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Resume
I dette projekt er der blevet opbygget et modelsystem af støbejernsrør, som tidligere har været benyttet
som stikledninger i et område, der var berørt af forureningen i Køge. Hele modelsystemet blev kloret
efter, at der blev tilsat en spildevandsforurening til halvdelen af systemet. Mellem
spildevandstilsætningen og kloringen blev der foretaget en gennemskylning af modelsystemet med et
semikontinuert gennemflow på to gange en time pr dag, hvilket også fortsatte efter kloringen.
Den mikrobielle udvikling blev undersøgt med særligt fokus på perioden efter kloringen, ved at der
parallelt blev udtaget vand- og biofilmprøver fra modelsystemet og analyseret for Kim22, KimR2A,
coliforme bakterier, AOC, NVOC og ATP.
Ud fra analysen af vand- og biofilmprøver udtaget før spildevandsforureningen blev der, på baggrund af
de analyserede parametre, bestemt en mikrobiel baseline for modelsystemet. For vandfasen var
baselinen for Kim22 koncentrationen 1,5.105 CFU/ml og for KimR2A 4,5.105 CFU/ml. Baselinen for AOC
koncentrationen blev bestemt til 150 µg C/l og NVOC koncentrationen til 3,5 mg C/l.
Kloringen blev gennemført med en koncentration på 15 mg Cl/l, tilsvarende en CT værdi på 1,6.104
mg.min/l. Denne koncentration blev vurderet til at være nok til at dræbe alle patogener i systemet. Efter
kloringen blev der observeret en mikrobiel eftervækst i både vandfasen og biofilmen.
Maksimumkoncentrationerne detekteret i vandfasen for Kim22 var 6,0.105 CFU/ml, for KimR2A 8,0.105
CFU/ml, for AOC 234 µg C/l og for NVOC 7 mg C/l. I biofilmen var maksimumkoncentrationerne 1,0.106
CFU/cm2 for Kim22 samt 2,3.106 CFU/cm2 for KimR2A.
Det blev konkluderet, at det er stigningen i bakterieantallet i biofilmen, der forårsager den mikrobielle
eftervækst i vandfasen. Samtidig blev det konkluderet, at den mikrobielle eftervækst kan observeres
efter en kloring, uanset om der havde været en forurening i rørene eller ej. Desuden blev det vist, at der
er en tilvækst i AOC-koncentrationen efter kloringen, som medfører en eftervækst af Kim22 og KimR2A.
I dette tilfælde var det muligt at skylle en spildevandsforurening ud af et modelsystem med dimensioner
som det opsatte.
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Abstract
A system model for a water supply system has been build of cast iron pipes, which had previously been
used as service pipes in the area affected by the water pollution case in Køge.
Half of the system model had been contaminated with residual water, thereafter the entire system
model had to be disinfected by chlorination. In between the contamination with residual water and the
chlorination, the system was flushed with semi-continuous flow twice a day for one hour. The microbial
growth has been investigated with special focus on the period after the chlorination, by extracting water
and biofilm samples from the system model and analyzing them for HPC22, HPCR2A, coliforme bacteria,
AOC, NPOC and ATP.
The water samples extracted before the contamination with residual water have been used to set a
microbial baseline for the system model. For the bulk water phase the baseline for HPC22 was set to a
concentration of 1,5.105 CFU/ml and for HPCR2A to 4,5.105 CFU/ml. The baseline for AOC was set to 150
µg C/l and the NPOC concentration to 3,5 mg C/l.
The chlorination was accomplished with 15 mg CL/l, with at corresponding CT value of 1,6.104, which
was estimated to kill all the patogenes in the model system. After the chlorination a microbiel regrowth
was observed both in the bulk water phase and in the biofilm. The maximum concentrations detected in
the bulk water phase were 6,0.105 CFU/ml for HPC22 and 8,0.105 CFU/ml for HPCR2A. The maximum
concentration detected for AOC was 234 µg C/l and for NPOC 7 mg C/l. The maximum concentrations
detected in the biofilm were 1,0.106 CFU/cm2 for HPC22 and 2,3.106 CFU/cm2 for HPCR2A.
It has been concluded that the increase in the number of bacteria in the biofilm caused the microbial
regrowth in the bulk water phase. Simultaneously, it was concluded that the microbial regrowth can be
observed after chlorination regardless if there has been a contamination in the pipes or not. It was also
shown, that there is an increase in the AOC concentration after chlorination, which entails a regrowth in
the concentration of both HPC22 and HPCR2A.
Furthermore, it was shown that it was possible to flush a contamination out of a model system with
same dimensions as the constructed one.
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Forord
Dette Kandidatspeciale er normeret til 35 ECTS point og skrevet af Ole Ambrosius og Kasper Juel-Berg
mellem november 2007 og maj 2008. Vejledere for projektet har været Hans-Jørgen Albrechtsen
(ansvarlig), Charlotte Corfitzen (assisterende), Mona Refstrup (teknisk) og Annette Raben (ekstern fra
Rambøll A/S). Der skal lyde en stor tak til alle de implicerede vejledere, i særdeleshed til Annette Raben.
I forhold til opbygningen af modelsystemet har forskellige personer været tilknyttet og behjælpelige.
Denny Viholt har været meget hjælpsom med udlån af værktøj og fremskaffelse af forskellige
"dingenoter". Den største tak skal dog gå til Per Hauge fra Vandværket Lyngen. Uden hans hjælp havde
opbygningen af systemet været en langt større udfordring. Samtidig fungerede Per som en god støtte
gennem hele processen.
I laboratoriet var Gitte Schnipper og Andreas Henriques behjælpelige med ATP målinger, hvilket lettede
vores byrde betydeligt. Vi takker ærbødigst. Desuden var Birthe Ebert behjælpsom med analysen af
NVOC prøverne.
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1 Indledning
Der har i løbet af de sidste 15 år været flere mikrobielle forureningstilfælde i danske
vandforsyningssystemer (Beredskabsstyrelsen, 2000). I tilfælde af en mikrobiel forurening i
vandforsyningssystemer findes der forskellige rensningsmuligheder. Ud over gennemskylning og manuel
rensning er den mest anvendte rensningsmetode i Danmark desinfektion ved kloring. Klor bruges ved
forureninger, der ikke kan fjernes ved udskylning, eller i nogle vandforsyninger, når nye
ledningssystemer tages i brug. I Danmark bliver der ikke anvendt klor til en kontinuerlig desinfektion af
vandforsyningssystemer.
I Danmark har der flere steder været forurenede vandtanke og ledningsstrækninger. I Århus var der bl.a.
i sommeren 2002 en større forureningssag, men forureningen omkring vandværket Lyngen i Køge i 2007
står klarest i de flestes erindringer. Vandforureningssagen omkring Vandværket Lyngen har været den
seneste og den mest omfangsrige hidtil i forhold til sygdomsdensiteten og koncentrationerne af
bakterier, vira og protozoer i vandforsyningsledningsnet i Danmark.
I forbindelse med forureningssagen i Køge blev der udtaget 1066 vandprøver på 4 måneder til
laboratorieundersøgelser. Det er en meget stor mængde vandprøver sammenlignet med andre
forureningssager. Det store datagrundlag gjorde det muligt at lave en analyse af den mikrobielle
udvikling af vandforureningssagen i Køge. Det blev gjort i rapporten Mikrobiel forurening i ledningsnettet
– Erfaringer fra forureningssagen ved Vandværket Lyngen (Ambrosius & Juel-Berg, 2007). Rapporten
fungerede som forprojekt til dette kandidatspeciale. I forprojektet blev udviklingen af Kim22/37,
Endotoksiner, coliforme bakterier og E. coli koncentrationerne analyseret og diskuteret. Samtidig med,
at der blev fokuseret på udskylningsvolumen, kloringen, mikroorganismernes levetid og deres indbyrdes
koncentrationsudvikling. Analysen medførte en række uafklarede spørgsmål, som er motivation for de
videre undersøgelser, der bliver foretaget i dette projekt.
Den 15. januar 2007 blev det konstateret, at der var kommet teknisk spildevand ind i ledningsnettet i et
vandforsyningsområde med vand til 7000 mennesker i Køge. Området, der blev forsynet med
spildevandet, bestod af 177 husstande og omfattede 450 beboere. Efter 15 dages kraftig udskylning blev
det besluttet, at en kloring var nødvendig for at rense ledningsnettet. I perioden op til kloringen og
efterfølgende blev der foretaget daglige bakterietællinger på drikkevandsprøver fra området.
Forureningen i Køge varede i alt 79 dage regnet fra forureningen af vandforsyningssystemet, indtil de
sidste restriktioner blev ophævet. Blandt restriktionerne var der bl.a. et totalt brugsforbud på 30 dage.
Samtidig blev der blandt de 450 beboere registreret 224 sygdomstilfælde, der havde direkte
sammenhæng med forureningen. Det er en høj sygdomsdensitet, og enkelte er stadigvæk syge
(Rasmussen & Søndergaard, 2007), (Vestergaard et al., 2007), (Hauge, 2007).
I forprojektet blev det konkluderet, at man ikke kunne skylle rørene rene i Køge. Det var i særdeleshed i
husinstallationerne, at udskylningen var en utilstrækkelig rensningsmetode. De mange bakterier i
1
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husinstallationerne gjorde det nødvendigt, at ledningsnettet blev kloret. Kloringen resulterede i en
eftervækst af både Kim22, Kim37 og Endotoksiner. 14 dage efter kloringen blev der iagttaget en mikrobiel
eftervækst i vandfasen for både Kim22 og Kim37. Her var Kimtals koncentrationerne gennemsnitligt 830
og 560 CFU/ml for hhv. Kim22 og Kim37.
Hvad denne eftervækst skyldes er ikke videnskabeligt dokumenteret. Det leder frem til flere uklarheder
om den mikrobielle aktivitet i vandforsyningsledningsnettet. Der er forskellige formodninger om
grunden til eftervæksten. Er det den destruerede biofilm, der kan fungere som substrat for bakterierne?
Eller forårsages eftervæksten, fordi genopbygningen af biofilmen er i gang, og dermed skaber aktivitet i
både biofilmen og vandfasen? Derfor er det relevant at fokusere på bakterieantallet i biofilmen efter en
kloring, da det er begrænset hvor meget forskning, der har været indenfor biofilm og chokkloring.
Efter kloringen var der udstedt et kogeforbud for området i en periode på 1 til 2 måneder pga. høje
bakteriekoncentrationer. Med et større kendskab til omstændighederne omkring den mikrobielle
eftervækst ville det være muligt at forbedre kloringsprocessen og dermed formindske eller forkorte
forbrugernes gener.
De fysiske betingelser i de forskellige dele i vandforsyningssystemet adskiller sig meget fra hinanden.
Det er specielt de faktorer, der påvirker den mikrobielle vækst i et vandforsyningssystem, hvor der kan
iagttages de største forskelle mellem de enkelte dele i ledningsnettet. Disse faktorer er vandflow,
opholdstid, temperatur, rørmateriale og ledningsalder samt forekomsten af aflejringer og biofilm. I
forbindelse med forureningssagen i Køge var der i særdeleshed problemer i husinstallationerne med
forhøjede Kimtalskoncentrationer samt enkelte forekomster af coliforme bakterier. Derfor er det
relevant at se på, om en husinstallation kan skylles ren, eller om det altid er nødvendigt at klore.

1.1 Problemformulering
•
•

Kan man skylle en spildevandsforurening ud af gamle stikledninger?
Hvorfor opstår der en bakteriel eftervækst efter en kloring?
o Er der forskel i eftervæksten i biofilmen og vandfasen efter en kloring i
spildevandsforurenede og ikke forurenede rør?
o Har bakterieantallet i biofilmen indflydelse på bakterieantallet i vandfasen?
o Hvordan er sammenhængen mellem AOC-indholdet og bakterieantallet i vandfasen og
biofilmen under eftervæksten?
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2 Teori – mikrobiel vækst & kloring
Hvis der opstår en mikrobiel forurening i et vandforsyningssystem kan rensningen og kortlægningen af
forureningen være meget kompleks at udføre (Ambrosius & Juel-Berg 2007). Der er mange forskellige
aspekter, som har indflydelse både på forureningen og på en evt. rensning af vandforsyningssystemet.
Formålet med teoriafsnittet er at skabe et overblik over de enkelte aspekter, der har indflydelse på den
mikrobielle forurening.
For store forureningstilfælde, hvor rensningen ved gennemskylning ikke er tilstrækkelig, kan en
desinfektion være nødvendig. En meget anvendt desinfektionsmetode er kloring. Derfor vil der i
teoriafsnittet blive beskrevet, hvordan kloren oxiderer mikroorganismerne, hvis der bruges frit klor eller
der bruges klordioxid som desinfektionsmiddel. Samtidig vil anbefalede procedurer for kloring
udarbejdet af beredskabsstyrelsen blive præsenteret, og parametre som kontakttid og breakpoint
kloring vil blive diskuteret. Efter en kloring kan der forekomme mikrobiel eftervækst (Ambrosius & JuelBerg 2007). Hele teoridelen vil blive diskuteret, hvorefter en række problemstillinger vil blive formuleret
til videre arbejde.

2.1 Biofilm og mikrobiel vækst
Som det tidligere er nævnt, desinficeres drikkevandet normalt ikke i de danske vandværker. Derfor er
der mikrobiel aktivitet i vandforsyningssystemerne, som dog ikke er helbredsfarlig indenfor de fastsatte
grænseværdier. Denne aktivitet betyder, at der bl.a. dannes en biofilm på rørvæggene. Biofilm består af
bakterier og mikroorganismer, som dannes i særdeleshed i uklorede systemer. Undersøgelser peger på,
at den også forekommer i kontinuert klorede systemer, bare i mindre udstrækning (LeChavallier, 1990
)(Codony et al., 2005)(Batté et al., 2006).
Ved biofilm forstås organiske eller uorganiske overfladeaflejringer, der består af mikroorganismer,
mikrobielle biprodukter og detritus. Detritus er en betegnelse for bl.a. døde mikroorganismer,
fragtmenter af andre mikroorganismer og partikulært organisk materiale. Biofilm kan opstå på
røroverflader, sedimenter, inorganiske tuberkler (knudeagtige fremvækster på røroverflader), frie
partikler og på næsten alt substrat, der findes i vandmiljøet. Den kan være ligelig fordelt eller
forekomme som enkelte koloniansamlinger på en overflade (LeChavallier, 1990).
Biofilm opstår ved, at mikroorganismer og næringssalte transporteres og akkumuleres på en overflade
med en efterfølgende mikrobiologisk vækst. Vækstraten afhænger af de fysiske og kemiske egenskaber
for mikroorganismerne og overfladen, heriblandt temperatur og overflademateriale. I nogle tilfælde
bliver der observeret et steady state efter 200 dage (Boe-Hansen et al., 2002(a)), mens andre
undersøgelser konstaterer en periode op til 2 år før der er steady state mellem vandfasen og biofilmen
(Berry et al., 2006).
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Bakterievæksten i biofilmen har en stor effekt på bakteriekoncentrationen i vandfasen, da der ved høj
mikroorganismeaktivitet i biofilmen også er høj mikroorganismeaktivitet i vandfasen (Codony et al.,
2005).
Sammenfattet opstår biofilmvæksten, når organisk materiale og sediment akkumuleres i
forsyningsnettet eller vandtemperaturen stiger. De vigtigste effekter er temperatur, næringssalte, som
fosfor(P), nitrogen(N) og karbon(C), korrosion samt sedimentaflejring. Koncentrationsratio for
mikrobiologisk vækst er 100:10:1 (C:N:P). Derfor er det organiske kulstof ofte den begrænsende faktor
for mikrobiel vækst (van der Kooij, 1982).

2.1.1 Assimilerbart organisk karbon (AOC)
Det er ikke alt det tilgængelige organiske materiale, som kan bruges til mikrobiel vækst. Den del af den
Totale Organiske Karbon (TOC), som bakterier kan bruge som substrat, kaldes Assimilerbart Organisk
Karbon (AOC) (van der Kooij, 1982). AOC måles i µg Acetat-C/l.
Undersøgelser foretaget i Norge viser, at forholdet mellem AOC og TOC er mellem1-14 µg C/mg C (Hem
et al., 1997). Ifølge danske undersøgelser af eftervækstpotentialet i danske vandforsyninger er AOC
koncentrationerne i ledningsnettet mellem 4 og 39 µg Acetat-C/l (Jørgensen et al., 2002(a)). I
Lyngbyområdet er AOC koncentrationerne mellem 2 og 10 µg Acetat-C/l (Corfitzen et al., 2002). Van der
Kooij & Veenendaal hentyder til, at der er en biostabil balance med AOC koncentrationer på under 10 µg
Acetat-C/l (van der Kooij & Veenendaal, 1995). Der er eksempler på, at der er en konstant tilførsel i
ledningsnettet af AOC. Dette betyder, at der er mulighed for mikrobiel eftervækst, hvilket generelt er
uønskeligt. Undersøgelser foretaget af Butterfield et al. konkluderer, at oxiderede jernpartikler kan
tiltrække organisk materiale, som kan forårsage eftervækst i ledningsnettet (Butterfield et al., 2002).
Dette er i særdeleshed relevant i gamle husinstallationer pga. korrosionen. Det er desuden påvist, at PErør afgiver nedbrydningsprodukter fra antioxidanter, bl.a. fenoler (Mørkebjerg et al., 2005). Fenoler
består af kulstof forbindelser, som muligvis kan bruges som substrat.

2.1.2 ATP
Bakteriel aktivitet kan indirekte beskrives ved, at måle ATP (Adenosine Triphospate) indholdet i
eksempelvis en vandprøve. ATP findes i alle levende celler og bruges som energilager. Koncentrationen
af ATP i en celle kan meget præcist beskrives. ATP gives i pg ATP/ml og måles ved spektroskopi, hvor
lysudsendelsen er direkte proportional med ATP koncentrationen. Lysudsendelsen skabes ved luceferin
(Corfitzen et al., 2002):
 

luceferin ATP O2  !"#$%&'()*'+

,-.

/#*!/0!1/023)

456

$#1

I en undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen vedrørende afsmitning fra PE-rør blev sammenhængen
mellem ATP og bakterien P17, som bruges til AOC bestemmelse, fastlagt. Her var sammenhængen
0,0002 pg ATP/CFU (Corfitzen et al., 2002). I undersøgelser af biofilmdannelsen under oligotrofe
forhold foretaget af Boe-Hansen et al. blev der målt på ATP koncentrationen i biofilmen. I biofilmen var
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ATP værdierne i 300 dage gammelt biofilm 2,179-3,816 pg ATP/cm2. Her blev der ikke fundet nogen
sammenhæng mellem Kimtals koncentrationerne og ATP koncentrationerne (Boe-Hansen et al., 2003).

