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Forord 

Denne rapport indeholder resultaterne af et litteraturstudium og eksperimentelle undersøgelser 

vedrørende anvendelse af ozon til desinfektion af ballastvand gennemført som en del af 

Miljøstyrelsens/Naturstyrelsens projekt: ” Undersøgelse af muligheder for anvendelse af 

ozonteknologi til desinfektion af ballastvand” under tilskudsordningen for Miljøeffektiv Teknologi 

2010. 

 

Aktiviteterne i projektet har taget afsæt i videns- og udviklingsmæssige behov hos virksomheden 

Desmi Ocean Guard A/S, der udvikler vandbehandlingsløsninger til håndtering af skibes 

ballastvand. 
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Konklusion og sammenfatning 

Ballastvand – Udfordringer og muligheder 

Ballastvand fra store skibe kan være et problem for havmiljøet. Hvis man ikke renser vandet, kan 

forskellige levende organismer i ballastvandet sprede sig til økosystemer, hvor de ikke hører 

hjemme. Med baggrund i denne trussel mod vandmiljøet har FN´s søfartsorganisation (IMO) 

igennem en årrække udviklet og udarbejdet en international ballastvandskonvention, der fastsætter 

krav til kvaliteten af udledt ballastvand for herigennem at begrænse spredningen af invasive arter. 

Konventionen forventes at træde i kraft inden for ganske kort tid. For at kunne leve op til kravene i 

ballastvandskonventionen er det nødvendigt at behandle ballastvandet, såvel under indtag som 

afledning, og det forventes at over 60.000 skibe på verdensplan skal tage hensyn til havmiljøet, når 

de udleder deres ballastvand. Dette behov har medført en intens global markedsdrevet udvikling af 

vandbehandlingssystemer og koncepter til behandling af skibes ballastvand. Markedet for 

vandbehandlingssystemer til ballastvand forventes at vokse markant frem til 2020 for derefter at 

falde igen. For teknologiudviklerne gælder det således om på så kort tid som muligt at få udviklet og 

godkendt konkurrencedygtige systemer, der kan markedsføres og sælges, når markedet for alvor 

efterspørger løsninger efter ikrafttrædelsen af konventionen. 

 

DESMI Ocean Guard A/S (DOG) er et dansk firma, der igennem en årrække har haft fokus på 

udvikling af et vandbehandlingskoncept til behandling af ballastvand. DESMI Ocean Guard er et 

joint-venture firma med en ejerkreds bestående af A.P. Møller - Maersk A/S, DESMI A/S og 

Skjølstrup & Grønborg ApS. Det vandbehandlingskoncept, der arbejdes med i DOG, består af en 

kombination af mekanisk filtrering til fjernelse af organismer over 10 µm og en kombineret ozon og 

UV behandling til fjernelse og inaktivering af organismer og bakterier under 10 µm. Anvendelsen af 

ozon som en del af en dobbelt hygiejnisk barriere sammen med UV er helt unik i 

ballastvandssammenhæng, men udgør samtidig også den største udviklingsmæssige udfordring for 

DOG i den samlede udvikling af konceptet, idet der er en væsentlig mangel på viden omkring 

anvendelse af ozon til inaktivering af mikroorganismer i ballastvand.  

 

Med baggrund heri har Desmi Ocean Guard A/S og Skjølstrup & Grønborg Aps sammen med DHI i 

regi af Miljøstyrelsens/Naturstyrelsens Tilskudsordning for Miljøeffektiv Teknologi 2010, 

gennemført et projekt omkring undersøgelse af mulighederne for anvendelse af ozonteknologi til 

desinfektion af ballastvand. I projektet er der indledningsvis gennemført et litteraturstudium for 

identifikation og analyse af de mest betydende fysisk-kemiske forhold for ozons effektivitet som 

desinfektant i forskellige ballastvandstyper med fokus på reaktionskemi og masseoverførsel og 

denne analyse er efterfølgende understøttet af eksperimentelle undersøgelser. 

 

Ozons reaktionskemi og ballastvand 
Effektiviteten af ozon som desinfektant er alene bestemt af mikroorganismernes eksponering til 

molekylær ozon over en given tid. Ozon har imidlertid en kompliceret reaktionskemi i vandig 

opløsning, idet kun en del af den overførte ozon reagerer som opløst molekylær ozon, mens en 

anden del dekomponerer til særdeles reaktive sekundære oxidanter i form af hydroxylradikaler, der 

ikke har nogen eller kun meget begrænset effekt som desinfektant. Henfaldet af ozon i en given 

vandtype er således afgørende for mikroorganismernes eksponering og drab og for den nødvendige 

ozondosis til at sikre et givent drab. Henfaldet af ozon i naturlige vandsystemer er karakteriseret 

ved et hurtigt initialt fald i ozonkoncentration, efterfulgt af en sekundær fase, hvor ozon henfalder 

efter 1. ordens kinetik. Halveringstiden for ozon i vand kan variere fra sekunder til timer, og 
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størrelsen af halveringstiden er styret af vandmatrixens sammensætning, og i forhold til såvel fersk- 

som marint ferskvand er de vigtigste vandkvalitetsparametre i forhold til halveringstiden følgende: 

 

 Temperatur 

 pH 

 Opløst organisk stof 

 Bikarbonat/karbonat 

 Bromid 

 Nitrit 

 Iodid 

 

Med baggrund i definerede sammensætninger af fersk- og marint ballastvand samt 

reaktionskinetik- og støkiometridata er der gennemført teoretiske beregninger af den sandsynlige 

reaktions-rækkefølge og teoretisk levetid af ozon ved ozonkoncentrationer på 0,2; 1,5 og 3,0 mg 

O3/l. Beregningerne er gennemført uden at tage hensyn til det initiale ozonforbrug samt 

betydningen af radikale reaktioner. 

 

For ferskvand viser beregningerne, at ozon initialt reagerer med iodid, men at ozonforbruget er 

ganske ubetydeligt på grund af de lave iodid koncentrationer. Herefter vil ozonforbruget ske ved 

reaktioner med opløst organisk stof og nitrit, hvor forbruget til oxidation af det organiske stof 

bidrager betydeligt til det samlede ozonforbrug. For ferskvand ses levetiden af ozon at stige med 

stigende ozondosering, hvilket skyldes at koncentrationen af de stoffer, der forbruger ozon med en 

betydelig hastighed, er relativt lav. Det betyder, at omsætningshastigheden af ozon vil falde med 

den løbende omsætning af stofferne ved reaktion med ozon, og dermed vil levetiden stige med 

stigende ozon koncentration. 

 

For marint vand ses at den tilførte ozon primært forbruges til oxidation af iodid og bromid, hvor 

langt det meste af det tilsatte ozon forbruges af bromid, der teoretisk set kan bidrage til et forbrug 

på 39 mgO3/l. Reaktionen mellem ozon og bromid fører primært til dannelse af 

hypobromsyre(HOBr) der, fungerer som en sekundær desinfektant i havvand. Der vil således ved 

lave ozondoser ikke være en direkte ozoneksponering af mikroorganismer ved tilsætning af ozon til 

marint ballastvand, og et eventuel bakteriedrab vil således forårsages af hypobromsyre. Med hensyn 

til levetid betyder den høje bromid koncentration og reaktionshastighed mellem ozon bromid, at 

levetiden for opløst molekylær ozon i havvand er meget lille. 

 

Ozon masseoverførsel og ballastvand 

Ozon er en ustabil, gas der naturligt henfalder til ilt, og det er således nødvendigt at producere 

ozongassen på stedet, hvor det skal anvendes. Efter produktion skal ozonen introduceres i væsken, 

og masseoverførslen mellem gas- og væskefase er derfor en afgørende enhedsoperation. En række 

fundamentale fysisk-kemiske forhold er afgørende for masseoverførselseffektiviteten af gas til 

væske. Med baggrund i en gennemgang af massetransportmodellen for gas til væske kan det 

konkluderes, at vandmatricens sammensætning kan påvirke masseoverførslen via ændringer af 

transportmodstanden eller den drivende kraft. Følgende vandmatrix parametre er således 

afgørende for masseoverførslen af ozon til ballastvand: 

 

 Salinitet 

 Turbulens 

 Overfladespænding 

 

Saliniteten formindsker således den drivende kraft via en reduceret opløselighed ved højere 

salinitet. Ligevægtskoncentrationen af ozon, når saltholdigheden stiger til 

havvandskoncentrationer, falder således med mellem 15-20% i forhold til helt rent vand, og det 

betyder et reelt tab i overførselskapacitet i samme størrelsesorden, idet den drivende kraft reelt 
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mindskes med mellem 15-20%. I havvand giver den høje salinitet imidlertid en reduceret 

overfladespænding, der muliggør en højere gasoverførselshastighed via mindre bobler med større 

levetid og dermed en højere samlet masseoverførsel. Den omvendte situation vil således gælde for 

ferskvand. Ydermere vil et højere indhold af salte generelt medføre højere reaktivitet overfor ozon 

på grund af høje koncentrationer af reaktive komponenter. Dette vil dermed til trods for en lavere 

mætningskoncentration kunne medføre opretholdelse af en høj drivende kraft og dermed en høj 

masseoverførsel af den tilførte ozon, da den opløste ozonkoncentration vil være tæt på nul. I 

modsætning hertil vil ferskvand have en lavere reaktivitet, og dermed vil den drivende kraft og 

masseoverførselseffektiviteten falde i takt med, at den opløste koncentration nærmer sig 

mætningskoncentrationen, hvilket vanskeliggør en effektiv overførsel og udnyttelse af ozon i 

ferskvandsapplikationer. 

 

Eksperimentelle undersøgelser i fersk ballastvand 

Med baggrund i konklusionerne fra litteraturstudiet og analysen blev der planlagt og gennemført en 

række laboratorieforsøg. Målet med forsøgene var at understøtte de teoretiske betragtninger, 

herunder at kvantificere ozon-eksponeringen (henfaldet) i forskellige ferske (ballast)vandtyper med 

henblik på en vurdering af effekten af vandkvaliteten på det initiale ozonforbrug samt ozon-

henfaldet i forhold til en vurdering af den nødvendige ozondose til opnåelse af et effektivt drab af de 

mikroorganismer, der er reguleret i ballastvandskonventionen. 

 

Til forsøgene blev der anvendt forskellige ferskvandstyper som repræsentant for potentielle 

ballastvandskilder fra fire ferskvandsressourcer i Danmark (Brabrand Sø, Århus Å, Gudenå, 

Mossø). Vandprøverne fra  Brabrand Sø og Århus Å var karakteriseret ved en pH i det let basiske 

område, en relativt høj alkalinitet, et relativt højt indhold af organisk stof mellem 8-9 mgC/l samt 

en relativt lav transmission overfor UV-lys. Disse karakteristika indikerede således et forventet højt 

forbrug og hurtigt henfald af ozon. Gudenå og Mossø repræsenterede væsentligt bedre vandkvalitet 

med hensyn til pH, organisk stof og UV transmission i forhold til stabiliteten af ozon, og det var 

således forventeligt at ozon-henfaldet var langsommere i disse vandtyper. Imidlertid var 

alkaliniteten i disse vandtyper relativt lav, hvilket kunne indikere et øget ozonforbrug via de 

radikale henfaldsveje. 

Resultaterne viste, at der ikke var signifikant forskel i det initiale ozonforbrug i prøverne til trods 

for betydelig variation i indholdet af organisk stof. Endvidere var størrelsen af det initiale 

ozonforbrug langt større end de lave doser anvendt i forsøgene (0,2 og 1,5 mg/l), hvorfor det ved 

disse forsøg ikke var muligt at måle et efterfølgende henfald. Dette var således kun muligt med 

ozondoser på 3 mg/l. 

Med hensyn til henfaldet efter det initiale ozonforbrug, udviste prøverne fra Brabrand Sø og Århus 

Å har et hurtigere henfald og dermed kortere levetid sammenlignet med prøverne fra Mossø og 

Gudenåen. Årsagen til dette kunne ikke afgøres entydigt ud fra de gennemførte forsøg, men skyldtes 

formentligt en kombination af højere pH og højere indhold af organisk stof i prøverne fra Brabrand 

Sø/Århus Å og deraf et øget ozonforbrug via den radikale henfaldsvej. I forhold til ozonprocessen i 

DOG´s koncept kunne det konkluderes, at det initiale ozonforbrug i disse ferskvandsprøver langt 

oversteg de doser der var planlagt med i DOG´s design, hvorfor det med disse ikke er muligt at 

opretholde en opløst ozonkoncentration, der kan sikre drab af de relevante mikroorganismer. 

På baggrund af de målte initiale ozonforbrug samt ozonhenfaldet i de udvalgte vandtyper blev der 

gennemført beregninger af den nødvendige ozondose til opnåelse af et effektivt drab af de 

mikroorganismer, der er reguleret i ballastvandskonventionen. Beregningerne viste, at den 

nødvendige dosis for et betydeligt drab af E. coli kun er beskedent større end det initiale 

ozonforbrug for de forskellige vandtyper, hvilket skyldes den høje følsomhed af E. coli overfor ozon. 

For Vibrio Cholera derimod skulle der for de to vandtyper med det umiddelbart hurtigste henfald af 

ozon (Brabrand Sø og Århus Å) doseres mellem 0,2-1 mgO3/l (10°C) og 0,4-2,3 mgO3/l (20°C)  

mere end det initiale ozonforbrug for at sikre et drab mellem Log1-Log4. For de reneste vandtyper 



Undersøgelse af muligheder for anvendelse af ozonteknologi til desinfektion af ballastvand 9 

 

(Gudenå og Mossø) er den ekstra ozontilførsel derimod kun i omegnen af 0,1-0,8 mgO3/l (10°C) og 

0,1-1,4 mgO3/l (20°C).  

Generelt kan det konkluderes, at såvel vandkvaliteten som temperaturen har afgørende betydning 

for den nødvendige ozondosis til sikring af et tilstrækkeligt drab af mikroorganismerne i fersk 

ballastvand. 
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Summary and Conclusion 

Ballast Water – Challenges and possibilities 
Ballast water from big ships can be a problem for the marine environment due to the risks 

associated with the transmission of living organisms to ecosystems to which they do not originate. 

