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Abstract 
Hydrothermal liquefaction is a conversion technology that produces biocrude from biomass, which 

is a large source of environmentally-friendly energy resources. However, the disadvantage of this 

promising technology lies in the effluent from the process, which contains a high concentration of 

organic compounds. This wastewater needs to be cleaned to a certain degree before a municipal 

wastewater treatment plant can receive it. This project sought to investigate the process of HTL, 

especially the wastewater component of the biocrude production. A flocculation experiment was 

carried out with a few batches of HTL wastewater made from aspen tree, with the intent of reducing 

the amount of chemical oxygen demand (COD) as much as possible. The experiment was carried 

out using three levels of flocculation amounts as well as two organic flocculants, poly(EDMA) 

(PV), in order to investigate the individual and combined effect of the flocculants on the reduction 

of COD. With the use of statistical tools such as t-test and ANOVA, it appears that there is no 

significant effect of flocculation on the reduction of COD. Despite this, the optimal dosage of 

flocculants which was found to remove 29.57% COD, was 0.02 ml of PV 22 and 25 on 10 ml 

wastewater with an initial COD of 5.14 
𝑔

𝐿
. This dosage were chosen for a cost analysis of an 

industrial scale wastewater cleaning step. The economic feasibility of organic flocculation was 

estimated and found to be about four times as expensive as sending untreated wastewater to a plant.   
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1. Introduktion 
Den stigende verdensbefolkning forøger det globale energibehov og skaber en hurtig stigning i 

efterspørgslen. Ubalancen mellem udbud og efterspørgsel viser et behov for efterforskning af nye 

veje til produktion af energi. Hvad der er særlig ønskeligt for denne alternative energikilde er dets 

bæredygtighed, hvorledes den kan producere tilstrækkelig energi og kan reducere den globale 

opvarmning. Dette har ført til mere forskning omkring biomasse som en alternativ energikilde, da 

biomasse er en vedvarende energikilde som opfylder disse krav.[1]  

Biomasse inkluderer træaffald, energiafgrøder, vandplanter, landbrugsafgrøder og deres 

affaldsprodukter samt kommunalt og animalsk affald, og betragtes som potentielle råvarekilder til 

produceringen af brændstoffer. I de senere år er der udviklet flere konverteringsteknologier til at få 

flydende produkter fra forskellige former for biomasse til brug som brændstof og kemikalier. Disse 

teknologier betegnes overordnet som BLT eller ’biomass-to-liquid’ teknologi, og der skelnes 

mellem forskellige metoder, såsom pyrolyse, forgasning, og lignende. Blandt et af disse er HTL-

metoden, også kendt som hydrothermal liquefaction. HTL er en lovende teknologi til omdannelse af 

en lang række biomassematerialer til bio-olie. Bio-olie er en blanding af kemiske forbindelser der 

har potentiale indenfor produktionen af vedvarende brændstoffer.[1]  

HTL er en termokemisk proces som gør brug af vand og katalysator til at fremstille et bio-

oliemateriale som det første trin i produktionen af flydende brændstoffer. Ved afslutningen af 

konverteringen, består slutproduktet af tre faser; den ønskede bio-olie, en gasfase som kan 

indeholde brint, nitrogen, kulilte, metan og kuldioxid, og en vandfase som består af vand såvel som 

vandopløselige organiske og uorganiske stoffer.[2] 

Den vandige fase indeholder et stort antal polære organiske og uorganiske stoffer – afhængigt af 

biomassen og katalysatoren – som skal behandles, før vandet kan udledes til et kommunalt 

spildevandsrensningsanlæg. Endvidere skal spildevandets kemiske iltbehov (COD) og Total 

Organic Carbon (TOC) reduceres, før vandet kan udledes til et rensningsanlæg. TOC er målet for 

organiske stoffer, mens COD er målet for forurenende stoffer, der kan oxideres kemisk. Behandling 

af spildevand er vigtig, når spildevandet har TOC- og COD-værdier over grænsen, som lyder til at 

være over 75 
𝑚𝑔

𝐿
 ifølge Miljø- og Fødevareministeriet. Når TOC- og COD-værdierne er over 

grænsen, kan de have skadelige påvirkninger på vandmiljøet og de organismer som lever i dette 

miljø.[3] 
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Figur 1: Figuren viser ændringer i den samlede TOC udledningsintensitet i den kemiske industri mellem 2004 og 2012 for flere 
europæiske lande. Værdierne udtrykkes som kg TOC udledt i vand pr. produktionsenhed.[4]  

Figur 1 viser hvordan TOC-indholdet fra den kemiske industri har faldet gennem årene. Om dette 

skyldes en øget bevidsthed om udledningen af forurenende stoffer i spildevandet, eller er et resultat 

af en større kapacitet hos rensningsanlæggene kan ikke bestemmes ud fra figuren. På trods af dette, 

kræves det stadig at den kemiske industri overholder de udledningskrav som EU – og dermed også 

Miljøstyrelsen – har fastlagt vedrørende mindskningen af TOC/COD i spildevand. Derfor vil dette 

projekt fokusere på den problemstilling som lyder: 

”Hvordan kan TOC/COD-værdien af HTL-spildevand reduceres så der kan garanteres en lav 

driftsudgift og lav pris på bio-olie?” 

I dette projekt ønskes det at evaluere effektiviteten af en eksisterende vandbehandlingsmetode – 

flokkulering – som kan reducere det totale indhold af carbon i spildevandet fra HTL-processen. 

Blandt andet vil der blive kigget på forskellige aspekter af selve HTL-processen og dets 

produktkomponenter, med brug af en dybdegående undersøgelse af HTL-spildevand som er 

fremstillet i en kontinuert bench-scale reaktor ved Institut for Energiteknologi i Ålborg Universitet. 

Derefter udføres et flokkuleringsforsøg med det samme spildevand, hvor TOC/COD-mængden kan 

måles og effektiviteten af behandlingsmetoden vurderes. Derudover vil der også blive beregnet et 

skøn på prisen af spildevandsudledningen til et kommunalt rensningsanlæg med og uden 

behandling og derved se hvilken økonomisk påvirkning flokkulering har på den overordnet 

produktionsudgift. 
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2. Bio-olie produktion 
Behovet for vedvarende energikilder til produktion af brændstoffer og kemikalier er i stigende grad 

krævet efterhånden som fossile reserver tappes, og på grund af miljøhensyn som opstår som følge af 

brug af fossile brændstoffer. Biomasse har potentialet til at producere flydende 

transportbrændstoffer via biokemiske og termokemiske konverteringsprocesser.[5] 

Konventionel biomasse kan betegnes som værende lignocellulosisk eller akvatisk. Lignocellulosisk 

biomasse er tørre råmaterialer som kræver forbehandling via formaling og ekstra tilføjelse af vand 

for at gøre biomassen pumpbar, så biomassen kan cirkulere gennem processystemet. Akvatisk 

biomasse kræver også ekstra tilføjelse af vand, dog ikke i samme grad da materialet allerede 

indeholder et hvis mængde vand.[5]  

Siden 2010 har verdens biobrændstofproduktion stort set været fokuseret på første generation af 

biobrændstoffer der producerer ethanol og biodiesel fra stivelse, sukkerarter og vegetabilske olier. I 

de senere år har forskning i anvendelse af biomasse til flydende brændstoffer været stigende, lige 

fra undersøgelser af pyrolyse og HTL, forgasning og biomasse-til-væske teknologier til 

opgraderingsprocesserne.[1]  

2.1. HTL-proces 

Biomasse kan bruges som råmateriale til biobrændstofproduktion i termokemiske processer via 

HTL. HTL er en fleksibel højtryksproces som foregår ved en temperatur i intervallet 200-400°C og 

et tryk på mellem 5-20 MPa, hvilket kan ses i tabel 1 på side 10. Disse procesbetingelser kan i 

tilstedeværelsen af en biomasse, katalysator og vand producerer bio-olie – som er et energitæt 

olieagtigt produkt – sammen med en vandig fase, nogle faste stoffer og gasser. HTL er en 

energieffektiv teknologi da 85% af energien i råmaterialet genvindes i bio-olien [6]. 

Råolieproduktet omdannes til flydende transportbrændstoffer via et katalytisk 

hydrogenbehandlingstrin efterfulgt af fraktionering/destillation.[5] 

 

Figur 2: Procesdiagram over HTL processen.[3]  

Processen ses som fleksibel, eftersom forskellige biobaserede råstoffer og affald er blevet testet; 

herunder træbiomasse, industriaffald, madaffald, svinegødning, alger, træafgrøder, affald fra 

skovindustri, osv. Våd biomasse og friske planter er ikke egnede til almindelige termokemiske 

processer, såsom forbrænding, forgasning og pyrolyse på grund af råmaterialets høje vandindhold 
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(> 70%). I HTL kan våd biomasse behandles, da vandet i biomassen – samt eventuelt tilført vand – 

fungerer som en reaktant og solvent til nedbrydning og reformering af biomasse-makromolekyler til 

et biobrændstof. Dette eliminerer behovet for at afvande biomassen, som er et energiforbrugende 

trin, hvilket sparer energiomkostninger til tørring. Derudover vil HTL også frembringe et produkt 

med en højere brændværdi som kræver en lavere temperatur end pyrolyse, som også kan ses i tabel 

1. Dette fremhæver de mange ønskelige funktioner og procesbetingelser for HTL som gør den til en 

attraktiv konverteringsmetode blandt mange.[2]  

Tabel 1: Tabel over de forskellige egenskaber og betingelser for henholdsvis pyrolyse og liquefaction.[2] 

 

Næste afsnit vil gå mere i detaljer omkring HTL-processen, specifikt hvordan den udføres i 

laboratorieskala. 

2.1.1. Batch-type HTL 

HTL er stadig i et forskningsstadie, hvor det meste af denne forskning er gjort gennem batch 

reaktorer. Derfor vil der hovedsageligt tages udgangspunkt i laboratorie forsøg, hvor HTL-

processen vil blive beskrevet i detaljer.  

Batch type HTL udføres i små 10–1000 ml autoklaveret reaktorer fremstillet af rustfrit stål, hvilket 

tillader en langsom opvarmningshastighed og lang opholdstid op til 1 time. Eksperimenterne 

udføres normalt under højt tryk og høj varme. Blandingen af biomasse, vand og katalysator tilføres 

inde i reaktoren. En inert gas, såsom nitrogen eller brint, indføres for at rense den resterende luft i 

autoklaven i nogle minutter og dette trin kan gentages fra en til tre gange.[2]  

Derefter sættes reaktoren under tryk til den ønskede værdi, med nitrogen eller brint før opvarmning, 

og derefter opvarmes blandingen til en bestemt temperatur, hvilket lader reaktionerne starte. 

