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Forord 

Denne rapport indeholder resultaterne af indledende eksperimentelle undersøgelser vedrørende 

muligheder for optimeret driftsstrategi for filterteknologi til behandling 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. Undersøgelserne omkring filterteknologi blev iværksat idet der efter afslutning 0g 

afrapportering af aktiviteterne omkring ozonteknologi var en betydelig sum restmidler der kunne 

anvendes til at skabe yderligere viden og værdi for Desmi Ocean Guard A/S i forbindelse med 

udvikling af deres koncept til behandling af ballastvand. 

 

Aktiviteterne i projektet har taget afsæt i videns- og udviklingsmæssige behov i relation til 

filterteknologi hos virksomheden Desmi Ocean Guard A/S, der udvikler vandbehandlingsløsninger 

til håndtering af skibes ballastvand. 

 

Projektgruppen har bestået af: 

Morten Møller Klausen, DHI (Projektleder) 

Peter Vittrup Christensen, DHI 

Christian Ole Ingvorsen, Desmi Ocean Guard A/S 

Mark Kalhøj, Desmi Ocean Guard A/S 

Jens Skjølstrup, Skjølstrup & Grønborg Aps (Partner i Desmi Ocean Guard A/S) 

 

I en følgegruppe har udover projektgruppen deltaget: 

Naturstyrelsen, v/Ulrik Christian Berggren 

Miljøstyrelsen, v/ Marianne T. Hounum 

Søfartsstyrelsen, v/ Clea Henrichsen 

Danmarks Rederiforening, v/Arne Christian Mikkelsen 

Danmarks Rederiforening, v/Peter Wallbohm Olsen 
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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 samt ozon- og UV-behandling til fjernelse og inaktivering af 

organismer og bakterier således at der opereres med tre hygiejnisk barrierer der tilsammen skal 

sikre overholdelse af de definerede krav. Den mekaniske filtrering har en helt central rolle idet en 

effektiv mekanisk separation af de organismer og bakterier der er i ballastvandet vil betyde en 

større sandsynlighed for at de efterfølgende teknologier effektivt vil kunne nedbringe 

koncentrationen af de resterende organismer og bakterier til under de definerede krav. En af de 

udfordringer som DOG arbejder med i forbindelse med filterteknologien er at fastlægge en 

driftsstrategi der tilgodeser både en effektiv fjernelse af organismer og et optimeret energiforbrug.  

 

Med henblik på at udnytte restmidlerne fra det oprindeligt bevilgede projekt under 

Miljøstyrelsens/Naturstyrelsens Tilskudsordning for Miljøeffektiv Teknologi 2010 ”Undersøgelse af 

muligheder for anvendelse af ozonteknologi til desinfektion af ballastvand” til yderligere videns- og 

værdiskabelse har Desmi Ocean Guard A/S og Skjølstrup & Grønborg Aps sammen med DHI, 

gennemført et delprojekt omkring indledende undersøgelse af muligheder for optimeret 

driftsstrategi for filterteknologi til behandling af ballastvand. 

 

Resultater af eksperimentelle undersøgelser  
Med baggrund i grundlæggende kagefiltreringsteori har der i næreværende projekt været 

gennemført indledende eksperimentelle undersøgelser i pilotskala af Desmi Ocean Guards 

filterteknologi i forhold til opnå viden omkring separationen af organismer som funktion af 

tryktab/filterkagedannelse i fersk- og marint ballastvand samt viden om filterkapaciteten og 

returskyllefrekvens ved varierende driv-tryk og tryktab for filterteknologien med henblik på at 

karakterisere om filterkagedannelsen er reversibel eller ikke-reversibel. 

 

Sammenfattende viser resultaterne af de eksperimentelle undersøgelser at: 
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 Ferskt- såvel som marint ballastvand indeholder betydelige koncentrationer af partikler 

der selv hvis få %-dele af disse var levende organismer ville det ikke være muligt at 

overholde de gældende krav til maksimale koncentrationer af der reguleres i IMO´s 

ballastvandskonvention 

 

 Partiklerne i ferskt- såvel som marint ballastvand domineres antals såvel som 

massemæssigt af partikler mindre end 50µm hvilket stiller store krav til filterteknologi der 

skal minimere koncentrationen af levedygtige organismer inden slutbehandling 

 

 Filtreringsegenskaberne af det partikulære materiale i ferskt- og marint ballastvand 

angivet ved den specifikke filterkage modstand, kan karakteriseres som svært filtrerbart 

materiale hvilket har stor betydning for den tiltænkte driftsstrategi hvor partikelfjernelses-

effektiviteten forsøges forbedret ved at drive filteret med en hvis filterkage idet 

driftstrykket fra pumpen og dermed energiforbruget i praksis løbende skal øges for at 

kompensere for det stigende tryktab forårsaget af den specifikke filterkage modstand hvis 

den hydrauliske kapacitet af filteret skal kunne fastholdes. 