On this background, an International Ballast Water Management Convention setting the quality 

demands for discharged ballast water has been developed by the UN International Maritime 

Organization (IMO). The convention is expected to be put into force in the very near future. To be 

able to comply with the quality demands, it is necessary to treat the ballast water, both during 

intake as well as during discharge, and it is expected that more than 60.000 ships worldwide have 

to take into account the marine environment when discharging their ballast water. This situation 

has led to an intense globally market driven development of water treatment concepts for treatment 

of ballast water from ships. The market is expected to grow significantly until 2020 from where it is 

expected to decline again. For the technology developers, the challenges are, within as short time as 

possible, to develop competitive and robust solutions and get them approved so that they can be 

ready once the market demand accelerates after the convention enters into force. 

 

DESMI Ocean Guard A/S (DOG) is a Danish company developing a water treatment concept for 

treatment of ballast water. DOG is a joint-venture company with a group of owners consisting of 

A.P. Møller – Mærsk A/S, DESMI A/S and Skjølstrup & Grønborg Aps. The water treatment 

concept consists of a combination of mechanical filtration for removal of organisms larger than 10 

µm and a combination of ozone and UV for the inactivation of organisms and bacteria smaller than 

10 µm in size. The application of ozone as part of a double hygienic barrier together with UV 

treatment is unique in relation to ballast water treatment. However, the application of ozone also 

comprises the largest challenge in the technology development due to a significant lack of 

knowledge on the ability of ozone to inactivate microorganisms in ballast water. 

 

Thus, in the framework of the subsidy scheme “Miljøeffektiv Teknologi 2010” managed by the 

Danish Nature Agency, DOG, Skjølstrup & Grønborg Aps and DHI have conducted a project 

concerning investigations on the possibilities of using ozone as disinfectant in the treatment of 

ballast water. Initially, the project focused on literature investigations on the most important 

physical-chemical factors in relation to the efficiency of ozone as disinfectant. The literature 

investigation thus analyzed the most important aspects concerning ozone reaction chemistry and 

gas-liquid mass transfer. The literature investigation was subsequently supported by experimental 

investigations focusing on fresh ballast water. 

 

Ozone reaction chemistry and ballast water 

The efficiency of ozone as disinfectant is alone determined by the exposure of microorganisms to 

molecular ozone over a given time. Ozone, however, has a complex reaction chemistry in aqueous 

solution, since only a part of the ozone reacts as molecular ozone while another part is decomposed 

to highly reactive secondary oxidant in the form of hydroxyl radicals which have no or only very 

limited effect as disinfectant. Thus, the decay rate of ozone in a given type of water is critical for the 

exposure of microorganisms to molecular ozone and thus for the degree of inactivation and the 

necessary ozone dose to ensure a given inactivation. The decay rate of ozone in natural water 

systems is characterized by a rapid initial decrease in the ozone concentration, followed by a 

secondary phase in which ozone decays according to first order kinetics. The half-life of ozone in 

natural water can vary from seconds to hours, and the actual magnitude of the ozone half-life is 
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governed by the chemical composition of the water matrix. In relation to the ozone decay in both 

fresh and marine water, the most important parameters with respect to the ozone half-life are: 

 

 Temperature 

 pH 

 Dissolved Organic Carbon 

 Bicarbonate/Carbonate 

 Bromide 

 Nitrite 

 Iodide 

 

Based on the defined compositions of fresh and marine ballast water and ozone reaction kinetics 

and stoichiometry data, theoretical calculations of the likely reaction sequence and theoretical 

lifetime of ozone at ozone concentrations of 0.2, 1.5 and 3.0 mg O3 / l have been conducted. The 

calculations are carried out without taking into account the initial ozone consumption and the 

importance of radical reactions. 

 

For freshwater the calculations show that ozone initially reacts with iodide, but that the ozone 

consumption is negligible because of the low iodide concentrations. Subsequently, the ozone is 

consumed by reaction with dissolved organic compounds and nitrite, and the reaction with 

dissolved organic carbon contributes significantly to the total ozone consumption. In fresh water 

the lifetime of ozone increases with increasing ozone dosage due to the relatively low concentration 

of ozone consuming compounds. This means that the ozone decay rate will decrease as the ozone 

consuming compounds are degraded and thus the lifetime of ozone will increase with increasing 

ozone concentration. 

 

For marine water the calculations show that ozone is primarily by reactions with iodide and 

bromide of which most of the added ozone is consumed by bromide which theoretically can 

contribute to a consumption of 39 mgO3 / l. The reaction between ozone and bromide leads mainly 

to the formation of hypobromous acid (HOBr), which acts as a secondary disinfectant in seawater. 

Thus, at low ozone doses there will not be a direct ozone exposure of microorganisms in marine 

ballast water, and any inactivation of microorganisms will be caused by hypobromous acid. With 

regard to ozone lifetime, the high reaction rate with bromide and the high bromide concentrations 

result in a very low lifetime of ozone in marine water. 

 

Ozone mass transfer and ballast water 

Ozone is an unstable gas which naturally decays to oxygen, and thus it is necessary to produce the 

ozone gas onsite. After production the ozone containing gas has to be transferred to the liquid, and 

mass transfer between gas and liquid phase is therefore a key unit operation. There are a number of 

fundamental physico-chemical factors that govern the mass transfer efficiency of gas to liquid. 

Based on a review of the two-film mass transfer model for gas to liquid it can be concluded that 

water composition can affect the mass transfer through changes in the mass-transfer resistance or 

the driving force. The most critical water-matrix parameters for the mass transfer of ozone to 

ballast water are: 

 

 Salinity 

 Turbulence 

 Surface tension 

 

Increased salinity decreases the driving force through reduced ozone solubility at higher salinity. 

The equilibrium concentration of ozone when salinity rises to seawater levels is reduced by around 

15-20% compared to clean water and this results in a loss in mass transfer capacity in the same 

order of magnitude as the driving force is also decreased by approximately 15-20%. In seawater, 
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however, the high salinity reduces the surface tension which results in a higher mass transfer 

efficiency due to formation of smaller gas bubbles with higher lifetime and thus a higher overall 

mass transfer efficiency. The opposite situation will apply to fresh water. Furthermore, a higher 

content of salts generally result in higher reactivity with ozone at high concentrations of reactive 

components and this ensures a constantly high driving force and overall mass transfer efficiency. In 

contrast, freshwater has a lower reactivity and thus the driving force and mass transfer efficiency 

decreases as the ozone concentration approaches the equilibrium concentration which reduces the 

effective mass transfer and utilization of ozone in freshwater applications. 

 

Experimental investigations in fresh ballast water 
Based on the conclusions of the literature review and analysis, a series of laboratory experiments 

were planned and conducted. The objective of the experiments was to support the theoretical 

considerations including quantifying ozone exposure (decay) in various fresh (ballast) water types 

in order to assess the impact of water quality on the initial ozone consumption and ozone decay in 

relation to an assessment of the necessary ozone dose to achieve of an effective inactivation of 

microorganisms that are regulated in the Ballast Water Convention. 

 

For the experiments, various types of freshwater representing possible ballast water sources from 

four freshwater resources in Denmark (Brabrand Lake, Aarhus River, Gudenå River, Mossø) were 

used. The fresh water in Brabrand Lake and Aarhus River was characterized by a pH in the slightly 

alkaline range, a relatively high alkalinity, a relatively high content of organic matter between 8-9 

mgC/l and a relatively low light transmission to UV light. These characteristics indicated an 

expectedly high consumption and rapid decay of ozone. Gudenå and Mossø represented 

significantly better water quality with respect to pH, organic matter, and UV transmission in 

relation to the stability of ozone, and thus it was expected that the ozone decay would be slower in 

these types of water. However, the alkalinity was relatively low, which could indicate an increase in 

ozone consumption via the radical pathway. 

 

The results showed that there was no significant difference in the initial ozone consumption in the 

four samples in spite of considerable variation in the content of organic matter. Furthermore, the 

magnitude of the initial ozone consumption was far greater than the applied low ozone doses used 

in the experiments (0.2 and 1.5 mg O3/ l), so in these experiments it was not possible to assess the 

decay rate. This was only possible with ozone doses of 3 mg O3 /l. 

 

With regard to the ozone decay rate after the initial ozone consumption, the samples from Brabrand 

Lake and Aarhus River showed a faster decay and thus shorter ozone lifetime compared with 

samples from Mossø and Gudenåen. The reason for this could not be determined unambiguously 

from the experiments, but was probably due to a combination of higher pH and higher organic 

matter content in the samples and consequently increased ozone consumption via the radical 

pathway. In relation to the ozone process in DOG ballast water treatment concept, it was concluded 

that the initial ozone consumption in the fresh water samples far exceeded the planned doses in the 

DOG design. In the DOG design, it would thus not be possible to maintain a sufficient dissolved 

ozone concentration to ensure inactivation of the relevant microorganisms. 

 

Based on the measured initial ozone consumption and ozone decay rate in the selected water types, 

calculations of the necessary ozone dose to achieve inactivation of microorganisms regulated in the 

Ballast Water Convention were conducted. The calculations showed that the required ozone dose to 

achieve significant inactivation of E. coli is only slightly higher than the initial ozone consumption 

of the various types of water due to the high sensitivity of E. coli to ozone. In contrast, for the two 

types of water with the fastest decay rate of ozone (Brabrand Lake and Aarhus River), the necessary 

ozone dose to achieve  Log1-Log4 inactivation of Vibrio cholera were between 0.2 to 1 mgO3/l (10 ° 

C) and 0.4 to 2.3 mgO3/l (20 ° C) higher than the initial ozone consumption. For the fresh water 

from Gudenå and Mossø, the necessary ozone dose to achieve Log1-Log4 inactivation of Vibrio 
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cholera, were only in the range of 0.1 to 0.8 mgO3 / l (10 ° C) and 0.1 to 1.4 mgO3 / l (20 ° C) higher 

than the initial ozone consumption. 

 

In general it can be concluded that both the temperature and the water quality are critical for the 

necessary ozone dose to ensure a sufficient inactivation of microorganisms in fresh ballast water. 
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1. Indledning 

Ballastvand føres med af skibe for at give stabilitet og tilpasse et skibs trim, belastning og vridning 

til optimal styring og fremdrift. Ballastvand stammer ofte fra havne og kystområder, der er rige på 

bakterier, plankton og andre organismer. Udledningen af ballastvand i kystområder kan bevirke, at 

uønskede (invasive) arter overføres fra region til region, fra økosystem til økosystem. De invasive 

arter kan true den økologiske balance og kan være medvirkende til at sprede epidemiske 

sygdomme.  

 

Fra både danske og internationale farvande kendes adskillige veldokumenterede tilfælde af invasive 

arter, som har medført økologiske og økonomiske skader. For at regulere udledningen af 

ballastvand og mindske risikoen for indførelse af ikke-hjemmehørende arter fra skibenes 

ballastvand har den Internationale Maritime Organisation (IMO) vedtaget en international 

konvention, der fastsætter minimumskravene til kvaliteten af behandlet ballastvand, ”D2-kravene”, 

som også beskrevet i baggrundsdokumentet til nærværende tilskudsrunde. De konkrete 

minimumskrav til kvaliteten af udledt ballastvand er følgende: 

 

 Maksimalt 10 levedygtige organismer over 50 μm pr. kubikmeter  

 Maksimalt 10 levedygtige organismer under 50 μm pr milliliter. 

 

Udover disse krav er der endvidere opstillet krav til indholdet af en række bakterier i vandet. Disse 

er: 

 Maksimalt 1 kolonidannende enhed (colony-forming unit, cfu) af Vibrio cholerae pr. 100 

ml og mindre end 1 cfu pr 1 gram (våd vægt) zooplankton prøve 

 Maksimalt 250 cfu Escherichia coli per 100 ml 

 Maksimalt 100 cfu Intestinal Enterococci pr 100 ml. 

 

Med baggrund i ovenstående har der, under Miljøstyrelsens/Naturstyrelsens Tilskudsordningen for 

Miljøeffektiv Teknologi 2010, været gennemført et projekt med det overordnede formål at 

undersøge mulighederne for at anvende ozon til desinfektion af ballastvand. Projektet har fokuseret 

på dels en litterær analyse af de mest betydende fysisk-kemiske forhold for ozons effektivitet som 

desinfektant i forskellige ballastvandstyper, dels på eksperimentelle undersøgelser af ozons 

reaktivitet i forskellige ferske ballastvandstyper. Resultaterne af de gennemførte undersøgelser er 

afrapporteret i nærværende rapport.  
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2. DEFINITION AF 
BALLASTVANDS 
SAMMENSÆTNING 

For at kunne vurdere mulighederne for desinfektion af ballastvand ved hjælp af ozon er det 

afgørende at have en kvantitativ fysisk-kemisk beskrivelse af sammensætningen af forskellige typer 

af ballastvand. Ballastvand kan overordnet inddeles i kategorierne fersk-, brak- eller marint vand. 

Disse kategorier er defineret ud fra deres Practical Salinity Unit (PSU), der for ferskvand er <0,5 

PSU, for brakvand mellem 0,5-30 PSU og for marint vand >30 PSU (IMO, 2009). Indholdet af 

forskellige uorganiske ioner og opløst organisk stof indenfor disse kategorier vil imidlertid kunne 

variere betydeligt i forskellige dele af verden. Da det ikke er muligt at kunne vurdere alle tænkelige 

variationer i stofsammensætning i forhold til ozons reaktionskemi og gas-væske masseoverførsel, er 

der derfor med baggrund i en række undersøgelser defineret følgende gennemsnitlige 

sammensætninger af de tre ballastvandskategorier (Tabel 1). 