Reaktionerne der finder sted under HTL er nedbrydning og repolymerisation.  
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Figur 3: Densitet, statisk dielektrisk konstant og ion dissociation konstant (KW) for vand ved 30 MPa som en funktion af 
temperaturen.[7]  

De høje temperatur og tryk ændrer vandets egenskaber markant. I det nærkritiske område stiger 

ionproduktet – vandets spontane spaltning til syre (H+ ioner) og base (OH- ioner) – med en faktor 

1000. Vand bliver altså på én gang både en syre og en base. I det superkritiske område falder 

vandets dielektriske konstant, der udmåler den elektriske polarisering af vandmolekylet, til næsten 

nul, hvilket betyder, at vandet bliver upolært og frit blandbart med oliestoffer, hvorimod ioniske 

stoffer så som salte og mineraler fælder ud. Kritisk punkt er karakteriseret ved et kritisk tryk og en 

kritisk temperatur. Ved tryk højere end det kritiske tryk og temperaturer højere end den kritiske 

temperatur, er der ingen forskel mellem de to faser. Vands kritiske punkt er ved trykket 22 MPa og 

temperaturen 374 °C, hvor der ikke længere er forskel på damp og væske; den fælles fase kaldes et 

fluid, og dets egenskaber udnyttes i superkritisk teknik.[9] 

Superkritisk vand har også en forøget evne til at understøtte radikal-reaktioner, hvilket menes at 

være værdifuldt for HTL.[8] Dog skal det nævnes at procesbetingelserne for HTL ikke bringes op 

til et superkritisk område, som kan ses på figur 4 på side 12, så der vil ikke forekomme mange 

radikale reaktioner. 
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Figur 4: Vandfase-diagram som illustrer hvor liquefaction foreligger sig i forhold til temperatur og tryk.[10] 

Det skal bemærkes, at med stigningen i temperaturen stiger trykket gradvist også. Omrøringen 

holdes konstant i hele opvarmningsperioden op til reaktionstemperaturen. Når den ønskede 

temperatur i reaktoren er nået, opretholdes den til en specifik holdetid afhængig af 

eksperimentbetingelserne. Efter holdetid er overstået, slukkes omrøringen og autoklaven afkøles 

ned til stuetemperatur.[2]  

I de fleste undersøgelser udluftes den gasformige produkt når reaktoren først er blevet afkølet til 

stuetemperatur, men der er nogle undersøgelser hvor det gasformige produkt inde i reaktoren 

opsamles i et gasopsamlingskar eller i en gasprøvetagningspose, og den totale volumen måles og 

analyseres. Endelig aflastes trykket i reaktoren og autoklave åbnes, hvilket gør det muligt at fjerne 

produkterne omhyggeligt for yderligere adskillelse og analyse. Ved afslutningen af processen er der 

tre typer produkter: gasformige, flydende og faste produkter. Det gasformige produkt, der 

hovedsageligt består af brint og/eller nitrogen, kulilte, metan og kuldioxid opsamles let via et 

gasproduktsystem mens trykket i reaktoren falder; dog kræver den faste/flydende blanding inde i 

reaktoren en bestemt separationsprocedure.[2]  

Den resulterende blanding filtreres gennem papir til opnåelse af et filtrat bestående af vand og 

vandopløselig organisk og uorganisk materiale – afhængig af valget af biomasse, HTL-solvent og 

katalysatortype – samt rester af faste stoffer. Det ekstraherede flydende produkt er et mørkebrunt, 

tyktflydende materiale som er bio-olien.[2]  

Selvom langt størstedelen af forskningen udføres gennem batch reaktorer, har udvikling af 

kontinuerlig drift og teknologi-opskalering af næsten kritiske vandteknologier været i gang siden 

midten af 70'erne - men har endnu ikke nået kommercialisering.[11]  
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Et indblik på hvordan en større produktion af bio-olie kan fremstilles kan ses ved det større anlæg 

på Ålborg Universitet, hvis proces vil blive beskrevet i næste afsnit. 

2.1.2. CBS1 reaktoren i Ålborg Universitet 

Når HTL-processen skal kører i en større skala, er det ikke længere muligt at udføre processen med 

batch reaktorer. Derfor vil dette afsnit redegøre for processen når den udføres kontinuert ved brug af 

bench-scale reaktoren i Ålborg Universitet. På figur 5 kan der ses et procesflowdiagram af en 

kontinuert HTL-proces hvor der benyttes asp træ og glycerol med en katalysator (K2CO3) til at 

producere bio olie. Procesbetingelserne er 400°C og 30 MPa.  

 

Figur 5: Procesdiagram af HTL-produktionsanlægget i Ålborg Universitet.[11] 

Forbehandling og forberedelse af feed-opslæmning udføres i en stand-alone mixer, hvor asp træ, 

glycerol, vand og katalysator er blandet. Steady state tilstand under de forudindstillede 

driftsbetingelser nås ved at cirkulere varmt komprimeret vand igennem anlægget. Når dette er 

opnået, erstattes vandet med en batch af det forberedte feed, og den kontinuerlige produktion af bio-

olie kan begynde.[11] 
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Figur 6: Forbehandling af feedet.[11] 

Efter hver batch på ca. 100 kg recirkuleres den varmt komprimerede vand igen for at opretholde 

procesbetingelserne. Feedtønden fyldes op med nyt forblandet feed og forarbejdes kontinuerligt. 

Små mængder af carboxymethyl cellulose tilsættes feedopslæmningen (0,8% på massebasis) for at 

forhindre sedimentering af opslæmningen under behandling af en batch.[11]  

I et enkelt trin tryksættes feedopslæmningen til en procestryk på 30 MPa ved hjælp af en 

højtryksstempelpumpe. Herefter opvarmes feedet i to serielle varmeelementer til en 

procestemperatur på 400°C med en varmerampe i området 200–400°C/min. To heat-traced, serielle 

reaktorer på 5 liter sørger for en passende opholdstid.[11]  

 

Figur 7: Biomasse konverteres til bio-olie.[11] 

Processtrømmen fra reaktorerne afkøles i en varmeveksler inden de går ind i to parallelle 

højtryksfiltre. Trykaflastningen og massestrømmen af opslæmningen styres af serielle kapillarrør i 

forskellige længder og forskellige diametre. Endelig afkøles produktfaserne til omgivende 

betingelser i en sekundær køler inden adskillelse.[11] 
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Figur 8: Trykaflastning og afkøling af slutprodukterne.[11] 

Produktfaser som er vandfasen og bio-oliefasen bliver adskilt gravimetrisk i en skilletragt. I kontrast 

til laboratorieeksperimenter i en mindre skala, vil en gravimetrisk adskillelsesprocedure mindske 

behovet for dyre opløsningsmidler og tilvejebringer et mere realistisk billede af økonomiske 

levedygtige udbytter. Bio-olien og vandfasen lades bundfælde i ca. 30-60 min. før vandfasen bliver 

tappet fra bunden af tragten. Bio-olieudbytte bliver målt efter den gravimetriske adskillelse. 

Produktgasser bliver opsamlet og analyseret for H2, CO2, CO, CH4, og O2.[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Separation af slutprodukterne.[11] 

 

2.2. Karakterisering af bio-olie 

De vigtigste grundstofbestanddele for biomasser er kulstof, brint, nitrogen, svovl og ilt, blandt 

hvilke kulstof og brint er de vigtigste bestanddele. Råmaterialerne, der indeholder høje niveauer af 

ilt er problematiske. Overskydende mængde ilt i bio-olien kan begrænse dens anvendelse på grund 

af strukturel kompleksitet, hvilket gør det vanskeligt for fjernelse af ilt. Fjernelsen af ilt i form af 

vand kan forbedre opvarmningsværdierne, hvilket er direkte proportional med den kemiske 
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sammensætning af råmaterialet. Et højt indhold af kulstof og brint øger den højere 

opvarmningsværdi, altså mængden af varme frigivet under forbrænding, hvorimod ilt og nitrogen 

har en negativ effekt.  

Tabel 2: Sammensætning af grundstoffer for forskellige bio-olier fra forskellige biomasser.[3] 

 

Bio-oliens brændværdi er en kvantitativ repræsentation af dets energiindhold. Inspektion af 

makromolekylets kvalitet med hensyn til sammensætningen af grundstoffer er et vigtigt 

udgangspunkt for brændstofproduktionen. Denne sammensætning af bio-oliens grundstoffer opnået 

fra HTL af forskellige typer lignocellulose og ikke-lignocellulose biomasser, inklusiv deres 

brændværdi er vist i tabel 2, og giver et indblik på hvordan selektionen af biomasse bestemmer 

hvilke forbindelser som ender ud i spildevandet i slutningen af produktionen. Hvad angår de 

forskellige typer af forbindelser som er til stede i bio-olien – og i spildevandet også – vil disse 

forbindelser blive uddybet i spildevandsafsnittet, 3.1 karakterisering af vandfasen. 

Næste afsnit vil beskrive de forurenende forbindelser i asp-spildevandet fra CBS1 anlægget, såvel 

som hvordan disser stoffer kan måles og senere reduceres. 

3. Spildevand 

3.1. Karakterisering af vandfasen 

HTL virker til at fungere bedst i forhold til biomasse-konvertering på grund af det høje vandindhold 

i våde råmaterialer, og dette vand samt tilført vand bliver til et biprodukt af processen som skal 

styres bæredygtigt. Dette spildevand fra HTL-processen kaldes ofte procesvand eller den vandige 

fase som indeholder vandopløselige organiske stoffer.[12]  

Da vand fungerer som et solvent i HTL-processen, produceres en stor mængde spildevand med høje 

koncentrationer af både organiske stoffer og næringsstoffer. Tidligere undersøgelser fokuserede 

hovedsageligt på karakterisering og potentiel udnyttelse af bio-olien, og ikke nok fokus har været på 

spildevandet selvom en signifikant mængde (20–50%) af de organiske komponenter i biomassen 

kan ende ud i spildevandet.[13] 

I vandfasen fra asp træ blev mere end 140 forbindelser med forskellig polaritet fundet og foreløbigt 

identificeret med NIST-databasen. Bestanddelene i spildevand blev bestemt ved en solid-phase 

mikroekstraktion efterfulgt af gaskromatografi massespektroskopi metoden (SPME GC-MS), og 

nogle af disse typer af forbindelser er vist i tabel 3 efter deres retentionstid.[14] 

Feed Grundstofsammensætning [%] Øvre brændværdi [
𝑴𝑱

𝒌𝒈
] 

 C H N O S  

Asp træ 75.20 8.20 0.50 15.80 0.30 34.30 

Fyrretræ 60.10 6.00 1.20 32.70 0.10 23.10 

Risskaller 31.47 6.67 1.04 23.03 0.50 15.39 

Kaffeskaller 43.13 5.02 1.55 32.78 0.67 16.79 

Spirulina 68.90 8.90 6.50 14.90 0.86 33.20 

Havtang 75.54 9.16 3.65 11.66 0.62 35.97 

Chlorella Vulgaris 52.60 7.10 8.20 32.20 0.50 23.20 

Brugte korn fra bryggeri 46.60 6.85 3.54 42.26 0.74 20.39 
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Tabel 3: Identificering af de fire grupper af organiske forbindelser i HTL-spildevandet.[14]  

 

 

 

Eftersom det feed som bruges i HTL er komplekst, gør dette sig også gældende for dets endelige 

produkt, hvilket er en to-faseblanding af bio-olie og procesvand med suspenderede partikler. Den 

vandige fase indeholder et stort antal polære vandopløselige organiske stoffer, mest almindelige er 

alifatiske og aromatiske alkoholer, syrer og ketoner. Derivaterne af kresoler, fenoler, pyraner og 

furaner er også almindelige, og det samme er sukkerarter. Sammenlignet med dette indeholder bio-

olien fra HTL ikke-polære kort- og langkædede alifatiske, cykliske og aromatiske enheder stoffer. 