 

 Der er en uhensigtsmæssig binding mellem drift af filteret og returskyl der bevirker at 

aflejringen af materiale på de 7 filterstave der er i drift er større end den der fjernes ved 

skyl af den ene stav og dermed vil differenstrykket over filteret stige under skyllesekvensen 

hvorfor det ikke bliver muligt at regenerere kapaciteten af filteret der hermed stopper 

mere og mere til således at det er nødvendigt at foretage et manuelt skyl for at regenerere 

kapaciteten. Den uhensigtsmæssige binding der er mellem drift og returskyl kunne undgås 

ved at montere en styret ventil på udløbssiden der lukkede udløbet ved hvert returskyl 

således at hver stav kunne skylles med det fulde flow i de 20 sekunder en 

returskylssekvens varer. 

 

 Det er endvidere observeret at der i filterets porer sker en irreversibel aflejring af materiale 

der bevirker en hurtigere aflejring af materiale efter hvert returskyl når filtreringen 

genoptages således at returskylsfrekvensen øges. 

 

 De opnåelige forbedringer i reduktionen af koncentrationen af partikler(organismer) ved 

drift af filteret med en hvis filterkage og tryktab er relativt beskedne og koncentrationerne 

af partikler(organismer) i det filtrerede vand ved et tryktab på 0,6 bar er stadig langt over 

de gældende krav til maksimale koncentrationer af levedygtige organismer i de to 

størrelseskategorier. Selv hvis kun 1% af de talte partikler mindre en 50µm og kun 0,1% af 

de talte partikler større end 50µm viser sig at være levedygtige organismer vil de gældende 

krav ikke kunne overholdes. 

 

 Drift af filteret med en hvis filterkage kan ikke retfærdiggøres af det stigende energiforbrug 

det vil kræve at opretholde den hydrauliske kapacitet ved det stigende modtryk fra 

filterkagen. Resultaterne indikerer at det anvendte filtermedie i DOG´s 

ballastvandskoncept selv med drift med en hvis filterkage kun udgør en begrænset barriere 

mod de organismer der reguleres i IMO´s ballastvandskonvention og succesen for DOG 

ballastvandskoncept hviler således alene på den efterfølgende UV-behandlings evne til at 

inaktivere de tilstedeværende mikroorganismer 
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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 larger organisms and a 

combination of ozone and UV for the inactivation of smaller organisms and bacteria so that the 

system operates with multiple barriers for ensuring adequate treatment. The mechanical treatment 

has a central role in the treatment concept because an efficient mechanical removal of organisms 

will make probability of a successful final treatment higher. One of the challenges that DOG works 

with is to establish an operational strategy for the mechanical filtration which satisfies the need for 

efficient removal and optimized energy consumption. 

 

Thus, with the objective of utilizing the remaining funding from the originally funded project under 

the subsidy scheme “Miljøeffektiv Teknologi 2010” managed by the Danish Nature Agency, DOG, 

Skjølstrup & Grønborg Aps and DHI have conducted a project on preliminary experimental 

investigations of possibilities for optimized operational strategy for filtertechnology for ballast 

water treatment. 

 

Results of experimental investigations 
On the basis of fundamental cake filtration theory a range of preliminary filtration experiments has 

been conducted with a pilot scale unit of the filtertechnology used in DOGs ballast water treatment 

concept. The main objective has been to obtain knowledge on the separation of particles(organisms) 

as a function of pressure drop/filtercake formation when filtering fresh- and marine ballastwater as 

well as to obtain knowledge filtration capacity, back-flush frequency at variable differential pressure 

for the filtertechnology. In summary the results of the experimental investigations show that: 

 

 Fresh as well as marine ballast water contains significant concentrations of particles 

which, even if only af few percentages of these where living organisms, would exceed the 

quality demands set by IMO. 

 

 The particles in fresh as well as marine ballast water is in number as well as volume(mass) 

dominated by particles smaller than 50µm which sets high requirements for 
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filtrationtechnology used for minimizing the concentration of living organisms prior to 

final treatment 

 

 The filtration properties of the particulate material in fresh- and marine ballast water 

characterized by the specific resistance to filtration are shown to be representative of 

difficult filterable material. This has a significant importance for an operational strategy 

where the particle removal efficiency is sought improved by operating the filtertechnology 

with a certain amount of filter cake as it will result in continuously increasing energy 

consumption due to the continuously increasing pressure drop if the capacity of the filter is 

to be maintained. 