2.1.3 Bakterietyper og Drikkevandskontrollen
Drikkevandskontrollen på almene vandværker er fastlagt af Tilsynsbekendtgørelsen 2001, som er blevet
revideret i 2006. Drikkevandskontrollen er lavet af Miljøministeriet for at standardisere
undersøgelsesparametre for vandprøver. I denne rapport er det valgt kun at beskrive de mikrobiologiske
parametre, der indgår i undersøgelserne i dette eksamensprojekt. De mikrobiologiske parametre der
indgår, er Coliforme bakterier, E. coli, KimR2A og Kim22 (grænseværdier vist i Tabel 2.1).
Tabel 2.1 Grænseværdier for udvalgte parametre i vandforsyningssystemet (Tilsynsbekendtgørelsen, 2006).
* Detektionsgrænsen.
Parametre
Enhed
Grænse-værdier (udgang fra vandværket)
Grænse-værdier (indgang til hus)
Grænse-værdier (taphane)

Coliforme
E. coli
CFU/100ml
<1*
<1*
<1*
<1*
<1*
<1*

Kim22
CFU/ml
50
200
200

2.1.3.1 Coliforme bakterier
Definition: Coliforme bakterier defineres ved, at de kan danne syre og luft ud fra laktose i løbet af 48
timer
ved
en
temperatur
mellem
35-37oC
(Miljøstyrelsen,
2005).
Coliforme bakterier er medlem af bakteriefamilien Enterobactericeae, der bl.a. omfatter Enterobacter,
Erwinia, Escherichia, Klebsiella, E. coli, Serratia og nogle slægter af Citrobacter.
Forekomst: Undtagen E. coli er alle slægter naturlige bestanddele i jord, overfladevand og rådne planter.
Indikation: Coliforme bakterier indikerer, at der er forekommet en forurening med overfladevand, jord
eller planter, men det betyder ikke nødvendigvis altid, at der er fækal forurening. Både biofilm eller
sediment i rørene kan føre til en længerevarende forurening med Coliforme bakterier (Albrechtsen,
2003).
2.1.3.2 Escherichia coli (E. coli)
Definition: Escherichia coli (E. coli) tilhører Enterobactericeae familien og slægten Escherichia. E. coli
producerer enzymet β-D-glukuronidase ved 44oC (Miljøstyrelsen, 2005).
Forekomst: Varmblodede dyr og mennesker har E. coli naturligt forekomne i deres tarmflora.
Indikation: E. coli bliver taget som indikator for en frisk fækal forurening i ledningssystemet, da dens
overlevelsestid uden for tarmkanalen er kort (Albrechtsen, 2003). Tilstedeværelsen af E. coli indikerer
dermed, at der kan være andre patogener i vandfasen som f.eks. Salmonella eller Campylobacter
(LeChavallier, 1990).
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2.1.3.3 Kimtal
Kimtallet bruges som indikator for hygiejnekvaliteten i vandet. Et forhøjet Kimtal kan indikere en
forurening med organisk stof, vand, jord eller tilstedeværelsen af patogene bakterier. Det måles ved
hhv. 22 oC og 37 oC. En Kimtalsanalyse omfatter de heterotrofe bakterier, der forekommer i en
vandprøve. En Kimtalsanalyse benævnes også HPC (Heterotrophic Plate Count).
Kim22
Definition: Heterotrofe bakterier, som kan vokse ved 22 oC. De fleste vand- og jordbakteriers vækstkrav
er 22 oC. Bakterierne forekommer i naturen, som i få tilfælde er sygdomsfremkaldende (Miljøstyrelsen,
2005). Kim22 målingerne viser koncentrationen af 0,1 til 1 % af de heterotrofe bakterier, som er de
kulturer, der kan vokse Agar vækstsubstrat (Albrechtsen, 2003).
Forekomst: De hyppigst forekomne vand- og jordbakterier, som vokser ved en temperatur på 22 oC
(Albrechtsen, 2003).
Indikation: Meget forhøjede værdier, der overstiger grænseværdierne, kan tyde på en forurening med
planter, jord eller overfladevand, eller kan være indikator for en forandring i vandet, fremkaldt gennem
mikrobiel vækst i vandværket eller forsyningsnettet (Albrechtsen, 2003).
KimR2A
Som tidligere nævnt, omfatter Kim22 ikke hele bakterievæksten, men viser kun 0,1 til 1 % af
bakterieforekomsten. Derfor blev der i 1984 udviklet et medium til brug indenfor HPC analysen og for
bestemmelsen af subkulturer af bakterier isoleret fra drikkevand. Det kaldes R2A-mediet (KimR2A), og
studier har vist, at KimR2A har vist signifikant højere bakterieresultater end den traditionelle HPC agar,
både indenfor pladespredning, membranfiltre og blandingspladeforsøg. Undersøgelser har også vist, at
de maksimale bakterieresultater blev opnået efter en 14 dages inkubation ved 20 Co (Reasoner &
Geldreich)

2.2 Kloring
Klor har siden 1908 været brugt som desinfektant mod uønskede bakterier, vira og protozoer i
drikkevand. Der er mange lande, hvor klor tilsættes drikkevandet på vandværker for at rense og
beskytte drikkevandet i ledningsnettet. Her anses kloring som et afgørende middel i kampen mod
vandbårne sygdomme (Chlorine Chemistry Council, 2003). Sådan er det ikke i Danmark. I Danmark har
der traditionelt ikke været brugt klor i den daglige rensning af drikkevand. Det skyldes både, at det ikke
har været nødvendigt, og at det kan efterlade en uønskelig eftersmag. Det har primært været brugt i
forureningstilfælde og i forbindelse med rensning af overfladevand. Overfladevand udgør kun i 1 % af
det danske forbrug (DanVA, 2008).
Der har været enkelte tilfælde, hvor en kloring har været nødvendig i forbindelse med en mikrobiel
forurening. Det har primært været i forbindelse med rensning af vandbeholdere og i færre tilfælde
deciderede ledningsstrækninger. Silkeborg Vandforsyning oplevede eksempelvis i 1997 en større
mikrobiel forurening med termotolerante colibakterier. Her var 3000 mennesker berørt af forureningen,
og det endte med, at det var nødvendigt at klore en højdebeholder (Beredskabsstyrelsen, 2000).
6
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Desuden er det i forbindelse med renovering af vandforsyningsnettet på flere vandforsyninger normal
procedure, at klore den nye ledningsstrækning. Det gør Vandværket Lyngen for eksempel (Hauge, 2008).
Der er forskel på kloringens virkning og den mikrobielle aktivitet, hvad enten der er tale om en konstant
kloring eller en chokkloring. I det følgende afsnit vil den generelle teori beskrives, og de forskellige
kloringsmetoder vil blive beskrevet. Fokus vil i særdeleshed være på chokkloring, da konstant kloring
ikke er særligt udbredt i Danmark.
Der er forskellige metoder og former, hvorpå klor kan tilsættes vand for desinficering. Det er
hovedsageligt klor, der tilsættes i gasform, og som går i forbindelse med vandet og danner
klorundersyrling (HOCl). Som alternativ bliver klor dioxid benyttet.

2.2.1 Frit klor
Klor kan tilsættes på gasform som Cl2 eller som fast stof eksempelvis som sodiumhypoklorid (NaClO) og
kalciumhypoklorid (Ca(ClO)2). Ved at tilsætte klor til vand, hydrolyseres gassen, og der dannes
klorundersyrling.
4$6

76 5 8 754$

7

4$ 9

Ved tilsætning af sodiumhypoklorid og kalciumhypoklorid dannes også HOCl. Herved splittes molekylet,
idet klor reagerer med vand (Margolin et al., 1977). Yderligere ioniseres klorundersyrling og ionen
hypoklorit (OCl-) dannes:
754$ 8 7 

54:9

Hypoklorit og klorundersyrling kaldes også frit tilgængeligt klor. Det er det klor, der kan oxidere organisk
materiale og proteinforbindelser, og dermed ødelægge mikrobielt liv (Margolin et al., 1977).
Forholdet mellem HOCl og OCl- er afgørende for kloringens effektivitet. HOCl er 40 til 80 gange mere
effektiv end OCl- (Tchobanoglous et al., 2004). Forholdet mellem HOCL og OCl- bestemmes af pHværdien og til dels også temperaturen. Ved en høj pH værdi er det primært OCl-, der dannes, og dermed
er behandlingen mindre effektiv. Forholdet mellem HOCl og OCl- er vist på Figur 2.1.
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Figur 2.1: Forholdet mellem klorundersyrling (underklorsyrling) og hypoklorit-ionen (hypokloritt-ionen)
(Vannforsyningens ABC, 2004)

HOCl er et meget aktivt oxideringsmiddel og vil derfor reagere med kvælstofforbindelserne i
vandopløsningen. Det danner kloraminer:
;7<

754$ = ;76 4$

;764$

754$ = ;74$6

;74$6

754$ = ;4$<

76 0

(monokloramin)

76 5

(dikloramin)

76 5

(trikloramin)

Kloraminerne kaldes også det bundne tilgængelige klor. Kloraminerne kan også bruges som
oxideringsmiddel, men effektiviteten er mindre end fra frit tilgængeligt klor.
Klor har en lille molekylestørrelse. Derfor kan det penetrere bakteriecellens membran og oxidere cellens
glukoseenzym og dermed dræbe bakterien (Garfield, 1985). HOCl er en neutralt ladet syre, der derfor let
penetrerer den negativt ladede cellemembran hos bakterier, modsat OCl-, der er en negativt ladet ion
(Chlorine Chemistry Council, 2003).
Når klor går i forbindelse med organisk materiale, sker der en oxidation af det organiske materiale og en
reduktion af klor. En sådan reaktion kan analytisk beskrives således, hvor CH2O betegner det organiske
materiale.
2754$

476 5 = 76 5
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2.2.1.1 Breakpoint ved kloring
I forbindelse med kloring med HOCl bruges begrebet breakpointet, som er punktet, hvor kloren har
oxideret alt bundet tilgængeligt klor. Mængden af bundet tilgængeligt klor er dermed ikke længere
måleligt, og dette punkt kaldes for breakpoint.
Breakpoint kloringen kan forklares ved Figur 2.2, der viser udviklingen af mængden af det tilgængelige
klor, når der tilsættes en konstant koncentration af klor til vandet.

Figur 2.2 Viser en oversigt over den frit tilgængelige klor afhængig af klorkoncentrationen. Breakpoint for kloring
er desuden angivet. Residual Concentration: Frit klor, Chlorine dosage: Klordosering.

Umiddelbart efter at kloringen er begyndt, kan der ikke måles tilgængeligt klor, da vandets indhold af
organisk materiale oxideres. Klormængden, der forbruges ved denne iltning, kaldes for vandets
klorbehov. Er der et stort indhold af organisk materiale tilstede i vandet, vil det medføre et højere
klorbehov. Efter at dette behov er dækket, stiger indholdet af det bundne tilgængelige klor næsten
lineært, da klor vil reagere med kvælstofforbindelserne i vandet og danne kloraminer. Ved det første
maksimum har klor reageret med alle kvælstofholdige forbindelser. Disse forbindelser kaldes bundet
tilgængeligt klor, som har en svag desinficerende virkning. Dette kloroverskud bliver brugt i f.eks.
Sydeuropa og USA til kontinuerlig desinfektion af ledningsnettet. Herefter vil det tilsatte klor så oxidere
kloraminerne og de resterende kvælstofforbindelser. Dermed falder mængden af bundet kloroverskud
til et minimum. Det kaldes for breakpoint.
Det klor der herudover tilsættes, vil danne frit kloroverskud bestående af HOCl og OCl-, der stiger lineært
med den tilsatte klormængde. Dette betyder at hvis vandet klores med en klormængde udover
breakpointet, så dannes der et højt frit kloroverskud (Dansk Vandværk Forening, 1999).
I modsætning til Sydeuropa og USA er der i Danmark primært tale om enkeltdesinfektioner. Derfor er
det mere hensigtsmæssig at foretage en overkloring med en stor mængde frit tilgængeligt klor. Det gør
9
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desinfektionen kraftigere, og der er dermed større sandsynlighed for at desinficeringen er gennemført
(Dansk Vandværk Forening, 1999). Den klorede ledning bliver dernæst gennemskyllet efter
desinfektionen, for at klor ikke generer forbrugerne.

2.2.2 Klordioxid
Klordioxid (ClO2) er ofte brugt som et alternativ for at desinficere både drikke- og spildevand. Klor dioxid
bliver specielt brugt i tilfælde af klorforskyldte smags- eller lugtproblemer, samt hvis koncentrationen af
de klorerede biprodukter overstiger grænseværdierne. Klordioxids kemiske reaktioner varierer meget
afhængig af reaktionsmateriale og er genstand for megen debat. Det formodes, at klordioxid med en pH
mellem 6 og 8 tilføres en elektron, og dermed har samme oxidationspotentiale som klorundersyrling
(Margolin et al., 1977).
4$56
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Under normale vandbehandlingsforhold hydrolyserer ClO2 ikke. Oxidationspotentialet for ClO2 forbliver
derfor forholdsvis uforandret og er derfor mindre afhængig af pH end klorundersyrling. Specielt i vand
med høj pH er ClO2 et stærkere desinfektionsmiddel end klor (Hutzinger, 1998).
Klordioxid bruges ofte under forhold, hvor klorundersyrling viser sig at have nogle ulemper. Bl.a. ved en
pH >8, hvor hypokloritionen er dominerende, eller hvis vandet indeholder høje koncentrationer af
bromid.

2.2.3 Sammenligning af frit klor og klor dioxid
Der er nogle fordele forbundet med desinficering med klor dioxid. Overfladevand har typisk et mindre
ClO2 end Cl2 behov og ClO2 er derfor et mere effektivt desinfektionsmiddel mod nogle protozoer og
parasitter end klorundersyrling (Hutzinger, 1998). I modsætning til klor producerer ClO2 heller ikke i den
grad klorfenoler, der medfører gener ved lugt og smag (Vannforsyningens ABC, 2004).
Ved kloring med klorundersyrling (frit klor) kan der forekomme reaktionsprodukter, som er uønskede,
hvilket sker når klor reagerer med organisk materiale og danner desinfektionsbiprodukter (DBPs). DBPs
er bl.a. halogen substituerede enkelte karbon stoffer, der samlet går under betegnelsen THM (Margolin
et al., 1997). THM dækker bromoform, bromdiklormethan og kloroform som alle bl.a. kan forårsage
kræft. I Danmark opererer man ikke med en decideret grænseværdi, men der ses på de enkelte tilfælde.
Det er sjældent nødvendigt, da THM kun opstår ved kloring eller rensning med ozon eller andre stærkt
oxiderende stoffer (Tilsynsbekendtgørelsen, 2006). Generelt er THM, uanset koncentration, uønskeligt.
Klordioxid består primært af klorid og i mindre udstrækning klorat, i forholdet 40 til 50 % (Cl-) / 10 %
(ClO-). Både klorid og klorat kan forårsage methemoglobinemia, som er en nedsat oxygentransport i
blodet, hvilket medførte en større sundhedsdiskussion, ved indførelsen af klor dioxid i slutningen af
1970’erne (Hutzinger, 1998). For klorid og klorat blev der således forslået grænseværdier på 0,034 mg/l
og 0,0034 mg/l. Da koncentrationerne aftager på vejen gennem forsyningssystemet, så har WHO fastsat
en grænseværdi på 0,2 mg/l for klorid (Hutzinger, 1998).
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2.2.4 Kontakttid
Afgørende for effektiviteten af kloringsprocessen er udover pH også mængden af organisk materiale og
temperatur samt kontakttiden. Kontakttiden for at udføre desinficeringen beskrives CT, som er givet ved
(Christman, 1997).
4@ A 4B CD,F G H!+32H33'IJFJJ
CT værdien for forskellige virusser og bakterier afhænger af kloringsformen, hvilket også kan ses i Tabel
2.2. Således vil en kloring med frit tilgængeligt klor (klorundersyrling) i de fleste tilfælde være mere
effektiv end en kloring med overvejende kloraminer.
Tabel 2.2 Forskellige patogener og deres kontakttid * (Albrechtsen, 2007)
Organisme

Type

Desinfektant

E. coli*

Bakterie

Klor (Cl2)

Klebsiella
pneumoniae*

Bakterie

Giardia muris*

Protozoer
Parasit

Klor (Cl2)
Monokloramin
Klor (Cl2)
ClO2
Monokloramin
Klor (Cl2)

Virusser*

Kloramin
ClO2

pH
7
8,5
7,2-7,5
7,2-7,5
7
7
7
6-9
6-9
6-9
6-9

O

Temperatur [ C]
0-5
0-5
23
23
25
25
18
10
10
10
10

Fjernelse [%]
99,9
99,9
99,9
99,9
99
99
99
99
99,99
99,99
99,99

.

CT [mg min/l]
0,2
1
0,2-13
39
25-45
5
144-246
3
6
1491
25,1

Af Tabel 2.2 fremgår forskellige CT værdier for forskellige organismer. CT værdierne er generelt meget
lavere for frit tilgængeligt klor end kloraminer. Fjernelsen af E. coli bakterier foregår hurtigst ved lav pH,
hvilket skyldes forholdet mellem HOCl og OCl-. Afhængig af organismen, der ønskes fjernet, foretrækkes
forskellige desinfektionsmetoder. Giardia muris fjernes mere effektivt med klor dioxid end med frit
tilgængeligt klor, hvorimod virusser er mere resistente overfor klor dioxid end frit tilgængeligt klor
(Chlorine Chemistry Council, 2003). E. coli har traditionelt været den almindelige indikatororganisme for
frisk fækal forurening. Problemet med E. coli er, at den bliver lettere oxideret ved kloring end virusser og
protozoer. Derfor kan det være et problem kun at konkludere på baggrund af E. coli koncentrationen
efter en kloring.
Nogle mikroorganismer er meget tolerante overfor klor. Heriblandt protozoan Giardia Lambia og
patogenen Cryptosporidium. Cryptosporidium var i 1993 årsag til den største vandforureningssag
nogensinde i USA, da den påvirkede over 400.000 mennesker i Milwaukee (Chlorine Chemistry Council,
2003). Også selvom vandforsyningssystemet i Milwaukee var under konstant kloring. Andre
undersøgelser viser en kontakttid for Cryptosporidium på 7200 mg.min/l (Albrechtsen, 2007).
E. coli bruges ofte som indikatororganisme, når man analyserer for vandforurening. Også efter en
kloring. Det kan diskuteres om E. coli er velegnet som indikatororganisme, da E. coli f.eks. har en meget
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lav CT værdi, samt en mere begrænset overlevelsestid i ledningsnettet (Albrechtsen, 2003). En mulighed
for at undgå dette er, at bruge mikroorganismerne med de højeste CT værdier som indikatorer for at
sikre et effektivt kloringsresultat. Dette ville dog kunne betyde tekniske ændringer i den hidtidige
analyseteknik (Albrechtsen, 2003).

2.2.5 Desinfektion og biofilm
Når det handler om desinfektion af biofilm, så findes der forskellige opfattelser af hvilken
kloringsmetode, der er mest effektiv. Desinfektionen har til formål at minimere biofilmen og dræbe
patogener. Det er blevet indikeret, at biofilmen kan beskytte patogene organismer og danne anaerobeog biokorrosionszoner selv i systemer med konstant kloring (Piriou et al., 1998), (LeChavallier et al.,
1988(a)). Desinfektionen skader nødvendigvis ikke alle patogenerne i biofilmen (LeChavallier, 1990), da
kloren har en begrænset gennemtrængningsfaktor i biofilmen (De Beer et al., 1994). LeChavallier et al.
har således fundet Coliforme bakterier i 21 % af udtag fra et ledningsnet med et klorindhold 1-3 mg/l frit
klor (LeChavallier et al., 1988(b)). Nogle forsøgsresultater har vist, at monokloramin er mere effektiv end
frit klor. Det forklares ved, at fluksen i biofilmen er den begrænsende faktor. Derfor har det vist sig, at en
højere koncentration af frit klor ikke medførte en stigende desinfektionseffektivitet for biofilmen.
Monokloramins begrænsede desinfektionsevne bliver derfor kompenseret af dets større
penetreringsevne (LeChavallier et al., 1988(b)). Der er dog andre undersøgelser, der viser, at det er frit
klor, der er mere effektiv til at minimere biofilmen, når forsøgene laves i forbindelse med jernoxider
eller organiske jordpartikler (Butterfield et al., 2002). Andre undersøgelser på rør og biofilm har vist, at
klordioxid var mest virksom mod både bakterievækst i vandfasen og mod biofilmen (Gagnon et al.,
2004). Der bliver i hvert fald fastslået, at der skal en tilstrækkelig drivkraft i form af f.eks. turbulent flow1
til at transmittere klordesinfektionen dybere ind i biofilmen (Tsai, 2006).
De ovennævnte undersøgelsers resultater og konklusioner viser kompleksiteten, der er omkring
desinfektionen og penetreringen af biofilmen. Det hænger også sammen med, at kloringen i nogle
undersøgelser er blevet undersøgt på systemer med en konstant monokloramin koncentration (Piriou et
al., 1998)(Butterfield et al., 2002)(LeChavallier, 1990)(LeChavallier et al., 1988(a))(LeChavallier et al.,
1988(b))(Tsai, 2006). Hvorimod andre undersøgelser er blevet foretaget på biofilm udviklet i ukloreret
vand (Gagnon et al., 2004)(De Beer et al., 1994). Dette betyder, at ikke alle resultater fra de forskellige
undersøgelser kan sammenlignes direkte, da det ikke er fuldstændig fastsat hvilke forskelle, der gør sig
gældende i konstant klorede og ikke klorede systemer.