Tabel 1 Gennemsnitlig vandkvalitet for de tre ballastvandskategorier 

Parameter Enhed Ferskvand 

(Livingstone, 1963) 

Brakvand 

(Amor et al., 2001) 

Marint vand 

(Pilson, 1998) 

PSU [‰] < 0,5 0,5-30 >30 

pH [-] 6 6,5 8,3 

Opløst organisk 
stof 

[mg/l] 6 1,5 2,8 

Klorid (Cl-) [mg/l] 7,8 1.140 18.980 

Natrium (Na+) [mg/l] 6,3 460 10.556 

Sulfat (SO4
2-) [mg/l] 11,2 730 2.649 

Magnesium 
(Mg2+) 

[mg/l] 4,1 135 1.262 

Calcium (Ca2+) [mg/l] 15 320 400 

Kalium (K+) [mg/l] 2,3 45 380 

Bikarbonat 
(HCO3

-) 
[mg/l] 52,5 80 145 

Nitrat (NO3
-) [mg/l] 1  0,0037 

Nitrit (NO2
-) [mg/l] 0,09  0,0014 

Strontium (Sr2+) [mg/l] 0,09  13 

Bromid (Br-) [mg/l] 0,006 25 65 

Iodid (I-) [mg/l] 0,0018  0,064 

Fluorid (F-) [mg/l] 0,1 3 1,3 
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For det ferske og marine vand er de gennemsnitlige indhold rimeligt repræsentative for 

sammensætningen på verdensplan, men for brakvand vil variationerne i sammensætning være store 

og vil være meget specifik fra lokalitet til lokalitet, hvorfor den angivne gennemsnitlige 

sammensætning ikke nødvendigvis er repræsentativ. 

 

For at kunne belyse betydningen af den kemiske sammensætning af de tre ballastvands-kategorier 

for desinfektionseffekten af ozon, vil ozons reaktionskemi og specifikke reaktioner med de vigtigste 

af ovenstående stofkomponenter blive belyst i de følgende kapitler og dernæst vil betydningen af 

sammensætningen på masseoverførslen fra gas til væske blive belyst. 

 
  



Undersøgelse af muligheder for anvendelse af ozonteknologi til desinfektion af ballastvand 17 

 

3. DESINFEKTION MED 
OZON – BETYDNING AF 
REAKTIONSKEMI OG 
VANDSAMMENSÆTNING 

3.1 Elementær reaktionskemi for ozon i vandig opløsning 

Oxidations-/desinfektions-processer der involverer ozon er ret komplekse, fordi kun en del af den 

tilførte ozon reagerer som opløst molekylær ozon, mens en anden del dekomponerer til særdeles 

reaktive sekundære oxidanter i form af hydroxylradikaler (den reaktive oxidant i Avancerede 

Oxidations Processer (AOP)). Henfaldet af ozon i naturlige vandsystemer er karakteriseret ved et 

hurtigt initialt fald i ozonkoncentration efterfulgt af en sekundær fase, hvor ozon henfalder efter 1. 

ordens kinetik. Halveringstiden for ozon i vand kan variere fra sekunder til timer, og størrelsen af 

halveringstiden er styret af vandmatrixens sammensætning og i særdeleshed af pH, idet 

hydroxidioner (OH-) initierer dekomponeringen af ozon til hydroxylradikaler efter følgende 

elementære kædereaktioner: 

 

O3 + OH- → HO2
- + O2  k = 70 M-1s-1  (R1) 

O3 + HO2
- → OH• + O2

•- + O2 k = 2.8x106 M-1s-1  (R2) 

O3 + O2
•- → O3

•- + O2  k = 1.6x109 M-1s-1  (R3) 

O3
•- + H+ → HO3

• (pH<8)  k = 5x1010 M-1s-1  (R4a) 

O3
•- → O•- + O2 (pH>8)  k = 2.1x103 M-1s-1  (R4b) 

HO3
• → OH• + O2   k = 1.4x105 M-1s-1  (R5a fra 4a) 

O•- + H2O → OH•+ OH-  k = 108 M-1s-1  (R5b fra 4b) 

OH• + O3 → HO2
• + O2  k = 1x108-2x109 M-1s-1 (R6) 

 

Ved nær neutrale forhold (pH < 7,5) vil reaktion 1 således kun forløbe i begrænset udstrækning, og 

ozon vil primært reagere i sin molekylære form, mens den opløste ozon i større og større grad vil 

omdannes til hydroxylradikaler ved pH større end 7,5. Hydroxylradikalernes hurtige videre reaktion 

med øvrige stoffer i vandmatrixen kan ydermere føre til såvel et accelereret eller inhiberet henfald 

af den molekylære ozon, og dermed vil betydningen af den radikale henfaldsvej og dermed ozon-

henfaldet ved en given ozoneringsproces være afgørende styret af vandmatrixens sammensætning. 

 

3.2 Desinfektion med ozon – eksponering vs. CT-konceptet 

Ved kemisk desinfektion af vand er koncentrationen og reaktionstiden af desinfektanten i vandet 

afgørende for drabseffektiviteten. Kemiske desinfektionsmidler som ozon er imidlertid reaktive 

overfor andre stofkomponenter, hvorfor koncentrationen af ozon vil aftage over tid. Anvendelse af 

den tilførte ozonkoncentration sammenholdt med reaktionstiden (CT-konceptet) er således ikke 

passende i forhold til sikring af en passende desinfektion af mikroorganismer. Ved anvendelse af 

CT-konceptet tilføres der således desinfektant til vandet, indtil produktet mellem reaktionstiden 

(opholdstiden i reaktoren) og koncentrationen i udløbet af reaktoren svarer til en given design CT-

værdi. I forhold til ozon, der er en meget reaktiv oxidant, vil dette designkoncept føre til en 

underestimering af den ”sande” ozoneksponering og dermed til en overdosering af ozon og deraf 



18 Undersøgelse af muligheder for anvendelse af ozonteknologi til desinfektion af ballastvand 

 

følgende øget risiko for biproduktdannelse. Dette kan omgås ved at designe ozon- 

desinfektionsreaktorer efter en mere dynamisk tilgang, hvor reaktorhydraulik kobles med 

oxidations-/desinfektionskinetikken, således at det bliver muligt at tilpasse processen til den reelle 

ozoneksponering. Ozoneksponeringskonceptet tager således højde for såvel dekomponering og 

forbrug af ozon fra vandmatrixen over tid og repræsenterer således et mål for den transiente 

koncentration af ozon, der virker over en vis reaktionstid.  

 

Den tidslige udvikling i den molekylære ozonkoncentration kan forholdsvis nemt måles ved hjælp af 

elektrokemiske eller kolorimetriske analysemetoder og der observeres typisk et hurtigt initielt fald 

efterfulgt af et 1. ordens henfald i ozonkoncentrationen. Eksponeringen af vandet til molekylær 

ozon (O3-CT) beregnes således som integralet af kurven for den tidslige udvikling i 

ozonkoncentrationen (arealet under kurven – se figur 1): 

 

  -   ∫[  ]        (L1) 

 

Forskellen på eksponeringskonceptet og CT-konceptet er illustreret på nedenstående figur. 

 

Figur 1 Illustration af forskellen mellem ozon-eksponeringen og ct-konceptet for ozonering 

3.2.1 Kvantificering af den relative betydning af molekylær ozon og 

hydroxylradikaler under ozoneringsprocesser 

På grund af denne komplekse elementære reaktionskemi for ozon i vand bør enhver vurdering af en 

desinfektionsproces med ozon principielt også indeholde en kvantitativ vurdering af den relative 

betydning af hydroxylradikaler, således at det eksempelvis bliver muligt at vurdere 

mikroorganismers eksponering til såvel ozon som OH-radikaler samt for at vurdere 

reaktionsprodukterne fra de to oxidant speciers reaktion med øvrige vandmatrix komponenter. 

Elovitz & von Gunten, 1999, udviklede således med baggrund i metoden til måling af ozon 

eksponeringen, en metode til at kvantificere en given vandtypes eksponering til hydroxylradikaler 

ved kvantitativt at måle det tidslige henfald i koncentrationen af såvel ozon som hydroxylradikaler 

under en ozoneringsproces. Ud fra de tidslige koncentrationsprofiler af begge specier kan den 

tidsintegrerede koncentration eller eksponeringen beregnes. Eksponeringen til ozon måles og 

beregnes som beskrevet ovenfor. 
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Koncentrationen af hydroxylradikaler er imidlertid væsentligt sværere at måle. Det skyldes primært 

hydroxylradikalernes høje reaktivitet i forhold til vandmatrixen, som fører til meget lave 

ligevægtskoncentrationer, typisk i størrelsesordenen 10-12M under ozonering (von Gunten, 2003a).  

 

For at overkomme dette problem udviklede (Elovitz & von Gunten, 1999) en indirekte metode til 

kvantificering af hydroxylradikal koncentration i en given vandtype under ozonering. Princippet i 

metoden består i at tilsætte en specifik OH-radikal probe (Para-chlorobenzosyre (pCBA)) med en 

kendt reaktionshastighedskonstant med OH-radikalet og med lav eller ingen reaktion med 

molekylær ozon til den givne vandtype. Proben tilsættes i så lav koncentration, at den ikke bidrager 

signifikant til det samlede forbrug af OH-radikaler. Under disse betingelser vil henfaldet i 

koncentrationen af proben under ozoneringsprocessen således være et indirekte mål for OH-

radikalkoncentrationen. Henfaldet i koncentrationen af proben kan matematisk formuleres som: 

 

 
 [    ]

  
           [    ]  [   ]   (L2) 

 

Der i sin integrerede form giver: 

 

  (
[    ]

[    ] 
)             ∫[   ]      (L3) 

 

Hvor ∫[   ]   repræsenterer den tidsintegrerede OH-radikal koncentration eller OH-radikal 

eksponeringen (OH-CT). Ved at definere parameteren Rct som beskriver forholdet mellem OH-

radikaleksponeringen og eksponeringen til molekylær ozon: 

 

    
∫[   ]  

∫[  ]  
      (L4) 

 

Og substituere ind i ovenstående ligning fås følgende udtryk: 

 

  (
[    ]

[    ] 
)                ∫[  ]     (L5) 

 

der viser at forholdet mellem OH-radikaleksponeringen og eksponeringen til molekylær ozon (Rct) 

kan beregnes ud fra de eksperimentelt målte henfald i koncentrationen af proben (pCBA) og O3, og 

herudfra kan OH-radikaleksponeringen efterfølgende beregnes. Rct værdier for ozoneringsprocesser 

ligger typisk i et interval mellem 10-6 - 10-9 (von Gunten, 2003b). Ved at anvende denne metode 

bliver det således muligt at vurdere den relative betydning af de to oxidant specier for en 

ozonproces på en given vandtype samt at vurdere betydningen af forskellige vandkvalitets-

komponenter for den relative betydning af de to specier (Elovitz & von Gunten, 1999). 

 

3.2.2 Desinfektion med ozon og betydning af hydroxylradikaler 

Til trods for den komplekse elementære reaktionskemi for ozon med dannelse af OH radikaler 

vurderes desinfektionsprocesser med ozon udelukkende ved anvendelse af eksponeringen til 

molekylær ozon O3-CT (∫[  ]  ) som beskrevet ovenfor. Det til O3-CT-værdien hørende drab af 

mikroorganismer beskrives ved det logaritmiske relative henfald af mikroorganismer, som er fundet 

at være proportional med cnt ifølge Chick-Watson ligningen: 

 

   
 

  
            (L6) 

 

Hvor N0 er antallet at mikroorganismer til tiden 0; N er antallet af mikroorganismer til tiden t; k er 

pseudo 1. ordens hastighedskonstanten for inaktivering af den aktuelle mikroorganisme; c er 

koncentrationen af desinfektanten; t er kontakttiden og n er en fitte-parameter for ikke-

førsteordens henfald. Parameteren (n) er i langt de fleste tilfælde lig 1, og derfor kan inaktivering af 

mikroorganismer beskrives som en førsteordensproces. Derfor er det logaritmiske relative henfald 
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af mikroorganismer en funktion af en pseudo 1. ordens hastighedskonstant kO3 og O3-CT-værdien 

(von Gunten, 2003b), der matematisk udtrykkes ved følgende ligning: 

 

   
 

  
     

∫[  ]       (L7) 

 

Vurdering af desinfektion foretages således typisk på baggrund af publicerede O3-CT-værdier målt i 

laboratoriet for inaktivering af specifikke mikroorganismer over mange størrelsesordener. I 

nedenstående tabel er således angivet hastighedskonstanter for inaktivering af udvalgte 

mikroorganismer med ozon samt de tilhørende aktiveringsenergier for inaktivering (Tabel 2). 

Tabel 2 Kinetik parametre for inaktivering mikroorganismer med ozon ved pH 7 (von Gunten, 2003b; Vela´squez et al., 

2008) 

Mikroorganisme kO3 

[l/(mgmin)] 

kO3 [l/(mols)] EAkt [kJ/mol] 

E. coli 130 1,04x105 37 

Vibrio cholera 4,8 3,8x103 - 

B. subtilis spores 2,9 2,3x103 42 

Rotavirus 76 6x104 - 

Giardia lamblia cysts 29 2,3x104 - 

Giardia muris cysts 15,4 1,2x104 80 

Cryptosporidium 

parvum oocysts 
0,84 6,7x102 81 

 

Da ozoneringsprocesser som nævnt altid involverer hydroxylradikal reaktioner, er anvendelsen af 

ozon-eksponeringen alene ved vurdering af desinfektion med ozon en forsimpling, idet 

hydroxylradikalerne også kan spille en mulig rolle i desinfektionprocessen. Ved hjælp af Rct 

parameteren er det muligt at formulere et mikroorganisme henfaldsudtryk der inddrager såvel ozon 

og OH-radikaler(von Gunten 2003b): 

 

   
 

  
      

         ∫[  ]      (L8) 

 

Hvor kO3 er hastighedskonstanten for inaktivering med ozon, og kOH er hastighedskonstanten for 

inaktivering med OH-radikaler.  