Funktionelle grupper med begrænset polaritet kan også forekomme. Den vandige fase og bio-olien 

har en fælles oprindelse, hvilket betyder at mange af de samme forbindelser vil optræde i begge 

produkter[14]. 

Tabel 4: Identificering af de fire grupper af organiske forbindelser i HTL-spildevandet.[14]  

 

Bio-olieprøverne fra HTL-processen blev analyseret og 140 forbindelser blev fundet over en lang 

række retentionstider. I gennemsnit kunne ca. 85% af de mest markante toppe forklares. Små syrer, 

alkoholer, ketoner og aldehyder, der blev set i polær vandopløselige organiske stoffer blev til en vis 

grad erstattet af C4-C8-forgrenede alifatiske alkaner og alkener, mens mængden af cyklopentenon-

derivater blev reduceret ved deres omdannelse til cycloalkaner. De aromatiske forbindelser var også 

til stede, men som toluen og naftalin og ikke phenol-derivater. En lille mængde af oxygenerede 

forbindelser kunne stadig findes i bio-olien, mest i form af ether-forbindelser. Ved retentionstider 

på over 9 minutter begynder højvægtsmolekyler at dukke op. 

Den komplekse sammensætning af de flydende HTL-produkter gør dem til en analytisk udfordring. 

Selvom et hvis antal metoder kan bruges til generel beskrivelse af produktegenskaberne – f.eks. 

opvarmningsværdi, syretal, viskositet –, kræves en mere detaljeret karakterisering for at forstå 

Forbindelser Retentionstid 

Polær alifatiske forbindelser med lav molekylvægt 1-5 min. 

Cykliske forbindelser, homo- og heterocykliske 5-10 min. 

Phenol derivater 10-14 min. 

Forbindelser med høj molekylvægt 14-20 min. 

 Flygtig og lav 

molekylvægt 

Semi-flygtig og medium 

molekylvægt 

Ikke-flygtig og høj 

molekylvægt 

Polær Alkoholer 

Ketoner 

Carboxylsyre 

Alkoholer 

Ketoner 

Carboxylsyre 

Fenoler 

Polyelektrolytter 

Carbonhydrider 

Fulvinsyrer 

 

Semi-

polær 

Ethere 

Estere 

Aldehyder 

Ethere 

Estere 

Aldehyder 

Epoxidiske heterocykliske 

forbindelser 

Proteiner 

Carbonhydrider 

Humussyrer 

Non-

polær 

Alifatiske 

hydrocarbon 

Aromatiske 

hydrocarbon 

Alifater 

Aromater 

Ikke-ioniske polymere 

Lignin 
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mekanismerne bag HTL. Derudover er viden om sammensætningen af vandfasen afgørende for valg 

af en optimal affaldsbehandlings- og bortskaffelsesprocedure. En detaljeret beskrivelse af 

sammensætningen kan normalt opnås ved en kombination af kromatografi og spektroskopi, f.eks. 

GC-MS, som er det mest almindelige analytiske værktøj til beskrivelse af flydende HTL-

produkter.[14]  

Spildevand med HTL kan introducere en række kemiske forurenende stoffer til floder og søer, hvis 

det udledes uden at blive behandlet. Der er desuden ingen tommelfingerregel vedrørende 

udladningsgrænse til kommunens spildevandsrensningsanlæg. Håndtering af spildevand kan opnås 

gennem en række fremgangsmåder såsom genanvendelse af spildevand, implementering af flere 

behandlingsprocesser eller udledning til rensningsanlægget.  

Næste afsnit vil beskrive målingsparametrene for spildevand, såvel som hvordan de bruges til 

analyse af forurenende stoffer. 

3.2. Måling af carbon 

Overvågning af total organisk carbon er en af de vigtigste parametre, drikkevand-, og 

spildevandsanlæg kan bruge til træffe beslutninger omkring vandbehandling. Måling af TOC kan 

være kritisk for et rensningsanlægs vandkvalitet ved at hjælpe med optimering af 

behandlingsprocesserne.[15] 

En metode til at finde og karakterisere mængden af organisk carbon i spildevand er gennem TOC-

analyse. Introduktion af TOC-analyse har stor betydning som et mål for vandkvalitet og sundhed, 

og derfor er det nødvendigt at definere hvilken slags analyse det er, såvel som hvordan det 

benyttes.[4] 

3.2.1. TOC 

TOC er nyttigt til at opdage tilstedeværelsen af mange organiske forurenende stoffer, herunder 

olieprodukter, organiske syrer, pesticider, bakterier, osv. Det er en ikke-specifik, men inkluderende 

parameter til overvågning af organiske stoffer. At kende og forstå TOC-niveauer der kommer ind 

og ud af et anlæg kan bruges som et mål for behandlingseffektivitet og som en indikator på 

forurening. I modsætning til metoder såsom biologisk iltbehov (BOD) og kemisk iltbehov (COD), 

inkluderer TOC alle organiske forbindelser.[15] 

Siden 1970'erne har laboratorie-analysemetoder til organisk mål blevet udviklet med det formål at 

bestemme koncentrationen, typisk i mg L−1 eller ppm, af carbon-holdige organiske stoffer for at 

bestemme den relative "styrke" af en spildevandsprøve. I dag er der tre almindelige 

laboratorieundersøgelser som bruges til at bestemme bruttomængden af organiske stoffer i 

spildevand: BOD, COD og TOC. Selvom disse test måler forskellige ting i vand, er der overlapning 

i resultaterne og nogle korrelationer kan etableres.[15] 

TOC-analysen bruges i dag ofte som en screeningsparameter for organiske stoffer i drikkevand og 

spildevand. Høje TOC-koncentrationer i spildevand kan forårsage eutrofiering, hvilket er et 

fænomen som skyldes overgødning som fører til hurtig iltudtømning. Manglen på ilt forårsager 

derefter massiv dødelighed blandt fauna og fisk. I mange europæiske lande udføres analysen af 

vand for TOC i henhold til EN 1484, som er en vejledning til bestemmelse af total organisk carbon 

(TOC) og opløst organisk carbon (DOC). Udover definitioner, forstyrrelser og prøveforbehandling, 
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giver denne standard retningslinjer til bestemmelse af TOC og DOC i drikkevand, grundvand, 

overfladevand, havvand og spildevand i koncentrationerne fra 0,3 til 1000 
𝑚𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛

𝐿
.[15]  

TOC-testen inkluderer et carbon-analyserende instrument, der måler det samlede organiske carbon i 

en vand- eller spildevandsprøve. Der er forskellige typer analysatorer, men alle oxiderer organisk 

carbon til kuldioxid (CO2) og måler den CO2, der genereres ved hjælp af en detektionsmetode.[15] 

Til TOC-måling bliver der fremstillet fortyndet prøver af det pågældende vand som skal testes. Der 

bliver tilsat syre til prøverne, hvor CO2 blev produceret og målt med en CO2-detektor. Derefter 

bliver prøven indstillet til forbrænding til måling af mængden af totalt uorganisk og organisk 

kulstof. TOC-værdien var derefter forskellen mellem den samlede mængde kulstof og det 

uorganiske kulstof.[3] 

3.2.2. COD 

Den mængde ilt, der kræves til den kemiske oxidation af de organiske og uorganiske kemikalier, 

der findes i spildevandet ved at anvende oxidationsmidler kaldes kemisk iltbehov (COD). 

Tilstedeværelsen af COD letter hurtig kemisk oxidation af organisk stof uden yderligere udstyr.[16] 

COD benyttes i senere laboratorieforsøg som et mål for reducering af forurenende organiske 

forbindelser.[16]  

For at bestemme COD udtages prøvevandet i en lukket beholder og inkuberes med en stærk oxidant 

som kaliumdichromat med svovlsyre i ca. 120 minutter med en temperatur på 148°C. 

standardbetingelser for temperatur og tid. COD er det iltbehov, der forbruges af både uorganiske og 

organiske stoffer, der findes i spildevandsprøven. Det kemiske iltbehov udtrykkes som massen af 

ilt, der forbruges over volumen af opløsningen. Dets SI-enhed er 
𝑚𝑔

𝐿
. [16] 

3.2.3. BOD 

Biologisk iltbehov (BOD) er defineret som den mængde ilt, der kræves af mikroorganismerne i 

spildevandet til nedbrydning af bionedbrydelige stoffer under aerob tilstand. Dette er den mest 

almindeligt anvendte parameter til at bestemme styrken for kommunal eller organisk kvalitet af 

vandet.[16]  

Standard BOD-test bestemmer den mængde ilt, der kræves af mikroorganismerne til nedbrydning af 

det biodegraderbare stof, der er til stede i spildevandsprøven under 5 dages aerob tilstand ved en 

temperatur på 20°C. Det måles i  
𝑚𝑔

𝐿
. [16] 

BOD bestemmes for design af behandlingsfaciliteter. Det bruges til at bestemme størrelsen på 

aktiverede slamsenheder og sildrende-filterenheder. Det bruges også til at bestemme effektiviteten 

af forskellige behandlingsenheder.[16] 
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3.3. Flokkulering 

Flokkulering betegner en behandling af vand ved udfældningen af partikler – ofte kaldet flokke – 

ved hjælp af tilsatte kemikalier. Flokkulering og bundfældning er vigtig i forhold til fremstilling af 

drikkevand ud fra vand som kan indeholde bakterier, mikroskopiske alger og humuspartikler. 

Sådanne urenheder kan vanskeligt fjernes ved filtrering.[17]  

Flokkulering bruges i vandrensningsprocesser til at forbedre bundfældningen eller filtreringen af 

små partikler, for eksempel for at hjælpe med at fjerne mikroskopiske partikler der ellers ville få 

vandet til at blive uklart, og som ville være vanskelige eller umulige at fjerne alene med filtrering. 