2.2.6 Kloring i uklorede vandrør
I uklorede distributions systemer er der ikke en sikring eller regulator mod mikrobiel vækst, som der er i
systemer med konstant kloring. En kontinuerlig kloring, hvor der hele tiden bliver opretholdt en vis klor
koncentration i vandet, vil forringe levebetingelserne for mikrobiel vækst. I både klorede og uklorede
systemer vil der være biofilm på indersiden af rørene (Codony et al., 2005). Der vil dog være en vis
forskel på udbredelsen af biofilmen under de to forskellige systemforhold. Det vigtige aspekt efter en
1

Reynolds tal >2000 (Hornberger et al., 1998)
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desinfektion af et forsyningssystem er dog, hvor længe en genopbygning og etablering af steady state
forholdet mellem vand og biofilm tager. Ifølge undersøgelserne i dette område er der mange delte
meninger. Codony et al. peger på en stabiliseringsperiode på 2-3 uger efter en kloring før biofilmen er
genopbygget (Codony et al., 2005)
2.2.6.1 Chokklorering
Ved uheld med mikrobiel forurening kan det være nødvendigt at lave en chokkloring. Ved en
chokkloring af et distributionssystem er det målet at oxidere de mikroorganismer, der forårsager
forureningen. Her vil biofilmen også blive berørt. Der er rapporteret om en mængde på 12,5 mg frit
klor/l, der har reduceret biofilmen i en foulingtank med 29 % (LeChavallier, 1990), hvorimod der i Køge
blev benyttet 30 mg frit klor/l (Rasmussen & Søndergaard, 2007).
Under chokkloringen vil det frit tilgængelige klor oxidere det organiske materiale. Herefter er der i flere
tilfælde observeret en eftervækst i koncentrationen af bakterier (LeChavallier, 1990). Hvad denne
eftervækst skyldes vides ikke præcist. Der er teorier om, at den naturlige bakterieflora, der er i rørene,
inklusive biofilmen, skal genoprettes, hvilket forårsager en højere mikrobiel aktivitet. Desuden kan det
også skyldes, at den beskadigede biofilm i ledningsnettet kan fungere som substrat og dermed grobund
for eftervækst (Codony et al., 2005)(Boe-Hansen et al., 2002(b)). Der er blevet foretaget en kloring på et
fungerende ledningsnet i Norge, hvor det blev konstateret, at eftervækst potentialet målt på AOC
koncentrationen forøges 25 % efter kloring (Hem et al., 1997). En anden årsag kunne være, at væksten i
rørene er konstant og finder sted i både biofilmen og vandfasen. Efter en chokkloring ville hovedparten
af væksten foregå i vandfasen og dermed forårsage en forhøjet aktivitet i vandfasen.
Med hensyn til dosering af klor kan den være forskellig for ikke klorede distributionssystemer og for
klorede. Dette skyldes det ”pipe wall demand”, som afhænger af biofilmmængden og ledningsmateriale
(Al-Jassar, 2006). Derfor vil ikke klorede ledningssystemer som regel have et højere klorforbrug end
klorede systemer.
Biofilmen kan desuden skabe problemer ved en chokkloring, hvis der er bakterier indkapslet i biofilmen
og som ikke berøres af desinfektionen. Bakterierne kan efterfølgende frigives og efter en afsluttet
kloring forårsage eftervækst (Dansk Vandværks forening, 1999). Samtidig kan en eftervækst skyldes, at
ikke alle afkroge af ledningsnettet er blevet desinficeret tilstrækkeligt (Dansk Vandværks forening,
1999).
2.2.6.2 Forurening af et vandforsyningsledningsnet i Danmark
Danske Vandværkers Forening2 udgav i 1999 et sæt forholdsregler i tilfælde af en forurening i
ledningsnettet (Danske Vandværkers Forening, 1999). Det anbefales, at årsagen til forureningen bliver
identificeret og fjernet inden videre behandling. Hvis dette ikke er tilfældet, kan problemerne genopstå.
Dernæst anbefales det at gennemskylle ledningsnettet, da det i de fleste tilfælde er en effektiv og
virksom metode.
2

Danske Vandværkers Forening hedder i dag Foreningen af Danske Vandværker (FDV)
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Er en gennemskylning ikke tilstrækkelig, anbefales det at rense ledningsnettet mekanisk. Det kan f.eks.
ske ved at en porøs svamp trækkes gennem den forurenede ledning. Danske Vandværkers Forenings
retningslinjer til rensning af ledningsnet kan ses i Appendiks A.
Er rensningen ikke tilstrækkeligt, kan en desinficering være nødvendig. Det anbefales at systemet
undersøges inden desinficeringen, da desinfektionsvirkningen i tilfælde af porøse belægninger kan være
begrænset. Desuden kan indkapslede mikroorganismer modstå selv høje klorkoncentrationer.
Effekten af desinfektionen afhænger af klors faktiske styrke. Den afhænger af pH-værdien,
temperaturen, mængden af kvælstof og forureningsmængden i ledningsnettet. Det er derfor vigtigt at
kende til forholdene inden desinficeringen foretages. Før kloring er der en række handlinger der skal
gennemgås ifølge Danske Vandværkers Forening. Disse handlinger er vist i Appendiks A.
Restprodukterne efter gennemskylningen skal bortskaffes under passende ramme- og afledningsforhold.
Med baggrund i miljøbeskyttelsesloven skal en tilladelse fra myndighederne indhentes. Udledning til
overfladevand som søer og vandløb skal godkendes af amtsrådet, og til kloaknettet af
kommunalbestyrelsen. Hvis klorindholdet overstiger kravværdierne, skal vandet udledes gennem et
neutraliseringskar. For at tilsætte den rigtige mængde neutraliseringsmiddel, er det vigtigt at bestemme
klorindholdet i vandet efter desinfektionen (Danske Vandværkers Forening, 1999).

2.3 Opsamling og videre arbejde
I dette delafsnit vil vigtige aspekter af teoridelen blive opsummeret og diskuteret i forhold til det videre
arbejde.

2.3.1 Mikrobiel eftervækst efter kloring
Kloringen af ledningsnettet i Lyngen resulterede i en mikrobiel eftervækst i ledningsnettet med
maksimum efter 2 uger. Hvad der forårsagede denne eftervækst er efter litteraturstudier svært at
komme med et præcist bud på. Eftervæksten var forventelig og er også oplevet i andre undersøgelser
efter endt kloring (Codony et al., 2005).
Miljøstyrelsen har i deres ”Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske
drikkevandsparametre” beskrevet den denaturerede biofilm, som værende let tilgængelig næring for
nytilførte bakterier (Miljøstyrelsen, 2005). LeChavallier peger på, at biofilm består af mikroorganismer,
mikrobielle biprodukter og detritus (LeChavallier, M., 1990). Det kunne tyde på, at en oxidation af
biofilmen vil frigive organisk materiale, som kan bruges som substrat for bakterier. Hem et al.
konkluderer, at eftervækst potentialet stiger efter en kloring, da AOC indholdet øges 25 % (Hem et al.,
1997). Undersøgelser af biofilm i klorede ledningsnet påpeger, at uanset hvor kraftig kloringen er, vil der
stadig være en eller anden form for biofilm i ledningerne (LeChavallier, M., 1990 )(Codony et al.,
2005)(Batté et al., 2006).
Hvis der foretages en chokkloring i et ukloreret ledningsnet vil den eksisterende biofilm blive beskadiget.
Om den bliver beskadiget eller helt destrueret afhænger af klorkoncentrationen og kontakttiden. I
hvilken grad oxideret biofilm bliver på indersiden af rørene eller løsner sig og skylles ud, vides ikke. Den
14
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beskadigede biofilm vil efter kloringen blive genopbygget. Ifølge Codony et al. medfører mikrobiel
aktivitet i biofilmen øget aktivitet i vandfasen (Codony et al., 2005). Hvilket også kunne forklare den
mikrobielle eftervækst.

2.3.2 Udskylning af husinstallationer
I ledningsnettet i Køge blev der foretaget en massiv gennemskylning af rørene. Her er der en række
iagttagelser, som bør undersøges nærmere. Det blev erfaret, at det i stor udstrækning var muligt at
skylle forureningen ud af forsyningsledningerne, hvorimod det var sværere at skylle forureningen væk i
husinstallationerne. Således havde den husstand på Smedevej med det højeste forbrug på 214 m3 i
dagene fra den 1. januar til 18. februar stadig coliforme og E. coli bakterier i udløbet i dagene op til
kloringen (Ambrosius & Juel-Berg, 2007). Der kan antages, at den største del af det forbrugte vand blev
skyllet ud efter at forureningen var blevet opdaget, og en udskylning af husinstallationen var anbefalet.
Gennemskylningen var næsten effektiv i forsyningsledninger, hvorimod det var mere problematisk i
husinstallationerne. Det kan skyldes forskellige årsager heriblandt et større S/V-ratio, samt at
bakterierne kan opholde sig i husinstallationen i biofilmen, og selv om vandet skiftes ud flere gange, vil
de stadig være til stede.

2.3.3 Videre arbejde
Der er ikke lavet mange undersøgelser, som beskæftiger sig med biofilm og chokkloring. I særdeleshed
ikke i en husinstallation. Det vil være relevant at beskæftige sig med kloring og gennemskylning af en
husinstallation, hvor det samtidigt vil være muligt at se på dannelsen af biofilm og effektiviteten af en
skylningsproces.
For at udvikle en metode til at undersøge arbejdshypoteserne nærmere er det nødvendigt at
sammenholde det realistiske med det ideelle og præcisere hvilke specifikationer, der har den største
indflydelse. Formålet med projektet er at undersøge mikrobiel forurening, og i særdeleshed
husinstallationerne efter en chokkloring.
Derfor skal det eksperimentelle arbejde foregå på en husinstallation eller i rørstykker fra en
husinstallation. Her skal forskellige aspekter af kloringens rolle på bakteriekoncentrationerne i biofilmen
og vandfasen undersøges.
Det ville sikkert være muligt at finde og lave målinger in-situ i en husinstallation, men der ville opstå
problemer, hvis man begyndte at påvirke systemet med eksempelvis spildevand og klor. Dette er
nødvendigt for at undersøge forskellige aspekter af kloringen. Samtidig ville det være svært at udtage
biofilmprøver in-situ i en husinstallation.
Derfor vil der blive lavet en kunstig husinstallation. Fordelen med en kunstig husinstallation er, at
systemet kan påvirkes uden større risiko for forurening eller påvirkning af omgivelserne. Samtidigt er det
givet, at systemet ikke senere hen skal bruges til drikkevand.
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En kunstig husinstallation har selvfølgelig sine begrænsninger, bl.a. i dimensioneringen. For at gøre det
lettere at sammenligne resultaterne med eksempelvis undersøgelserne fra Køge sagen er det
hensigtsmæssigt, at systemet er så tilsvarende som muligt. Heriblandt er et vigtigt tiltag, at der er et
konstant vandtryk på systemet. Derudover er det vigtigt med regulerbart flow og opholdstid. Det er også
ønskeligt, at der er flere udgange, således at der kan foretages dobbeltbestemmelse som intern kontrol.
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3 Metoder og materialer
Der er blevet opsat et modelsystem, som består af en vandtank, en pumpe og en samling af brugte
stikledningsstykker med fire udgange. De fire udgange er desuden blevet tilkoblet PEX- rør. Efter 4 ugers
biofilmstabilisation ved recirkulation blev flowet i systemet ændret til semikontinuert gennemflow.
Inden spildevandstilsætningen, blev der udtaget prøver for at fastsætte den mikrobielle baseline for
systemet. Dernæst blev der tilført en mikrobiel forurening til halvdelen af systemet i form af teknisk
renset spildevand. Spildevandet havde en opholdstid på et døgn i systemet. En uge senere blev der
foretaget en kloring af hele systemet, inklusive vandtank og pumpe, med en klorkoncentration på 15
mg/l.

3.1 Modelsystemet
Modelsystemet består af 6 ledningsstykker, en pumpe og en vandtank, vist på Figur 3.1

Figur 3.1 Billede af hele systemet

I vandtanken er der installeret en pumpe, der forsyner systemet med vand gennem en PVC slange.
Vandet pumpes ind i midten af H’et og fordeles. Ledningsstykkerne er samlet med ProFix
samlingsmuffer, som alle er fabriksnye.
En tegning af systemet kan ses på Figur 3.2, mens centralforgreningen kan ses på Figur 3.3:
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Figur 3.2 Modelsystemets udformning, navngivning og dimensioner

B
A
C
Figur 3.3 Billede af centralforgreningen med A: pumpeindløb, B: Haner til at lukke for vandflow, C: Åbning til
spildevands tilsætning

3.1.1 Materialer og dimensionering
Systemet består af stikledninger, som stammer fra Vinkelvej 38-40, der er blevet udtaget i forbindelse
med en planlagt udskiftning af rørene. Det er uvist, både hvor gamle stikledningerne er og hvor lang tid,
de har ligget i jorden. Villakvarteret er fra 60’erne, og det formodes, at stikledningerne stammer fra den
tid (Hauge, 2008). Ledningerne er tydeligt rustne både på inder- og ydersiden, og der er både tuberkler

18

[MIKROBIEL FORURENING OG KLORING I VANDFORSYNINGER ] Ambrosius & Juel-Berg
og biofilm på indersiden. Rørene er lavet af støbejern og samlingsstykkerne er lavet af rustfrit stål.
ProFix samlingsmufferne er nye og havde derfor ingen biofilm.
Ledningsstykkerne er fra det forurenede område i Køge. Under forureningen blev der lavet analyser af
drikkevandet på adressen, men der blev hverken fundet patogener før kloringen, ligesom der heller ikke
er blevet målt markant høje Kimtal (Ambrosius & Juel-Berg, 2007).
For at sikre, at systemet har et konstant flow, er der tilknyttet en pumpe til systemet. Pumpen er en
dykpumpe af mærket River Pumps model RD 7800 (Figur 3.4), med en løftehøjde, hmax på 7 m og Qmax på
7.800 l/t og har tidligere været benyttet ved en vandboring i Køge. Pumpen er tilkoblet systemets
ledningsstykker med en 1,9 m lang blød PVC slange.

Figur 3.4 Billede af den benyttede pumpe. Riverpumps, RD 7800

Selve systemet fra PVC slangens udløb til begyndelsen af PEX-rørene har et volumen på 3,04 l og et indre
røroverfladeareal på 4928 cm2 (Tabel 3.1).
Vandtanken er lavet af rustfrit stål og har et volumen på 194 l. Den er købt hos Gasberg
Emballagehandel, og blev før brugt til opbevaring af sodavandspulver indpakket i plastik. Før salg er den
blevet vasket på et miljøgodkendt vaskeri, og før ibrugtagningen gennempulet med drikkevand.
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Tabel 3.1 Dimensioner for modelsystemet.
Del
Længde [cm]
Tank
88 (højde)
PVC slange (tank til system)
190
Midterakse UF
74
Midterakse MF
111
UF1
125
UF2
114
MF1
121
MF2
100
Samlet (uden tank og PVC slange)

2

Overfladeareal [cm ]
.
4
1,5 10
1173
457
685
1029
938
996
823
4928

Volumen [ml]
.
5
1,9 10
576
224
337
674
615
652
539
3041

Diameter [cm]
53
1,96
1,96
1,96
2,62
2,62
2,62
2,62

For at sikre, at der enten er recirkulation eller direkte afløb, er enderne af rørene tilkoblet ca. 2 til 2,5 m
PEX-slanger, som er samlet over udløbet til kloakken.
Til at forsyne systemet bruges vand Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning. Der benyttes en blød
PVC slange til at fylde tanken op.

3.1.2 Handlinger på systemet
Første udkast til modelsystemet blev sat op den 18. januar (41 dage før forsøgsstart). Derefter er der
blevet foretaget løbende forbedringer og handlinger på systemet.
I første omgang blev en ubrugt plastspand benyttet som vandtank. Der kan være afgivelser af organisk
materiale fra en plastspand og dens kapacitet var også begrænset. Derfor blev den udskiftet med en
ståltønde den 1. februar (29 dage før forsøgsstart).
Den 29. februar (dag 1) blev recirkulation ændret til et semikontinuert flow. Det semikontinuerlige flow
blev påbegyndt, ved at en timer satte pumpen i gang 2 gange 1 time dagligt. I perioden mellem fra at
recirkulationen blev erstattet med det semikontinuerlige gennemflow og spildevandstilsættelsen blev
der målt på de undersøgte mikrobielle parametre for at bestemme en mikrobiel baseline.
Dag 4 blev halvdelen af systemet udsat for en forurening med teknisk renset spildevand. De to rør, der
blev udsat for forureningen blev navngivet MF1 og MF2. Biofilmen i de to rør blev navngivet MF'. De ikke
forurenede rør blev navngivet UF1, UF2 og dets biofilm UF'.
For at kunne dele systemet op, blev der monteret to kontraventiler og et T-stykke til systemet vist på
Figur 3.3. En halvanden meter lang plastslange blev monteret til T-stykket, med en tragt forenden, hvor
spildevandet kunne blive tilsat vist på Figur 3.5. Derved kunne det nødvendige 1,5 meters højdetryk på
spildevandet opbygges for at sørge for et passende flow. Der blev i alt tilført 12 liter teknisk renset
spildevand til systemet.

20

[MIKROBIEL FORURENING OG KLORING I VANDFORSYNINGER ] Ambrosius & Juel-Berg

B

A

Figur 3.5 Billede af spildevandstilførelsen til systemet, med slangen tilsat til T-stykket forneden (A), og tragten
fastsat foroven (B).

3.1.2.1 Klortilsætning
Klorkoncentrationen på 15 mg/l blev opnået ved at tilsætte 33 ml natrium hypoklorid (15 %) til 100 l
vand i vandtanken (beregning se Appendiks B). Dernæst var der sat flow på systemet i ca. 10 min, indtil
der kunne lugtes klor i udløbet, hvorefter der blev lukket for vandet. Det klorede vand blev stående i
systemet i 24 timer, hvorefter der igen blev skyllet igennem med kloret vand. I alt blev ca. 70 liter kloret
vand pumpet igennem systemet.

3.1.3 Generel prøvetagningsprocedure
Prøveudtagningsproceduren er designet, så de udtagne prøver bliver påvirket mindst muligt af
omgivelserne.
3.1.3.1 Vandprøveudtagning
Samtlige vandprøver blev udtaget fra jernrørenes munding. Det blev gjort ved først at fjerne
monteringen af PEX-rørene. PEX-rørene blev løsnet fra jernrøret lige inden vandet blev tappet, for at
sikre en så kort påvirkningsperiode fra omgivelserne som muligt.

21

[MIKROBIEL FORURENING OG KLORING I VANDFORSYNINGER ] Ambrosius & Juel-Berg

Figur 3.6 Billede af prøvetagningsmetode ved lavt flow

Ved udtagninger med meget lavt flow var overfladespændingen et problem, da vandet løb tilbage langs
yderkanten af ventilen. Dette blev løst ved at sætte flaskens ydre kant direkte til ventilen (Figur 3.6). Det
betød, at der ikke kom ydre forurening fra ventilen med ned i vandprøverne. Efter prøveudtagningerne
blev prøverne omgående analyseret i laboratoriet.
3.1.3.2 Biofilmanalyse
Biofilmprøveudtagningen skete ved, at der blev savet et stykke på 3 cm jernrør af, svarende til et indre
røroverfladeareal på 24,7 cm2. Rørstykket blev pakket ind i en steril plasticpose og transporteret direkte
op til laboratoriet. I laboratoriet blev indersiden af rørene skrabet med 2 sterile vatpinde for at overføre
biofilmen til vatpindene (Figur 3.7).
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Figure 3.7 Biofilmudtagning fra 3 cm rørstykke med steril vatpind i LAF-bænken. I højre hjørne ses 20ml
plastvials.