 

 There is an inappropriate link between the filtration and back-flush of the filter which 

results in a deposition of particulate material on seven of the filter candles which is larger 

than the material removed from the one filter candle which is flushed. This means that the 

pressure drop over the filter will increase during back-flush and cause a continuous decline 

in capacity which cannot be recovered without manual flush. This inappropriate link 

between filtration and back-flush could be avoided by implementing an automatic valve on 

the outlet side of the filter which closed at every back-flush sequence ensuring that each 

filter candle could be flushed at full flow during the 20 seconds a flush sequence takes. 

 

 There is an irreversible deposition of material in the pores of the filter which leads to a 

faster deposition of material after each back-flush and thus and increase in back-flush 

frequency 

 

 The achievable improvement in particle (organism) removal efficiency at increasing 

pressuredrop/filtercake formation is rather moderate and the concentrations of 

particles(organisms) in the filtrate at a pressure drop over the filter and filtercake of 0,6 

bar is still exceeding the maximal concentrations of viable organisms defined by IMO. 

Even if only 1% of the particles smaller than and 50µm and 0,1% of the particles larger 

than 50µm where viable organisms the maximal concentrations would be exceeded. 

 

 The operation the the filtration technology in DOGs ballast water treatment concept with a 

certain filtercake cannot be justified by the moderate improvement in the particle removal 

efficiency and increasing energy consumption it would require to maintain the filtration 

capacity. The results indicate that the filter media used in DOGs filtertechnology only 

constitute a limited barrier against the organisms regulated in the Ballast Water 

Management Convention developed by the UN International Maritime Organization 

(IMO). The success of the ballast water treatment concept developed by DOG thus rest 

primarily on the subsequent UV-treatment to efficiently remove the viable organisms. 
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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 FN´s 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, i forbindelse med udnyttelse af restmidlerne fra det 

oprindeligt bevilgede projekt under Miljøstyrelsens/Naturstyrelsens Tilskudsordning for 

Miljøeffektiv Teknologi 2010 ”Undersøgelse af muligheder for anvendelse af ozonteknologi til 

desinfektion af ballastvand” til yderligere videns- og værdiskabelse, været gennemført et delprojekt 

omkring indledende undersøgelse af muligheder for optimeret driftsstrategi for filterteknologi til 

behandling af ballastvand.  

 

Formålet med delprojektet har med baggrund i grundlæggende kagefiltreringsteori været at 

gennemføre indledende eksperimentelle undersøgelser i pilotskala af DOGs filterteknologi i forhold 

til: 

 at etablere viden omkring separationen af organismer som funktion af 

tryktab/filterkagedannelse i fersk- og marint ballastvand 

 

 at etablere viden om filterkapaciteten og returskyllefrekvens ved varierende driv-tryk og 

tryktab for filterteknologien med henblik på at karakterisere om filterkagedannelsen er 

reversibel eller ikke-reversibel. 

 

Resultaterne af de gennemførte undersøgelser er afrapporteret i nærværende rapport.  
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2. GRUNDLÆGGENDE 
KAGEFILTRERINGSTEORI 

Som grundlag for at planlægge og vurdere r de eksperimentelle undersøgelser er der indledningsvist 

foretaget en gennemgang af det grundlæggende teoretiske fundament bag kagefiltrering og denne 

gennemgang er sammenfattet i nærværende kapitel. 

 

2.1 Flow gennem porøst medie – Darcy´s lov 

Grundlaget for at forstå filtreringsteknologier er den teoretiske beskrivelse af væskers strømning 

gennem porøse ikke-kompressible medier som eksempelvis sandfiltre, kulfiltre, filterduge, 

membranfiltre etc. Ved filtrering af en væske indeholdende suspenderet materiale vil det 

suspenderede stof aflejres på filtermaterialet under dannelse af en filterkage der i sig selv udgør et 

porøst medie. Modstanden mod flow gennem mediet er primært givet af flowmodstanden i denne 

filterkage. Hvis flowet gennem det porøse medie er Q(m³/s) og filterarealet af mediet er A(m²) så er 

filterhastigheden U0 (m³/m²s) defineret som: 

   
 

 
         (1) 

Idet partiklerne der udgør kagen optager en del af filterarealet skal væskens hastighed inde i kagen 

være større end filterhastigheden. Volumenfraktionen C, af faststof i kagen, defineres som volumet 

af faststof i forhold til total volumet mens den resterende del af volumet betegnes porøsiteten eller 

porevolumenfraktionen . Porøsiteten er normalt en isotropisk egenskab (porøsiteten er den samme 

i alle retninger) og derfor er porevæskehastigheden U (m³/m²s) simpelt relateret til 

filterhastigheden ved følgende ligning: 

 

  
  

 
          (2) 

Modstanden mod flow igennem det porøse medie er relateret til faststof volumenkoncentration C 

men normalvis bruges ændringen i porøsiteten som funktion af volumenkoncentrationen af faststof 

til at beskrive denne. Det ene ekstrem er hvis mediet er helt fyldt med faststof og porøsiteten er nul 

mens det andet ekstrem er hvis der ikke er partikler tilstede og porøsitet er 1. I det sidste tilfælde vil 

porevæskehastigheden være lig filterhastigheden.  