Man tilsætter f.eks. aluminiumsulfat, som i vandet danner det uopløselige aluminiumhydroxid; dette 

vil efter omrøring i passende tid danne vandholdige gryn som indeslutter de små partikler. De 

udfældede gryn kan derefter relativt let fjernes ved bundfældning, filtrering eller en kombination af 

disse metoder. I stedet for eller sammen med aluminiumsalte kan bruges polymerer, ofte 

polyelektrolytter, som flokkuleringsmiddel.[17] 

 

Figur 10: Flokkuleringsprincip hvor tilføjelsen af en flokkulant skaber bundfald.[3]  

Også inden for spildevandsrensning er flokkulering en vigtig proces, hvor små partikler samles til 

større, som er lettere at rense fra vandet. Partikler i spildevand kan ofte flokkuleres uden tilsætning 

af kemikalier. I forbindelse med fjernelse af fosfor tilsættes dog altid et metalsalt.[17]  

Flokkulering kan udføres med forskellige typer flokkulanter. De mest almindeligt anvendte 

flokkulantmidler til spildevandsrensning er aluminiumsulfat, aluminiumchlorid og jern(III)chlorid. I 

nogle tilfælde kan en uorganisk polymer anvendes i kombination med en organisk polymer for at 

lette flokkuleringsprocessen.  

Næste afsnit vil gå mere i dybden og forklare hvordan flokkulantmidler skaber disse flokke, såvel 

som forskellen mellem organisk og uorganiske flokkulanter. 

3.3.1. Princippet bag flokkulering 

Med hensyn til kemisk bundfald destabiliserer flokkulering partiklerne i spildevandet, og disse 

partikler fremmes til at aggregere. Partikler har en negativ overfladeladning som forårsager 

frastødning mellem hinanden og hæmmer dannelsen af større grupper til at bundfælde. Tilsætningen 

af positivt ladede flokkulanter reducerer således den negative overfladeladning og gør det muligt for 
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partiklerne at danne større grupper. Kontakttiden for flokkulering kræver typisk mellem 1-3 

minutter når flokkulanten er tilsat en blanding i et hurtigt blandekammer.[18] 

Typisk anvendes positivt ladede jern- og aluminiumioner til flokkuleringsmetoden; aluminiumsulfat 

– også kendt under navnet PAX – anses for at være mest effektiv i dets mindste opløselighed med 

en pH på 6-8. Derfor tilsættes calciumbicarbonat for at få alkaliske forhold, og for at reducere 

produktionen af svovlsyre, som normalt ville forekomme hvis aluminiumsulfat reagerer med vand. 

Det producerede aluminiumhydroxid hjælper flokkuleringsprocessen.[19] 

 

Figur 11: Molære fraktioner af hydrolyseprodukter fra aluminiumhydroxider afhænger af pH.[3]  

 

Figur 12: Aluminiumsulfat reagere med vand og danner aluminiumhydroxid.[3]  

Ligesom aluminiumsulfat tegner det samme sig for jernchlorid med en lavere opløselighed end 

aluminium; den minimale opløseligheds-pH er 8, men den mest effektive pH er mellem 5-6. Dette 

skyldes, at ved positivt mellem 5-6 er de positivt ladede arter dominerende, hvilket afbalancerer de 

eksisterende negativt ladede kolloider. Som et resultat er der et fald i pH på grund af at jernchlorid 

reagerer med vand og produktionen af saltsyre kræver en base i form af calciumbicarbonat tilsat. 

Derudover vil produktionen af jernhydroxid hjælpe med flokkuleringsprocessen.[19] 
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Figur 13: Molære fraktioner af hydrolyseprodukter fra jernhydroxider og jernchlorider afhænger af pH.[20]  

 

Figur 14: Jernchlorid reagerer med calciumbicarbonat og danner jernhydroxid.[3] 

For at lette bundfældningen af de grupperede partikler, tilsættes et anionisk flokkuleringsmiddel 

som reagere med de nyligt positivt ladede partikelklynger. Flokulanten danner broer mellem 

partikelklyngerne, hvilket øger klyngernes størrelse, hvorefter de vil sætte sig ned før de fjernes ved 

sedimentation. Efter tilsætningen af flokkuleringsmidlet anvendes omrøring til at fremstille større 

flokke. Klyngerne vokser ved kollisioner og interaktion med enten uorganiske eller organiske 

polymerer dannet af flokkulanten. Generelt er kontakttiden for flokkuleringsmidlet mellem 15-20 

minutter.[21] 

 

Figur 15: Flokkuleringsprincip.[3]  

Flokkulering er en lav omkostningsproces på grund af de kemikalier der bruges til metoden er let 

tilgængelige og billige. En undersøgelse af Gonçalves B. R. et al. (2017), der undersøger Al3+ og 
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Fe3+ rolle som flokkulant til behandling af biodiesel spildevand. Den indledende koncentration af 

COD og TOC var henholdsvis 26,38 
𝑔

𝑙
  og 3,94 

𝑔

𝑙
 Behandlingen med Al3+ krævede ikke en pH-

justering fra 9,7, men behandlingen med Fe3+ måtte justere pH fra 9,7 til 5,0 for at opnå mere 

optimale betingelser. Efter behandling af biodiesel-spildevandet, blev der observeret en 99% 

fjernelse af uklarheden.  Endvidere opnåede behandlingen med Al3+ en fjernelseseffektivitet på 

35,5% COD og 20,6% TOC, og Fe3+-behandlingen opnåede en 35,7% COD og 13,6% TOC-

fjernelseseffektivitet.[3]  

3.3.2. Uorganiske og organiske flokkulanter 

Der er flere typer koagulanter som kan anvendes til vand- og spildevandsrensning. Disse kan enten 

være kemiske, ikke-kemiske, syntetiske eller naturlige koaguleringsmidler. Hver type flokkulant 

sine egne unikke egenskaber med positive ioner, som vil fange den negative ladning af det 

organiske stof i vandet der forårsager uklarhed.[22] 

Aluminium og jernsalte er de mest almindeligt anvendte uorganiske koagulanter til 

spildevandsrensning. Disse inkluderer aluminiummetaller såsom aluminiumchlorid, 

aluminiumsulfat, natriumaluminat og jernbaserede metaller såsom jernsulfat, jernsulfat, 

jernchlorid.[22]  

Uorganiske metalbaserede flokkulanter bruges mest på grund af deres lave omkostninger og 

tilgængelighed men der er eksisterer også ulemper. Disse inkluderer høje dossier, et højt krav til pH, 

følsomhed overfor temperaturændringer og høj slamgenerering. Desuden udgør en overdosis af 

aluminium og jern i spildevand en trussel mod både økosystemet og sundheden. Derudover er 

jernholdige flokkulanter meget ætsende og producerer meget synlige rustfarvede pletter i 

forbindelse med kemiske udslip og lækager. Derfor er der stor interesse i at forbedre uorganiske 

koagulanter ved at anvende polymere organiske og naturlige koaguleringsmidler til behandling af 

spildevand.[22] 

Organiske flokkuleringsmidler er generelt syntetiserede monomerer af aluminium og jernbaserede 

koaguleringsmidler, der kan anvendes i spildevandsrensning. Der er forskellige typer af organiske 

flokkulanter som har forskellige kovalente ladninger og bindinger af deres polymere molekyler. 

Disse inkluderer ladnings-eller ioniske polymerer (polyelektrolytter) og ingen ladning eller ikke-

ioniske polymerer. Med hensyn til ladningspolymerer betegnes de med en positiv ladning som 

kationiske polymerer, mens de med negative ladninger kaldes anioniske polymerer.[22] 

Organiske polymerer og uorganiske koagulanter er i årenes løb blevet brugt til kemisk behandling 

og rensning af vand og spildevand. Disse bruges til kemisk behandling for at forbedre fjernelsen af 

suspenderet stoffer. Flokkulering kan forventes at give en fjernelse på suspenderet stoffer på ca. 

90% sammenlignet med uden flokkulering. Den kationiske polymer, der er hydrofobt modificeret er 

eksempelvis meget betydelig i forhold til sæbe-, olie- og fedtfjernelse.[22]  

De mange fordele forbundet med organiske polymerer er grunden til at de er blevet anvendt som 

primære flokkulanter, men det er undertiden blevet udfordrende at vælge den egnede flokkulant til 

en specifik vandbehandling. Valget af den rigtige polymer til anvendelse under de pågældende 

omstændigheder afhænger af deres molekylvægt, ladningstæthed og struktur, dosis, 

blandingstilstand, mængde og typer af urenheder der findes i vandet såvel som hvilken pH som 

fungerer bedst.[22] 
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4. Problemformulering 
HTL har de seneste år gennemgået en stigning i antallet af publikationer som en lovende teknologi 

til biomassekonvertering. Det er en levedygtig, skalerbar og energieffektiv termokemisk vej til 

omdannelse af biomasse til flydende brændstof og kemikalier.  

Men selvom HTL betragtes som en af de mest lovende teknikker til produktion af biobrændstoffer, 

er udfordringerne forbundet med dens udvikling og udvidelse stadig betydelige. Et af disse 

udfordringer består af den vandige fases høje indhold af vandopløselige organiske forbindelser som 

gør det kosteligt at videresende til et rensningsanlæg.  

Af den årsag vil den følgende problemformulering undersøges:  

”Kan flokkulering reducere mængden af TOC/COD fra asp-spildevand til et niveau som ligger på 

<1600 
𝑚𝑔

𝐿
?”  

For at besvare denne problemformulering skal der foretages en række forsøg med to forskellige 

flokkulanter for at teste hvilke koncentrationer har størst effekt på reducering af de organiske 

forbindelser. Der vil blive foretaget TOC-analyse af prøverne, såvel en COD-analyse til måling af 

de organiske forbindelser i spildevandet efter behandling med flokkulering og filtrering. Disse 

resultater vil senere bruges til beregningen af driftsomkostningerne for rensning af spildevand med 

og uden flokkulering.  
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5. Materialer og metoder 
Proceduren for behandlingen af spildevandet og den efterfølgende måling af COD og TOC blev 

udført ud fra en laboratorievejledning og en lignende procedure fra en tidligere projektgruppe med 

samme projektemne. 

Spildevandet blev fundet til at indeholde ca. 168.15 
𝑔

𝐿
 COD og 56.28 

𝑔

𝐿
 TOC.[3] De tilgængelige 

COD-reagenser havde et måleområde på 500-10000  
𝑚𝑔

𝐿
 og derfor blev spildevandet fortyndet 20 

gange for at kunne ligge indenfor dette område.  Det var nødvendigt at måle COD på prøver uden 

flokkulanter for at kunne vurdere effektiviteten af disse kemikalier. Der blev målt på en prøve som 

blev fortyndet og en prøve som blev filtreret og dernæst fortyndet. Deres respektive værdier er 

angivet i tabel 8 på side 28. Prøve MF blev valgt som reference da dens COD-værdi var mindst. 