Vatpindene blev lagt i lukkede 20 ml vials med 10ml fortyndingsvand. Herefter blev de rystet kraftigt på
en Vortex mixer i ca. 1 minut.
Vatpindene blev fjernet med en steril pincet, og Biofilmprøverne kunne derefter blive analyseret
sammen med vandprøverne.
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3.2 Laboratoriearbejde
3.2.1 AOC
AOC bestemmelserne er foretaget efter en metode udarbejdet af van der Kooij & Veenendaal (van der
Kooij & Veenendaal, 1995). Der er lavet enkelte ændringer i forhold til denne metode. I særdeleshed i
forbindelse med pasteuriseringen, hvilket vil blive beskrevet.
3.2.1.1 Formål
Formålet er at bestemme indholdet af Assimilerbart Organisk Karbon (AOC) i en vandprøve.
3.2.1.2 Teori
For at bestemme mængden af AOC i en vandprøve bruges bakteriekulturerne P17 og NOX. De tilsættes
en pasteuriseret vandprøve, hvorefter bakterieudviklingen for P17 og NOX tælles løbende, indtil et
maximalt bakterieantal er fundet (Nmax). Pasteuriseringen har til formål at dræbe alle bakterier i
vandprøven uden at ødelægge strukturen i det organiske materiale, der er i vandet. Bliver strukturen
Ødelagt, vil det give et forkert AOC indhold. De tilsatte P17- og NOX kulturer vil dernæst være de eneste
tilbageværende bakteriekulturer tilstede, og ved at måle deres udvikling kan dette konverteres til en
AOC koncentration målt i µg Acetat-C/l.
Der blev tilsat to bakteriekulturer til vandprøverne, P17 og NOX. De har begge forskellige egenskaber,
hvor de bl.a. bruger forskellige slags substrater for bakterievækst. Mere detaljeret bakteriebeskrivelse
kan læses i (van der Kooij et al & Veenendaal, 1995) For at omregne P17 og NOX koncentrationen til µg
C/l bruges yieldfaktorerne. Yieldfaktoren for P17 er 4,1. 106 CFU/ µg C, mens den for NOX er 1,2. 107
CFU/ µg C.
3.2.1.3 Materialer
For at fjerne alt organisk materiale blev alle de benyttede materialer brændt. Red-cap flaskerne og
lågene blev syrevasket, hvorefter flaskerne blev brændt ved 550oC henover natten. Mundingerne blev
tildækket med stanniol. Lågene blev brændt 4 timer ved 180 oC.
Pipettespidserne og Eppendorfrørene blev udtaget med sterile handsker og herefter autoklaveret i
o
minimum 20 minutter ved 125 C. Tørringen blev foretaget i et tørreskab.
3.2.1.4 Prøveudtagning
Der blev udtaget 200 ml prøve i 250 ml red cap flasker med låg indeholdende teflonindlæg. De prøver,
der blev udtaget fra systemet, blev udtaget som beskrevet i afsnit 3.1.3.1.
3.2.1.5 Laboratoriearbejde
Prøverne blev i alle tilfælde behandlet i laboratoriet umiddelbart efter udtagning.
Pasteurisering
Vandprøverne blev pasteuriseret for at dræbe de tilstedeværende bakterier i prøverne. Prøverne blev
placeret i et 70 oC vandbad med låget skruet meget stramt på. Når temperaturen i vandprøverne nåede
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70 oC, blev prøverne fjernet og sat i et varmeskab i 30 minutter ved 70 oC. Dernæst blev prøverne
nedkølet til 15 oC i et isbad. Temperaturen blev løbende målt i en tilsvarende vandprøve, som ikke blev
behandlet videre.
Bakterietilsætning
P17 og NOX blev tilsat med pipetter i en steril LAF bænk. For at pode med den rigtige dosering blev P17
og NOX kulturerne i forvejen undersøgt ved en KimR2A inkubering (3 dage ved 25oC). Derved blev
koncentrationen af kulturerne fundet. NOX og P17 blev tilsat, således at koncentrationen dag 0 lå på
mellem 200 og 500 CFU/ml. Doseringen fremgår af Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Dosering af NOX og P17 til vandprøverne, hvor der fra CFU/ml omregnes til den ønskede
koncentration. Beregningen er vist i Appendiks C.
AOC bestemmelsen Bakteriekultur Koncentration [CFU/ml] Dosering[µl]
.
5
Dag 4
P17
6,97 10
66
.
NOX
1,51 107
2,64
.
6
Dag 15, 17 og 19
P17
1,26 10
36,51
.
5
NOX
6,91 10
57,89

Inkubation og bakteriebestemmelse
Efter pasteurisering og tilsætning af bakteriekulturer blev der dag 0 udtaget prøver til
bakteriebestemmelse. Dernæst blev prøverne inkuberet ved 15oC. Alle red cap flaskerne blev pakket ind
i stanniol for at undgå lyspåvirkning.

Bakteriebestemmelsen foregik på samme måde som KimR2A, som bliver beskrevet i afsnit 3.2.3.
Inkubationstiden var 3 dage ved 25oC. Pladespredningen blev foretaget på præfabrikerede KimR2A plader.
Der blev lavet triplebestemmelser for alle fortyndingerne. Fortyndingerne og prøvetidspunktet blev
løbende vurderet på baggrund af de seneste resultater, men som udgangspunkt blev der udtaget prøver
dag 0, dag 3, dag 5, dag 7, dag 10 og dag 14.
Under bakterietællingerne på pladerne blev der skelnet mellem P17 og NOX kulturer. P17 kulturerne
kendetegnes ved, at de er store (et par mm) og lodne. NOX bakterierne er mindre (<1 mm).
3.2.1.6 Efterbehandling
Bakteriekoncentrationen for henholdsvis P17 og NOX blev afbilledet grafisk, og der blev bestemt et Nmax
for hver bakterieslægt. Nmax blev efterfølgende omregnet til AOC koncentrationen vha. yieldfaktorerne.

3.2.2 Kim22
Der er blevet lavet Kimtals bestemmelser på vand-, spildevands- og Biofilmprøverne. Metoden var en
redigeret ISO-EN 6222 med dybdeudsæd.
3.2.2.1 Formål
Formålet er at bestemme, hvor mange bakteriekolonier, der kan vokse på en agarplade inkuberet ved
22oC i 3 dage.
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3.2.2.2 Teori
Der tilføres 1 ml vandprøve til en agarplade støbt med gærekstrakt. Efter 3 dages inkubation vil
bakterieantallet kunne aflæses. Det skønnes, at kun 0,1-1 % af de tilstedeværende bakterier vil kunne
vokse på gærekstraktet (Albrechtsen 2003). Dermed er Kim22 mere en indikator for det generelle
bakterieantal end en reel bakterieværdi.
3.2.2.3 Materialer
Der blev benyttet pipettespidser, 20 ml fortyndingsglas og 100 ml prøveudtagningsglas. Alle benyttede
materialer er blevet autoklaveret ved 125oC i minimum 20 minutter og dernæst tørret i et tørreskab. Det
benyttede fortyndingsvand var almindeligt postevand, autoklaveret ved 125oC i minimum 20 minutter.
Der blev brugt Fluka Yeast Extract Agar 01497 til at fremstille agarpladerne.
3.2.2.4 Prøveudtagning
Prøverne for Kim22 er som udgangspunkt udtaget før PEX-slangernes tilslutning. Den præcise
udtagningsmetode er beskrevet i afsnit 3.1.3.1. Prøverne er udtaget i 100 ml blue-cap flasker.
Biofilmsprøverne blev udtaget som beskrevet i afsnit 3.1.3.2.
3.2.2.5 Laboratoriearbejde
Prøverne er blevet behandlet i umiddelbar forlængelse af prøveudtagningen. Der blev afvejet 23 g/l agar
og tilsat demineraliseret vand. Efter let omrystning blev agar opblandingen autoklaveret i minimum 20
minutter ved 125oC og sat i et 44oC vandbad, indtil den var tempereret.
Herfra foregik alt laboratoriearbejdet under en steril LAF-bænk for at undgå, at eventuelle bakterier fra
omgivelserne påvirkede resultaterne.
De fleste prøver blev fortyndet, da det giver de sikreste resultater med et bakterieantal på mellem 50200 CFU/plade. Fortyndingsrækkerne blev lavet med 1 ml vandprøve og 9 ml fortyndingsvand. Afmåling
af vandvolumen ved fortyndingsrækkerne blev lavet med drikkevandspipetter, som kun er til
drikkevand. Pipettespidserne blev kun benyttet en gang, før de blev kasseret.
Agaren blev tilført petriskåle sammen med 1 ml vandprøve, og for at fordele agaren blev skålen roteret
nænsomt i horisontal retning, mens pladen stadig var placeret på bordet. Efter agarens tørring blev
pladerne vendt på hovedet og inkuberet ved 22oC i 3 døgn, hvorefter de blev talt. Der blev lavet en
triplebestemmelse af alle prøver, og som udgangspunkt med 2-3 forskellige fortyndingsrækker,
afhængig af hvilket bakterieniveau, der blev formodet for vandprøverne.
3.2.2.6 Kontrol
For at kontrollere forsøgsgangen blev der i forbindelse med hver forsøgsgang lavet en kontrol. Der blev
tilført agar og 1 ml fortyndingsvand til en petriskål, hvorefter prøven stod åben, mens de resterende
agarplader blev støbt. På den måde blev en mulig forurening i den sterile LAF bænk og
fortyndingsvandet undersøgt.
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3.2.2.7 Efterbehandling
For at bestemme antallet af koloniformende bakterier pr ml (CFU/ml) blev det talte antal bakterier
omregnet afhængig af fortyndingen.

3.2.3 KimR2A
KimR2A tællingerne laves med overfladepodning og er udviklet af Reasoner og Geldreich (Reasoner &
Geldreich, 1984).
3.2.3.1 Formål
Formålet med bestemmelsen er at fastslå, hvor mange bakteriekolonier, der kan vokse på en agarplade
inkuberet ved 25oC i 14 dage.
3.2.3.2 Teori
Der tilføres 50 µl vandprøve til en agarplade, som allerede er støbt med gærekstrakt. Efter 14 dages
inkubation vil bakterieantallet kunne aflæses. KimR2A tællingen omfatter et større antal forskellige
bakterietyper end Kim22 analysen, og kan dermed give et bredere billede af bakterieantallet.
3.2.3.3 Materialer
Alle benyttede materialer blev autoklaveret ved 125oC i minimum 20 minutter og dernæst tørret i et
tørreskab. Det er pipettespidser, Eppendorfrør, 100 ml prøveudtagningsglas og brændte jernspatler.
Som fortyndingsvand blev almindeligt postevand benyttet, der blev autoklaveret ved 125oC i minimum
20 minutter. For at fremstille agaren blev gærekstraktet Fluka 17209 brugt.
3.2.3.4 Prøveudtagning
Prøverne blev udtaget før PEX-slangernes tilslutning. Den præcise udtagningsmetode er beskrevet i
afsnit 3.1.3.1, og prøverne blev udtaget i 100 ml blue-cap flasker. Prøverne er udtaget i 100 ml blue-cap
flasker. Biofilmsprøverne blev udtaget som beskrevet i afsnit 3.1.3.2.
3.2.3.5 Laboratoriearbejde
Prøverne er blevet behandlet i umiddelbar forlængelse af prøveudtagning. Præfabrikerede KimR2A plader
blev brugt til pladespredningen.
Fortyndingsrækkerne blev lavet med 100 µl vandprøve og 900 µl fortyndingsvand.
Vandprøven blev tilført de støbte agarplader og fordelt med en steril jernspatel. Herefter blev pladerne
vendt på hovedet og inkuberet ved 20 oC i 14 døgn, hvorefter de blev talt. Der blev lavet en
triplebestemmelse af alle prøver og som udgangspunkt med 2-3 forskellige fortyndingsrækker, afhængig
af hvilket bakterieniveau, der blev forventet for vandprøverne.
3.2.3.6 Kontrol
For at kontrollere forsøgsgangen blev der i forbindelse med hver forsøgsgang lavet en kontrol, hvor en
støbt agarplade tilføres 50 µl fortyndingsvand. Herefter stod prøven åben, mens de resterende
agarplader blev podet. På den måde blev en mulig bakteriel forurening i den sterile LAF bænk,
fortyndingsvandet og agaren undersøgt.
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3.2.3.7 Efterbehandling
For at bestemme antallet af koloniformende bakterier pr ml (CFU/ml) blev det talte antal bakterier
omregnet afhængig af fortyndingen.

3.2.4 Coliforme bakterier
3.2.4.1 Formål og Teori
Formålet er at bestemme antallet af coliforme bakterier i en vandprøve. Til dette bruges testkittet IDEXX
Quanti-trayR- Colilert©18. Detektionsgrænsen er <1 CFU/100ml.
3.2.4.2 Materialer, Prøveudtagning og Laboratoriearbejde
Der blev udtaget præcis 100 ml vandprøve i de dertilhørende prøvetagningsglas. I laboratoriet blev
testopløsningen Colilert©18 tilsat, og glasset blev omrystet. Blandingen blev hældt op i en bakke, som
lukkes i en Quanti-tray sealer. Bakken blev inkuberet 18 timer ved 37 oC.
3.2.4.3 Efterbehandling
Antallet af farvede kasser blev talt, og omregnet til en koncentration af coliforme bakterier efter en
IDEXX Quanti-tray/2000 MPN tabel.

3.2.5 ATP
3.2.5.1 Formål
Formålet med at bestemme Adenosine Triphosphate (ATP) er at bestemme celledensiteten i
vandprøver.
3.2.5.2 Teori
ATP opgives i pg ATP/ml og måles med et spektroskop, hvor lysudsendelsen er direkte proportional med
ATP koncentrationen. Lysudsendelsen skabes ved luceferin (Corfitzen et al., 2002):
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Lysemissionen kan detekteres med et fotometer, hvilket betyder, at man får koncentrationsværdierne i
relative light units (rlu). De sammenlignes med en standardkurve lavet ud fra kendte standard ATPkoncentrationer.
Da reaktionen sker i løbet af nogle få sekunder, kan målingerne udføres indenfor få minutter, og der skal
o
kun bruges små volumen <1ml. Den optimale temperatur for katalysereaktionen er 22-26 C ved en pH
på 7,8.
3.2.5.3 Materialer
Ved ATP-analysen arbejdes der med industrielle reagens kits samt et fotometer. Til analysen blev
Lumin(ATE)/Lumin(EX) reagenskit og Advanced Coupe photometer fra firmaet Celsis benyttet.
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3.2.5.4 Prøveudtagning
Prøverne blev udtaget før PEX-slangernes tilslutning. Den præcise udtagningsmetode er beskrevet i
afsnit 3.1.3.1, og 1 ml prøve blev udtaget med 2 ml Eppendorfrør.
3.2.5.5 Laboratoriearbejde
Før analysen blev ATP’en ekstraheret fra cellerne ved tilsætning af et ekstraktionsreagens. Efter en kort
og konstant ekstraktionstid på 10s blev der tilsat luciferinreagensen. Efter en kort indvirkningstid på 2s
blev rlu-værdien målt med en fast integrationstid på 10s.
Der blev brugt 100µl vandprøve, 100µl ekstraktionsreagens samt 100µl Luciferine/Luciferace reagens.
Som intern standard blev der tilsat 20µl standard reagens til en parallel prøve, efter tilførslen af
ekstraktionsreagensen for at modvirke en optagelse af det tilførte ATP af de aktive celler.
3.2.5.6 Efterbehandling
For at undersøge den ATP frie rlu-værdi blev blankprøven af ATP-standard mediet tilsat reagenserne
uden prøvevæske. Til senere beregning af ATP koncentrationen i prøverne bruges blankværdien og
hældningen på standardkurven.
Hvis prøverne og ATP standard mediet har samme korrektionsfaktor (E=100 %), kan
prøvekoncentrationerne aflæses direkte på standardkurven. Hvis dette ikke er tilfældet, så skal
korrektionsfaktoren beregnes ud fra målinger fra prøven, og standardmediet med (0) og uden intern
standard (IS).
KA

2L)*2M) *$%NøPQR S 2L)*2M) *$%NøP
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Ud fra korrektionsværdien kan der så udregnes en ny korrigeret rlu-værdi.
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Med den korrigerede rlu-værdi kan prøvens ATP koncentration aflæses.
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3.2.6 NVOC
3.2.6.1 Formål
Formålet er at bestemme den totale mængde organisk kulstof, der ikke fordamper ved blæsning
(NPOC). Der henvises til manualen Instruction for Non-Purgeable Organic Carbon (NPOC) measured on
Shimadzu TOC 5000 A (E&R, 2008).
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3.2.6.2 Teori
NPOC er det samme som NVOC (Non Volatile Organic Carbon), som er den betegnelse, der vil blive
benyttet fremover.
NPOC er ikke det samme som TOC koncentrationen. NVOC er defineret ved:
;[54 A @54 S .54

Hvor POC er det organiske materiale som fordamper, hvis vandprøven bliver udsat for luftbobler. NVOC
bestemmes i en Shimadzu TOC 5000 A maskine, som måler et Non Dispersive Infra Red (NDIR) signal.
Der laves en standardkurve for kendte NVOC værdier, som bliver benyttet ved omregning fra NDIR til
NVOC. NVOC opgives i mg C/l.
3.2.6.3 Prøveudtagning og Laboratoriearbejde
NVOC prøverne udtages i 20 ml plastvials. Der udtages ca. 20 ml vandprøve og 1 dråbe saltsyre (HCl 30
%) tilsættes for at nedsænke pH’en, så inorganisk kulstof fjernes. I Forbindelse med biofilmprøverne
benyttes den resterende vandprøve, som bliver lavet ved en biofilmprøve (afsnit 3.1.3.2). Prøverne
bliver udtaget over en længere periode og opbevares i køleskab ved ca. 5 oC. Siden analyseres alle
prøverne samtidigt.
På forsøgsdagen blev ca. 3 ml vandprøve hældt op i brændte Shimadzu glasrør. Biofilmprøverne blev
fortyndet, idet der kun blev brugt 1,5 ml vandprøve.
Der blev lavet en standardkurve for koncentrationerne 0 – 0,25 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 15 – 25 ppm.

3.2.7 Klormålinger
3.2.7.1 Formål og Teori
Formålet er at bestemme klorindholdet i en vandprøve. Klormålingerne er foretaget med
standardmetoden EN ISO 7393 med et måleinterval på 0,01 til 7,5 mg Cl2/l.
3.2.7.2 Materialer
Standardmetoden blev udført med et testkit ved navn klortest fotometrisk DPD. Til prøveanalysen blev
der benyttet et spektrofotometer model Spectroquant: Nova 60, af firmaet Merck samt en 1.1 cm
glaskuvette.
3.2.7.3 Prøveudtagning
Under og efter klortilsætningen blev klorkoncentrationen målt i systemet. Vandprøverne blev udtaget
fra alle rørudgangene ved at lade 10 ml af systemvandet løbe ned i 20 ml tubes, markeret med de
enkelte udløbsnavne. Fra tanken blev der udtaget 10 ml vand ved hjælp af en pipette, og ført direkte
over i et 20 ml tube. Klorprøverne blev analyseret med det samme i laboratoriet.
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3.2.7.4 Laboratoriearbejde
Testmetoden bestod i at tilsætte en spatel af reagens 1, som er et pulver, samt 2 dråber af reagens 2 til
6,8 ml prøve. Efter omrystning og 1 minuts indvirkning, blev prøverne fyldt i en 1.1 cm glaskuvette og
målt i et spektrofotometeret.
3.2.7.5 Resultatbearbejdelse
Klorkoncentrationen i vandprøverne kunne aflæses direkte på spektrofotometeret, der kan omregne
lyskraften direkte til en koncentration.
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4 Resultater
I dette afsnit vil resultaterne fra modelsystemet og laboratoriearbejdet blive præsenteret. Afsnittet
Indeholder en generel karakteristik af modelsystemet, kvaliteten af det tilsatte spildevand samt den
mikrobielle udvikling i vandfasen og biofilmen.
For at skabe et bedre overblik, kan der ses en oversigt over prøveudtagningerne og
laboratorieanalyserne i Tabel 4.1.

Kim22

KimR2A
AOC
NPOC

Kloring af hele systemet

Tilsætning af spildevand

Tabel 4.1 Oversigt over udførte undersøgelser foretaget i laboratoriet, hvor der er vist, på hvilke dage der er
gennemført de forskellige laboratorieanalyser. Mere detaljerede prøvetagningsbeskrivelser kan findes i
Appendiks D.
1
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Coliforme
ATP
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4.1 Karakteristik af modelsystemet
For at give et overordnet billede af modelsystemet vil fysiske data som flow, temperatur og pH blive vist.
Derudover er der lavet en gennemgang af ATP niveauet igennem hele systemet.

4.1.1 Flow
Der blev løbende foretaget målinger på flowet fra alle rørenderne i systemet. i alt blev det taget 7
flowmålinger med semikontinuert flow.
I opstartsfasen var flowet sat til recirkulation, og der var et flow optil 120 l/t i den tidsperiode.
Flowudviklingen før ændringen til det semikontinuerte flow er vist i Appendiks E. Her kan det ses, at
flowet for de fire rørstykker, er i samme størrelsesorden, men ikke matcher eksakt. I starten var der
meget stor forskel på de forskellige udgange, men det blev stabiliseret ved finindstillinger på systemet.

Semikontinurligt flow
25

20

Flow [l/t]

Forurening

Kloring

15

10

5

0
0

5

10

15

20

25

30

Dag
UF1

UF2

MF1

MF2

Figur 4.1 Flowmålinger i de to timer hver dag med semikontinuert gennemflow. Alle fire rørudgange er
repræsenteret, ligesom det er markeret, hvornår der blev kloret og tilsat forurening.

Det semikontinuerte gennemflow blev implementeret, og dernæst blev det forsøgt at holde flowet så
lavt som muligt. De viste værdier på Figur 4.1, svarer til gennemflowet, imens systemet kører. Omkring
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spildevandstilsætningen var flowet imellem 1,5 og 3,6 l/t. Herefter blev flowet sat op til mellem 12 og 20
l/t. Et flow på 5 l/t svarer til en flowhastighed 0,15 m/min.

4.1.2 Temperatur og pH
Der blev foretaget løbende pH- og temperaturmålinger på systemet. Temperaturen afhang i høj grad af,
hvornår vandtanken blev fyldt op. Det tilførte vand var på ca. 15 oC, og temperaturen i lokalet var ca. 25
o
C. pH målingerne lå mellem 7,12 og 7,3. Det største udsving var lige efter kloringen, hvor pH værdien
var på 7,3. I Appendiks F kan pH- og temperaturudviklingen ses grafisk.

4.1.3 ATP udvikling igennem modelsystemet
Der er blevet målt meget høje bakteriekoncentrationer i systemet, som vil blive præsenteret senere i
rapporten. For at danne et overblik over hvor i systemet de høje bakteriekoncentrationer kommer fra,
er der blevet lavet en undersøgelse af ATP koncentrationsudviklingen igennem modelsystemet. Det blev
gjort ved at udtage vandprøver fra vandhanen, tanken, systemindløbet efter pumpen samt ved
udløbene efter jernrørene. Prøverne blev udtaget dag 60 og dag 67, altså over 46 dage efter kloringen.