 

Med en typisk Rct værdi for den sekundære fase af en ozoneringsproces på 10-8 skal 

hastighedskonstanten for OH-radikaler(kOH) ved inaktivering af C. parvum, ifølge dette udtryk, 

være 7x1010 M-1s-1 (kO3=kOHRct) for at opnå en tilsvarende inaktivering som ozon. Denne 

hastighedskonstant er omkring en faktor 10 højere end de typiske hastighedskonstanter for OH-

radikalers reaktion med opløste stoffer i naturlige vandtyper.  

 

Da de øvrige hastighedskonstanter for inaktivering af mikroorganismer med ozon i ovenstående 

tabel er endnu højere, vil kOH skulle være endnu højere end for C. parvum for at opnå tilsvarende 

inaktivering, og det er således tydeligt, at OH-radikaler ikke sandsynligt vil kunne bidrage 

væsentligt til inaktivering af mikroorganismer ved ozoneringsprocesser. Selv i avancerede 

oxidationsprocesser, hvor en Rct på 10-6 kan forventes, vil OH radikalerne kun teoretisk kunne 

bidrage til inaktivering af C. parvum og B. subtilis, og OH-radikalers betydning ved 

desinfektionsprocesser kan således generelt negligeres (von Gunten, 2003b). 
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Udover de kinetiske betragtninger omkring OH-radikalernes manglende betydning ved inaktivering 

af mikroorganismer er det vigtigt at slå fast, at målet ved inaktivering af mikroorganismer er DNA 

og ikke cellevæggen. OH-radikalernes høje reaktionshastighed med opløste komponenter betyder, 

at de ikke vil nå længere end til cellevæggen af mikroorganismerne, idet de vil reagere og 

fuldstændig forbruges af cellevægskomponenter. Penetreringslængden for OH-radikaler i en celle 

kan estimeres til 6-9 nm (von Gunten, 2003b). 

 

Med baggrund i ovenstående betragtninger kan anvendelsen af O3-CT alene ved vurdering af 

desinfektion med ozon således retfærdiggøres. For at sikre en tilstrækkelig desinfektion ved en 

ozoneringsproces er det således afgørende at sikre en tilstrækkelig eksponering til molekylær ozon 

samt at minimere omdannelsen af den molekylære ozon til hydroxylradikaler. Imidlertid har en 

række uorganiske og organiske stoffer i naturlige vandsystemer høje reaktionshastigheder med 

såvel molekylær ozon og hydroxylradikaler, og disse vil konkurrere med mikroorganismerne om 

reaktion med ozon og vil dermed, afhængig af deres koncentration, bidrage til et øget forbrug af 

molekylær ozon og dermed en forringet desinfektionsevne og øget behov for ozondosering af den 

samlede ozonproces. Disse reaktioner kan ydermere lede til forskellige reaktionsprodukter, der 

potentielt kan være toksiske eller som kan bidrage til desinfektion i form af andre sekundære 

desinfektanter/oxidanter. Disse vandmatrix relaterede ozonreaktioner har således i sidste ende 

afgørende betydning for desinfektionseffekten af den tilsatte ozon (von Gunten, 2003a). 

 

3.3 Betydning af reaktioner mellem ozon/hydroxylradikaler og de 

vigtigste vandmatrix komponenter i ballastvand 

Reaktionerne mellem ozon/hydroxylradikaler og de vigtigste opløste organiske og uorganiske 

stoffer i de ovenfor definerede ballastvandskategorier og disse reaktioners betydning for 

desinfektionsevnen af den tilsatte ozon samt for dannelsen af biprodukter vil blive gennemgået i det 

følgende med fokus på identifikation af reaktionshastighedskonstanter og reaktions støkiometri. 

Udover de stofrelaterede reaktioners betydning vil også betydningen af temperaturen på ozons 

stabilitet i vand blive gennemgået. De stofrelaterede reaktioner vil indledningsvis blive gennemgået 

for stofferne/parametrene enkeltvis, men idet de forskellige stofkomponenter i forskellige 

koncentrationer har indflydelse på de andre stoffers reaktion med ozon, vil der i et særskilt kapitel 

blive foretaget teoretiske beregninger og diskussioner af, hvilke reaktioner der er dominerende for 

de forskellige ballastvandskategorier. 

 

3.3.1 Betydning af temperatur på stabiliteten af molekylær ozon i vand 

Temperaturen har afgørende betydning for stabiliteten af molekylær ozon i vand, idet 

halveringstiden falder markant med stigende temperatur. Elovitz et al., 2000, anvendte således den 

i afsnit 3.1.1 beskrevne metode til at kvantificere betydningen af vandtemperaturen i intervallet 5-

35°C for ozonhenfaldet i en vandprøve med en given matrixsammensætning. Hastigheden, hvormed 

ozon henfalder, stiger således med mere end en faktor 10 ved en stigning i temperaturen fra 5°C 

(t½=19 min) til 35°C(t½=1 min). Mekanistisk set skyldes det øgede henfald en øget hastighed af den 

initierende reaktion mellem ozon og hydroxidioner (Reaktion 1 under afsnit 3.1) der ultimativt fører 

til dannelse af hydroxylradikaler (Elovitz et al., 2000). Ved samtidig måling af Rct værdien kunne 

det således også konstateres, at Rct steg en faktor14, hvilket indikerede at betydningen af de radikale 

reaktioner steg med en faktor 14.  

 

Imidlertid kunne det ved beregning af de individuelle O3-ct og OH-ct eksponeringer (OH-ct=RctO3-

ct) konstateres, at OH-radikaleksponeringen (OH-ct) forblev konstant, og at den observerede 

stigning i Rct alene var forårsaget af 14-gange forøget fald i O3-ct eksponeringen og dermed i 

desinfektionseffekten af ozonprocessen. Årsagen til, at OH-radikaleksponeringen forbliver konstant 

på trods af en øget ozon-dekomponering, er en konsekvens af et konstant udbytte af OH-radikaler 

fra ozondekomponeringen samt en konstant forbrugshastighed af de dannede OH-radikaler 

grundet en konstant vandmatrixsammensætning. Med baggrund i de observerede data er 

anvendelse af ozon til desinfektion i vand med temperaturer over 25 grader(t½=3 min) ikke 
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realistisk grundet de høje ozondoser, det vil kræve for at sikre en tilstrækkelig ozon eksponering 

(O3-ct). 

3.3.2 Betydning af pH (OH-) for stabiliteten af molekylær ozon i vand 

Som allerede nævnt under den elementære reaktionskemi for ozon i vand, så initierer vand med let 

alkalisk pH (OH- koncentration, k = 70 M-1s-1) en dekomponering af ozon til hydroxylradikaler, og 

det betyder en forringet desinfektionseffekt. Elovitz et al., 2000 anvendte således den i afsnit 3.1.1 

beskrevne metode til at kvantificere betydningen af pH i intervallet fra 6-9 i en dekarboneret 

vandprøve (alt bikarbonat alkalinitet fjernet for at undgå tabsreaktioner for de dannede 

hydroxylradikaler – se senere afsnit). Som forventet observeredes en stigende 

nedbrydningshastighed af den molekylære ozon med stigende pH grundet den stadigt mere 

betydende hydroxid initieret ozon dekomponering samt en øget ozondekomponering involverende 

reaktionsmellemprodukterne HO3
- og O3

- i de elementære kædereaktioner.  

 

Den øgede nedbrydningshastighed med stigende pH kunne således kvantificeres ved en faldende 

halveringstid fra 19 minutter ved pH 6 til ½ minut ved pH 9 svarende til en faktor 40 reduktion. 

Ved samtidig måling af Rct værdien kunne det konstateres at Rct steg en faktor 40 ved en stigning i 

pH fra 6-9. Som for effekten af temperaturen kunne det konstateres, at OH-radikaleksponeringen 

(OH-ct) forblev konstant og at den observerede stigning i Rct alene var forårsaget af et 40-gange 

forøget fald i O3-ct eksponeringen og dermed i desinfektionseffekten af ozonprocessen. 

Sammenholdt med temperaturforsøgene var den målte OH-radikal eksponering imidlertid 3 gange 

så høj ved pH forsøgene. Dette skyldtes dog at vandprøven var fri for bikarbonat alkalinitet, der 

reducerer den samlede radikaleksponering (se senere afsnit). 

3.3.3 Betydning af typen og koncentrationen af opløst naturligt organisk stof for 

stabiliteten af molekylær ozon i vand 

Opløst naturligt organisk stof kan påvirke stabiliteten af opløst molekylær ozon på to måder: Det 

kan enten reagere direkte med den molekylære ozon, eller det kan påvirke stabiliteten ved indirekte 

reaktioner med hydroxylradikaler generet ved henfaldet af ozon. 

3.3.3.1 Direkte reaktioner mellem naturligt organisk stof og molekylær ozon 

De direkte reaktioner med molekylær ozon kan generelt henføres til organiske stoffer indeholdende 

dobbelt bindinger (C=C), aktiverede aromatisk grupper, aminer og sulfider (von Gunten, 2003a), og 

disse funktionelle grupper er karakteristisk for opløst naturligt organisk stof. En modelstruktur for 

naturligt organisk stof er vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 2 Modelstruktur for humusstoffer (Pernitsky, 2004) 
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De direkte reaktioner mellem molekylær ozon og naturligt organisk stof kan simplificeret skrives 

som følger: 

 

O3 + NOM1  NOM1ox      (R7) 

O3 + NOM2  NOM2+ + O3
-     (R8) 

 

Westerhoff et al, 1999 fandt at reaktionshastighedskonstanten for den molekylære reaktion mellem 

ozon og NOM varierede mellem 31 og 128 M-1s-1 afhængig af typen af NOM. Til trods for de 

varierende hastighedskonstanter fandt Xlong et al, 1992, at det støkiometriske ozon forbrug for en 

række forskellige NOM var relativt konstant med et gennemsnitligt forbrug på 0,35 mgO3/mgC 

svarende til et molforhold 0,088 molO3/molC. 

3.3.3.2 Reaktioner mellem hydroxylradikaler og naturligt organisk stof 

Reaktionerne mellem hydroxylradikaler og naturligt organisk stof kan påvirke stabiliteten af 

molekylær ozon på to måder. Hydroxylradikalernes initielle reaktion med organisk stof sker via to 

primære mekanismer, i.e. ved hydrogen abstraktion og/eller OH-addition, og efterlader herved et 

kulstofcentreret organisk radikal (R) der ved videre reaktion med opløst ilt (O2) danner et såkaldt 

organisk peroxyl radikal (RO2
•) og for naturligt organisk stof kan disse reaktioner generelt skrives 

som følger: 

 

OH + NOM3  NOM3 + H2O (eller NOM3 + OH-)  (R9) 

NOM3 + O2  NOM3-O2
     (R10) 

 

Det videre forløb af kædereaktionerne kan efterfølgende tage to veje: 

  

De organiske peroxylradikaler vil henfalde, enten uni- eller bimolekylært, under samtidig frigivelse 

af superoxid anion radikalet O2
-• (og dette radikals protonerede form HO2

•) og disse vil reagere 

hurtigt med molekylær ozon under yderligere dannelse af hydroxylradikaler via reaktion 3-6 i de 

elementære ozonreaktioner bekrevet i afsnit 3.1. Den elementære henfaldsreaktion kan således 

simplificeret skrives som: 

 

NOM-O2
  NOM3+ + O2

-•    (R11) 

 

Dette henfaldsforløb kaldes reproduktion (engelsk:propagration), idet mængden af reaktive 

hydroxylradikaler i systemet holdes konstant, fordi de løbende regenereres fra reaktionerne med 

organisk stof. Dette forløb vil således accelerere ozonhenfaldet og dermed minimere stabiliteten af 

molekylær ozon og ozoneksponeringen og dermed desinfektionseffektiviteten af 

ozoneringsprocessen. 

 

Ovenstående kædereaktioner af oxidativ nedbrydning og forbrug af molekylær ozon kan kun 

bremses af inhibitorer, der er stoffer karakteriseret ved ikke at frigive superoxid anion radikalet  

(O2
-•) efter reaktion med hydroxylradikalet. Terminering er således karakteriseret ved et netto fald i 

koncentrationen af hydroxylradikaler. Dette minimerer ozonhenfaldet og øger stabiliteten af 

molekylær ozon og forbedrer dermed desinfektionseffektiviteten af ozoneringsprocessen. De 

vigtigste inhibitorer i naturlige vandsystemer er en bestemt fraktion af det naturlige organiske stof 

(Westerhoff et al., 1999) samt bikarbonat/karbonat (HCO3
-/CO3

2-), hvis betydning for 

ozonstabiliteten vil blive beskrevet i det følgende afsnit. Reaktionerne for den inhiberende del af det 

naturlige organiske stof kan simplificeret skrives som (von Gunten, 2003a): 

 

OH + NOM4  NOM4 + H2O    (R12) 

NOM4 + O2  NOM4-O2
  ingen O2

-• dannelse  (R13) 
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Det er imidlertid svært at estimere fraktionen af naturligt organisk stof, der accelerer eller inhiberer 

ozonhenfaldet. Med hensyn til reaktionen mellem OH-radikalet og NOM så fandt Westerhoff et al, 

1999 en reaktionshastigheds-konstant på kOH,DOC = 3,6 x 108 M-1s-1. 

3.3.4 Betydning af alkalinitet (bikarbonat/karbonat-koncentration HCO3
-/CO3

2-) 

for stabiliteten af molekylær ozon 

Som allerede nævnt tidligere virker karbonat specierne (bikarbonat/karbonat) som inhibitorer i den 

radikale dekomponering af ozon og har således en afgørende effekt på stabiliteten af den 

molekylære ozon. Ingen af karbonat specierne reagerer direkte med molekylær ozon. 

Karbonatspecierne har relativt høje reaktionshastigheder med OH-radikalet og som inhibitorer 

reagerer de med OH-radikalet uden at generere superoxid anion radikalet (O2
-•) eller andre specier 

der kan accelerere ozon henfaldet. Reaktionerne mellem OH-radikalet og bikarbonat og karbonat 

ionerne er vist nedenfor: 

 

OH + HCO3
-  CO3

- + H2O k = 8,5 x 106 M-1s-1  (R14) 

OH + CO3
2-  CO3

- + OH- k = 3,9 x 108 M-1s-1  (R15) 

 

Øget karbonat-alkalinitet vil således føre til øget inhibering af den radikale dekomponering af ozon 

og dermed en øget stabilitet og desinfektionseffektivitet af den tilførte ozon. 

