.
Tabel 3.4

Driftsomkostninger som beregnet ved tilbud angående etablering af renseanlæg i Gouaux
de Larboust kommune.

AS (SBR)
EUR
Årlige driftsomkostninger

MBR (dykket)

Mio. DKK*

56.300

0,42

AS (SBR)
EUR/m
3

Driftsomkostninger pr. m renset vand

3

1,38

EUR

Mio. DKK*

63.101

0,47

MBR (dykket)

DKK*/m

3

10,35

EUR/m

3

1,43

DKK*/m

3

10,73

* anvendt kurs: 1 EUR = 7,5 DKK

Af tabel 3.4 ses, at driftsomkostningerne ved MBR-løsningen er omkring 12% højere
end for en konventionel aktiv slam løsning. Ved sammenligning af tabel 3.4 og tabel 3.2
ses endvidere, at driftsomkostningerne på anlægget i Gouaux de Larboust pr. m3 renset
vand er beregnet til mere end 3 gange så høje som på anlægget i Bassussarry. Dette
skyldes, at dimensionering af anlægget i Gouaux de Larboust er baseret på det høje vinterflow, mens det virkelige årlige gennemsnitsflow er betydeligt lavere.
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KONKLUSIONER
Sammenligning af økonomiske forhold og driftsmæssige miljøforhold for MBR- og
konventionelle aktiv slam anlæg er generelt behæftet med stor usikkerhed. Præcise beregninger af investerings- og driftsomkostninger, resurseforbrug og andre miljøforhold
kræver opstilling af detaljerede beregningsforudsætninger og omfattende kalkulationer.
Begge dele ligger uden for sigtet med nærværende notat. Sammenligninger i dette notat
har derfor karakter af helt overordnede retningslinier, baseret på principielle forskelle i
anlægsopbygning og funktion, samt generelle erfaringer med bygning og drift af MBRog konventionelle anlæg. Det skal understreges at vurderingerne er begrænset til primært at finde anvendelse på anlæg til behandling af byspildevand, idet spildevandssammensætning og øvrige driftsforhold for anlæg til industriapplikationer, kan variere
overordentligt meget fra industri til industri, og dermed stille vidt forskellige krav til
rensefaciliteterne.
Økonomi:
De totale investeringsomkostninger er typisk noget højere for MBR-anlæg end for
KAS-anlæg. For anlæg til rensning af byspildevand synes meromkostningen for MBRanlæg p.t. at ligge i området 0-15%.
Driftsomkostningerne er ligeledes højere for MBR end for konventionelle anlæg. Dette
skyldes primært et ekstra energiforbrug, der medgår til at reducere membranernes tendens til tilstopning. Det vurderes, at det samlede energiforbrug for MBR-teknologi i
forbindelse med rensning af byspildevand, p.t. er 10-30% højere end for konventionel
teknologi.
Driftsmæssige miljøforhold:
Energiforbruget er højere for MBR- end for konventionel teknologi, p.t. antageligt i området 10-30% i forhold til anlæggenes totale forbrug. Forbrug af kemikalier til fældning
af fosfor, afvanding af slam mv. er alt andet lige det samme på MBR- og konventionelle
anlæg.
På MBR-anlæg anvendes herudover kemikalier i forbindelse med rensning af membraner. Væsentligst i denne forbindelse er anvendelsen af klorin, der i mange lande betragtes som uønsket i forbindelse med vandbehandling. Forbruget ved rensning af byspildevand i en mængde svarende til 10.000 PE kan antages at være omkring 2.000 kg 15%
hypoklorit. Der synes p.t. ikke at være et realistisk alternativ til klorin i forbindelse med
rensning af membraner i MBR-anlæg.
Forbruget af ledningsvand til spuling mv. er omtrent ens på MBR- og konventionelle
aktiv slam anlæg. På grund af det meget lave indhold af suspenderet stof i afløbsvand
fra et MBR-anlæg er det imidlertid relativt enkelt at opgradere afløbsvand f.eks. ved
UV-behandling til en kvalitet, hvor vandet kan genanvendes uden hygiejniske restriktioner, til tekniske formål på renseanlægget.
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