Proceduren foregik ved at filtrere spildevandet og dernæst inddele det i 8 små bægerglas, hvor hvert 

bægerglas indeholdt 10 ml prøve. Flokkulanterne blev tilsat i forhold til tabel 5, hvorefter hver 

prøve omrørtes i 10-20 sekunder. Prøverne blev sat til side i 1 time, hvorefter de blev filtreret igen i 

hvert deres 200 ml koniske kolbe og fortyndet 20 gange.  

COD-reagenser blev forberedt ved at ryste lidt i væsken indeni for at suspendere sedimentet som lå 

i bunden. Der blev overført 1 ml prøve til reagensen, hvorefter den blev rystet og sat i en varmeblok 

til at varme i mindst 2 timer. Prøven blev taget ud, rystet en smule efter 10 minutter og COD var 

klart til at blive målt efter 30 minutters afkøling.       

COD-reagenserne stammer fra et kit kaldet Spectroquant® COD cell test. De indeholder 

kaliumdichromat og sølvsulfat, hvor 1 ml spildevand blandet med flokkulant blev brugt i hvert 

reagens. Reagenserne blev derefter opvarmet til 148°C i 2 timer for at forstærke 

oxidationsprocesserne i spildevandet, hvor sølvsulfat fungerede som en katalysator. Derefter blev 

reagenserne afkølet til stuetemperatur hvor koncentrationen af Cr3+-ioner blev målt fotometrisk. Der 

blev lavet 8 forsøg to gange over to dage for at sikre en dobbeltbestemmelse af prøverne. 

De valgte flokkulanter til brug i dette projekt er de organiske flokkuleringsmidler, Betafloc PV 22 

og 25 fra Norlex, hvis kemiske formel lyder 1,2-ethandiamin, polymer med 2- (chlormethyl) oxiran 

og N-methylmethanamin. Disse to flokkulanter hører til gruppen polyaminer kaldet poly(EDMA) 

(Epichlorhydrin-dimethylamin). Polyaminer indeholder funktionelle amingrupper, som har en 

positiv ladning. Yderligere er ladningstætheden meget høj, hvor positive ladede polymerer 

adsorberer stærkt til negativt ladet materiale.  

Tabel 5: Koncentrationer for flokkuleringsforsøget.  

Forsøg Betafloc PV 

22 (ml) 

Betafloc PV 

25 (ml) 

1.1 0 0.02 

1.2 

2.1 0 0.06 

2.2 

3.1 0.02 0 

3.2 

4.1 0.02 0.02 
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4.2 

5.1 0.02 0.06 

5.2 

6.1 0.06 0 

6.2 

7.1 0.06 0.02 

7.2 

8.1 0.06 0.06 

8.2 

 

Eftersom Betafloc PV 22 og 25 er kommercielle produkter som er angivet til at have en 

koncentration på 25-75%, antages en koncentration på 50%.[23][24] 

Der blev benyttet nedenstående ligning til beregning af reduktionen i mængden af COD, som 

fremover vil betegnes som CODr. TOC vil blive målt i forsøgene, dog vil disse resultater ikke 

bruges til senere beregning af driftsomkostninger. Derfor vil der kun fokuseres på mængden af 

COD i spildevandet.    

                                              𝐶𝑂𝐷𝑟 =
𝐶𝑂𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙−𝐶𝑂𝐷𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑘𝑘𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑂𝐷𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
∙ 100% 

 

Værdierne for den oprindelige mængde af TOC og COD i spildevandet blev ikke målt i laboratoriet, 

men værdierne i tabel 6 blev derimod hentet fra et lignende AAU-projekt, hvor spildevandet, som 

gruppen brugte, er det samme som det der blev brugt i dette projekt.  

Tabel 6: Koncentrationer for flokkuleringsforsøget.[3]  

 

 

 

I forlængelse af dette, blev der også gjort brug af samme mængder af flokkulanter i forsøget som 

den foregående gruppe havde gjort brug af. Den gruppe benyttede COD reagenser med et område 

på 5000-90000 
𝑚𝑔

𝐿
, hvilket er betydeligt større end de reagenser som var til rådighed til dette 

projekt. Derfor blev mængden af flokkulant justeret til at matche forholdet mellem den mindste 

COD koncentration som de arbejdede med i forhold til den mindste koncentration i disse forsøg. 

Sammensætningen af forsøgsplanen var hovedsageligt baseret på deres forsøgsplan, hvilket fremgår 

af tabellen nedenfor. 

Tabel 7: Justering af forsøgsplan.  

Mål         Værdier 

TOC [
𝒈

𝑳
] 56.28±0.85 

COD [
𝒈

𝑳
] 168.15±1.10 

 Gruppe K8 Dette projekt 

Mindste COD koncentration 

(
𝒎𝒈

𝑳
) 

42000 5140 

Mængde af flokkulant (ml) [0.5, 1.5] [0.02, 0.06] 

Batch størrelse (ml) 30 10 
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6. Resultater 

6.1. Fremvisning af resultater 

Prøverne i figur 16 udviste misfarvninger efter tilsætning af flokkulanterne og i visse tilfælde kunne 

partikelklyngerne anses med det blotte øje. 

 

Figur 16: Spildevandsprøverne, efter filtrering og tilsætning af flokkulanter. 

I nedenstående figur kan der ses hvordan farveskift efter flokkulering korrespondere til en given 

reducering af COD. De mørkere kolber tilhører prøve 1 og 3, som har lave reduceringer i COD.  

 

Figur 17: Spildevandsprøverne, efter filtrering, flokkulering, filtrering og endelig fortynding. 



28 
 

Måling af COD-referencerne er listet i tabel 8 nedenunder. Der blev lavet dobbeltbestemmelse på 

alle prøverne for at sikre at arbejdsmetoderne ville give resultater i samme område. 

Tabel 8: COD-værdier for referenceprøverne. 

 

Resultaterne fra flokkuleringsforsøget er angivet i tabel 9. Den gennemsnitlige CODr værdi er 

blevet beregnet ud fra disse dobbeltbestemmelser, og det ser ud til at flokkulanterne giver en 

gennemsnitlig reducering af COD på 22-30%. Tabel 10 viser resultaterne fordelt over de dage hvor 

prøverne blev behandlet. 

Tabel 9: COD-værdierne for flokkuleringsforsøget.     

 

Tabel 10: Resultater fordelt over dag 1 og dag 2.     

  

Reference COD (
𝒎𝒈

𝑳
) CODaverage (

𝒎𝒈

𝑳
) 

IF1 6885 6792.5 

IF2 6700 

MF1 5095 5140 

MF2 5185 

Forsøg COD (
𝒎𝒈

𝑳
) CODr (%)  CODrgennemsnit 

(%) 
TOC(

𝒎𝒈

𝑳
) TOCgennemsnit(

𝒎𝒈

𝑳
) 

1.1 3830 25.48 22.32 135.3 140.4 

1.2 4155 19.16 145.4 

2.1 3530 31.32 29.57 127.2 128.2 

2.2 3710 27.82 129.2 

3.1 3770 26.65 22.91 132.9 134.7 

3.2 4155 19.16 136.4 

4.1 3375 34.34 29.58 122.1 127.3 

4.2 3865 24.81 132.4 

5.1 3780 26.46 24.23 137.9 136.3 

5.2 4010 21.99 134.6 

6.1 3390 34.05 28.31 121.2 130.4 

6.2 3980 22.57 139.6 

7.1 3495 32.00 26.17 124.2 125.6 

7.2 4095 20.33 127.0 

8.1 3705 27.82 23.20 137.8 139.6 

8.2 4185 18.58 141.4 

Prøve Resultater fra dag 1 (CODr i %) Prøve Resultater fra dag 2 (CODr i %) 

1.1 25.48 1.2 19.16 

2.1 31.32 2.2 27.82 

3.1 26.65 3.2 19.16 

4.1 34.34 4.2 24.81 

5.1 26.46 5.2 21.99 

6.1 34.05 6.2 22.57 

7.1 32.00 7.2 20.33 

8.1 27.82 8.2 18.58 
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6.2. Databehandling 

6.2.1. Bar plot 

Dataen blev fremstillet i et barplot for at se hvordan de forskellige prøveresultater og deres COD-

mængde fordelte sig. På figur 18, kan det ses hvordan filtrering af spildevandet reducer COD, 

hvilket forklarer hvorfor der blev valgt at filtrere vandet på forhånd. Gennemsnitsværdien for MF1 

og MF2 blev brugt som referenceværdi for beregningerne af COD reduktionen i tabel 9. 

 

Figur 18: COD-værdierne for referenceprøverne. IF referer til ’Ingen Filtrering’ mens MF referer til ’Med Filtrering’. 

Derefter blev COD-værdierne for alle prøverne og deres gentagelser anbragt i et andet barplot. Her 

kan der blandt andet ses hvordan værdierne fordeler sig og man kan lægge mærke til hvilke som 

havde størst reduktion. Her er det tydeligt hvordan prøve 4.1, 6.1 og 7.1 har de højeste reduktioner 

af COD blandt de mange prøver, hvilket også fremgår i tabel 9. Der observeres også en tendens hos 

de prøver der blev udført på dag 2, da de alle har en mindre reduktion i COD sammenlignet med de 

prøver som blev udført på dag 1.  

 

Figur 19: COD-værdierne alle prøverne. 

Af hensyn til dette, blev der udført en t-test for at bestemme om forskellen mellem de to sæt af 

resultater vil være betydelig, eller hvorledes afvigelserne kan skyldes tilfældigheder som ikke vil 

påvirke senere databehandling. 
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Værdierne af TOC vil ikke benyttes til videre databehandling, men de er ligeledes blevet opstillet i 

et barplot i Appendix II, hvor de sammenlignes med COD for at vise proportionalitet mellem 

prøverne. Der vælges at fokusere på COD databehandling da TOC ikke kan benyttes i en eventuel 

prisberegning. 

6.2.2. T-test 

En t-test blev udført i Excel på resultaterne af prøve 1.1-8.1 og 1.2-8.2, da forsøgene blev udført på 

to forskellige dage hvilket reflekteres i form af afvigelser i resultaterne. På grund af disse afvigelser 

blev det undersøgt om man kunne observere en signifikant forskel mellem de 2 sæt af 8 prøver. T-

test sammenligner middelværdien mellem to populationer for at undersøge om de er identiske. 

Testen forudsætter at der populationerne som undersøges er normalfordelte, hvilket er bekræftet ved 

brug af QQ-plot i afsnit 6.2.4.  

Tabel 11: Resultater fra t-test. 