ATP koncentration gennem systemet

1800
1600

ATP [pg ATP/ml]

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Vandhane

Tank

Indløb efter pumpen

ATP

Udløb

ATPgns

Figur 4.2 ATP- koncentrationen gennem systemet, som en dobbeltbestemmelse med gennemsnittet af begge
målinger vist som gennemtrukket kurve.

Der var en stor stigning i ATP koncentrationen i vandet imellem tanken og systemet, som kan ses på
Figur 4.2. Målingerne på indløbet af modelsystemet var meget høje. Det skyldtes bl.a., at pumpen havde
en løftehøjde på 7 meter, og ved prøveudtagningen skød vandet i et stød gennem slangen, uden den
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normale drosselventil. Derfor formodes det, at en stor bakteriekoncentration blev løsrevet fra biofilmen,
og det kan ses på målingerne, som derfor var ekstra høje. De høje ATP målinger tyder også på, at der var
meget biofilm og afgivelse af organisk materiale i den bløde PVC slange, der forbandt pumpen med
systemet. I den senere resultatbehandling kan der ses, at flere ATP målinger på tanken også viste høje
koncentrationer på mellem 93 og 209 pg ATP/ml (jvf. afsnit 4.3.6). Det kunne altså tyde på, at der er en
afgivelse i form af tilgængeligt organisk materiale fra enten lakeringen på ståltanken eller PVC-slangen.
En sådan afgivelse kan forklare, at der er en høj baseline i bakterieantallet i systemet.
Det var ikke muligt at foretage ATP målinger før spildevands- og klortilsætningen, da de høje
bakteriekoncentrationer endnu ikke var detekteret. Den høje baseline havde den positive konsekvens,
at effekten af kloringen kunne ses tydeligere, hvilket er vigtigt for at belyse problemformuleringen.

4.2 Spildevandsanalyse
Der blev tilsat spildevand til rørene MF1 og MF2 på dag 4. Kvaliteten af spildevandet er blevet undersøgt
ved at måle for de samme parametre som også bliver brugt på systemvandet. Heriblandt coliforme
bakterier, Kim22 og AOC. AOC bestemmelsen på spildevandet er lavet som en triplebestemmelse med
prøverne S1, S2 og S3.
AOC bestemmelsen gav følgende resultater, som kan ses i Figur 4.3. Kurverne for P17 og NOX er vist i
Appendiks G.
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AOC resultater spildevand
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Figur 4.3 AOC resultaterne for triplebestemmelsen af spildevandet, der blev tilsat til systemet.

Alle tre spildevandsprøver ligger i intervallet 528 til 726 µg C/l. Det bliver en gennemsnitlig AOC værdi på
628,45 µg C/l. Det ses, at de talte P17 bakterier har en ca. 10 gange større indflydelse på AOC
koncentrationen end NOX bakterierne.
Analysen for coliforme bakterier blev lavet med en 10-2 fortynding og koncentrationen blev fundet til
>2419,6 CFU/100ml, som er den øvre målegrænse. Kim22 tællingerne af spildevandet gav konstante
resultater med fortyndingerne 10-4 og 10-5 og pladeantallet N=6.
Karakteristikken af spildevandet er sammenfattet på tabelform indeholdende AOC- og Kim22
koncentrationen samt antallet af coliforme bakterier.
Tabel 4.2 Mikrobielle parametre og koncentrationer for det til systemet tilsatte spildevand.
Parametre
Koncentration
.
5
Kim22 [CFU/ml]
3,8 10
.
5
Coliforme bakterier[CFU/100ml]
>2,5 10
AOC gennemsnit [µg C/l]
628
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Tabel 4.2 viser, at der med sikkerhed er tilsat en markant forurening med høje koncentrationer af både
Kim22, coliforme bakterier og AOC. Den præcise koncentration af E. coli bakterier kendes ikke, men på
baggrund af den coliforme koncentration, vurderes det, at der en høj koncentration af E. coli bakterier.

4.3 Vandfasen
Ved at måle Kim22, KimR2A og coliforme bakterier på vandfasen er der tegnet et generelt billede af den
mikrobielle udvikling i systemet. Der er blevet taget løbende målinger, hvor intensiteten var afhængig af
hvilke handlinger, der blev foretaget på systemet. Således blev der i opstartsfasen udtaget prøver med
optil 14 dages mellemrum, og i tiden efter kloring var det hver anden eller tredje dag. Der er i alle
tilfælde blevet udtaget Kim22 og KimR2A prøver på samtlige udgange i systemet. Udover
bakterietællingerne er der også blevet foretaget undersøgelser som kvantificerer vækstpotentialet eller
det bakterielle niveau i systemet. Det er AOC, NVOC og ATP bestemmelser.
Der vil blive differentieret mellem resultater, der kommer fra rør uden forurening (UF1 og UF2) samt
resultater fra rør med forurening (MF1 og MF2).

4.3.1 Kim22
Udviklingen af Kim22 koncentrationerne i modelsystemet er vist på Figur 4.4.
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Figur 4.4 Udviklingen i Kim22 koncentrationerne for de forurenede og ikke forurenede rør vist som målepunkter
for de enkelte udgange. De gennemtrukne
gennemtruk kurver viser gennemsnittet for de forurenede og ikke forurenede rør.
Variationen kan ses på afstanden mellem de enkelte målepunkter med samme symbol.

Udviklingen i Kim22 koncentrationen i de forurenede og ikke forurenede rør afviger ikke betydeligt fra
hinanden (Figur 4.4).. Indtil kloringen er der varierende bakteriekoncentrationer i ledningsnettet, i både
den
forurenede
og
ikke
forurenede
del
af
systemet.
I dagene efter at recirkulationen blev stoppet, og det semikontinuerlige flow
flow blev implementeret, var
bakteriekoncentrationerne på mellem 1,8.105 og 2,2.105 CFU/ml. I enkelte tilfælde var koncentrationen
endnu højere eller lavere. På baggrund af tællinger før tilførslen af spildevandet kan den naturlige
baseline i systemet fastslåss til at ligge på ca. 1,5.105 CFU/ml. Det var en stigning i forhold til tidsperioden
med recirkulation, hvor koncentrationerne var under 1,0.105 CFU/ml, hvilket er vist i Appendiks H for
hele opstartsfasen.
Spildevandstilsætningen medførte et generelt fald
fald i koncentrationerne i de forurenede rør. Samme fald
blev også fundet for de ikke forurenede rør. Faldet kan tilskrives en mindre stigning i vandflowet (jf.
Figur 4.1).. I tiden mellem spildevandstilsætning dag 4 og kloringen dag 14 var det generelle Kimtals
niveau på mellem 4,5.104 og 3,0.105 CFU/ml. Her blev der ændret en smule i prøvetagningsmetoden, så
vandprøverne efter dag 8 blev udtaget som straksprøver med en opholdstid i systemet på mellem 8 og
10 timer. Det kan forklare den stigning i koncentrationerne, der er fra dag 8 og frem til kloringen dag 14
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(jf. prøvetagningsmetoden Appendiks D).
Kloringen
n fik bakteriekoncentrationerne til at falde betydeligt til mellem 200
200-1000
1000 CFU/ml 4 timer efter
kloren var skyllet ud. Faldet i bakteriebestanden er endnu mere synliggjort med en logaritmisk y-akse,
y
som er gengivet i Appendiks H.. Herefter var der en eftervækst
efter
i Kim22 koncentrationerne, der toppede
ca. 14 dage efter kloringen. Her blev der talt Kim22 koncentrationer på helt optil 6.105 CFU/ml. Herefter
faldt koncentrationerne til mellem 2,8.105 og 3,0.105 CFU/ml.
Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen stigning i bakteriekoncentrationerne for de forurenede
rør efter spildevandet er blevet tilført. Efter spildevandstilsætningen er der færre Kim22 bakterier i de
forurenede rør. Der er generelt flere Kim22 bakterier i de forurenede rør efter kloringen.
kloringen

4.3.2 KimR2A
Der er også blevet foretaget tællinger af KimR2A niveauet i modelsystemet. På Figur 4.5 er
bakterieudviklingen for KimR2A vist.
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Figur 4.5 Udviklingen i KimR2A koncentrationerne for de forurenede og ikke forurenede rør vist som målepunkter
for de enkelte udgange. De gennemtrukne kurver viser gennemsnittet for de forurenede og ikke forurenede rør.
Variationen kan ses på afstanden mellem de enkelte målepunkter med samme symbol.
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I rørene med forurening er der den samme udvikling som for Kim22 undersøgelsen. Der var et fald i
KimR2A koncentrationen efter spildevandstilsætning og kloringen dræbte de fleste bakterier efterfulgt af
en mikrobiel eftervækst. KimR2A koncentrationerne var høje i perioden umiddelbart før
spildevandstilsætning (dag 4) med koncentrationer på mellem 4.105 og 5,3.105CFU/ml, hvorefter de faldt
til et niveau på omkring 3,0.104 og 9,0.104 CFU/ml. Baselineniveauet er derfor blevet fastslået til at være
på 4,5.105 CFU/ml. Efter kloringen var KimR2A tallene under 3000 CFU/ml, og det må formodes, at det har
været endnu lavere, da vandprøverne blev udtaget 4 timer efter, at det sidste klor var forbrugt eller
skyllet ud. Det signifikante koncentrationsfald efter kloringen bliver tydeligere set på logaritmisk skala,
som kan ses i Appendiks H.
Selvom der ikke tilføres spildevand til hele systemet, falder bakteriekoncentrationerne efter dag 8 i alle
rørstykker, selv i dem med forurening. Det samlede billede af KimR2A koncentrationerne efter kloringen
viser koncentrationsvariationer i de enkelte rør, hvor selv rørene med de samme behandlingsmetoder
viser indbyrdes forskelle. Således kan det være svært at præcisere længden af eftervæksten, da der
omkring dag 26 er et mindre fald i koncentrationerne.
UF1 og UF2 viser sig at have en meget svingende KimR2A koncentrationsudvikling, hvor det er svært at
fastlægge bestemte udviklingsmønstre. Hvor UF1 har et maksimum dag 18 og dag 29, har UF2
maksimumværdier dag 20 og dag 29 som kan ses i Appendiks H. Koncentrationerne for MF1 og MF2 er
mindre svingende end for UF1 og UF2 ved en indbyrdes sammenligning, hvilket kan ses i Appendiks H.
Udviklingen i Kim22 koncentrationerne viste, at der var flere bakterier i de forurenede rør end de ikke
forurenede rør efter kloringen. Det samme gør sig gældende for KimR2A koncentrationerne. Det er
således først muligt at se forskel på de forurenede og ikke forurenede rør efter kloringen.

4.3.3 Coliforme bakterier
Både før spildevandstilsætningen og før kloringen blev der testet for coliforme bakterier, Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Koncentrationen af Coliforme bakterier i systemvandet
spildevandstilsætningen. * Prøven blev udtaget som en straksprøve
Dag
Målested Værdi [CFU/100ml]
Dag 4
UF1
<1
Dag 12
MF2*
<1

og

biofilmen

før

og

efter

Der er ikke blevet detekteret coliforme bakterier i systemet, hverken før eller efter
spildevandstilsættelsen, som kan ses i Tabel 4.3. Dette indikerer, at forureningen blev skyllet ud før
kloringen, da det tilsatte spildevand havde en høj koncentration af coliforme bakterier på >2,5.105
CFU/100ml, og der allerede før kloringen ikke længere kunne detekteres coliforme bakterier.

4.3.4 AOC
AOC bestemmelsen og udviklingen i AOC koncentrationerne præsenteres ved at vise udviklingen for P17
og NOX koncentrationerne i de podede flasker. Derefter vil maksimumværdierne for P17 og NOX på de
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enkelte rørstykker blive præsenteret omregnet til µg acetat-C/l. Der blev foretaget AOC målinger på dag
4, 15, 17 og dag 19.
4.3.4.1 P17 og NOX udvikling
Gennemgående for AOC bestemmelserne har NOX koncentrationerne været små i forhold til P17,
hvilket har betydet, at det er P17 koncentrationerne som primært har bestemt AOC indholdet.
Kommentarer til P17 og NOX tællingerne kan ses i Appendiks I.
Dag 4

Indledningsvis blev der lavet tællinger af bakteriekoncentrationerne i P17 og NOX kulturerne. På den
baggrund blev der podet med 2,64 µl NOX og 66 µl P17 til denne AOC bestemmelse. På første
inkubationsdag blev der talt 4000 CFU P17/ml, mens der ikke blev talt nogen NOX bakterier.

P17 og NOX udvikling dag4
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UF1-P17

MF1-NOX
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MF1-P17

Figur 4.6 P17 og NOX udviklingen for vandprøver udtaget før forureningen blev tilsat modelsystemet (dag 4). De
stiplede linjer viser NOX koncentrationerne og de gennemtrukne linjer viser P17 koncentrationerne. Desuden er
både P17 og NOX koncentrationerne for hver enkelt rørudgang vist.

Graferne for både P17 og NOX (Figur 4.6) viser, at bakterieudviklingen i alle podede flasker er meget ens.
Men der er enkelte forskelle og udsving, som skal beskrives. Der blev fjernet en P17 og NOX måling fra
tanken (T) dag 3, da P17 tællingen var 5 gange højere end de andre tællinger. Toppunkterne for P17
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ligger omkring inkubationsdag 3 og 5, undtagen for UF1, der har maksimum omkring inkubationsdag 10.
Det skyldes en tælling for UF1 dag 10, der er dobbelt så stor som de øvrige tal. NOX har maksimum
omkring inkubationsdag 7, men da NOX koncentrationerne er forholdsvis lave, har det ikke stor
indflydelse på den samlede AOC koncentration.
Dag 15

AOC målingen der blev foretaget før kloringen viste meget lave NOX koncentrationer. Derfor var der
fokus på de nye standardanalyser. Her blev podningsvolumen for P17 og NOX udregnet til 37 µl P17 og
58 µl NOX.

P17 og NOX udvikling dag15
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Figur 4.7 P17 og NOX udviklingen for vandprøver udtaget en dag efter kloringen (dag 15). De stiplede linjer viser
NOX koncentrationerne, og de gennemtrukne linjer viser P17 koncentrationerne. Desuden er både P17 og NOX
koncentrationerne for hver enkelt rørudgang vist.

Udviklingskurverne for P17 og NOX for AOC målingen dag 15 kan ses i Figur 4.7. Udviklingskurverne ser
fine ud, og der er klare maksimumværdier. Det er P17, der har de højeste bakteriekoncentrationer.
Toppunkterne er dog forskudt i forhold til hinanden. For P17 er der maksimumværdier både på
inkubationsdag 3, 5, 7 og 10. NOX maksimumværdier er ikke spredte på samme måde, og ligger omkring
inkubationsdag 5 og 7. Disse har dog en mindre indflydelse på den samlede AOC koncentration, da NOX
koncentrationerne er meget mindre end P17 koncentrationerne.
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Dag 17

Bestemmelsen af AOC koncentrationen dag 17, 3 dage efter kloringen viser, som i de to foregående
tilfælde, at det er P17, der viser gennemgående højere værdier end NOX. Udviklingskurverne kan ses på
Figur 4.8.

P17 og NOX udvikling dag 17
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Figur 4.8 P17 og NOX udviklingen for vandprøver udtaget 3 dage efter kloringen (dag 17). De stiplede linjer viser
NOX koncentrationerne og de gennemtrukne linjer viser P17 koncentrationerne. Desuden er både P17 og NOX
koncentrationerne for hver enkelt rørudgang vist.

Maksimumværdierne for P17 koncentrationen er spredt på inkubationsdag 7 og 15. UF2 og MF1 har
maksimumværdier på inkubationsdag 15, mens UF1 og MF2 har maksimumværdier på inkubationsdag 7.
Da der ikke er taget målinger efter inkubationsdag 15, så det er uvist om koncentrationen for P17 og
NOX vil stige yderligere. Det er dog en forholdsvis lille stigning, der kan ses mellem inkubationsdag 10 og
15, og det kan antages, at maksima er i samme niveau som værdierne for inkubationsdag 15.
Tællingerne for inkubationsdag 15 er verificeret med 6 tællinger i samme størrelsesorden.
Maksimumværdierne for NOX ligger til gengæld meget fint på inkubationsdag 10.
Dag 19
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AOC målingerne for dag 19, 5 dage efter kloringen, har ligesom i de foregående tilfælde lavere NOX
koncentrationer end P17.

P17 og NOX udvikling dag19
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Figur 4.9 P17 og NOX udviklingen for vandprøver udtaget 5 dage efter kloringen (dag 17). De stiplede linjer viser
NOX koncentrationerne og de gennemtrukne linjer viser P17 koncentrationerne. Desuden er både P17 og NOX
koncentrationerne for hver enkelt rørudgang vist. Der er fjernet en måling for MF2 på dag 5, hvilket er vist på
grafen.

Udviklingen for P17 viser fine maksimumværdier, der dog er en lille smule forskudt, med
maksimumværdier både inkubationsdag 3, 5 og 14. Der er fjernet en enkelt bakterietælling for MF2,
hvilket fremgår af Figur 4.9. Havde tællingen været med, var det endelige AOC resultat for MF2
betydeligt større. Tællingen er markeret på figuren, men ikke medtaget i beregningerne.
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4.3.4.2 AOC resultater
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Figur 4.10 Oversigt over de omregnede AOC værdier for de fire udgange samt i tanken. Den sorte streg indikerer
tidspunktet for kloringen, som var dag 14. Desuden blev der lige efter prøveudtagelserne dag 4 tilsat spildevand
til både MF1 og MF2.

Samtlige AOC resultater foretaget på modelsystemet er vist på Figur 4.10. På dag 4 blev der lavet en
AOC bestemmelse på alle udgangene samt vand for tanken. Det skete umiddelbart før forureningen blev
tilført MF1 og MF2. AOC koncentrationen blev bestemt til at være mellem 123 og 192 µg C/l, hvilket
giver en baseline på ca. 150 µg C/l. AOC gennemsnittet fra dag 4 bliver brugt som AOC baselinen i det
videre forløb. Tankens AOC indhold blev bestemt til 108 µg C/l.
Kloringen forårsagede en stigning i AOC koncentrationerne i de rør, der ikke var tilsat forurening.
Stigningen i AOC koncentrationen varede 4 dage, hvorefter koncentrationen faldt betydeligt i de ikke
forurenede rør. Udviklingen var anderledes i de forurenede rør, hvor koncentrationerne i MF2 ligger på
et nogenlunde konstant niveau på mellem 130 og 189 µg C/l. I MF 2 blev den højeste AOC koncentration
målt på dag 17, ligesom tilfældet var i UF rørene. I MF1 faldt koncentrationerne igennem hele forløbet.
Det er dermed svært at fastslå udviklingen i AOC koncentrationerne præcist. Gennemgående var AOC
koncentrationen lavere for bestemmelserne dag 19 end de andre dage. Det kan skyldes, at bakterierne i
systemet brugte det tilgængelige kulstof.
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4.3.5 NVOC
NVOC udviklingen for modelsystemet er undersøgt
spildevandstilsættelsen til slutningen af forsøget (Figur 4.11).
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Figur 4.11 Udviklingen i NVOC koncentrationerne er vist. På Figuren
n er det indikeret, hvornår
spildevandstilsætningen og kloringen foregik. De lilla punkter symboliserer målepunkter i de forurenede rør,
mens de grønne trekanter er målepunkterne for rørene uden forurening. De gennemtrukne kurver er
gennemsnittet. Der er fjernet
jernet en enkelt måling for MF1, dag 18, da NVOC koncentrationen var dobbelt så høj
som de andre målinger.

NVOC koncentrationen varierer meget i rørene med forurening. NVOC koncentrationerne er mellem 3 til
8 mg C/l. Derimod er alle målingerne fra de ikke forurenede rør på mellem 2 og 4 mg C/l. Baselinen er
sat til 3,5 mg C/l. Efter kloringen er der en stigning i NVOC mængden i de forurenede rør med et
gennemsnit på 5 mg C/l for dag 20, hvorefter der kan ses en svingende koncentrationsudvikling. Der er
derudover
dover fjernet en enkelt måling for MF1 dag 18, da den var mere end dobbelt så høj som alle andre
målinger.
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4.3.6 ATP
Der er foretaget 5 ATP målinger (Figur 4.12).
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Figur 4.12 ATP koncentrationen i de enkelte rørstykker og vandtanken for de 5 måledatoer. Kloringen
gennemført dag 14 er vist med den sorte streg. I enkelte tilfælde er der vist koncentrationen 0 pg ATP/ml for en
prøvedag hvilket betyder, at denne prøve ikke kunne undersøges.