Elovitz et al., 2000 fandt således, at halveringstiden for ozon i søvand, ved 15°C og pH 8, steg fra 2 

minutter i vand uden alkalinitet til 7 minutter i vand med en alkalinitet på 2,5 mM, og samtidig 

faldt OH-radikal eksponeringen med en faktor 5. 

3.3.5 Betydning af klorid (Cl-) koncentrationen for stabiliteten af ozon 

Klorid har en meget lav reaktionshastighed med ozon(~0,003 M-1s-1, Hoigné et al, 1985) og vil i sig 

selv ikke forbruge ozon. Klorid har imidlertid en betydelig reaktionshastighed med OH-radikaler og 

under særlige omstændigheder kan denne reaktion fører til dannelse af klorradikaler (Cl) der ved 

reaktion med organisk stof kan danne klorerede organiske bi-produkter. Reaktionen mellem klorid 

og OH-radikaler er givet ved følgende ligevægte: 

 

Cl- + OH  ClOH- k+ = 4,3 x 109 M-1s-1; k- = 6 x 109 M-1s-1 (R16) 

ClOH- + H+  Cl + H2O k+ = 2 x 1010 M-1s-1; k- = 1,6 x 105 M-1s-1 (R17) 

 

Den første reaktion har en meget hurtig tilbagereaktion, der fører til meget lave 

ligevægtskoncentrationer af ClOH-, og ydermere er den anden reaktion afhængig af pH. Den 

samlede reaktionshastighed for oxidation af klorid til klorradikaler ved hjælp af OH-radikaler kan 

således beregnes til 103 M-1s-1 ved pH 7, og den øges med en faktor 10 for hvert fald i pH-enhed, og 

af denne grund bliver ovenstående reaktion kun betydende ved pH<3. På baggrund af ovenstående 

reaktioner og hastighedskonstanter kan det konstateres, at ved reaktioner mellem klorid ionen og 

OH-radikalet i naturlige vandsystemer vil klorid ionen hverken virke som inhibitor eller promotor 

for den radikale dekomponering af ozon. Ved vurdering af ozons reaktioner i naturlige 

vandsystemer kan der således ses bort fra bidrag fra klorid ionen. 

3.3.6 Betydning af bromid (Br-) koncentrationen for stabiliteten af ozon 

Som det ses af tabel 3, så har såvel ozon som OH-radikalet høje reaktionshastigheder med bromid, 

og reaktionsmekanismerne bag ozon/hydroxylradikalernes reaktion med bromid er således også 

særdeles kompleks (von Gunten & Hoigné, 1994; von Gunten & Pinkernell, 2000; Pinkernell & von 

Gunten, 2001; von Gunten, 2003b) og involverer forskellige mere elle mindre stabile 

reaktionsprodukter hvoraf de vigtigste er hypobromsyre (HOBr) og bromat (BrO3
-). 

3.3.6.1 Molekylære ozon reaktioner 

Oxidation af bromid med molekylær ozon sker under dannelse af hypobromid anion (OBr-) via 

dannelsen af et ustabilt mellemprodukt BrOOO- (von Gunten, 2003b): 

 

Br- + O3  BrOOO-  OBr- + O2 k = 160 M-1s-1  (R18) 
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Den dannede hypobromid anion er i syre/base ligevægt med hypobromsyre (HOBr), og kinetikken 

af protoneringsreaktionen er høj med 2. ordens reaktionshastighedskonstant på 2 x 1010 M-1s-1: 

 

HOBr  OBr- + H+ Protolyse konstant pKa = 8,8 (R19) 

 

Under typiske pH værdier i naturlige vandsystemer (6,5-8) er denne ligevægt forskudt mod venstre 

hvilket også fremgår af nedenstående fordelingsdiagram for de to specier i forhold til pH (Figur 3). 

 

 

Figur 3 Fordelingsdiagram for hypobromsyre og hypobromid anion som funktion af pH 

Hypobromid anionen reagerer imidlertid også med molekylær ozon efter følgende to reaktionsveje: 

 

OBr- + O3  OOBr- + O2  k = 330 M-1s-1  (R20) 

OOBr-  Br- + O2      (R21) 

OBr- + O3  OBrO- + O2  k = 100 M-1s-1  (R22) 

 

Mellemproduktet OOBr- fra reaktion 28 er ustabilt og henfalder til bromid via reaktion 29. OBrO-

(Bromite, BrO2
-) fra reaktion 30 reagerer hurtigt videre med ozon under dannelse af bromat (BrO3

-) 

efter følgende reaktion: 

 

OBrO- + O3  BrO3
- + O2  k = 8,9 x 104 M-1s-1 (R23) 

 

Af hastighedskonstanterne for reaktion 28 og 30 ses at kun omkring ¼ af den oxiderede 

hypobromid fører til dannelse af bromit og slutteligt bromat. Ydermere betyder den høje 

protoneringshastighedskonstant (Reaktion 27), at kun en meget lille del af den dannede 

hypobromid vil være på anion formen (OBr-) i naturlige vandsystemer med typiske pH værdier 

mellem 6,5-8 og dermed vil kun en lille del være tilgængelig for oxidation med ozon. Således vil kun 

omkring 1% af hypobromid specierne være på OBr- formen ved pH 7, og dette fører til meget lave 

observerede bromit dannelseshastigheder, og i bromidholdige vandtyper vil der derfor typisk 

observeres en akkumulering af HOBr (von Gunten, 2003b). 

3.3.6.2 OH-radikal reaktioner 

Som tidligere nævnt reagerer ozon og OH-radikaler parallelt under ozoneringsprocesser, og OH-

radikalet indgår, som ozon, i adskillelige oxidationsreaktioner med brom specier under oxidationen 

af bromid til bromat. Det er derfor umuligt intuitivt at forudsige, om ozonbehandling af en given 
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vandtype vil føre til dannelse af bromat (von Gunten, 2003b). Den initielle oxidation af bromid med 

OH radikalet fører til dannelse af et brom radikal efter følgende reaktion: 

 

Br- + OH  Br + OH-  k = 1,1 x 109 M-1s-1  (R24) 

 

Under ozoneringsprocesser kan brom radikalet reagere to veje, i.e. det kan enten oxideres 

yderligere af ozon (Reaktion 33) eller det kan reagere med bromid, der ultimativt fører til dannelse 

af hypobromsyre (Reaktion 34-36). De relevante reaktioner med tilhørende hastighedskonstanter er 

vist nedenfor. 

 

Br + O3  BrO + O2  k = 1,5 x 108 M-1s-1  (R25) 

Br + Br-  Br2
-   k = 1010 M-1s-1  (R26) 

Br2
- + Br2

-  Br- + Br3
-  k = 2 x 109 M-1s-1  (R27) 

Br3
- + H2O  HOBr + 2Br- + H+    (R28) 

 

For lave bromid koncentrationer (<40µg/l) og ozonkoncentrationer omkring 1 mg/l vil omkring 

40% af brom radikalerne reagere via reaktion 33, mens omkring 60% vil reagere via reaktion 34-36. 

Hvis bromid koncentrationerne er højere og/eller ozonkoncentrationerne lavere, vil andelen af 

bromid, der reagerer via reaktion 34, øges og der vil observeres en akkumulering af hypobromsyre 

som ved ozon. 

BrO radikaler kan yderligere dannes ved reaktion mellem HOBr/OBr- og hydroxylradikaler efter 

følgende reaktioner: 

 

HOBr + OH  BrO + H2O k = 2 x 109 M-1s-1  (R29) 

OBr- + OH  BrO + OH-  k = 4,5 x 109 M-1s-1 (R30) 

 

De dannede BrO radikaler fra reaktion 33 samt 37 og 38 vil hurtigt undergå disproportionering 

under dannelse af bromit og hypobromsyre, og bromit vil hurtigt oxideres af ozon til bromat via 

reaktion 31 som vist ovenfor: 

 

BrO + BrO + H2O  BrO2
- + OBr- + 2H+ k = 4,9 x 109 M-1s-1 (R31) 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang af de kemiske reaktioner mellem bromid og ozon kan de 

vigtigste reaktioner i forhold til dannelse af bromat sammenfattes til reaktion 26 efterfulgt af 

reaktion 37 og 38 og slutteligt reaktion 39 efterfulgt af reaktion 31. 

 

Det helt dominerende slutprodukt ved oxidation af bromid med ozon er imidlertid hypobromsyre 

(HOBr), der fungerer som en sekundær oxidant/desinfektant. Ved tilstedeværelse af naturligt 

organisk stof eller ammonium vil hypobromsyre potentielt kunne danne bromerede organiske 

reaktionsprodukter eller bromamin, der ved yderligere oxidation af ozon omdannes til bromid og 

nitrat. 

3.3.7 Betydning af iodid (I-) og fluorid (F-) koncentrationen for stabiliteten af 

ozon 

Oxidation af iodid med molekylær ozon er sammenlignelig med oxidationen af bromid med 

molekylær ozon og sker hurtigt under dannelse af hypoiodid anion (OI-) via dannelsen af et ustabilt 

mellemprodukt I-OOO- (von Gunten, 2003b): 

I- + O3  I-OOO-  OI- + O2 k = 1,2 x 109 M-1s-1 (R32) 

Hypoiodid anionen protoneres hurtigt til hypoiodidsyre(HOI, pKa=10,4). Hypoiodidsyre kan 

gennemgå en række yderligere reaktioner, hvor den helt dominerende er en videre oxidation med 

ozon til iodate (IO3
-, k = 3,6 x 104 M-1s-1). Grundet dette kan OH-radikal reaktioner samt 

hypoiodsyrens reaktion med naturligt organisk stof negligeres (von Gunten, 2003b). 
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Der findes ingen kendte reaktioner mellem fluorid og ozon eller hydroxylradikler i vandig 

opløsning. 

3.3.8 Betydning af sulfat (SO4
2-) koncentrationen for stabiliteten af ozon 

Sulfat bidrager ikke i sig selv til forbrug af molekylær ozon, hvilket også fremgår af den meget lave 

reaktionshastighedskonstant (<0,0001 M-1s-1) (Hoigné et al., 1985), og reaktionen mellem sulfat og 

OH-radikalet er enten meget langsom eller forløber slet ikke (Jiang et al., 1992). 

3.3.9 Betydning af nitrit (NO2
-) og Nitrat (NO3

-) koncentrationen for stabiliteten af 

ozon 

Ozon reagerer med moderat reaktionshastighed med nitrit og vil således bidrage til en reduceret 

stabilitet og desinfektionsevne af den tilsatte ozon. Reaktionen sker under dannelse af nitrat og ilt i 

den såkaldte singlet tilstand, der er en exciteret tilstand i forhold til grundtilstanden. Reaktionen 

foregår under dannelse af et såkaldt addukt, der er et kortlevet mellem produkt (Naumov et al., 

2011). 

 

NO2
- + O3  O2NOOO-     (R33) 

O2NOOO-  NO3
- + 1O2     (R34) 

 

Den samlede reaktionshastighed for ozon med nitrit er 1,6 x 105 M-1s-1, og reaktionen sker 

støkiometrisk. Slutproduktet nitrat har ingen eller kun meget begrænset reaktion med ozon 

(k=0,0001 M-1s-1, Hoigné et al., 1985). Parallelt med reaktionen med ozon så reagerer nitrit også 

med OH-radikaler med en reaktionshastighed på 6 x 109 M-1s-1, mens nitrat ikke har nogen kendt 

reaktion med OH-radikaler. 

3.3.10 Betydning af ammonium/ammoniak (NH4
+/NH3) koncentrationen for 

stabiliteten af ozon 

Ammonium udviser ingen reaktion med ozon, hvorimod den konjugerede base, ammoniak, har en 

reaktionshastighed med ozon på 20 M-1s-1. Men med en pKa værdi for ammonium på 9,3 vil der ved 

de pH værdier, der findes i naturlige vandsystemer, ikke findes ammoniak i betydende 

koncentrationer, hvorfor der kan ses bort fra denne reaktion ved beregning af de forventede ozon 

reaktioner og forbrug i ballastvand. Ammonium har heller ingen kendte reaktioner med OH-

radikaler, mens ammoniak reagerer med OH-radikalet med en hastighedskonstant på 8 x 107 M-1s-1, 

men på baggrund af de samme pH betragtninger som ovenfor kan disse reaktioner negligeres. 

3.4 Teoretisk beregning af de dominerende ozonreaktioner i ballastvand 

og deres betydning for desinfektionseffektiviteten af ozon 

Med baggrund i ovenstående gennemgang er de mest vigtige vandmatrixparametre i forhold til 

reaktion med ozon og OH-radikalet samt deres reaktionshastighedskonstanter og 

reaktionsstøkiometri sammenfattet i nedenstående tabel 3 og 4. 
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Tabel 3 Reaktionshastighedskonstanter for reaktioner mellem molekylær ozon og de vigtigste vandmatrixparametre i 

forskellige ballastvandskategorier 

Stofkomponent KO3 [M-1s-1] Støkiometrisk 

reaktionsforhold 

[molO3/mol stof] 

pH (OH-) 70 1 

Opløst naturligt 

organisk kulstof (C) 

79 (Variabel afhængig af 

strukturen af det organiske 

stof 31-128) 

0,09 

Bromid (Br-) 160 1 

Iodid (I-) 1,2 x 109 1 

Nitrit 1,6 x 105 1 

 

Tabel 4 Reaktionshastighedskonstanter for reaktioner mellem OH-radikaler og de vigtigste vandmatrixparametre i 

forskellige ballastvandskategorier 

Stofkomponent KOH [M-1s-1] Støkiometrisk 

reaktionsforhold 

[molOH/mol stof] 

pH (OH-) Ikke relevant for pH<10 Ikke relevant 

Opløst naturligt organisk 

kulstof (C) 

3,0 x 108 ? 