 Variabel 1 Variabel 2 

Middelværdi 3609.375 4019.375 

Varians 33595.98 27303.13 

Observationer 8 8 

Hypotese for forskel i middelværdi 0  

Fg 14  

T-stat -4.69919  

P(<=t) en-halet 0.000171  

T-kritisk en-halet 1.76131  

P(<=t) to-halet 0.000342  

T-kritisk to-halet 2.144787  

 

Nulhypotesen lyder  

𝐻0 = μ1 − μ2 = 0, 

da det antages at der ikke er en signifikant forskel mellem populationernes middelværdi.  

Resultatet af t-testen ses i tabel 11. "En-halet” og ”to-halet” referer til enkeltsidet og dobbeltsidet 

test. Hvis en populationsparameter antages at være større end eller mindre end en bestemt værdi, 

bruges en en-halet test. Når der ikke er angivet nogen retning i hypotesen, bruges en to-haletest. En 

to-halet test viser, om der er en forskel i værdierne for de involverede variabler. Excel viser således 

p-værdierne for begge tests, men eftersom der arbejdes men en hypotese hvor der undersøges for en 

eventuel forskel, bruges værdierne for den dobbeltsidet test. 

Ifølge testen, så skal nulhypotesen afvises hvis  

t-stat < -t-kritisk to-halet   

eller 

t-stat > t-kritisk to-halet. 
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Eftersom -4.69 er mindre end -2.14, afvises H0 og det er påvist at der er en signifikant forskel 

mellem de to sæt af COD-værdier. Dette betyder at replikationen af forsøget ikke viste resultater 

som var tætte på de foregående resultater. 

Som følge af disse resultater, bliver der fremover gjort brug af COD-værdierne fra dag 1, eftersom 

værdierne af COD-reduktionen er højere.  

Barplots fungerede til at danne et visuelt overblik over fordelingen af prøvernes værdier i forhold til 

hinanden. Der skal dog andre analytiske metoder til for at bestemme hvorledes flokkulanterne har 

haft en effekt på prøvernes CODr. For at undersøge hvilken effekt de to flokkulanter havde på 

responsen, hvilket er mængden af COD, benyttes et effekplot.  

6.2.3. Effektplot 

Et effektplot bruges til at undersøge forskelle mellem niveauer for en eller flere faktorer. Der er en 

hovedeffekt, når forskellige niveauer af en faktor påvirker responsen forskelligt. Et plot med 

hovedeffekter tegner et svar for gennemsnittet for hvert faktorniveau, der er forbundet med en linje. 

Værdierne som er anvist på y-aksen viser middelværdien for de CODr-målinger som blev taget på 

dag 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Effektplot over Betafloc PV 22 og 25. 

Effektplottet viser hvilke niveauer som giver den bedste reduktion i COD. Fra PV 22 kan det ses at 

en koncentration på 0.06 ml giver højere reduktion af COD end 0 ml og 0.02 ml. PV 25 har derimod 

en modsat tendens hvor 0.02 ml viser den højeste reduktion. Derved kan man visuelt observere 

hovedeffekten af flokkulanterne på spildevandets COD-mængde. 

6.2.4. QQ-plot 

For at se om resultaterne er normalfordelte, opstilles et QQ-plot. QQ-plottet viser om resultaterne 

følger en normalfordeling hvis punkterne viser en simpel lineær linje. Det ser ud til at resultaterne 

følger en lineær tendens til en vis grad, dog ikke helt præcist. Hvis resultaterne følger en 
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normalfordeling, betyder det at resultater af analyseværktøjer såsom ANOVA og t-test er mere 

troværdige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: QQ-plot viser at resultaterne følger en normalfordeling. 

6.2.5. ANOVA 

ANOVA bruges til at se hvorledes flokkulanterne havde en signifikant effekt på reducering af 

COD. P-værdien ligger ikke under 5% for begge parametrene, hvilket betyder at der ikke kan ses en 

signifikant effekt af brugen af flokkulant på spildevandets COD.   

Tabel 12: Resultater fra ANOVA-test.  

Parameter Frihedsgrader F P-værdi 

Betafloc PV 

22 

2 0.23 0.8064 

Betafloc PV 

25 

2 0.14 0.8771 

Error 3   

Total 7   

 

6.3. Diskussion af forsøgsresultater 

Der er blevet observeret en tendens i forhold til forsøgetsresultaterne. COD-målingerne fra de to 

forskellige dage viser to signifikant forskellige middelværdier. Det er interessant at kigge på hvad 

der eventuelt kunne have skyldet denne mindsket reduktion af COD. Følgende afsnit vil beskrive 

hvad disse observationer i forsøget består af, såvel som en mulig forklaring og forslag til 

forbedringer. 

6.3.1. Flokkuleringsdosering 

Der blev observeret at mængden af de pågældende flokkuleringsmidler var vanskelige at fordele ud 

til diverse prøver med en mikropippette. Størrelsen på spildevandsprøverne og dermed også 

mængden af flokkuleringsmiddel var som følge af de tilgængelige COD-reagenser og deres 

måleområde på 500-10000
𝑚𝑔

𝐿
. Området var mindre end forventet, hvilket krævede, at spildevandet 
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skulle fortyndes, og mængden af flokkuleringsmiddel blev mindsket til at ligge i µl. Med en så lille 

mængde flokkulant, blev det svært at måle præcise mængder ud til hver prøve, især når 

flokkuleringsmidlet er viskøst. 

En forklaring på dette problem er, at organiske polymerer er i naturen meget viskøse opløsninger, 

som undertiden bliver problematiske at distribueres homogent i et medium. De er imidlertid meget 

attraktive over for partikeloverflader, da de fastgøre sig nemt. Så ujævn distribution af polymerer i 

forurenet spildevand kan muligvis bidrage til ineffektivitet og omkostninger ved 

behandlingsprocessen. Et forslag til optimering af det organiske flokkuleringsmiddel er ved at 

doseringen skal intensiveres i anden for at kompensere for tabet af polymeren, dog kan dette forøge 

eventuelle omkostninger for brug af flokkulering.[22] 

6.3.2. Omrøring 

En anden ting som blev observeret vedrører omrøringstid. Ifølge problemanalysen skulle hver prøve 

omrøres i 1-3 minutter, hvilket ikke var tilfældet her. Disse prøver blev omrørt i omtrent 20 

sekunder hver, en beslutning som blev taget med hensyn til de små mængder spildevand som blev 

brugt under forsøget. Det er muligt at denne beslutning har resulteret i en mindre COD reduktion. 

Forklaringen bygger på litteraturen fra afsnit 3.3.1, som vedrører princippet bag flokkulering og 

hvor lang kontaktiden bør være for en effektiv flokkulering.   

Derved ligger et forslag til forberedning af dette aspekt i det samme princip, altså en forøget 

blandingstid mellem partiklerne i spildevandet og flokkuleringsmidlet, eftersom en effektiv 

behandling af spildevand kan relateres til flokkuleringsdosis og blandingsbetingelser. Ved en 

effektiv flokkuleringsblanding skelnes der mellem to slags, den hurtige og den langsomme 

blanding, som vist i figur 22. Den hurtige blanding sker efter tilsætning af koaguleringsmidlerne, 

hvilket kræver turbulent blanding for at danne en homogen opløsning. Mangel på hurtig blanding 

kan forårsage dårlig ydeevne af flokkulanten på grund af underdosis eller overdosis. Efter den 

hurtige omrøring, kommer den langsomme blanding kort og er beregnet til at øge partikelfangreb og 

vækst af flokke.[22] 

 

 

Figur 22: Omrøring af flokkulanter i spildevand.[22] 

Med en inkludering af disse blandingsbetingelser, er det muligt at forøge virkningen af flokkulant i 

spildevandet og opnå en større effekt. Det er blandt andet et af disse forbedringer som kan forhøje 

reduktionen af COD. 

Dette konkludere behandlingen af flokkuleringsdata. Næste afsnit vil inddrage oplysninger fra DIN 

Forsyning til at lave et overordnet skøn på udgifterne til rensning af 25 tons spildevand med den 
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opskalerede mængde af COD som er blevet arbejdet med her. I forlængelse af dette, menes det at 

det godt kan tillades at udregne disse omkostninger ud fra den prøve med højst COD reduktion, på 

trods af de usikkerheder der har måtte være omkring datasættene. Således vil der gøres brug af 

prøve 2, som havde en gennemsnitlig CODr på 29.57% ved brug af 0.02 ml PV 22 og 0.02 ml PV 

25.  
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7. Prisberegning 
Hvis flokkuleringsmetoden skal benyttes i en industriel sammenhæng, er det vigtigt at undersøge 

priserne for at vurdere om sådan en teknologi er økonomisk gavnligt for en virksomhed. De 

følgende beregninger er et skøn over udgifterne til håndtering af HTL-spildevand. For at undersøge 

de økonomiske aspekter af flokkuleringsmetoden, er omkostningerne forbundet med flokkulering 

sammenlignet med omkostninger for at videresende spildevandet til et rensningsanlæg uden 

rensning med flokkulering. En detaljeret beregning er anbragt i Appendix I på side 43.   

Hvis det antages at resultaterne fra afsnit 6.2 kan benyttes i denne sammenhæng, vil en optimal 

dosis af flokkulanter være 0.2 ml PV 22 og 0.2 ml PV 25 til behandling af 10 ml spildevand med en 

oprindelig COD-koncentration på 5.14 
𝑔

𝐿
, hvilket gav en reduktion i COD på 29.57%. Det antages i 

omkostningsanalysen af der produceres 25 tons HTL-spildevand om dagen. Hvis det ubehandlede 

HTL-spildevand ledes til et rensninganlæg, vil de forbundne omkostninger afhænge af niveauet af 

spildevandsforureningen. De følgende beregninger er gjort baseret på oplysninger fra DIN 

Forsyning omkring forurendende stoffer i spildevand, hvor der vil forkuseres på mængden af 

COD.[25]  

Tabel 13: Daglig og årlig produktion af HTL-spildevand, såvel som mængden af COD. 

                                          Daglig produktion Årlig produktion 

Mængden af HTL 

spildevand [ton] 

25 9125 

Oprindelig COD 

mængde [kg] 

128.5 46902.5 

 

Ved udledning af 1 kg COD til rensningsanlægget, er den ordinære pris på 0.88 DKK. Ekstra 

omkostninger vil forekomme hvis grænseværdien på COD overskrides, hvilket ligger på 1600 
𝑚𝑔

𝐿
.[25]  

Tabel 14: Daglig og årlig pris for at videresende 1 ton HTL-spildevand med den pågældende COD-koncentration. 

                                                         Daglig pris Årlig pris 

Pris på oprindelig COD 

mængde per 25 tons [DKK] 

113.08 41274.2 

Særbidrag [DKK] 187.61 68477.7 

Total pris på rensning af 

ubehandlet spildevand [DKK] 

300.69 109752 

 

De årlige omkostninger for at udlede 9125 tons spildevand til rensningsanlægget om året med en 

COD på 128.5 kg per ton er 109752 DKK. Dette antager at vandet ikke forebehandles på nogen 

måde, men blot bliver sendt hen til resningsanlægget. Nu skal der undersøges om forbehandlet 

spildevand med en 29.57% reduktion af oprindelig COD kan reducere disse 

udledningsomkostninger. 