Den første måling blev foretaget 3 dage efter, at der var tilsat forurening til MF1 og MF2. Her var
resultaterne for de fire udgange ret identiske med koncentrationer på mellem 51 og 59 pg ATP/ml. I
vandprøven udtaget fra tanken var koncentrationen 93 pg ATP/ml. Det skal nævnes, at forureningen
ikke blev tilsat til vandtanken, og det kan betyde en ikke planlagt forurening. To uger efter der blev
kloret (dag 27), var ATP koncentrationerne steget op til mellem 426 og 485 pg ATP/ml. Det var kun i UF1,
at den målte koncentration skilte sig ud fra de andre, hvor koncentrationen var 243 pg ATP/ml. ATP
koncentrationerne var i alle rørudgangene højere end i vandtanken, hvor der blev målt 209 pg ATP/ml.
Dag 43 blev der målt ATP koncentrationer i intervallet 122,4 til 346,9 pg ATP/ml i systemet. Her var der
igen lavere ATP tal i UF1 røret end i resten af systemet. Den samme dag blev der som kontrol for den
høje baggrundskoncentration målt for ATP indholdet i postevandet, der blev benyttet i systemet
umiddelbart efter, det har forladt hanen. Prøven blev taget efter et par minutters gennemskyl, og
koncentrationen var på 5,2 pg ATP/ml.
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Frem til dag 60 og dag 67 kan det ses, at ATP koncentrationen falder i modelsystemet i alle rørene til
koncentrationer på mellem 64 og 117 pg ATP/ml, hvilket er 5 gange lavere koncentrationer end
målingerne dag 27.

4.3.7 Klorkoncentrationer
Efter kloringen blev mængden af frit klor. Reagenskittet viste koncentrationer, der var større end 10 mg
Cl2/l som >6,0 mg Cl2/l. I tilfælde at, at >6,0 mg Cl2/l er målt er koncentrationen sat til 12 mg Cl2/l.
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Figur 4.13 Klorforbruget for de fire udgange samt i tanken.

På Figur 4.13 kan det ses, at klor enten er forbrugt eller udskyllet efter 40 timer. Klorkoncentrationen
faldt tidligere i MF2, hvilket kunne indikere, at der var en større mængde organisk materiale og dermed
et større klorforbrug i lige netop det rør.

4.4 Biofilm
Et overblik over den mikrobielle udvikling i biofilmen blev skabt ved at udtage biofilmprøver og
undersøge den mikrobielle aktivitet med parametrene Kim22, KimR2A og i et enkelt tilfælde coliforme
bakterier. Det blev også forsøgt at lave 2 direkte bakterietællinger med DAPI. Dette mislykkedes bl.a.
pga. rust i Biofilmprøverne. DAPI undersøgelserne er vedlagt i Appendiks J. Der er også blevet undersøgt
for indholdet af NVOC i de udtagene biofilmprøver.
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Biofilmprøver, en før kloringen og forureningstilsættelsen for at undersøge
Der blev i alt udtaget 13 Biofilmprøver,
baseline niveauet, og 12 biofilmprøver efter kloringen. Ligesom ved undersøgelsen af vandfasen blev der
differentieret mellem resultater, der kom fra rørene uden forurening (UF1’ og UF2’) og med forurening
(MF1’ og MF2’). Men målingerne på hhv. UF1’ og UF2’, samt MF1’ og MF2’, blev anset som
dobbeltbestemmelser. Således
åledes blev vandprøverne fra de forurenede rør benyttet til samme kurve.
Udviklingen for biofilmprøverne kan hver især ses i Appendiks K. De viser, at de indbyrdes ligger på
samme koncentrationsniveau.

4.4.1 Kim22
Udviklingen af Kim22 koncentrationerne i biofilmen er undersøgt ved prøver fra før kloringen frem til dag
32.
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Figur 4.14 Udviklingen i Kim22 koncentrationerne i biofilmen for de forurenede og ikke forurenede rør vist som
målepunkter for de enkelte udgange, som er forbundet med gennemtrukne kurver. For
F dag 4 og dag 14 er der
desuden indikeret tilsætningen af forureningen og kloringen
kloringen.

Alle målinger på biofilmen er foretaget med semikontinuert flow. På Figur 4.14
14 ses det, at der ikke er
meget stor forskel på MF’ og UF’. UF' prøven
røven udtaget før forureningen og kloringen viser en
.
4
2
baselineværdi på 2,2 10 CFU/cm , hvilket er op til 20 gange mindre i forhold til koncentrationerne efter
kloringen. Det ses endvidere,, at forureningen
forureningen ikke er afgørende for aktiviteten i biofilmen efter
50

[MIKROBIEL
MIKROBIEL FORURENING OG KLORING I VANDFORSYNINGER ] Ambrosius & Juel
Juel-Berg
kloringen, da der ikke kan ses en stor forskel mellem den forurenede og ikke forurenede del af systemet.
24 timer efter kloringen var der en meget lav koncentration af Kim22 i biofilmen, helt nede
ned på 100 til 120
CFU/cm2. Herefter kunne der ligesom i vandfasen iagttages en stigende mikrobiel aktivitet i biofilmen
med høje Kim22 koncentrationer med maksima på 1,1.106 CFU/cm2 for UF’ og 9,0.105 CFU/cm2 for MF’.
Dette betyder, at der ligesom i vandfasen er blevet detekteret en eftervækst samt, at den også viser en
svingende koncentrationsudvikling.

4.4.2 KimR2A
På Figur 4.15 er udviklingen i KimR2A for biofilmen vist.
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Figur 4.15 Udviklingen i KimR2A koncentrationerne i biofilmen for de forurenede og ikke forurenede rør vist som
målepunkter for de enkelte udgange, som er forbundet med gennemtrukne kurver. For dag 4 og dag 14 er der
desuden indikeret tilsætningen af forureningen og kloringen.

Udviklingen for KimR2A koncentrationen i biofilmen er ret identisk med udviklingen for Kim22, hvilket ses
på Figur 4.15. Det giver en baseline målt før tilsætningen af forureningen og kloringen på 1,2.105
CFU/cm2. Eftervæksten efterr kloringen varer ca. 10 dage og har maksima værdier på 233.104 CFU/cm2
for MF’ og 93.104 CFU/cm2 for UF’. 24 timer efter kloringen var der højere koncentrationer end tilfældet
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var for Kim22 koncentrationerne med 2,4.104 CFU/cm2 for både MF’ og UF’. Der kan desuden ses en
meget høj måling for UF’ dag 32 med en værdi mere end dobbelt så stor som MF’. Resultatet er lavet på
baggrund af 6 tællinger, som er meget ens, hvilket verificerer bestemmelsen, og derfor er prøven
medtaget.

4.4.3 Coliforme bakterier
Der blev foretaget en enkelt Biofilmprøve, hvor der blev undersøgt for coliforme bakterier i biofilmen.
Udtagningen fra MF’1 skete dag 13, 9 dage efter forureningen og 1 dag før kloringen var tilsat
modelsystemet, og der blev ikke detekteret coliforme bakterier i biofilmen (<1 CFU/100ml).

4.4.4 NVOC
Ligesom for vandfaseprøverne er der blevet undersøgt for NVOC koncentrationen i de udtagne
Biofilmprøver. Resultaterne kan ses af Figur 4.16.
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Figur 4.16 Udviklingen for NVOC koncentrationen i biofilmen i både de forurenede (MF’) og ikke forurenede
(UF’) rør i modelsystemet.

Der er en tilvækst i NVOC koncentrationen efter kloring, hvilket kan ses af Figur 4.16. Forløbet i de
forurenede rør og ikke forurenede rør er meget ens bortset fra bestemmelserne foretaget dag 26, hvor
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der er mere NVOC i UF’. Under alle omstændigheder er tilvæksten højest dag 26, hvilket er 12 dage efter
kloringen fandt sted. NVOC koncentrationer i biofilmen var på mellem 1 og 3,5 mg C/cm2.

4.4.5 Bakteriernes koloni morfologi
Dagen efter kloringen var blevet gennemført, blev biofilmen analyseret for Kim22 og KimR2A. Analysen
blev foretaget på både de forurenede rør og ikke forurenede rør. KimR2A analysen var interessant, da der
visuelt var en stor forskel på bakterierne. Forskellen kan ses på Figur 4.17 og Figur 4.18.

Figur 4.17 Billede af en KimR2A tælling fra en forurenet
og kloret biofilm

Figur 4.18 Billede af en KimR2A tælling fra en ikke
forurenet og kloret biofilm. På billedet er det svært at
se alle de små bakteriekolonier, der er på agarpladen.

Billederne er taget dag 15, en dag efter kloringen. Der blev talt ca. 2,4.105 CFU/cm2 på begge plader.
Men der er forskel både på størrelsen og udseendet af bakterierne. Hvor bakterierne for de ikke
forurenede rør var meget små, på grænsen til det visuelt synlige, er bakterierne fra de forurenede rør af
en anderledes karakter. På Figur 4.17 og Figur 4.18 kan det ses, at bakterierne er større og mere lodne.
Det kunne tyde på, at der, om ikke i antal så typemæssigt er en forskel på de forurenede og ikke
forurenede rør. Noget tilsvarende ses også efter en kloring.
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4.5 Resultatopsamling
For at skabe et bedre overblik over undersøgelserne af de mikrobielle parametre, er de vigtigste
resultater er vist i Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Oversigt over de vigtigste resultater
Resultat
Kommentar
Baseline
Der er lavet en baseline for det mikrobielle niveau
før tilsætning af forurening og klor.

Mikrobiel eftervækst

Der er blevet sporet en mikrobiel eftervækst i
systemet efter kloringen. Eftervæksten er set både i
vandfasen og i biofilmen. Eftervæksten havde
maksimum efter 12 dage. Maksimumværdierne er
vist i nøgletals kolonnen.

Ens udvikling i MF og UF for
Kim22 og KimR2A før kloring.
Efter kloring var der flest
bakterier i de forurenede rør
Fine kurver for P17 og NOX i
AOC bestemmelserne

De forurenede og ikke forurenede rør havde et fald i
bakteriekoncentrationerne
efter
forureningstilsættelsen og indtil kloringen.
Maksimum ligger mellem inkubationsdag 5 til 10
undtagen prøveudtagningsdag 17. P17 er
dominerende og dermed betydende for AOC
koncentrationen.

AOC bestemmelserne

Kortvarig stigning i AOC
koncentrationen efter kloring
Forskel i bakterie udseende
og størrelse i biofilmen
Coliforme bakterier

Nøgletal
Vandfasen:
.
5
Kim22: 1,5 10 CFU/ml
.
KimR2A: 4,5 105 CFU/ml
AOC: 150 µg C/l
NVOC: 3,5 mg C/l
Biofilm:
.
4
2
Kim22: 2,2 10 CFU/cm
KimR2A: 1,2.105 CFU/cm2
Vandfasen:
.
5
Kim22: 6,0 10 CFU/ml
.
KimR2A: 8,0 105 CFU/ml
AOC: 234 µg C/l
NVOC: 7 mg C/l
Biofilm:
.
6
2
Kim22: 1,0 10 CFU/cm
.
6
KimR2A: 2,3 10 CFU/cm2

Koncentrationsinterval:
MF: 95 til 189 µg C/l
UF: 40 til 234 µg C/l
Vandtanken: 108 µg C/l
Umiddelbart efter kloringen steg AOC indholdet i
UF1, UF2 og MF1 med et efterfølgende
koncentrationsfald.
Billeder af inkuberede agarplader for biofilmprøver
viste visuelle forskelle mellem prøveudtag fra de
forurenede og ikke forurenede rør.
Der blev ikke detekteret coliforme bakterier i
hverken vandfasen eller biofilmen efter dag 11. 3
dage før kloringen.
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5 Diskussion
I dette afsnit vil det opsatte modelsystem blive sammenlignet med tidligere forsøgssystemer både
kvalitativt og dernæst kvantitativt. Endeligt vil den mikrobielle udvikling i systemet blive diskuteret
samtidig med, at der vil blive vurderet hvorfor der var en mikrobiel eftervækst efter kloringen.

5.1 Modelsystemet
Ved at have stikledninger, som oprindeligt har været brugt i en husinstallation, bliver systemet mere
virkelighedstro. Derfor adskiller modelsystemet sig fra andre modelsystemer, som tidligere er blevet
opsat for at undersøge kloringens og forureningers virkning på vandsystemer og biofilmen. Der er
tidligere lavet eksperimentalt arbejde med kunstige ledningsnet, som det kan være nyttigt at
sammenligne modelsystemet med. F.eks. har Boe-Hansen et al. opstillet et system til måling af bl.a.
biofilm, hvor der er brugt nye firkantede rustfrie stål rør og recirkulation (Boe-Hansen et al, 2002(a)).
Det gør, at resultaterne er svære at sammenligne. Ligeledes kan det være svært at sammenligne med
Codony et al. som brugte glasrør i en undersøgelse af effekten af ikke kontinuerlig kloring (Codony et al.,
2005).
Det var formålet at sammenligne resultaterne fra modelsystemet med forureningssagen i Køge. Ved at
ledningsstykkerne stammer fra Køge, og er udtaget fra det mest forurenede område, er resultaterne
endnu mere sammenlignelige, end hvis de havde været fra andre vandforsyninger.
Modelsystemet er dermed enestående, da der ikke tidligere har været lavet lignende undersøgelser
med brugte støbejernsrør.

5.2 Resultatdiskussion
Der blev talt høje bakteriekoncentrationer i systemet. Bl.a. var baselinen for Kim22 på 1,5.105 CFU/ml og
eftervæksten nåede en maksimumskoncentration på 6,0.105, som er meget højt sammenlignet med
grænseværdien for Kim22, der er på 200 CFU/ml (Tabel 2.1). Til sammenligning var de højest målte Kim22
koncentrationer i forureningssagen i Køge 7300 CFU/ml 2 uger efter kloringen (Ambrosius & Juel-Berg,
2007). Der er derfor tale om et meget højt bakterieniveau, som gør, at man ikke umiddelbart kan
sammenligne modelsystemet med en normal husinstallation eller et vandforsyningssystem.
Biofilmprøverne gav en Kim22 baseline på 2,2.104 CFU/cm2 og en KimR2A baseline på 1,2.105 CFU/ml med
en metode, som er blevet brugt af Boe-Hansen et al.. De fandt KimR2A værdier for biofilmprøverne på
mellem 103 og 104 CFU/cm2, med en inkubationstid på 7 dage, og en inkubationstemperatur på 15 oC
(Boe-Hansen et al., 2002(a)). Biofilmprøverne varierede dermed mindre end koncentrationerne talt i
vandfasen, selvom inkubationstiden og temperaturen var anderledes.
Ved at sammenligne Kim22 med KimR2A koncentrationerne kunne yieldfaktoren bestemmes.
Sammenligningen viste en faktor på mellem 1 og 17, med et gennemsnit på 3,2. Sammenlignes det med
resultater opnået af Jørgensen et al., er faktoren i nogenlunde samme størrelsesorden. Her var KimR2A
niveauet ca. 8 gange højere end for Kim22 (Jørgensen et al., 2002(b)).
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I forbindelse med AOC bestemmelsen blev der observeret meget høje koncentrationer af P17 bakterier i
forhold til NOX bakterierne. Da begge kulturer gror på forskellige substrater, kan det betyde, at der var
flere substrater i systemvandet som P17 kulturerne kunne gro på. P17 kan gro på substrater som de
fleste aminosyrer, flere carboxylsyrer, carbohydrater og aromater. NOX bruger fortrinsvis carboxylsyrer,
som formalat, oxalat, glycolat og glyoxylat, der ikke bruges af P17. Normalt er det carboxylsyrer, altså
NOXs foretrukne substrat, der dominerer i drikkevand genereret fra grundvand, hvorimod P17
foretrukne substrater dominerer i drikkevand genereret fra overfladevand (van der Kooij, 1995). Dette
indikerer, at vores system ikke direkte kan sammenlignes med et drikkevandssystem i Danmark, da ca.
99 % af det danske drikkevand er grundvands genereret (DanVA, 2008).
AOC koncentrationerne i systemet var på 40 µg C/l til 234 µg C/l med de fleste bestemmelser på over
100 µg C/l. Baselineniveauet blev således på baggrund af målingerne før forureningstilsættelsen og
kloringen bestemt til at være på 150 µg C/l. I dansk drikkevand er der oftest 4 til 39 µg C/l (Jørgensen et
al., 2002a), og en koncentration på <10 µg C/l regnes ikke for at forårsage betydende eftervækst (Van
der Kooij, D.&Veenendal, H., R., 1995). Dette viser, at det også på baggrund af AOC målingerne er svært
at sammenligne modelsystemvandet med normalt dansk drikkevand, fordi koncentrationerne er høje.
Det blev fastslået, at NVOC koncentrationerne fra danske vandværker ligger mellem 1,1 mg C/l og 5,2
mg C/l (Jørgensen et al., 2002b). Resultaterne fra modelsystemvandet lå i nogenlunde samme interval.
Det skal bemærkes, at NVOC koncentrationerne er sammenlignelige med dansk drikkevand, mens AOC
koncentrationerne er meget højere end i almindeligt dansk drikkevand.
For at undersøge hvor stor en andel af NVOC koncentrationen der er let tilgængelig for bakterier, så er
der blevet foretaget en sammenligning mellem NVOC og AOC. NVOC/AOC faktoren blev udregnet og
fremgår af Tabel 5.1.
Tabel 5.1 Forholdet mellem NVOC og AOC i modelsystemet udregnet for rørene med og uden forurening tilsat.
Faktor (NVOC/AOC)
Med forurening Uden forurening
Gennemsnit
20,1
20,9
Faktor
Minimum
14,7
9,0
Maksimum
27,0
53,2
Standard afvigelse
4,5
14,3

Faktoren, der beskriver forholdet mellem NVOC og AOC, ligger gennemsnitligt på ca. 20, hvilket kan ses
på Tabel 5.1. Dermed udgør AOC ca. 5 % af det samlede NVOC indhold. Jørgensen et al. har også
sammenlignet AOC og NVOC og her udgør AOC ca. 2 % af NVOC indholdet, hvilket er lavere end
værdierne fra modelsystemet (Jørgensen et al., 2002a). Dette kan forklares med de høje AOC værdier
målt i modelsystemvandet. Hem et al. har også sammenlignet TOC og AOC i norsk drikkevand og fandt
at AOC udgør ca. 7 %. Denne sammenligning stemmer mere overens med de undersøgelser der er
foretaget i dette projekt.
Et af formålene ved at undersøge NVOC indholdet var, at det kan sammenlignes med AOC. Der er lavet
en graf over udviklingen i NVOC og AOC (Appendiks L). Den viser, at der er en nogenlunde sammenhæng
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mellem NVOC og AOC tallene, således at NVOC tallene kan bruges som indikator for AOC værdien.
Fordelen ved NVOC tallene er, at de mindre ressourcekrævende at generere. På den baggrund kan det
konkluderes, at AOC koncentrationerne ikke ændrer sig betydeligt igennem systemet.
Der er generelt et højt bakterie- og AOC koncentrationer i modelsystemet. Det gør, at man ikke
umiddelbart kan sammenligne resultaterne med andre vandforsyningssystemer. Men det har til
gengæld den force, at kloringens effekter tydeliggøres yderligere.