Bikarbonat alkalinitet 

(HCO3
-) 

8,5 x 106 1 

Karbonat (CO3
-2) 3,9 x 108 1 

Klorid (Cl-) 4,3 x 109 1 

Bromid (Br-) 1,1 x 109 1 

Iodid (I-) 1,1 x 1010 1 

Sulfat (SO4
2-) Ingen eller langsom 

reaktion 

Ikke relevant 

Nitrit 6 x 109 1 

Ammonium/Ammoniak 9,7 x 107 1 

 

For begge vandtyper gælder, at med de ozondoser der planlægges med i Desmi Ocean Guards 

(DOG´s) behandlingskoncept, vil koncentrationen af ozon være relativt lille i forhold til 

koncentrationen af de ozonforbrugende stoffer, og det betyder at de direkte reaktioner med 

molekylær ozon vil være dominerede for ozonforbruget, og der vil derfor i de følgene beregninger og 

vurderinger udelukkende blive anvendt kinetik og støkiometridata for de molekylære ozon 

reaktioner. 

Ved hjælp af såkaldte konkurrence-kinetik-betragtninger (Competition kinetics) er det muligt ud fra 

reaktionshastighedskonstanterne og koncentrationen af stofferne i ballastvand fra ferske eller 

marine miljøer, teoretisk at beregne den sandsynlige reaktionsrækkefølge med de vigtigste 

vandmatrixparametre ved tilsætning af ozon til de to vandtyper. Dette foretages ved at beregne den 
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teoretiske %-andel af ozon, der initialt er tilgængelig til oxidation af en given stofkomponent i 

vandmatrixen ved brug af nedenstående sammenhæng: 

                  
                  [             ]    

(                  [             ] ∑     
       

 [              ])
(L9) 

Ved brug af reaktionsstøkiometrien kan det teoretiske ozonforbrug ved fuldstændig oxidation af 

stofkomponenterne med ozon ydermere beregnes. For de definerede ferskvands- og havvandstyper 

giver det følgende sandsynlige reaktionsrækkefølge og ozonforbrug: 

Tabel 5 Forventet initial reaktionsrækkefølge og teoretisk ozonforbrug i definerede fersk- og marine ballastvandstyper 

 

For den definerede ferskvandskvalitet ses, at ozon initialt reagerer med iodid, men at ozonforbruget 

er ganske ubetydeligt på grund af de lave iodid koncentrationer. Herefter vil ozonforbruget ske ved 

reaktioner med opløst organisk stof og nitrit, hvor forbruget til oxidation af det organiske stof 

bidrager betydeligt til det samlede ozonforbrug. I forhold til de ozondoser, der planlægges med i 

DOG´s ballastvandskoncept, vil langt størstedelen af den tilsatte ozon forbruges af reaktioner med 

opløst organisk stof. Den opnåelige eksponering af mikroorganismer til ozon i ferskvand vil således 

primært være bestemt af koncentrationen af og den faktiske reaktionshastighed med organisk stof.  

For den definerede havvandskvalitet ses, at den tilførte ozon primært forbruges til oxidation af iodid 

og bromid, hvor langt det meste af det tilsatte ozon forbruges af bromid, der teoretisk set kan 

bidrage til et forbrug på 39 mgO3/l, hvilket overstiger de planlagte ozondoser i DOG´s 

ballastvandskoncept. Som beskrevet i afsnit 3.3.6 vil reaktionen mellem ozon og bromid føre til 

dannelse af hypobromsyre, der fungerer som en sekundær desinfektant i havvand. Der vil således 

ikke være en direkte ozoneksponering af mikroorganismer ved tilsætning af ozon til havvand, og et 

eventuel bakteriedrab vil således forårsages af hypobromsyre.  

 

Ved anvendelse af kinetik og støkiometridataene for iodid, nitrit, bromid og organisk stof kan der 

ydermere teoretisk beregnes forventet maksimal levetid af ozon ved forskellige ozonkoncentrationer 

i de definerede fersk- og havvandstyper. Det skal bemærkes, at disse beregninger gælder for 

ozonkoncentrationer efter forbrug af ozon til de hurtige initielle ozonreaktioner, der typisk sker 

indenfor de første mikrosekunder efter ozondoseringen. Derudover tager beregningerne ikke højde 

for det accelererede ozon henfald, der forårsages af de radikale reaktioner, der uundgåeligt vil ske i 

en vis udstrækning i naturlige vandsystemer, men det giver imidlertid en brugbar indikation af 

ozons levetid i de to typer af ballastvand. Levetidsberegningerne ved initielle ozonkoncentrationer 

på henholdsvis 0,2 – 1,5 – og 3 mg/l fremgår af nedenstående tabel. 

 

Komponenter Initiel reaktionsorden 

Ferskvand [%] 

Teoretisk ozonforbrug 

Ferskvand [mgO3/l] 

Initiel 

reaktionsorden 

Havvand [%] 

Teoretisk 

ozonforbrug 

Havvand  [mgO3/l] 

pH (OH-) [-] 4E-06 0,0005 0,0 0,1 

DOC [mg/l] 0,20 4,32 0,0 1,0 

Nitrit (NO2
-) 

[mg/l] 
0,19 0,0098 0,0 0,002 

Bromid (Br-) 

[mg/l] 
7E-05 0,0036 0,1 39,0 

Iodid (I-) 

[mg/l] 
99,6 0,0007 99,8 0,04 
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Tabel 6 Beregnede levetider af ozon ved forskellige initielle koncentrationer i ferskt og marint ballastvand 

Ozonkoncentration 0,2 mg/l 

Komponenter Ozon levetid Ferskvand 

t99% [min] 

Ozon levetid Havvand 

t99% [min] 

pH (OH-) [-] 
  

DOC [mg/l] 2,8 
 

Nitrit (NO2
-) [mg/l] 0,1 

 

Bromid (Br-) [mg/l] 
 

0,12 

Iodid (I-) [mg/l] 0,00002 0,00002 

Ozonkoncentration 1,5 mg/l 

Komponenter Ozon levetid Ferskvand 

t99% [min] 

Ozon levetid Havvand 

t99% [min] 

pH (OH-) [-] 
  

DOC [mg/l] 4,7 
 

Nitrit (NO2
-) [mg/l] 0,02 

 

Bromid (Br-) [mg/l] 
 

0,13 

Iodid (I-) [mg/l] 0,000002 0,000002 

Ozonkoncentration 3,0 mg/l 

Komponenter Ozon levetid Ferskvand 

t99% [min] 

Ozon levetid Havvand 

t99% [min] 

pH (OH-) [-] 
  

DOC [mg/l] 9 
 

Nitrit (NO2
-) [mg/l] 0,01 

 

Bromid (Br-) [mg/l] 
 

0,13 

Iodid (I-) [mg/l] 0,000001 0,000001 

 

For ferskvand ses levetiden af ozon at stige med stigende ozondosering, hvilket skyldes at 

koncentrationen af de stoffer, der forbruger ozon med en betydelig hastighed er relativt lav. Det 
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betyder at omsætningshastigheden af ozon vil falde med den løbende omsætning af stofferne ved 

reaktion med ozon, og dermed vil levetiden stige med stigende ozonkoncentration.  

For havvand betyder den høje koncentration og reaktionshastighed af bromid, at levetiden for 

opløst ozon i havvand er meget lille – men som allerede nævnt vil der dannes en sekundær oxidant i 

form af hypobromsyre, der kan være medvirkende til drab af mikroorganismer. 
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4. GAS-VÆSKE 
MASSEOVERFØRSEL – 
MED FOKUS PÅ OZON 

Ozon er en ustabil gas, der naturligt henfalder til ilt, og det er således nødvendigt at producere 

ozongassen på stedet, hvor den skal anvendes. Efter produktion skal ozonen introduceres i væsken, 

og masseoverførslen mellem gas- og væskefase er en vigtig enhedsoperation. Der er en række 

fundamentale fysisk-kemiske forhold, som er afgørende for masseoverførselseffektiviteten af gas til 

væske. For at kunne optimere brugen af ozon i forhold til desinfektion i ballastvand er det 

afgørende at have en solid forståelse for disse for at kunne vælge udstyr til at håndtere 

masseoverførslen. I nærværende kapitel er der derfor foretaget en gennemgang af de mest 

afgørende fysisk-kemiske forhold. 

4.1 Fundamental gas-væske masseoverførselsmodel og identifikation af 

styrende faktorer 

Når et kemisk stof som ozon overføres fra gasfase til vandfase over grænsefladen mellem de to faser, 

vil massetransporten i hver fase foregå som molekylær diffusion. Massetransporten vil medføre en 

koncentrationsgradient i begge faser, der udgør den drivende kraft for masseoverførslen. Ved en 

given drivende kraft vil størrelsen af masseoverførslen være styret af transportmodstanden i hver 

fase, der i alle kendte masseoverførselsteorier antages at ligge i den laminare film for hver fase, der 

antages at ligge i en vis afstand fra grænsefladen mellem de to faser. Transportmodstanden i bulk-

fasen antages at være uden betydning. Dette er illustreret i Figur 4. 

 

 

Figur 4 To-film modellen til beskrivelse af masseoverførsel mellem gas og væske 
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Den matematiske beskrivelse af massetransporten fra bulk gasfasen over filmlaget til bulk 

vandfasen tager i alle teorier udgangspunkt i Fick´s lov for molekylære diffusion: 

 

    
  

  
   (L10) 

 

Hvor J er fluxen [mol/m²s], D er den molekylære diffusionskoefficient for ozon[1,7x10-9 m²/s ved 

20 °C], c den molære koncentration af ozon der skal overføres[mol/m³] og x er afstanden relativt til 

grænsefladen [m]. 

 

Ved anvendelse af Fick´s lov antages det, at massetransporten i filmen er i ligevægt, således at der 

ikke sker en akkumulering af masse i filmen. En anden antagelse er, at vandfasen betragtes som et 

lukket system (en batch). Ved integration af Fick´s low anvendes en masseoverførselskoefficient k i 

den laminare film af tykkelsen  der er proportional med den molekylære diffusionskoefficient 

opløftet til en given potens mellem 0,5-1: 

 

  
  

 
  (L11) 

 

Hvor: k er film masseoverførselskoefficienten; D er den molekylære diffusionskoefficient for ozon, n 

antager en værdi mellem 0,5-1 afhængig af turbulensen i systemet og  er tykkelsen af filmen. 

 

På baggrund to-film teorien, Ficks lov og definitionen på masseoverførselskoefficienten kan 

masseovertransporten af ozon i såvel gas- som væskefase beskrives ved følgende ligninger: 

 

     (             ) (L12) 

     (             ) (L13) 

 

Koncentrationen af ozon i de to faser i umiddelbar nærhed af grænsefladen (Cg,gr;Cv,gr) er relateret 

til hinanden via den termodynamiske ligevægt givet ved Henry´s lov (se senere). Det er imidlertid 

ikke umiddelbart muligt eksperimentelt at bestemme masseoverførselskoefficienterne for de to 

filmlag, og under antagelse af at koncentrationsgradienten i begge faser er lineære, anvendes i 

stedet en samlet masseoverførselskoefficient K, der nemmere kan bestemmes eksperimentelt, til 

beskrivelse af massetransporten af ozon fra gas til væske i et givet masseoverførselssystem.  

 

Den samlede masseoverførselskoefficient defineres ofte i forhold til enten gas- eller væskefase, 

således at koncentrationsgradienten (den drivende kraft) beregnes som forskellen imellem 

ligevægtskoncentrationen og bulk koncentrationen i én fase, hvor ligevægtskoncentrationen er givet 

af bulk koncentrationen i den anden fase. For ozon vil den begrænsende transportmodstand ligge i 

vandfasen, og derfor anvendes den samlede masseoverførselskoefficient KL til beskrivelse af 

massetransporten af ozon fra gas til væske: 

 

                      (             )     (            ) (L14) 

 

Hvor CMæt er ligevægtskoncentrationen i vandfasen svarende til bulk koncentrationen i gasfasen. 

 

Antagelserne i den tilnærmede massetransportmodel for gas til væske er illustreret med blå linjer i 

nedenstående figur: 
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Figur 5 Tilnærmet to-film model med en samlet masseoverførselskoefficient og drivende kraft. 

Den tilnærmede model medfører mere simple beregninger af koncentrationsgradienterne, da 

grænsefladekoncentrationerne ikke skal kendes. 

Den samlede molære transport af ozon fra gas til væske kan således beregnes, hvis det samlede 

grænsefladeareal (A) kendes: 

 

           (            )  (L15) 

 

I praksis er det imidlertid masseoverførslen i relation til væsken, der er interessant, således at 

massetransporten udtrykkes i masseflow per volumen, hvorfor det er nødvendigt at kende det 

samlede grænsefladeareal i forhold til det samlede væskevolumen samt molvægten for den givne 

gas: 

 

  
 

  
 (7) 

 
        

  
   

 

  
      

                    (L16) 

 

Det er imidlertid vanskeligt eksperimentelt at bestemme det samlede grænsefladeareal mellem gas 

og væske, hvorfor der i eksperimenter bestemmes en samlet KLa værdi for et givet 

masseoverførselsudstyr/system. 

 

Af ovenstående fremgår det således, at masseoverførslen af ozon fra gasfase til væskefase er styret af 

to faktorer: 

 Et modstandsled KLa, der i én paramter samler de fysiske forhold, der bidrager til 

modstanden mod massetransport, i.e. forholdet mellem diffusionskoefficienten for ozon 

(D) og tykkelsen af filmlaget (x) samt overflade-volumen forholdet mellem gas og væske 

(A/VL): 

 

    
 

  
 
 

  
 (L17) 

 

 En drivende kraft udtrykt som differencen mellem ligevægtskoncentrationen af ozon i 

væskefasen CMæt (svarende til koncentrationen af ozon i gasfasen Cg, bulk) og den aktuelle 

koncentration af gassen i væsken Cv, bulk. 