Hvad angår prisen på flokkulanterne og den kemiske håndtering er de årlige omkostninger blevet 

estimeret. Eftersom COD-indholdet stadig ligger over grænseværdien efter rensning, skal der også 
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betales ekstra for at videresende spildevand med en høj COD-mængde da det skal til yderligere 

behandling. Dette er også inkluderet i beregningen af de årlige omkostninger i tabel 15.  

Tabel 15: Den daglige og årlige udgift på PV 22 og 25 og flokkulering af spildevand på henholdsvis 25 og 9125 tons. 

                                                       Daglig Årlig 

Mængde af PV [L] 100 36500 

Pris på mængden af PV som 

benyttes [DKK] 

984.1 14367.9 

 

Tabel 16: Den daglige og årlige udgift på at rense den resterende mængde COD i spildevandet efter flokkulering. 

 Daglig Årlig 

Resterende mængde COD i 

spildevand [kg] 

89.95 32831.8 

Pris på resterende mængde 

COD i spildevand [DKK] 

79.16 28891.9 

Særbidrag [DKK] 131.33 47934.4 

Total pris på rensning af 

forbehandlet spildevand 

[DKK] 

1194.58 436022 

 

Den samlede pris på forbehandlingen og udledningen af spildevand til rensningsanlægget viser sig 

til at være omtrent fire gange så dyrt som det ville være at udlede det uden forbehandling med 

flokkulering. Der ser ud til at særbidraget er hovedsageligt det som forårsager den højeste 

omkostning blandt de andre udgifter, hvilket skyldes at særbidraget er relateret til niveauet af 

forurenende stoffer i spildevandet. Der ville ikke være nogle ekstra omkostninger hvis blot 

spildevandet lå under COD-grænsen, dog ville dette kræve at spildevandet blev behandlet på anden 

vis.  
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Figur 23: En graf over den samlede pris på 1, 10 og 100 m3 spildevand og deres respektive priser med/uden PV. Den blå linje er med 
PV og den orange linje er uden PV.   

En måde at illustrere prisforskellen og prisstigningen mellem de to samlede omkostninger kan gøres 

med en graf.  

Figur 23 viser en graf med to lineære linjer. De er tegnet ud fra tre prisberegninger af de samlede 

omkostninger for henholdsvis ubehandlet spildevand som renses og spildevand forbehandlet med 

flokkulering som derefter også bliver renset. Der kan observeres en stejl hældning hos den blå linje 

som repræsenterer behandling med flokkulering, hvorimod hældningen for den orange linje som 

repræsentere det ubehandlede spildevand stiger langsommere. Man kan derved visuelt observere 

hvordan flokkulering ikke kan betale sig med større mængder spildevand. På et bestemt tidspunkt – 

muligvis omkring de 40 tons om dagen – vil det ikke længere være en økonomisk forsvarlig 

rensningsmetode.  

7.1. Diskussion af driftsomkostninger 

De operationelle udgifter til anvendelse af flokkulering som et middel til at rense HTL-spildevand 

er blev estimeret, og har vist sig at være fire gange så dyrt som den totale pris for videresendelsen af 

ubehandlet spildevand til et kommunalt vandrensningsanlæg. Dette er på grund af COD-niveauet 

for spildevandet, da flokkuleringsmidlerne blot kunne minimere 30% af det tilstedeværende COD, 

og fordi organiske polymerer er dyrere end uorganiske flokkuleringsmidler. Organiske flokkulanter 

er imidlertid mere effektive og kræver mindre dossiser end uorganiske flokkuleringsmidler.[22]  

Der skal også bemærkes at der ikke er indregnet ekstra tilsætning af flokkuleringsmiddel som blev 

nævnt i afsnit 6.3.1, vedrørende dosering af flokkulant og hvorledes en ujævn fordeling kan 

resulterer i ineffektivitet og ekstra omkostninger ved behandlingsprocessen. Det blev anbefalet at 

doseringen skulle intensiveres i anden for at kompensere for eventuel tab af flokkulant, og dette kan 

komme tilføje ekstra udgifter. Disse omkostninger på daglig sigt ser overskuelige ud, men over en 

længere periode bliver det mere kostelig.  

 

Figur 24: En graf over den samlede pris på brugen af PV for 1, 10 og 100 m3 spildevand. 
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Figur 25 er en graf som er blev lavet med den antagelse af der skal tilføjes 0.4, 4 og 40 liter ekstra 

flokkulant dagligt til henholdsvis 1, 10 og 100 m3 spildevand for at kompensere for en eventuel 

ujævn distribution af flokkuleringsmiddel.  

8. Diskussion 
Flokkuleringsforsøget blev udført for at undersøge effektiviteten af flokkuleringsmidler som en 

mulig rensningsmetode til rensning af spildevand. Det ønskedes at mindske mængden af COD i 

spildevandet, da COD er et mål for graden af forurenende stoffer i det pågældende spildevand. En 

forsøgsplan blev udarbejdet baseret på tre niveauer af flokkulantmængder, hvor det ønskedes at se 

effekten af flokkulantmidlerne hver for sig, samt deres indbyrdes effekt på hinanden og 

spildevandet. Forsøget blev lavet to gange over to forskellige dage, hvilket producerede to sæt af 

otte resultater.  

I databehandlingsafsnittet blev der observeret at de to datasæt populationer ikke havde samme 

middelværdi – hvilket betød at der kunne være en forskel i resultaterne som kunne gøre en eventuel 

fortolkning af resultaterne vanskelige. Derfor blev der udført en t-test som bygger på at undersøge 

om to populationer har signifikant forskel baseret på deres middelværdier. Det viste sig at der var en 

signifikant forskel mellem de to datasæt, en forskel som betød at senere databehandling blev udført 

med datasættet fra dag 1 som havde de højeste CODr værdier.  

Ud fra denne databehandling kan det vises at resultaterne følger en normalfordeling, men ikke viser 

nogen signifikans i forhold til virkningen af flokkuleringsmiddel på spildevandet ud fra de tre 

pågældende mængder. I det efterfølgende diskussionsafsnit, blev der nævnt forskellige områder 

som kunne optimere forsøgsbetingelserne og yde en større COD-reduktion, såsom ekstra tilsætning 

af flokkuleringsmiddel og bedre blandingsmetoder for en effektiv spredning. Der blev valgt at 

fortsætte til prisberegning af operationelle og kemiske omkostninger af spildevandsrensning med 

prøve 2, da den prøve havde den gennemsnitlige højeste CODr.  

Driftsomkostningerne blev beregnet ud fra en antagelse at der produceres 25 tons HTL-spildevand 

med en COD-mængde på 128.5 kg. Der er blevet observeret at de samlede omkostninger for 

rensning af spildevand er omtrent fire gange laverer uden forbehandling med organisk flokkulering. 

Det kan ses ud fra grafer og tabeller i afsnit 7, at organisk flokkulering er kostelig på lang sigt hvis 

det involverer rensning af store mængder spildevand, hvilket gør det uegnet til en eventuel 

industriel rensning af spildevand. Derfor er det vigtigt at undersøge enten hvordan effektiviten af 

den pågældede rensningsmetode kan optimeres, eller undersøge alternative metoder til rensning af 

spildevand som ikke er så kostelige men samtidigt yder en god effektivitet. 

8.1. Alternative rensningsmetoder 

For at sænke de omkostninger som er blevet beregnet, er det vigtigt at undersøge de forskellige 

udgifter og identificere de som kan minimeres, baseret på mindre bekostelig alternativer der kan 

give de samme resultater. I dette tilfælde ser det ikke ud til at være muligt for de pågældende 

flokkuleringsmidler at blive en realitet indenfor rensningen af HTL-spildevand på et industrielt 

skala. I stedet ville det være logisk at se på alternative metoder og undersøge deres 

effektivitetsniveau og driftsomkostninger.[22] 

Et eksempel på et af disse er naturlige polymere. Dette inkluderer: nirmali frø, moringa oleifera, 

tannin, auberginefrø og radise frø, som er lokalt tilgængelige fra grøntsager til behandling. Disse 
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flokkuleringssmidler er ikke-giftige, vedvarende, producerer lavere slam, bionedbrydeligt og 

relativt omkostningseffektive. Desuden har naturlige koagulanter en bred vifte af effektiv dosering 

og ændrer ikke pH-værdien for det behandlede vand.[22]  

Naturlige polymerer er hydrofile forbindelser, der bærer naturlige egenskaber som ikke-toksiske for 

mennesker, let tilgængelige og miljøvenlige. Imidlertid er brugen af naturlige polymerer kun 

muligvis ikke-effektiv i alle tilfælde af spildevandsrensning. Dette kan skyldes deres egenskaber, 

som ikke kan modificeres (f.eks. Chitosan, tannin, stivelse, Moringa oleifera).[22]  

Dette konkludere diskussionen vedrørende flokkuleringsforsøget, prisberegningen og 

optimeringsforslagene.   
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9. Konklusion 
HTL er en lovende teknologi til produktion af bio-olie, men der findes dog stadig nogle uløste 

problemer inden for denne konverteringsteknologi som skal løses inden det markedsføres i 

kommerciel skala. Blandt et af disse, er håndteringen af den vandige fase en af de førende 

udfordringer relateret til HTL, eftersom spildevandet fra processen indeholder store mængder 

organiske forbindelser. Dette projekt har undersøgt diverse aspekter indenfor dette område, blandt 

andet hvilke typer forbindelser spildevandet indeholder, hvordan disse stoffer måles i form af TOC 

og COD samt hvorledes flokkulering eventuelt kan løse denne problematik. 

Projektet har forsøgt at løse det initierende problem som lød på at mindske mængden af COD i 

HTL-spildevand. På trods af insignifikante resultater, blev den optimale flokkuleringsdosis til 

fjernelse af ≈ 30% COD fundet til at være 0.02 ml PV 22 og 0.02 ml PV 25 i 10 ml spildevand. Den 

efterfølgende prisberegning viste at en industriel rensning af spildevand ved brug af disse 

flokkulanter vil give en samlet prisudgift som er fire gange større end hvis spildevandet blev sendt 

til et kommunalt rensningsanlæg ubehandlet. Derfor kan man observere at denne type flokkulering 

ikke kan benyttes i en større skala til fjernelse af COD i HTL-spildevand. Der skal andre alternative 

metoder til for at komme under de 1600 
𝑚𝑔

𝐿
 COD, og samtidigt gøre rensningsprocessen økonomisk 

realistisk. Således kan der drages en konklusion som lyder at det er mere praktisk at betale 

rensningsanlægget for håndtering af ubehandlet spildevand, end gøre brug af organisk flokkulering 

til rensning af spildevandet. 