5.2.1 Diskussion af det bakterielle niveau
Som tidligere nævnt var koncentrationerne af Kim22, KimR2A og AOC langt højere end i almindeligt
drikkevand. Baggrunden for de høje koncentrationer vil blive vil blive diskuteret i dette afsnit.
For at finde ud af hvorfor der var så høje bakteriekoncentrationer i systemet, blev der foretaget ATP
målinger forskellige steder i systemet. Disse resultater blev præsenteret i afsnit 4.1.3. ATP er en
indirekte måde at måle bakterieindholdet i vandet, men en høj ATP værdi er i dette tilfælde en indikator
for hvor i modelsystemet, der er en kraftig mikrobiel aktivitet. Således konkluderer Corfitzen et al, at der
er en næsten lineær sammenhæng mellem ATP og AOC koncentrationen (0,0002 pg ATP/CFUP17) i
forbindelse med afgivelse fra forskellige polymere materiale som f.eks. PVC slanger (Corfitzen et al.,
2002). Sammenligningen skal ses i lyset af, at det er i et andet system, før det sammenlignes med det
opsatte modelsystems resultater.
Vandhanevandet er blevet undersøgt, da vandet til systemet stammer fra en gammel kælderinstallation,
og kommer gennem en 165 cm lang plastslange ind i vandtanken. Vandhanevandet havde en meget lav
koncentration på 3 pg ATP/ml, hvilket passer med værdierne for normalt dansk drikkevand, som er
mellem 0,4 og 7,5 pg ATP/ml (Jørgensen et al., 2002(b)).
Derimod blev der målt høje ATP koncentrationer i vandtanken og i udløbet fra pumpen. Der er
forskellige formodninger om, hvad der er grunden til den høje ATP koncentration i vandtanken. Tanken
er fremstillet af rustfrit stål og blev renset og udskyllet før ibrugtagning (jf. afsnit 3.1.1). Desuden var den
indtil brug dækket af et låg, således at der ikke kunne komme forurening ind i tanken. Det betyder til
gengæld også, at der ikke har været biofilm på siderne i vandtanken. Det medfører, at den skulle
opbygges i startfasen, hvilket formodes også at fremme bakterievæksten i vandfasen. ATP målingerne
på hele systemet blev foretaget 46 og 53 dage efter kloringen. Derfor er det ikke en opbygning eller
stabilisering af biofilmen, der er grunden til den høje ATP værdi. Tanken er lakeret på indersiden. Det
formodes, at maling og andre stoffer, der forhindrer oxidering af metal, afgiver organisk materiale. En
afgivelse fra det beskyttende lag på indersiden af tanken kan derfor være en mulig forureningskilde.
Der kan også have været afgivelse af organisk materiale fra pumpen lavet af plastik og dens
dertilhørende PVC slange. Ca. 60 cm af slangen var konstant dækket af vand, hvilket fremmer afgivelsen
af organisk materiale fra PVC slanger, som er blevet målt til >10.000 pg ATP/cm2 (Corfitzen, 2004).
Sammenholdes det med en høj opholdstid på over 11 timer, kan det forklare de høje måleresultater
mellem 853 og 1607 pg ATP/ml i udløbet af PVC slangen. 1607 pg/ml vil svare til en AOC koncentration
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på ca. 1950 µg C/l. Koncentrationen fra PVC slangens udløb er sandsynligvis blevet målt for høje, da
udtagningsmetoden kan have løsrevet en ekstra mængde bakterier fra biofilmen (jf. afsnit 4.1.3).
I vandtanken er der både blevet målt for AOC koncentrationen og ATP koncentrationen, før der blev
lavet ændringer på systemet. Sammenholdes det med den lineære sammenhæng Corfitzen et al. fandt,
kan der ses ligheder. I tanken blev der målt ATP koncentrationer på mellem 39 og 209 pg ATP/ml, hvilket
svarer til 1,9.105 og 1,05.106 CFUP17/ml. Nmax for tanken var 4,4.105 CFUP17/ml. Dermed kan der ses en
sammenhæng mellem AOC og ATP bestemmelserne, som samtidig underbygger de anvendte metoder.
Det kan dermed fastslås at det høje bakterielle niveau er i systemet fordi, at der er afgivelse af organisk
materiale fra enten vandtanken eller PVC-slangen.

5.3 Den mikrobielle udvikling i modelsystemet
5.3.1 Baseline
Baselinen for Kim22 koncentrationen i modelsystemet var på 1,5.105 CFU/ml i dagene før tilsætningen af
forureningen. Sammenlignes dette tal med det normale niveau i en husinstallation er det som før nævnt
meget højt. Som tidligere fastlagt, så kan det forhøjede bakterieantal enten skyldes materialerne i
modelsystemet, eller påvirkningen som systemet bliver udsat for. I tiden før dag 1 var der recirkulation i
modelsystemet med højere flow. Kim22 koncentration var lavere med recirkulationen, men ændringen i
flowet gjorde, at bakterieniveauet steg. Det kunne tyde på, at opholdstiden og flowhastigheden var en
afgørende parameter for bakterieantallet. Samtidig kunne det også tyde på, at nyt substrat blev tilført
ved det semikontinuerte gennemflow.
AOC indholdet i systemet før spildevandstilsættelsen var mellem 124 og 192 µg C/ml. Derfor kan en AOC
koncentration forklare de høje bakterieværdier, der var i systemet.

5.3.2 Spildevandstilsætningen
Sammenlignes spildevandets bakterieniveau med modelsystemets mikrobielle baseline kan der med
undtagelse af coliforme bakterier ikke observeres en stor forskel. Spildevandet indeholdt ca. 630 µg C/l,
hvilket kun er omkring 3-4 gange niveauet for AOC baselinen i vandet. Der var heller ikke en stor forskel
på Kim22 koncentrationerne. Spildevandet indeholdt med 3,8.105 CFU/ml, hvilket var ca. dobbelt så høje
Kim22 koncentrationer som modelsystemvandet. Dermed kan det diskuteres, i hvilket omfang
spildevandstilsætningen overhovedet kan karakteriseres som en nævneværdig forurening. Kim22 tallene
faldt efter spildevandstilsætningen. Den samme udvikling kunne observeres i forureningssagen i Køge,
hvor Kim22 koncentrationen heller ikke steg, mens der stadig var forurening i ledningsnettet.
Forureningen kunne derfor ikke detekteres på baggrund af Kimtallene. I Køge blev forureningen tydelig, i
det der blev målt coliforme bakterier, patogener og vira i vandet. I spildevandet tilsat til modelsystemet
kunne der også detekteres coliforme bakterier. Spildevandet indeholdt >2,5.105 coliforme bakterier pr.
100 ml. På den baggrund er der blevet tilført en forurening til systemet.
Det er bemærkelsesværdigt, at bakterieniveauet ikke steg i de rør, hvor der blev tilsat 12 liter
spildevand(MF), med en AOC koncentration på ca. 630 µg C/l, hvilket i alt svarer til 7500 µg C. I de ikke
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forurenede rør var den daglige mængde AOC, der blev tilført gennem systemvandet, ca. 150 µg C/l,
svarende til 900 µg C med et flow på 3 l/t. Idet der blev tilført ca. 8 gange så stor mængde AOC i de
forurenede rør er det overraskende, at der ikke kunne observeres en større forskel i bakterieniveauet
mellem MF og UF, da spildevandet under tilsætningen havde en opholdstid på 24 timer i
modelsystemet. Endvidere er det som tidligere nævnt ofte kulstof, der er den begrænsende faktor i
mikrobiel aktivitet i ledningsnettet (van der Kooij, 1982).

5.3.3 Gennemskylning
De første 24 timer efter spildevandstilførslen blev flowet i systemet stoppet, for at spildevandet kunne
nå at påvirke biofilmen. Derefter blev udskylningen sat i gang.
Opholdstiden for vandet før spildevandstilsætningen var 17 min i de to gange en times gennemskylning
der var dagligt, med et flow på 3 l/t. Fordelt over hele dagen var opholdstiden 205 min. Ændringen i
flowet til 5,5 l/t ændrede opholdstiden til 8 og 193 min (Appendiks M). Opholdstiden i Køge var ca. 110
min fordelt over hele dagen under den kraftigste udskylning på 1000m3/dag (Appendiks M). I Køge blev
der også skyllet i intervaller, hvor der dog mangler de eksakte data.
For at kunne sammenligne modelsystemet med Køge forureningen er flowhastighederne blevet
udregnet for begge systemer. Mens flowhastigheden var mellem 0,08 til 0,5 m/min, blev der for Køge
udregnet et flow på 6,4 m/min (Appendiks O). Selvom flowhastigheden var mellem 14 og 85 gange
højere i Køge, kunne forureningen ikke skylles ud i Køge.
Efter 7 dages udskylning af systemet, kunne der ikke detekteres coliforme bakterier i vandfasen efter en
straksprøve. Samtidig var Kim22 koncentrationen på niveau med baselinen, hvilket var mellem 1 og 2.105
CFU/ml. Det tyder på, at udskylningen af modelsystemet fungerede. Til forskel for forureningen i Køge
blev biofilmen også undersøgt i modelsystemet. Resultaterne viste, at der efter 7 dages gennemskylning
ikke kunne detekteres flere coliforme bakterier i biofilmen. Koncentrationen i de forurenede og ikke
forurenede rør var på nogenlunde samme niveau under gennemskylningen. Dette kan hænge sammen
med at systemet havde mindre dimensioner, og derfor ikke genspejler observationerne fra Køge.
Systemet i Køge var mere kompleks og større end modelsystemet, så derfor var udgangspunktet
anderledes. Det viste sig dog i modelsystemet, at det var muligt at skylle en forurening ud af systemet.
Dette blev observeret udelukkende på baggrund af coliforme bakterier og Kim22 prøver på vandfasen og
biofilmen.
Dermed kan det konkluderes, at det ikke er flowhastigheden, men systemets opbygning, der er
afgørende for om en vandforurening kan skylles ud.

5.3.4 Kloring
Kloringen blev gennemført med en koncentration på 15 mg/l. Kloringen foregik ved en pH på 7,3, hvilket
medførte, at der var en stor koncentration af HOCl på ca. 70 %. Efter et døgns kontakttid blev den frie
klor målt til >10 mg Cl/l, og dermed vurderet til at ligge mellem 10 og 12 mg Cl/l. Det giver en CT værdi
på mellem 14400 og 17280 mg.min/l (Appendiks N). CT værdien er vurderet højt nok til at dræbe alle
patogener, der måtte være i systemet (jf. Tabel 2.2). Kloringens effekt kunne både ses på de meget lave
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bakteriekoncentrationer af Kim22 og KimR2A i vandfasen, samt på Kim22 koncentrationerne i biofilmen.
KimR2A koncentrationen i biofilmen kort efter kloringen viste ikke det samme fald som Kim22
koncentrationen.
En klorkoncentration på 12,5 mg/l er vurderet til at dræbe 29 % af biofilmen i en vandtank (LeChavallier,
1990). I dette tilfælde var kloringen langt mere effektiv, da bakteriemængden i biofilmen blev reduceret
med 99 % for Kim22 (jf. afsnit 4.4.1).
Kloringens effekt på coliforme bakterier og E. coli kunne ikke eftervises, da der heller ikke før
klortilsætningen blev detekteret hverken coliforme bakterier eller E. coli bakterier. Undersøgelser af
biofilmens koloni morfologi efter kloring, viste at der var forskel på bakterietyperne i de forurenede og
ikke forurenede rør, selvom de havde undergået den samme kloringsdosering. Det kunne tyde på, at
kloren ikke dræbte alle bakterierne i biofilmen.

5.3.5 Mikrobiel eftervækst
Mikrobiel eftervækst kunne ses i modelsystemet, som der også er observeret i andre undersøgelser
(Codony et al., 2004).

Kim22 udviklingen i systemet sammenlignet med Køge
gennemsnittet.
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Figur 5.1 Den gennemsnitlige Kim22 koncentrationsudvikling i systemet for både den forurenede og den ikke
forurenede del samt gennemsnits Kim22 koncentration i Køge efter kloringen. Koncentrationerne er vist med
forskellige Y-akser og med en forskellig størrelsesorden for koncentrationerne.

I Køge kunne der også ses en mikrobiel eftervækst, der toppede ca. 14 dage efter kloringen (Ambrosius
& Juel-Berg, 2007). De første 7 dage efter kloringen var bakterieantallet på nogenlunde samme niveau
som før kloringen. Herefter var der en mikrobiel eftervækst, som varede en måned. I Køge kunne
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eftervæksten ses for både Kim22, Kim37 og Endotoksiner. I dette tilfælde er der kun foretaget en Kim22 og
KimR2A undersøgelse. Sammenligningen af udviklingen i Kim22 tallene i Køge og modelsystemet kan ses i
Figur 5.1.
Den gennemsnitlige Kim22 koncentrationsudvikling i Køge og i modelsystemet er meget ens. På Figur 5.1,
kan det ses, at størrelsesorden derimod er meget forskellig, da der var 1000 gange flere bakterier i
modelsystemet end i Køges ledningsnet. Det kan ses, at eftervæksten i begge systemer følger den
samme udvikling, med en lav koncentration efter kloringen, og et maksimum efter 12 til 14 dage.
Samtidig med faldende koncentrationer efter 15 til 20 dage. Koncentrationsudviklingen viser også, at
modelsystemet kan genspejle eftervækstprocesserne i et vandforsyningsledningsnet, selvom
bakteriekoncentrationerne var på et højere niveau.
Under forureningen kunne der ikke måles en stigende bakteriekoncentration af hverken Kim22 eller
KimR2A. Men efter kloringen kunne eftervæksten allerede observeres efter 2 dage. Eftervæksten i Kim22
koncentrationerne varede 14 dage, indtil koncentrationerne faldt. KimR2A koncentrationerne var ved
prøvetagningens afslutning stadig ikke faldet, hvilket tyder på en stadig vedvarende eftervækst. Der
kunne observeres mindre forskelle i længden af eftervæksten mellem modelsystemet og Køge, hvilket
kan tilskrives systemstørrelserne.
Codony et al. har også observeret en mikrobiel eftervækst efter en kloring. I en undersøgelse af effekten
af en ikke kontinuerlig kloring observeredes også en mikrobiel eftervækst. Initialt var Kimtallet før
kloringen på mellem 103 til 104 CFU/ml med enkelte målinger højere end 104 CFU/ml. Efter kloringen
steg Kimtallet til mellem 104 og 105 CFU/ml. Codony et al. kunne konkludere, at mikrobiel aktivitet i
biofilmen medførte en mikrobiel aktivitet i vandfasen (Codony et al., 2005). Dette projekt viser
tilsvarende resultater, hvilket kan ses på Figur 5.2.
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Figur 5.2 Figurerne viser en sammenligning af koncentrationerne i biofilm og vandfasen i perioden lige efter
kloringen, dag 14, og frem til dag 32. Udviklingen er vist for både i Kim22 og KimR2A, og både for de forurenede
rør (MF) og de ikke forurenede rør (UF).

Figur 5.2 viser, at der ofte er aktivitet i vandfasen og biofilmen samtidigt. I særdeleshed har kurverne for
Kim22 et identisk forløb. Der er generelt en forsinkelse i koncentrationerne i biofilmen i forhold til
koncentrationerne i vandfasen. Der kunne formodes, at en begyndende stigning af Kim22
koncentrationen i biofilmen får bakterieantallet i vandfasen til at vokse.
En anden forklaring på den mikrobielle eftervækst kan være AOC indholdet og dets størrelse i forhold til
Kim22 koncentrationen. Hem et al. konkluderer, at eftervækst potentialet stiger 25 % efter en kloring,
baseret på AOC værdien (Hem et al., 1997). En stigning i AOC koncentrationerne efter kloring blev
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sporet i rørene uden forurening, hvorimod der ikke var den samme stigning i AOC koncentrationen i de
forurenede rør (jf. Figur 4.10). AOC koncentrationen stiger først, hvorefter den falder, hvilket kan ses på
Figur 5.3, mens Kim22 koncentrationen stiger i perioden lige efter kloringen. Dette indikerer, at den
stigende AOC koncentration efter kloringen blev brugt som substrat for bakterievæksten.

AOC og Kim22 i biofilm
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Figur
5.3
Sammenhængen
mellem
Kim22
gennemsnitskoncentrationerne
og
AOC
gennemsnitskoncentrationerne i vandfasen vist for
dagene efter kloringen. Kloringen foregik dag 14.
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Figur
5.4
Sammenhængen
mellem
Kim22
gennemsnitskoncentrationerne
og
AOC
gennemsnitskoncentrationerne i biofilmen vist for
dagene efter kloringen. Kloringen foregik dag 14.

Udviklingen for AOC og Kim22 koncentrationerne kan beskrives på den måde, at et fald i AOC
koncentrationerne betyder en stigning i Kim22 koncentrationerne, hvilket kan ses på Figur 5.3 og Figur
5.4. Specielt fra dag 17 kan det ses, at et stort fald i AOC koncentrationen i de ikke forurenende rør
medfører en signifikant stigning i Kim22 koncentrationen. I rørene med forurening er der ikke en særlig
stor ændring i AOC koncentrationen, men der er heller ikke en stor ændring i Kim22 koncentrationen.
Der blev dermed konstateret en sammenhæng mellem Kim22- og AOC koncentrationerne i dagene efter
kloringen både i biofilmen og vandfasen. Stigningen i bakteriekoncentrationerne medførte efterfølgende
et fald i AOC koncentrationen, da tilvæksten i bakteriekoncentrationen er begrænset af det tilgængelige
kulstof.
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5.3.5.1 Massebalance
Massebalancen for systemet blev udregnet på baggrund af vandfasens Kim22 koncentrationen i udløbet,
indløbet samt i biofilmen af modelsystemet. Til denne undersøgelse er der blevet benyttet et
gennemsnit mellem alle fire rør. Forurenede som ikke forurenede. Dette er blevet gjort, da MF og UF
havde samme udvikling. Koncentrationen i indløbet er fastsat som vandtankens Kim22 baseline, da der
ikke blev udtaget nok målinger fra tanken. Den fastsatte Kim22 baseline var en koncentration på 1,5.105
CFU/ml.
Tilvæksten i Kim22 koncentrationen pr meter i vandfasen blev udregnet på baggrund af en opstillet
massebalance for modelsystemet, omregnet til pr rørmeter i modelsystemet. Massebalancen ser ud på
følgende måde:
;Z A ;FZ

∆;

Hvor ;Z er Kim22 koncentrationen i udløbet, ;Z er koncentrationen der kommer ind i modelsystemet
fra vandtankens indløb, og ∆; er bakterietilvæksten i systemet.
For at finde tilvæksten i bakterieantallet pr meter benyttedes følgende formel.
∆;JU A

;Z S ;FZ
[øJU
$

For at undersøge sammenhængen mellem bakterietilvæksten i vandfasen pr meter med bakterieantallet
i biofilmen, skal koncentrationen i biofilmen omregnes til antal bakterier (N) pr rørmeter.
;]DJ/JU A ;J _ ,DPZ/øJU
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Figur 5.6 Sammenhæng mellem tilvæksten af Kim22
koncentrationen pr meter i vandfasen med Kim22
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modelsystemet. Vist med logaritmisk Y-akse.
Y

Bakterieantallet i biofilmen er gennemgående højere end tilvæksten i Kim22 antallet i vandfasen, som
det kan ses på Figur 5.6.. Udviklingen i Kim22 koncentrationerne i både vandfasen og biofilmen er meget
ens, hvilket kan ses på Figur 5.5.
5 . Samtidig med at bakteriekoncentrationen i biofilmen stiger, stiger
bakteriekoncentrationen i vandfasen. Selvom der kunne observeres en bakterievækst begge steder, så
var koncentrationen og væksten i biofilmen meget højere. Dette underbygger formodningen
for
om, at en
eftervækst i biofilmen forårsager en eftervækst i vandfasen, hvilket også ses af koncentrationsforskellen
efter dag 15. Denne forskel indikerer meget tydeligt, at det er biofilmen der påvirker vandfasen, da
koncentrationen i biofilmen err op til mellem 10 og 70 gange større end tilvæksten i vandfasen, hvilket
kan ses på Figur 5.6.
Der blev påvist en sammenhæng mellem bakterieantal i biofilmen og vandfasen. Bakterieantallet i
biofilmen pr rørmeter havde en tilvækst og dermed samme udvikling som bakterietilvæksten i
vandfasen. Det betyder, at der var en bakteriefluks fra biofilmen til vandfasen.
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5.3.5.2 Fluksberegninger
For at udregne hvilken fluks af bakterier (Kim22) der må være i systemet bruges formlen
∆4 A ` _

1
∆4 _ [
_ab `A
[
1_a

Fluksen (J) er udregnet på baggrund af en opholdstid (τ) på 480 minutter, s er overfladearealet og V er
volumen i røret. Det svarer til den gennemsnitlige opholdstid for et system med et flow på 3 l/t. Kim22 er
udtaget som straksprøver, hvor opholdstiden har været op til 8 timer (appendiks D). For et bedre
overblik og fluksen fra biofilm til vandfasen er den illustreret grafisk på Figur 5.7.