 

Massetransporten af ozon fra gas til vand vil derfor være styret af størrelsen af den drivende kraft 

samt af tykkelsen og udskiftningsfrekvensen af vandfilmen samt overfladevolumenforholdet mellem 

ozongassen og vandet.  



Undersøgelse af muligheder for anvendelse af ozonteknologi til desinfektion af ballastvand 35 

 

4.2 Parametre der påvirker massetransporten af ozon fra gas til væske 

En række fysisk-kemiske parametre påvirker massetransporten af ozon fra gas til væske og disse 

kan inddeles i: 

 Parametre der påvirker den drivende kraft (koncentrationsgradienten mellem de to faser) 

 Parametre der påvirker den samlede masseoverførselskoefficient (modstanden). 

4.2.1 Betydning af salinitet for den drivende kraft 

Som nævnt er den drivende kraft for opløsning af ozon i vand forskellen mellem den aktuelle 

opløste ozon koncentration i væsken og ligevægtskoncentrationen af ozon ved den givne 

gaskoncentration. Ligevægtskoncentrationen af en gas i vand, og dermed størrelsen af den drivende 

kraft ved gas-væske massetransport, afhænger generelt af gassens partialtryk i gasfasen, vandets 

temperatur og salinitet. Under givne betingelser for temperatur og salinitet er 

ligevægtskoncentrationen af en gas givet ved Henry´s lov, der udtrykker at koncentrationen af 

gassen i vand ved ligevægt, er proportional med partialtrykket af gassen i gasfasen (Atkins, 1997): 

 

       
      

 

   

    
 (L18) 

 

Hvor Cmæt er ligevægtskoncentrationen ved en given temperatur (T) og salinitet (S),    
 er Henry´s 

konstant for ozon i rent vand og    
er partialtrykket af ozon i gasfasen.  

 

Partialtrykket af en gas er givet ved Dalton´s lov, der angiver at partialtrykket af en gas er lig det 

totale tryk pt gange molbrøken X for ozon i den anvendte gas: 

 

   
       

 (L19) 

 

Ligevægtskoncentrationen af gas i opløsninger indeholdende salt vil imidlertid være lavere end i 

rent vand på grund af en lavere aktivitetskoefficient for vandet. Effekten af saltkoncentrationen på 

opløseligheden af ozon kan beskrives ved Sechenov relationen: 

 

   
 

  
       (L19) 

 

Hvor H0 og H er Henry´s konstant i henholdsvis rent vand og saltvand med saltkoncentrationen cS 

og KS er Sechenov konstanten (Weisenberger & Schumpe, 1996; Rischbieter et al, 2000).  

 

På baggrund af ionsammensætningen og ionkoncentrationen i havvand er der ved hjælp af 

Sechenov relationen beregnet ligevægtskoncentrationer af ozon i havvand samt i rent vand ved 

forskellige vandtemperaturer og gaskoncentrationer (Tabel 7). 
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Tabel 7 Opløselighed af ozon i fersk- og saltvand ved forskellige gaskoncentrationer og vandtemperaturer 

Ozon gas koncentration 

[g/Nm³] 

Rent vand 5 °C 

[mg/l] 

Rent vand 10 °C 

[mg/l] 

Rent vand 15 °C 

[mg/l] 

Rent vand 20 °C 

[mg/l] 

1 0,5 0,4 0,3 0,2 

2 0,9 0,7 0,6 0,5 

3 1,4 1,1 0,9 0,7 

4 1,8 1,4 1,2 1,0 

Ozon gas koncentration 

[g/Nm³] 

Havvand 5 °C 

[mg/l] 

Havvand 10 °C 

[mg/l] 

Havvand 15 °C 

[mg/l] 

Havvand 20 °C 

[mg/l] 

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

2 0,8 0,6 0,5 0,4 

3 1,2 0,9 0,7 0,6 

4 1,6 1,2 1,0 0,8 

 

Som det fremgår, sker der et væsentligt fald i ligevægtskoncentrationen af ozon, når 

saltholdigheden stiger til havvandskoncentrationer, og det aktuelle fald svarer til mellem 15-20% i 

forhold til helt rent vand, hvilket betyder et reelt tab i overførselskapacitet i samme størrelsesorden, 

idet den drivende kraft reelt mindskes med mellem 15-20%. Ydermere bliver det stadigt 

vanskeligere at opløse ozonen som forskellen mellem den aktuelle koncentration og 

mætningskoncentrationen bliver mindre. Imidlertid vil der ske en forøgelse i den drivende kraft, 

hvis den givne vandtype udviser et højt ozonforbrug, idet overført ozon således vil forbruges ved 

kemiske reaktioner hvorved en høj drivende kraft til stadighed vil opretholdes.  

 

For havvand, der som beskrevet i kapitel 3 udviser en høj reaktivitet overfor ozon på grund af høje 

koncentrationer af reaktive komponenter, vil der dermed til trods for en lavere 

mætningskoncentration kunne opretholdes en høj drivende kraft og dermed en høj masseoverførsel 

af den tilførte ozon. I modsætning hertil vil ferskvand have en lavere reaktivitet, og dermed vil den 

drivende kraft og masseoverførselseffektiviteten falde i takt med, at den opløste koncentration 

nærmer sig mætningskoncentrationen, hvilket vanskeliggør en effektiv overførsel og udnyttelse af 

ozon i ferskvandsapplikationer. 

4.2.2 Betydende faktorer for masseoverførselskoefficienten KLa 

I ferskvandsapplikationen, hvor masseoverførslen af ozon er reaktionsbegrænset, kan 

masseoverførslen således kun optimeres ved at minimere transportmodstanden via en høj KLa for 

masseoverførselsudstyret.  

 

En høj KLa kan sikres ved at øge kontaktarealet mellem gassen og væsken ved at anvende udstyr, 

der skaber store områder af en tynd film af enten gas eller væske eller ved at reducere boble eller 

dråbestørrelser. Overfladearealet af bobler eller smådråber er omvendt proportional med 

diameteren af boblerne. Derfor vil ozon overførsel forøges i udstyr der reducerer boble eller 

dråbediametrene.  
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En høj KLa kan også forøges ved at formindske tykkelsen af de laminare filmlag, hvilket kan opnås 

ved at forøge turbulensen af enten gas eller væske eller begge dele. Transportmodstanden for gasser 

med lav opløselighed i vand vil primært ligge i væskefasen, og masseoverførslen kan således 

forbedres ved at øge turbulensen af vandfasen, idet dette øger koncentrationsgradienten mellem 

gas-væske grænsefladen og bulk vandfasen, mens det omvendte gør sig gældende ved gasser med 

høj opløselighed. Øget turbulens sikrer ydermere, at bulk ozonkoncentrationer i både gas og væske 

er godt opblandet, hvilket også øger masse-overførselshastigheden, idet opblandingen hjælper til at 

opretholde en større forskel i lokale koncentrationer ved overfladen af de stillestående filmlag. 

Det gælder således for udstyr, der anvendes til overførsel af gas til væske, at de alle i en eller anden 

grad er designet til at optimere faktorer, der kontrollerer KLa. 

 

I praksis vil der være transportmodstand i begge faser, og et givet udstyr vil således forsøge at øge 

grænsefladearealet mellem gas og væske, reducere tykkelsen af grænselaget ved gas/væske 

grænsefladen samt øge raten, hvormed grænselaget fornyes ved at sikre en dannelse af små 

gasbobler med et højt specifikt overfladeareal under høj turbulens. Dette kræver imidlertid energi, 

og ved vurdering og sammenligning af effektiviteten af forskelligt udstyr er det nødvendigt at 

forholde den opnåede masseoverførsel til det anvendte effektforbrug. Hertil anvendes den 

specifikke masseoverførselskapacitet (OK/P) der er relateret til KLa via følgende relation /8/: 

 

                                   
  

 
 

          

 
 (L20) 

 

Hvor: OK er masseoverførselskapaciteten [kg gas/h], P er effektforbruget [kWh/h]. 

4.2.3 Betydning af vandets overfladespænding 

Som nævnt ovenfor afhænger størrelsen af masseoverførselskoefficienten i høj grad af 

grænsefladearealet mellem gas og væske og dermed den effektive luftbobbelstørrelse, der kan opnås 

for det givne udstyr, idet små gasbobler vil sikre en effektiv og hurtig gasoverførsel. De små 

luftbobler vil imidlertid have en tendens til under kollision at blive til større luftbobler (koalescens) 

med mindre specifik overflade og dermed dårligere masseoverførsel. Den effektive 

luftbobbelstørelse, der opnås i et givent udstyr, repræsenterer en ligevægtstilstand mellem dannelse 

af små luftbobler og kollision af disse til større iltbobler. Denne ligevægt afhænger i høj grad af 

reaktorens geometri og driftsbetingelser, men også af væskens egenskaber. Med hensyn til væskens 

egenskaber er det især overfladespændingen og viskositeten af væsken samt overfladegenskaberne 

af luftboblerne. En lavere overfladespænding og øget overfladeladning af luftboblerne vil øge 

levetiden af de små bobler og dermed sikre en høj gasoverførselshastighed til væsken.  

 

I havvand giver den høje salinitet en reduceret overfladespænding af vandet, der hermed muliggør 

en højere gasoverførselshastighed via mindre bobler og dermed en højere samlet 

masseoverførselskoefficient (Craig et al., 1993; Chaudhari et al., 1994). Imidlertid bevirker den høje 

salinitet samtidig en reduceret opløselighed af gassen (se under ozons opløselighed), der hermed 

modvirker effekten af den reducerede effektive bobbelstørrelse. Den omvendte situation vil gælde 

for ferskvand. 
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5. EKSPERIMENTEL 
UNDERSØGELSE OG 
VURDERING AF 
MULIGHEDERNE FOR 
ANVENDELSE AF OZON 
TIL DESINFEKTION AF 
BALLSTVAND 

Med baggrund i den teoretiske gennemgang af de væsentligste fysisk-kemiske faktorer for 

anvendelsen af ozon til desinfektion af ballastvand er der for at støtte Desmi Ocean Guards arbejde 

med udvikling af et koncept til ballastvandsbehandling gennemført en række laboratorieforsøg med 

ozon. Idet der i Desmi Ocean Guards koncept opereres med lave ozondoser er der med baggrund i 

den opsamlede viden om ozons reaktionskemi valgt udelukkende at fokusere på ferskvand i 

forsøgene ligesom der ses bort fra forhold vedrørende masseoverførsel. 

 

Målet med forsøgene har været at understøtte de teoretiske betragtninger samt at kvantificere ozon 

eksponeringen (henfaldet) i forskellige (ballast)vandtyper for at skabe grundlag for en vurdering af 

effekten af vandkvaliteten på det initiale ozonforbrug samt det efterfølgende ozonhenfald i forhold 

til en vurdering af den nødvendige ozondose til opnåelse af et effektivt drab af de mikroorganismer, 

der er reguleret i ballastvandskonventionen og dermed vurdere effekten af de doser der anvendes i 

Desmi Ocean Guards koncept. De konkrete minimumskrav til kvaliteten af udledt ballastvand er 

følgende:  

 

 Maksimalt 10 levedygtige organismer over 50 μm pr. kubikmeter  

 Maksimalt 10 levedygtige organismer under 50 μm pr milliliter.  

 

Udover disse krav er der endvidere opstillet krav til indholdet af en række specifikke bakterier i 

vandet. Disse er:  

 

 Maksimalt 1 kolonidannende enhed (colony-forming unit, cfu) af Vibrio cholerae pr. 100 

ml og mindre end 1 cfu pr 1 gram (våd vægt) zooplankton prøve.  

 Maksimalt 250 cfu Escherichia coli per 100 ml.  

 Maksimalt 100 cfu Intestinal Enterococci pr 100 ml 
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5.1 Anvendte vandtyper 

Til forsøgene blev der anvendt forskellige ferskvandstyper som repræsentant for potentielle 

ballastvandskilder fra fire ferskvandsressourcer i Danmark (Brabrand Sø, Århus Å, Gudenå, 

Mossø). De fire vandprøver blev indledningsvis karakteriseret med hensyn til vigtige 

vandkvalitetsparametre i relation til stabiliteten af ozon. Resultaterne fremgår af nedenstående 

tabel. 

Tabel 8 Vandkvalitet samt ozonforbrug og ozon henfaldskonstanter i ferskvandsprøverne 

Parametre Enhed Brabrand Sø Århus Å Gudenå Mossø 

pH [-] 8,1 8,1 7,1 7,6 

Ledningsevne [µS/cm] 542 599 362 408 

Temperatur [°C] 11 11,2 10 8,9 

Alkalinitet [meq/l] 3,3 3,3 1,8 2,1 

Opløst organisk kulstof  [mgC/l] 8,4 9,1 5,7 7,7 

ABS UV254 [cm-1] 0,266 0,275 0,159 0,16 

UV254  Transmission [%] 54 53 69 69 

ABS UV254  0,45 µm filtreret [cm-1] 0,198 0,199 0,134 0,154 

UV254 Transmission 0,45 µm 

filtreret 

[%] 63 63 73 70 

 

Brabrand Sø og Århus Å har relativt ens karakteristika, hvilket skyldes at de tilhører samme 

vandsystem. Prøverne herfra er karakteriseret ved et relativt højt indhold af organisk stof mellem 8-

9 mgC/l. Det organiske stof er medvirkende til, at vandet har en relativt lav transmission overfor 

UV-lys. Endvidere ses pH at ligge i det let basiske område, hvilket sammen med det relativt høje 

indhold af organisk stof kan medføre et øget forbrug af ozon. Alkalinitet er endvidere relativt høj, 

omkring 3 meq/l, hvilket kan forhindre et øget forbrug af ozon via den radikale henfaldsvej. Ved 

competition kinetics beregninger for OH-radikalet mellem organisk stof og bikarbonat ses det 

imidlertid, at omkring 90% af evt. dannede OH-radikaler vil reagere med organisk stof og dermed 

via reaktion 19 i afsnit 3.3.3 og efterfølgende reaktion 3 i afsnit 3.1 føre til et accelereret ozon 

henfald.  