 

  



41 
 

10. Referencer 
[1] A. R. K. Gollakota, N. Kishore, and S. Gu, “A review on hydrothermal liquefaction of 

biomass,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 81, no. March, pp. 1378–1392, 2018. 

[2] A. Dimitriadis and S. Bezergianni, “Hydrothermal liquefaction of various biomass and waste 

feedstocks for biocrude production: A state of the art review,” Renew. Sustain. Energy Rev., 

vol. 68, no. September 2015, pp. 113–125, 2017. 

[3] H. I. Oyovwevotu, K. R. Simonsen, N. Thiry, and T. Sharker, “HTL Wastewater Treatment 

With Coagulation Technology,” 2019. 

[4] European Environment Agency, “Total organic carbon emission intensity of the chemical 

industry,” European Environment Agency, 2015. . 

[5] B. Maddi et al., “Quantitative Characterization of Aqueous Byproducts from Hydrothermal 

Liquefaction of Municipal Wastes, Food Industry Wastes, and Biomass Grown on Waste,” 

2017. 

[6] F. Conti, S. S. Toor, T. H. Pedersen, A. H. Nielsen, and L. A. Rosendahl, “Biomass and 

Bioenergy Biocrude production and nutrients recovery through hydrothermal liquefaction of 

wastewater irrigated willow,” Biomass and Bioenergy, vol. 118, no. October 2017, pp. 24–

31, 2018. 

[7] A. A. Peterson, P. Vontobel, F. Vogel, and J. W. Tester, “In situ visualization of the 

performance of a supercritical-water salt separator using neutron radiography,” J. Supercrit. 

Fluids, vol. 43, no. 3, pp. 490–499, 2008. 

[8] J. Becker, P. R. Chri-, J. Anders, H. Thomas, and I. Grigoras, “Fra affald til olie,” Aktuel 

Naturvidenskab, 2013. 

[9] A. Smith, “Kritisk punkt,” Den Store Danske. 2009. 

[10] I. Johannsen, P. Biller, and K. Anastasakis, “nye teknologier til at producere bio-råolie ud,” 

no. March, 2018. 

[11] T. H. Pedersen et al., “Continuous hydrothermal co-liquefaction of aspen wood and glycerol 

with water phase recirculation,” Appl. Energy, vol. 162, pp. 1034–1041, 2016. 

[12] A. A. Shah et al., “Bio-crude production through aqueous phase recycling of hydrothermal 

liquefaction of sewage sludge,” Energies, vol. 13, no. 2, 2020. 

[13] H. Chen, C. Zhang, Y. Rao, Y. Jing, G. Luo, and S. Zhang, “Biotechnology for Biofuels 

Methane potentials of wastewater generated from hydrothermal liquefaction of rice straw : 

focusing on the wastewater characteristics and microbial community compositions,” 

Biotechnol. Biofuels, pp. 1–16, 2017. 

[14] K. R. Arturi, K. R. Toft, R. P. Nielsen, L. A. Rosendahl, and E. G. Søgaard, 

“Characterization of liquid products from hydrothermal liquefaction (HTL) of biomass via 

solid-phase microextraction (SPME),” Biomass and Bioenergy, vol. 88, pp. 116–125, 2016. 

[15] A. Celine, A. Scott, and D. Biller, “Online total organic carbon (TOC) monitoring for water 

and wastewater treatment plants processes and operations optimization,” Drink. Water Eng. 

Sci., vol. 10, no. 2, pp. 61–68, 2017. 



42 
 

[16] N. Arjun, “Difference between Chemical Oxygen Demand (COD) and Biological Oxygen 

Demand (BOD) - The Constructor,” The Constructor, 2017. [Online]. Available: 

https://theconstructor.org/environmental-engg/difference-chemical-oxygen-demand-cod-

biological-oxygen-demand-bod/34792/. [Accessed: 06-Jul-2020]. 

[17] M. Hansen L. Alfred; Henzen, “flokkulering | lex.dk – Den Store Danske,” Den Store 

Danske, 2009. [Online]. Available: https://denstoredanske.lex.dk/flokkulering. [Accessed: 

06-Jul-2020]. 

[18] “Coagulation-Flocculation | SSWM - Find tools for sustainable sanitation and water 

management!,” Sustainable Sanitation and Water Management, 2003. [Online]. Available: 

https://sswm.info/sswm-university-course/module-6-disaster-situations-planning-and-

preparedness/further-resources-0/coagulation-flocculation. [Accessed: 12-Aug-2020]. 

[19] P. M. Berthouex and L. C. Brown, “Chemical Processes for Pollution Prevention and Control 

- Paul Mac Berthouex, Linfield C. Brown - Google Bøger.” [Online]. Available: 

https://books.google.dk/books?id=p3o4DwAAQBAJ&pg=PT96&lpg=PT96&dq=Al3%2B+f

#v=onepage&q&f=false. [Accessed: 12-Aug-2020]. 

[20] A. Machulek, F. Gozzi, and F. Quina, “Fundamental Mechanistic Studies of the Photo-

Fenton Reaction for the Degradation of Organic Pollutants,” Researchgate. [Online]. 

Available: https://www.researchgate.net/figure/Speciation-of-05-mM-FeIII-between-pH-1-

and-4-at-25-C-and-an-ionic-strength-of-02_fig3_221925650. [Accessed: 12-Aug-2020]. 

[21] “Chemical Treatment of Wastewater Process.” [Online]. Available: 

https://www.thomasnet.com/articles/chemicals/wastewater-chemical-treatment/. [Accessed: 

12-Aug-2020]. 

[22] E. Kweinor Tetteh and S. Rathilal, “Application of Organic Coagulants in Water and 

Wastewater Treatment,” in Organic Polymers, IntechOpen, 2020. 

[23] S. N. F. Sas, “Betafloc PV 22,” no. 1907, pp. 1–11, 2019. 

[24] S. N. F. Sas, “Betafloc PV 25,” no. 1907, pp. 1–11, 2019. 

[25] “Priser for spildevand til DIN Forsyning,” DIN Forsyning. [Online]. Available: 

https://dinforsyning.dk/da-dk/spildevand/priser-for-spildevand-2020. [Accessed: 12-Aug-

2020]. 

  



43 
 

10.1. Appendix I 

Bilag I – beregning af driftsomkostninger 

Det antages at 25 tons HTL-spildevand bliver fremstillet per dag. Dette vand indeholder 128.5 kg 

COD.  

Optimal dosis fra forsøgsafsnittet ses til at være 0.2 ml PV 22 og 0.2 ml PV 25. Dette gav en 

gennemsnitlig reduktion af COD på ≈ 30%.  

Vand produceret dagligt er 25 tons og årligt 9125 tons. 

Oprindelig COD-mængde er 5.14 kg for 1 ton spildevand, hvilket her vil være 128.5 kg dagligt for 

25 tons spildevand og 46902.5 kg årligt for 9125 tons spildevand. 

At videresende 1 kg COD til rensning koster ordinært 0.88 DKK. Når COD-grænsen på 
1600 𝑚𝑔

𝐿
 

overstiges, skal der betales ekstra udgifter for rensning af spildevandet. Særbidraget lyder på 1.46 

kroner per kg COD. 

Prisen på daglig rensning af 25 tons spildevand med en COD-mængde på 128.5 kg er 113.08 DKK. 

Årligt er prisen 41274.2 DKK. 

128.5 𝑘𝑔 ∙ 0.88 𝐷𝐾𝐾 = 113.08 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 

113.08 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 ∙ 365
𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟𝑒𝑡
= 41274.2 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 

Særbidrag som tillægges for rensning af spildevand som overskrider COD-grænsen lyder for 128.5 

kg COD: 

128.5 𝑘𝑔 𝐶𝑂𝐷 ∙ 1.46 
𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑘𝑔 𝐶𝑂𝐷
= 187.61 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 

187.61 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 ∙ 365
𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟𝑒𝑡
= 68477.7 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟  

Dette særbidrag lægges oveni den ordinære pris og udgør en del af den samlede udgifter. 

Den samlede pris for rensning af 25 tons ubehandlet spildevand med en COD-koncentration på 

128.5 kg er 109752 kroner om året.  

Mængden af PV 22 og 25 er ens og regnes til at være 50 liter hvert for rensning af 25 tons 

spildevand når der opskaleres fra 0.02 ml flokkulant og 10 ml spildevand. Hvis der udføres 

flokkulering med en reduktion på ca. 30%, vil det efterfølgende give spildevand med en COD-

mængde på: 

128.5 𝑘𝑔 − (128.5 𝑘𝑔 ∙ 0.3) = 89.95 𝑘𝑔 𝐶𝑂𝐷  

89.95 𝑘𝑔 𝐶𝑂𝐷 ∙  365
𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟𝑒𝑡
= 32831.8 𝑘𝑔 𝐶𝑂𝐷   



44 
 

Prisen på PV lyder til at være 1500 USD eller 9841 kroner per ton. For at rense 9125 tons 

spildevand om året, skal der bruges 18250 liter af hver flokkulant. Hvis der afregnes pris på 

mængden af flokkulantmidler som bruges (i stedet for 1 ton af hvert), vil prisen lyde: 

18250 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑉 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑠

1000 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑉
= 18.25 

18.25 ∙ 9841 
𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑛
= 179598 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑜𝑚 å𝑟𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 é𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑃𝑉 𝑓𝑙𝑜𝑘𝑘𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡 

Hvilket betyder at den samlede pris på flokkulantmidlerne som skal bruges til at rense spildevand i 

et helt år er 359196 kroner. Den daglige pris lyder på 984.1 kroner for brug af begge flokkulanter, 

dog i en mængde af 50 liter hvert per 25 tons spildevand.  

Prisen på den resterende mængde COD i 25 tons spildevand er 79.16 kroner dagligt, og 28891.9 

kroner årligt.  

Særbidrag som tillægges for rensning af spildevand som overskrider COD-grænsen lyder for 89.95 

kg COD: 

89.95 𝑘𝑔 𝐶𝑂𝐷 ∙ 1.46 
𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑘𝑔 𝐶𝑂𝐷
= 131.33 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 

131.33 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 ∙ 365
𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟𝑒𝑡
= 47934.4 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟   

Den totale pris på ubehandlet rensning af 25 tons spildevand med en 128.5 kg COD-mængde er 

altså 109725 kroner om året. Prisen for brug af flokkuleringsmidlerne PV 22 og 25 til forbehandling 

af 25 tons spildevand og efterfølgende rensning med en COD-mængde på 89.95 kg er 436022 

kroner.  

Dette er er næsten en firedobling af hvad det ville koste at rense 25 tons spildevand i et år uden 

nogen forbehandling.    
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10.2. Appendix II 

Sammenligning af samlet TOC barplot og COD barplot 

 

 

 