Figur 5.7 Fluksen af bakterier fra biofilm til vandfasen.
Tabel 5.2 De nødvendige fluks værdier for de forskellige dage
Dag Delta C [CFU/ml] Fluks [CFU/(cm2.min)]
.
4
4
8,57 10
110
.
1
15
6,72 10
86
.
5
20
1,16 10
149
.
4
22
6,71 10
86
.
5
26
3,07 10
395
29
4,03.105
518
.
5
32
1,66 10
213

Den maksimale fluks er 518 CFU/(cm2.min)(Tabel 5.2), der er nødvendig for at tilvejebringe de høje
bakteriekoncentrationer i udløbet. I denne udregning er der ikke taget højde for vækst i selve vandfasen.
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6 Konklusion
Der er i dette projekt opbygget et modelsystem af støbejernsrør, som har været i brug som stikledninger
i Køge. Modelsystemet blev udsat for en udskylning og en kloring i spildevandsforurenede rør og ikke
forurenede rør. Igennem hele forsøgsperioden på 97 dage, blev der udtaget vand- og biofilmprøver fra
systemet og analyseret for Kim22, KimR2A, coliforme bakterier, AOC, NVOC og ATP. Undersøgelsen
adskilte sig fra tidligere udførte kloringsundersøgelser, da modelsystemet er bygget af stikledninger,
samtidig med, at biofilmen blev undersøgt parallelt med vandfasen.
Det kan konkluderes, at det er muligt at skylle en forurening ud af et modelsystem, som har dimensioner
svarende til det opsatte. Dette er konkluderet udelukkende på baggrund af coliforme prøver på
vandfasen og biofilmen, der var under detektionsgrænsen på 1 CFU/100ml. Modsat var det ikke muligt
at skylle sig ud af forureningen i Køge, men med en meget mindre modelsystem var det muligt.
Efter kloringen var der en mikrobiel eftervækst i både biofilmen og vandfasen, analyseret som Kim22 og
KimR2A. Denne eftervækst kunne observeres uanset om der havde været forurening i rørene eller ej.
Eftervæksten havde samme udviklingsforløb som under vandforureningssagen i Køge.
Der var ikke forskel på udviklingen i Kim22 og KimR2A bakterieantallet for de forurenede og ikke
forurenede rør. Der var det samme bakterieantal i de forurenede og ikke forurenede rør i både
biofilmen og vandfasen, der blev alligevel fundet forskelle i biofilmens koloni morfologi, selv efter
kloringen.
Der blev påvist en sammenhæng mellem bakterieantal i biofilmen og vandfasen. Bakterieantallet i
biofilmen pr rørmeter havde en tilvækst og dermed samme udvikling som bakterietilvæksten i
vandfasen. Der blev desuden eftervist, at bakterieantallet pr rørmeter er 10 til 70 gange højere i
biofilmen end tilvæksten i vandfasen efter kloringen, hvilket medfører en høj koncentrationsgradient
mellem vandfasen og biofilmen. Det betyder, at der var en bakteriefluks fra biofilmen til vandfasen.
Der blev konstateret en sammenhæng mellem Kim22- og AOC koncentrationerne i dagene efter
kloringen både i biofilmen og vandfasen. De første 3 dage efter kloringen er der en tilvækst i AOC
koncentrationerne i vandfasen. I samme periode steg Kim22 og KimR2A koncentrationerne. Stigningen i
bakteriekoncentrationerne medførte efterfølgende et fald i AOC koncentrationen, da tilvæksten i
bakteriekoncentrationen er begrænset af det tilgængelige kulstof. Samtidig betød et konstant Kim22
bakterieantal også en konstant AOC koncentration. Sammenhængen kunne iagttages både for
vandfasen og biofilmen, samt for de forurenede og ikke forurenede rør.
På baggrund af vores undersøgelser kan det derfor konkluderes, at en tilvækst i AOC indholdet samt en
tilvækst af bakterieantallet i biofilmen er årsag til den mikrobielle eftervækst i vandfasen.
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6.1 Perspektivering
I rapporten er der blevet undersøgt forskellige problemstillinger. Der har været speciel fokus på
eftervækst som følge af en kloring. I det følgende er der anført en række problemstillinger, som i
forlængelse af denne rapport kunne undersøges yderligere:
•

En af rapportens hovedkonklusioner er, at biofilmen er grunden til den mikrobielle eftervækst i
ledningssystemerne efter en kloring. Derfor kunne det være relevant at undersøge mere om
biofilmen i forurenede eller ikke forurenede rør. Og i særdeleshed efter en kloring. Hvordan ser
biofilmen ud? Dræber kloren alle patogene bakterier? Er der døde aflejringer på selve
biofilmen?

•

Har rørmaterialet en indflydelse på biofilmen og dermed eftervæksten? Ville eftervækst
potentialet være det samme i f.eks. PEX rør som i støbejernrørene?

•

Ligesom i Køge, er modelsystemet blev kloret med frit klor. Det er også muligt at benytte klor
dioxid. Er det muligt, at klor dioxiden ville forårsage en eftervækst med mindre
bakteriekoncentrationer?

•

Er eftervækstpotentialet defineret ved klorkoncentrationen og CT værdien? Ville en mindre
klordosering effektivt dræbe alle patogener og samtidig formindske eftervækstpotentialet?

•

Det virker som om det er umuligt at rense et vandsystem med klor uden at den uønskelige
eftervækst forekommer. Det kunne derfor være en mulighed at undersøge alternative
rensemetoder.

•

Der kunne fokuseres på, hvordan man med den tilegnede viden kan forbedre
kloringsprocesserne og formindske eftervækstpotentialet.
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Appendiks A
Tabel A Før kloring skal følgende handlinger udføres (Danske Vandværkers Forening, 1999)
Step

Handling

1.

Ledningsstrækningen forudsættes renset

2.

Ledningsstrækningen frakobles det øvrige ledningsnet, og forbrugerens stophaner skal lukkes

3.

De nødvendige slange- og rørforbindelser, aftapningshaner, neutraliseringskar og afledningsforhold
etableres

4.

En kloropløsning forberedes

5.

Kloropløsningen pumpes fra karret ved hjælp af pumpen ind på ledningsstrækningen

6.

Når ledningsstrækningen er fyldt op, fortsættes processen med åben ventil på skylleledningen, indtil
vandet ved prøveudtagningshanen viser et frit klorindhold på mindst 15 mg/l

7.

Ledningssystemet lukkes og henstår i 2 døgn

8.

Efter kontakttiden udtages en prøve, der skal vise et indhold af frit klor, er dette ikke tilfældet bør
proceduren gentages

9.

Ledningen skylles fri for klor. Konstater dette eksempelvis ved hjælp af teststrips. Herefter sættes
ledningen i drift

10.

Efter nogle dages drift analyseres vandet for at konstatere om desinfektionen er lykkedes, ellers må
proceduren gentages
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Appendiks B
Klorudregningen:
For at udregne hvor meget NaOCl der er brug for, for at fremstille en opløsning på 15 mg Cl/l, så skal der
findes ud af hvor mange g/l der er i de eksisterende Natriumhypokloridopløsninger. I dette tilfælde blev
der arbejdet med en 10 % NaOCl opløsning (Volumen %).

Massefylde (NaOCl) :

ρ = 1,07 g/cm 3
10% ΝaOClopløsning
1 l opløsning ⇒ 0,100 l NaOCl
C ( NaOCl ) = 1070 g/l ⋅ 0,100 λ = 107,0 g/l
Klormængden for en 15 mg/l kloropløsning:

V = 100l
C = 15mg / l
m = 1500mg = 1,5 g
1,5 g
= 0,042mol ⇒ 0,042mol / l
35,5 g / mol
1molCl = 1molNaOCl ⇒ 0,042molNaOCl
mol (Cl ) =

m( NaOCl ) = 0,042mol ⋅ 75,5 g / mol = 3,275 g

Beregning af NaOCl volumen ved brug af en 10 % NaOCl opløsning og et volumen på 100 l.

3,275g
= 0,031lNaOCl / 100l = 31mlNaOCl / 100l
107,0 g / l
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Appendiks C
Tabel C Udregning af podevolumen for AOC bestemmelserne. For NOX og P17, for dag 4 og dag 15, 17 og 19

Dag 4 P17

Dag 4 NOX

Ve = 200ml

Ve = 200ml

C e = 230CFU / ml

C e = 200CFU / ml

C f = 6,97 * 10 5 CFU / ml

C f = 1,51 * 10 7 CFU / ml

Vtilsat =

Ve * C e
= 66 µl
Cf

Vtilsat =

Ve * C e
= 3µl
Cf

Dag 15, 17 og 19 P17

Dag 15, 17 og 19 NOX

Ve = 200ml

Ve = 200ml

C e = 230CFU / ml

C e = 200CFU / ml

6

C f = 6,91 * 10 5 CFU / ml

C f = 1,26 * 10 CFU / ml
Vtilsat =

Ve * C e
= 37 µl
Cf

Vtilsat =

75

Ve * C e
= 58µl
Cf
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Appendiks D
Tabel D Prøveudtagning og kommentarer til de enkelte prøveudtagningsdage. Samt beskrivelse af de større
indgreb og forandringer på systemet.
Dato
30. januar
12. februar
28. februar
29. februar
29. februar

DAG

Prøver

Kommentar

Udtagningssteder
Systemet sættes op

Kim22
Kim22
1

03. marts

4

03. marts

4

03. marts
04. marts

4
5

06. marts

7

07. marts

8

07. marts

8

10. marts
11. marts
12. marts

11
12
13

12. marts
12. marts
13. marts
14. marts

13
13
14
15

14. marts

15

14. marts

15

16. marts

17

Kim22
Coliforme
TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
R2A Kim22
DAPI
TOC
Kim22
R2 A
Coliforme
ATP

TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
DAPI
Coliforme
Coliforme
TOC
Kim22
R2 A
Klor
Klor
Klor
AOC(a)
TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
Kim22
R2A
AOC(b)

Recirkulation
Recirkulation
UF1-UF2-MF1-MF2
Recirkulation blev afløst af gennemflow med timer
Blev udtaget med flow i minimum 10 min optil.
UF1-UF2-MF1-MF2UF1
(Coliforme)
Blev udtaget med flow i minimum 10 min optil.
UF1-UF2-MF1-MF2

Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

UF1

B/C forgreningen af systemet blev tilført 12 liter spildevand
Spildevandsanalyse

C-D blev udtaget efter PEX slangerne. A+B blev
udtaget efter jernrørene. Blev udtaget med flow i
minimum 10 min optil.
Blev udtaget med flow i minimum 10 min optil.

UF1-UF2-MF1-MF2-T

Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

UF1

Vandprøve
Biofilmprøve
Straksprøve
τ=10 timer

MF1
MF2
UF1-UF2-MF1-MF2

UF1-UF2-MF1-MF2

Hele systemet blev kloret ved 15 mg Cl/l
Der blev udtaget 3 gange mellem 16.30 – 18.30
UF1-UF2-MF1-MF2-T
Kl. 15.30
UF1-UF2-MF1-MF2-T
Kl. 10.00 straks
UF1-UF2-MF1-MF2-T
Kl. 13.00 med flow
Straksprøve.
UF1-UF2-MF1-MF2
Τ=10 timer.
Kl. 14.15
Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

UF1-MF2

Straksprøve.
τ=6 timer.

UF1-UF2-MF1-MF2
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17. marts

18

18. marts

19

19. marts

20

19. marts

20

21. marts

22

21. marts

22

25. marts

26

25. marts

26

26. marts

27

28. marts

29

28. marts

29

31. marts

32

31. marts

32

11. april

44

TOC
Kim22
R2 A
AOC(c)
TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
Kim22
R2A
TOC
TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
Kim22
R2A
TOC
TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
Kim22
R2A
TOC
ATP
TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
Kim22
R2A
TOC
TOC
Kim22
R2 A
Biofilm:
Kim22
R2A
TOC
ATP

Straksprøve.
τ=8 timer.

UF1-UF2-MF1-MF2

Straksprøve.
τ=8 timer.
Straksprøve.
τ=8 timer

UF1-UF2-MF1-MF2

Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

MF1-UF2

Straksprøve.
τ=8 timer

UF1-UF2-MF1-MF2

Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

UF1-MF2

Straksprøve.
τ=8 timer

UF1-UF2-MF1-MF2

Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

MF1-UF2

Straksprøve.
τ=8 timer
Straksprøve.
τ=8 timer

UF1-UF2-MF1-MF2-T

Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

UF1-MF2

Straksprøve.
τ=1 timer

UF1-UF2-MF1-MF2

Der blev undersøgt for et rørstykke på 3 cm

MF1-UF2

UF1-UF2-MF1-MF2

UF1-UF2-MF1-MF2

UF1-UF2-MF1-MF2-V
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Appendiks E
Flowmålinger med recirkulation i modelsystemet
140
120
Flow [l/t]

100
80
60
40
20
0
-30

-28

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Dato
UF1

UF2

MF1

MF2

Figur E Flowmålinger med recirkulation i systemet i opstartsfasen, før flowet blev ændret til semikontinuert
gennemflow dag 0.
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Appendiks F
pH og temperatur målinger på systemet
28

8
7,8
7,6
7,4

24

7,2
22

7
6,8

20

6,6
6,4

18

6,2
6

16
0

5

10

15

20

Dag
Temperatur

25
pH

Figur F Temperatur og pH målinger i perioden med semikontinuert gennemflow.
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Appendiks G

P17 og NOX udvikling - Spildevand dag4
3E+06

3E+06

CFU/ml

2E+06

2E+06

1E+06

5E+05

0E+00
0

2

4

6

8

10

12

Inkubationsdag
S1

S2

S3

S1

Figur G P17 og NOX udviklingen for AOC bestemmelsen af spildevandet
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Appendiks H
Kim22 udvikling i MF og UF

7E+05
6E+05

Kim22 CFU/ml

5E+05
4E+05
3E+05
2E+05
1E+05
0E+00
-32

Dag
-28

-24
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-16

-12

-8

-4

0

Figur H.1 Udviklingen i Kim22 før dag 0

Kim22 udvikling i MF og UF

Kim22 CFU/ml

1E+05
1E+04
1E+03
1E+02
1E+01
1E+00
0

4

8
MF

12

16

Dag

MFgns

20
UF

Figur H.2
2 Udviklingen i MF og UF vist på logaritmisk skala
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KimR2A udvikling i MF og UF
1E+06

KimR2A CFU/ml

1E+05
1E+04
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1E+02
1E+01
1E+00
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8
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MFgns
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Figur H.3 Udviklingen i MF og UF vist på logaritmisk skala

CFU/ml

Kim22 og KimR2A for UF1, UF2, MF1 og MF2
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25
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Figur H.4 Udviklingen i MF1, MF2, UF1 og UF2 sammenlignet
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Appendiks I
Noter til AOC tælling
AOC før forurening

Dag0
Dag3
Dag7
Dag10
Dag14

Alle tællingerne var mærkelige. Det er vurderet sammen med CBC at sætte P17 til
200 og NOX til 0
To kasseret for T
En prøve kasseret for S2 og S3
To kasseret for MF1 og en for T
En prøve kasseret for MF1 og S3

AOC(dag1 efter forurening)

Dag0

Dag3

Dag7

To prøver kasseret for MF1
En af UF1 tællingerne var højere ~ faktor 3 (P17) (ikke
kasseret).
Der blev kasseret en prøve for MF2
En plade kasseret for UF2, da NOX værdierne var ualmindeligt
høje
En prøve kasseret for UF1 og MF2

AOC(dag3 efter forurening)

Dag0
Dag3

P17 i UF2 varierede meget (1,80,100)
To plader kasseret for UF1

AOC(dag5 efter forurening)

Dag0

Dag3
Dag7

Ingen bakterier i MF1
Der var rigtig meget i UF2 i forhold til i de andre flasker
En UF1 tælling var højere end de andre 2
Alle tællinger var i størrelsesordenen 1-10 CFU/plade i
fortynding 10-3
En kasseret UF2 prøve
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Appendiks J
DAPI
Formål
For at tælle bakterieantallet i en vandprøve, kan farvestoffet DAPI bruges til at farve bakteriernes DNA
og RNA.
Teori
Det er både de levende og de døde bakterier der farves. Farvestoffet DAPI fluorescerer bakteriernes DNA
og RNA, sådan at det er muligt at tælle bakteriekoncentrationen under mikroskopet.
Materialer
Dapco og Tween beskrivelserne kan ses i (Albrechtsen, 1989).
Prøveudtagning
Prøverne stammer fra 3 cm jernrør med dertilhørende biofilm, som beskrevet i afsnit 3.1.3.1. De 10 ml
vandprøve tilsættes 200 µl 2 gange sterilfiltreret formalin.
Laboratoriearbejde
Prøven blev filtreret på et carbonfilter, således at bakterierne tilbageholdes på filteret. Før prøven blev
filtreret, blev et støttefilter anbragt på filterholderen. Dette støttefilter kan evt. genbruges hvis det ikke
er beskadiget. Før membranfiltreret sættes på støttefiltret, blev en dråbe sterilfiltreret mili-Q vand tilsat
for at sikre en bedre hæfteevne. Membranfilteret blev anbragt med den blanke side opad. Derefter blev
et steriliseret glas kolbe (formet som en skorsten) placeret på filteret. Vandprøven blev fyldt op i
skorstenen, og der blev tilsat 50 µl Dapi pr 10 ml til vandprøven. Skorstenen blev tømt ved, at der blev
suget med en vakuumpumpe. Dernæst blev 500 µl Dapco påfyldt, og siderne skylledes med mili-Q vand,
hvorefter der blev skyllet igen.
På en steril glasplade blev en dråbe brun olie anbragt, hvorefter carbonfilteret nænsomt blev placeret
ovenpå. Der blev tilsat endnu en dråbe brun olie ovenpå filteret, og dernæst endnu en glasplade.
Glaspladerne og filteret blev pakket ind i stanniol indtil det blev analyseres i mikroskopet.
I mikroskopet blev der brugt et UV-filter, og bakterierne blev talt ti forskellige steder på glaspladen.
Efterbehandling
Det gennemsnitlige bakterieantal blev bestemt og standard afvigelse udregnet. Forholdet mellem det
gennemsnitlige bakterieantal og standard afvigelsen skal helst være <25 %. Bakterieantallet blev
omregnet til bakterier/cm2.
Resultater
DAPI resultaterne vist for dag 4 og 8. Forholdet mellem gennemsnittet og Standard analysen, COVværdien, er langt over de 25%, som den ellers ikke skulle overskride.
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Tabel J DAPI tællingerne vist sammen med fortyndingsfaktoren, gennemsnitsværdien, standardafvigelsen og
COV.

Udtagningsdag
Fortynding
Felt 1 (Nbakterier)
Felt 2 (Nbakterier)
Felt 3 (Nbakterier)
Felt 4 (Nbakterier)
Felt 5 (Nbakterier)
Felt 6 (Nbakterier)
Felt 7 (Nbakterier)
Felt 8 (Nbakterier)
Felt 9 (Nbakterier)
Felt 10 (Nbakterier)
Gennemsnit (Nbakterier/ml)
Standard afvigelse
COV (%)

dag 4
1
200
150
170
250
100
100
210
170
220
250
4,9.105
1,6.105
30

dag 8
1
53
64
75
33
27
48
88
102
28
35
1,5.105
0,7.105
48

Litteratur:
Albrechtsen, H-J. (1989) AODC Acredin orange direct count. Laboratorievejledning, DTU.
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10
5
4
6
11
5
5
10
6
8
4
1,7.105
0,7.105
38
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Appendiks K
Biofilm UF
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Figur K.1 Forskellen af UF1' og UF2' i biofilmen

Biofilm MF
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CFU/cm2
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Figur K.2 Forskellen af MF1' og MF2' i biofilmen
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Appendiks L
AOC og NVOC
3,50

250,00

AOC µg C/l

2,50
150,00

2,00

100,00

1,50
1,00

50,00

NVOC mg C/l
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0,00
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Dage
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Figur L Forholdet mellem NVOC og AOC
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Appendiks M
Opholdstid for modelsystemet og Køge, samt dimensioner for modelsystemet.
acUJ A

[cUJ
dZ

Køge:
112W'+ A
System
205W'+ A

7,8 · 10i $
695 $/W'+

3,0 $
0,015 $/W'+

Opholdstiderne og dimensioneringen af forsyningsnettet i Køge er udregnet i forprojektet (Ambrosius &
Juel-Berg, 2007).
Tabel M Modelsystemdimensionerne med tank og PVC-slange sat ind som ekstra.

Systemdel
UF1
MF1
MF2
UF2
MF-Mellem
UF-Mellem
Samlet system
PVC-slange
Tank

Længde (cm)
125
121
100
114
111
74

190
88

Volumen
(cm3)
674
652
539
615
337
224
3041
576
194144

88

Overfladeareal
(cm2)
1029
996
823
938
685
457
4928
1173
14652

Radius (cm)
1,31
1,31
1,31
1,31
0,98
0,98

0,98
26,50
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Appendiks N
Tabel M Opholdstiden, klorkoncentrationen i udløbet og CT-værdien for de enkelte dele af modelsystemet.

Systemdel
Τopholdstid (min)
Cfrit klor (mg C/l)
CTsystem (mg.min/l)

MF1, UF1, UF2
1440
>10 = 12
17280

MF2
1440
10
14400
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Appendiks O
Tabel O.1 Gennemsnitsflowhastigheden i modelsystemet beregnet samlet for MF1, MF2, UF1 og UF2 beregnet
med en rørdiameter på 2,62cm.

Dag
1
7
11
14
19
22
26

Gennemsnitlig flowhastighed (m/min)
0,08
0,08
0,18
0,21
0,24
0,30
0,47

Tabel O.2 Den gennemsnitlige flowhastighed udregnet for smedevej i Køge, i perioden med den højeste
udskylning lige efter at spildevandsforureningen blev opdaget.

Flow (m3/dag)
1000

Flowsmedevej (m3/dag)
113

Rørdiameter (m)
0,0625
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Flowhastighed (m/min)
6,4