 

Gudenå og Mossø repræsenterer væsentligt bedre vandkvalitet med hensyn til pH, organisk stof og 

UV transmission i forhold til stabiliteten af ozon, og det er således forventeligt, at ozonhenfaldet er 

langsommere i disse vandtyper. Imidlertid er alkaliniteten i disse vandtyper relativt lav, hvilket kan 

medføre et øget ozonforbrug via de radikale henfaldsveje beskrevet ovenfor. 

5.2 Princippet bag ozonforsøgene 

Som nævnt i afsnit 3.2 er koncentrationen og reaktionstiden af desinfektanten i vandet afgørende 

for drabseffektiviteten ved kemisk desinfektion af vand. For ozon, der er en meget reaktiv 

desinfektant, anvendes derfor som nævnt ozoneksponeringskonceptet (O3-ct), der tager højde for 

såvel dekomponering og forbrug af ozon fra vandmatrixen over tid. For fuldstændighedens skyld 
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gengives principperne i konceptet igen i dette afsnit, da dette letter forståelsen af de opnåede 

eksperimentelle data. O3-ct repræsenterer et mål for den transiente koncentration af ozon, der 

virker over en vis reaktionstid. Forskellen på eksponeringskonceptet og ct-konceptet er illustreret 

på nedenstående figur som også vist i afsnit 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Illustration af forskellen mellem ozon-eksponeringen og ct-konceptet for ozonering 

Den tidslige udvikling i den molekylære ozonkoncentration kan forholdsvis nemt måles ved hjælp af 

elektrokemiske eller kolorimetriske analysemetoder, og der observeres typisk et hurtigt initielt fald 

efterfulgt af et 1. ordens henfald i ozonkoncentrationen. Eksponeringen af mikroorganismer til 

molekylær ozon (O3-ct) beregnes således som integralet af 1. ordens henfaldskurven for den tidslige 

udvikling i ozonkoncentrationen(Arealet under kurven): 

 

      ∫[  ]   

      ∫            

      
     

 
       

 

Det til O3-ct-værdien hørende drab af mikroorganismer beskrives ved det logaritmiske relative 

henfald af mikroorganismer, som er fundet at være proportional med cnt ifølge Chick-Watson 

ligningen: 

   
 

  
       

 

Hvor N0 er antallet at mikroorganismer til tiden 0; N er antallet af mikroorganismer til tiden t; k er 

pseudo 1. ordens hastighedskonstanten for inaktivering af den aktuelle mikroorganisme; c er 

koncentrationen af desinfektanten; t er kontakttiden og n er en fitte-parameter for ikke-

førsteordens henfald. 

 

Parameteren (n) er i langt de fleste tilfælde lig 1, og derfor kan inaktivering af mikroorganismer 

beskrives som en førsteordens proces. Derfor er det logaritmiske relative henfald af 

mikroorganismer en funktion af en pseudo 1. ordens hastighedskonstant kO3 og O3-ct-værdien, der 

matematisk udtrykkes ved følgende ligning: 

   
 

  
     

∫[  ]   
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Vurdering af desinfektion ved hjælp af eksponeringskonceptet foretages således typisk på baggrund 

af publicerede kO3-værdier målt i laboratoriet for inaktivering af specifikke mikroorganismer samt 

måling af 1. ordens henfaldskonstanten for ozon i forskellige vandtyper som netop foretaget på de 

udvalgte ferskvandstyper nævnt ovenfor. Ud fra den målte henfaldskonstant og den integrerede 

form af henfaldskurven kan den nødvendige startkoncentration af ozon til sikring af en given O3-ct 

værdi svarende til et givent bakteriedrab beregnes, og ved at lægge det initiale ozonforbrug hertil 

kan den nødvendige ozondose beregnes: 

 

                   (
  

 
)                           

5.2.1 Forsøgsgennemførelse 

Forsøgene blev gennemført som batchforsøg, hvor der til en vandprøve blev tilsat en delmængde af 

en ozon stamopløsning med en kendt ozonkoncentration. Ozon stamopløsningen blev fremstillet 

ved at gennemboble demineraliseret vand ved 0°C med ozonholdig gas med en ozonkoncentration i 

gasfasen på 5-7%W/W (70-100 gO3/Nm3), og dette gav ligevægtskoncentrationer i vandfasen på 

mellem 40-60 gO3/m³. Efter tilsætning blev den resulterende ozonkoncentration samt det 

efterfølgende 1. ordens henfald af ozonkoncentrationen moniteret med en selektiv amperometrisk 

ozon membransensor. Der blev gennemført forsøg ved henholdsvis 10 og 20°C og med tilsigtede 

startkoncentrationer på henholdsvis 0,2; 1,5 og 3 mgO3/l. Forskellen mellem den teoretisk tilsigtede 

start ozonkoncentration og den faktisk målte start koncentration efter tilsætning af 

stamopløsningen vurderes som et mål for det initiale ozonforbrug der sker momentant efter 

doseringen. 

5.2.2 Resultater 

De fire vandprøver blev som nævnt ovenfor tilsat varierende ozonmængder med henblik på 

fastlæggelse af det initale ozonforbrug samt ozon henfaldskonstanten ved henholdsvis 10 og 20°C. 

Et eksempel på en målt 1.ordens henfaldskurve for Brabrand Sø ved 20°C med en tilsigtet 

startkoncentration på 3 mg O3/l fremgår af nedenstående figur. 

Figur 7 1. ordens henfald af ozon i ferskvand fra Brabrand Sø 

Som det fremgår er der et markant initielt ozonforbrug i vandprøven, idet ozonkoncentrationen 

umiddelbart efter tilsætning (0,34 mg O3/l) er betydeligt mindre end den tilsigtede 
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startkoncentration på 3 mg O3/l, hvilket betyder en minimeret eksponering af mikroorganismer til 

ozon og dermed mindre drab. De samlede resultater for bestemmelse af det initiale ozonforbrug 

samt ozon henfaldskonstanter i de fire prøver ved de to temperaturer fremgår af nedenstående 

tabel. 

Tabel 9 Vandkvalitet samt ozonforbrug og ozon henfaldskonstanter i ferskvandsprøverne 

Parametre Enhed Brabrand Sø Århus Å Gudenå Mossø 

Initielt ozonforbrug [mgO3/l] 2,6 2,5 2,4 2,4 

Ozon henfaldskonstant (10°C) [min-1] 0,9 1,2 0,3 0,5 

Ozon henfaldskonstant (20°C) [min-1] 2,8 2,4 0,5 1,7 

Levetid (10°C) [sek/min] 2 min 30 sek 2 min 7 min 30 sek 4 min 35 sek 

Levetid (20°C) [sek/min] 50 sek 57 sek 4 min 35 sek 1 min 20 sek 

 

Det ses af de udledte parametre fra ozonforsøgene, at der ikke er signifikant forskel i det initiale 

ozonforbrug i prøverne til trods for betydelig variation i indholdet af organisk stof. Endvidere ses 

det, at størrelsen af det initiale ozonforbrug langt overstiger de lave doser anvendt i forsøgene (0,2 

og 1,5 mg/l), hvorfor det ved disse forsøg ikke var muligt at måle et efterfølgende henfald. Dette var 

således kun muligt med ozondoser på 3 mg/l. 

 

Med hensyn til henfaldet efter det initiale ozonforbrug ses det imidlertid, at prøverne fra Brabrand 

Sø og Århus Å har et hurtigere henfald og dermed kortere levetid sammenlignet med prøverne fra 

Mossø og Gudenåen. Årsagen til dette kan ikke afgøres entydigt ud fra de gennemførte forsøg, men 

skyldes formentligt en kombination af højere pH og højere indhold af organisk stof i prøverne fra 

Brabrand Sø/Århus Å og deraf et øget ozonforbrug via den radikale henfaldsvej. 

 

I forhold til ozonprocessen i DOG´s koncept kan det konkluderes, at det initiale ozonforbrug i disse 

ferskvandsprøver langt overstiger de doser, der er planlagt med i DOG´s design, hvorfor det med 

disse ikke er muligt at opretholde en opløst ozonkoncentration, der kan sikre drab af de relevante 

mikroorganismer. Imidlertid kan en mulig afledt effekt af den tilsatte ozon være en forbedring i 

vandets transmission overfor UV lys, der kan medvirke til en forbedring af effekten af UV-anlægget 

i DOG´s koncept. For at undersøge denne effekt blev vandprøvernes UV transmission målt efter 

ozonforsøgene med de tre forskellige doser. Effekten på UV-transmissionen fremgår således af 

nedenstående tabeller. 
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Tabel 10 Ændring i UV transmission i ferskvandsprøverne ved forskellige ozondoser 

Brabrand Sø 
 

Temperatur 

[°C] 
Ubehandlet 

Ozonbehandlet 

(0,2 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(1,5 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(3,0 mg/l) 

UV254  Transmission [%] 10 54 55 57 60 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
10 63 64 71 76 

UV254  Transmission [%] 20 54 55 62 67 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
20 63 65 72 77 

  
     

Århus Å 
 

Temperatur [°C] Ubehandlet 
Ozonbehandlet 

(0,2 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(1,5 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(3,0 mg/l) 

UV254  Transmission [%] 10 53 54 61 62 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
10 63 64 70 

 

UV254  Transmission [%] 20 53 55 64 68 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
20 63 65 75 78 

  
     

Gudenå 
 

Temperatur [°C] Ubehandlet 
Ozonbehandlet 

(0,2 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(1,5 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(3,0 mg/l) 

UV254  Transmission [%] 10 69 71 76 81 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
10 70 77 81 86 

UV254  Transmission [%] 20 69 71 75 79 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
20 70 77 81 85 

  
     

Mossø 
  

Temperatur [°C] Ubehandlet 
Ozonbehandlet 

(0,2 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(1,5 mg/l) 

Ozonbehandlet 

(3,0 mg/l) 

UV254  Transmission [%] 10 69 71 80 84 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
10 73 73 81 85 

UV254  Transmission [%] 20 69 71 79 78 

UV254 Transmission 

0,45 µm filtreret 

[%] 
20 73 73 79 80 
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Af dataene fremgår det, at ændringen i UV transmissionen er relativt beskeden ved en ozondose på 

0,2 mg/l og kun ligger i omegnen af 1-10% relativ forbedring afhængig af vandtypen. Ved de højere 

ozondoser ses imidlertid en væsentlig større forbedring i UV-transmissionen i området 10-20% 

relativ forbedring. Hvorvidt denne forbedring i UV-transmission står mål med den øgede 

kompleksitet og energiforbrug ved at drive ozonprocessen er imidlertid en afgørende faktor for den 

videre udvikling af DOG´s koncept. 

5.2.3 Vurdering af nødvendige ozondoser til drab af bakterier 

På baggrund af de målte initiale ozonforbrug samt ozonhenfaldet i de forskellige vandprøver samt 

drabskinetik data i tabel 2 og ligning 13 i afsnit 3.2.2 kan den nødvendige ozondose til opnåelse af et 

effektivt drab af de mikroorganismer, der er reguleret i ballastvandskonventionen, beregnes og 

vurderes. I nedenstående tabel er der for de fire vandtyper således angivet den nødvendige 

ozondose til sikring af henholdsvis Log 1, 2, 3 og 4 drab af mikroorganismerne E. coli og Vibrio 

cholera ved de to temperaturer. 

Tabel 11 Nødvendig ozondose til sikring af Log1-4 drab af E. coli og Vibrio cholera i de fire vandtyper. 

Nødvendig ozon dose Brabrand Sø (10°C) [mg O3/l] Nødvendig ozon dose Brabrand Sø (20°C) [mgO3/l] 

Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 

E. coli 2,607 2,614 2,621 2,628 E. coli 2,62 2,64 2,66 2,69 

Vibrio cholera 2,8 3,0 3,2 3,4 Vibrio cholera 3,2 3,8 4,4 4,9 

Nødvendig ozon dose Århus Å (10°C) [mg O3/l] Nødvendig ozon dose Århus Å (20°C) [mg O3/l] 

Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 

E. coli 2,51 2,52 2,53 2,54 E. coli 2,52 2,54 2,56 2,57 

Vibrio cholera 2,8 3,0 3,3 3,5 Vibrio cholera 3 3,5 4 4,5 

Nødvendig ozon dose Gudenå (10°C) [mg O3/l] Nødvendig ozon dose Gudenå (20°C) [mg O3/l] 

Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 

E. coli 2,40 2,41 2,41 2,41 E. coli 2,40 2,41 2,41 2,42 

Vibrio cholera 2,46 2,53 2,59 2,65 Vibrio cholera 2,50 2,60 2,70 2,80 

Nødvendig ozon dose Mossø (10°C) [mg O3/l] Nødvendig ozon dose Mossø (20°C) [mg O3/l] 

Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 Mikroorganisme Log 1 Log 2 Log 3 Log 4 

E. coli 2,41 2,42 2,42 2,43 E. coli 2,41 2,43 2,44 2,45 

Vibrio cholera 2,61 2,82 3,03 3,23 Vibrio cholera 2,76 3,11 3,5 3,8 

 

Som det fremgår er den nødvendige dose for et betydeligt drab af E. coli kun beskedent større end 

det initiale ozonforbrug for de forskellige vandtyper, hvilket skyldes den høje følsomhed af E. coli 

overfor ozon. For Vibrio Cholera derimod skal der for de to vandtyper med det umiddelbart 

hurtigste henfald af ozon (Brabrand Sø og Århus Å) doseres mellem 0,2-1 mgO3/l (10°C) og 0,4-2,3 

mgO3/l (20°C)  mere end det initiale ozonforbrug for at sikre et drab mellem Log1-Log4. For de 

reneste vandtyper (Gudenå og Mossø) er den ekstra ozontilførsel derimod kun i omkring 0,1-0,8 

mgO3/l (10°C) og 0,1-1,4 mgO3/l (20°C). Såvel vandkvaliteten som temperaturen har således 

afgørende betydning for den nødvendige ozondose til sikring af et tilstrækkeligt drab af 

mikroorganismerne i fersk ballastvand. 
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