 

Modstanden i det porøse medie giver anledning til et tryktab i væsken P (Pa) over medie/kage-

længden L (m) således at der over hele kolonnen eller filterkagen opstår en trykgradient P/L 

(Pa/m). Sammenhængen mellem filterhastigheden U0 og trykgradienten (P/L) kan således 

beskrives ved Darcy´s lov: 

 

   
 

 
 
  

 
    (3) 

Hvor k er permeabiliteten af det porøse medie (m²) og  er væskens dynamiske viskositet (Pas).  

 

2.1.1 Flow regimer for gyldigheden af Darcy´s lov 

Den grundlæggende forudsætning for gyldigheden af Darcy´s lov er at Reynolds tallet for 

porevæskestrømningen er tilstrækkeligt lille til at væskens inerti ikke har nogen indflydelse på 

væskestrømningen. I praksis gælder Darcy´s lov for en lang række flowhastigheder men 

gyldigheden ophører når pore-Reynolds tallet er omkring 2. Reynoldstallet for pakkede kolonner 

som eksempelvis sandfiltre og aktiv kulfiltre eller filterkager er baseret på en karakteristisk 
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partikelstørrelse for partikelmaterialet og normalt anvendes den gennemsnitlige overflade-volumen 

partikelstørrelse  ̅   (m) der defineres som den partikelstørrelse der, hvis alle partikler i 

partikelmaterialet havde denne størrelse, ville have det samme overflade-volumen forhold som den 

faktiske samlede partikelfordeling.  

 

Den gennemsnitlige overflade-volumen partikelstørrelse  ̅   for en faktisk partikelfordeling 

beregnes som: 

 

 ̅     
 

 
 ∑   

  
      

  ∑   
    

 
   

    (4) 

 

hvor, Di er partikeldiameteren af partikel (i) og ni er den målte partikelkoncentration af partikel (i). 

Det matematiske udtryk angivet på brøken angiver den reciprokke værdi af det specifikke 

overfladeareal for hele størrelsesfordelingen S0 og den gennemsnitlige overflade-volumen 

partikelstørrelse kan således skrives som: 

 ̅   
 

  
     (5) 

 

Det modificerede Reynoldstal for porevæskestrømningen i ikke-kompressible pakkede kolonner 

eller filterkager kan således beregnes via: 

 

   
      ̅  

 
   (6) 

 

Hvor  er densiteten af væsken (kg/m³);  er væskens dynamiske viskositet (Pas) og U0 er 

filterhastigheden (m³/m²s).  

 

2.2 Permeabilitet og specifik modstand 

Indenfor filtreringsteknologi anvendes Darcy´s lov ofte i en modificeret form hvor den specifikke 

modstand  (m/kg) erstatter permeabiliteten k (m²) og hvor trykgradienten P/L (Pa/m) erstattes 

af tryktabet per masse enhed af partikulært materiale aflejret på filtermediet P/M (Pam²/kg) 

hvor M er massen af tør kage per enhed filterareal (kg/m²): 

   
 

   
 

  

  
      (7) 

Denne omskrivning er særdeles nyttig når der arbejdes med filterteknologier med kagedannelse. M 

beskriver således massen af tør kage per enhed filterareal aflejret indenfor afstanden L fra 

filtermediet. M og L er relateret ved: 

M = s(1-)L (8) 

Hvor s er massefylden af de aflejrede partikler. 

 

k og  er relateret ved: 

  
 

   (   )  
       (9) 

Generelt varierer  mindre med trykket en k og anvendes derfor som en primær parameter ved 

opskalering af filtreringsudstyr. Dens anvendelse er ikke universel men de fleste metoder til 

procesdesign og opskalering anvender faktorer der kan vises at have en sammenhæng med .  

 

Permeabiliteten af et porøst medie kan således opfattes som et mål for hvor nemt en væske flyder 

gennem det åbne volumen og størrelsen af permeabiliteten er således givet af størrelsen af det åbne 

volumen i.e. porøsiteten af mediet, samt af størrelsen af porerne i den interne struktur. Da det ikke 

matematisk er muligt at beskrive denne komplekse struktur anvendes i stedet modeller der 

relaterer de forskellige egenskaber af det porøse medie til hinanden for derigennem at kunne 

forudsige permeabiliteten eller den specifikke modstand af en kolonne eller filterkage. Den mest 



12 Indledende undersøgelse af muligheder for optimeret driftsstrategi for filterteknologi til behandling af ballastvand 

 

anvendte model til at relatere permeabiliteten til porøsiteten af filterkagen og til den 

gennemsnitlige overflade-volumen partikelstørrelse  ̅   af de partikler der udspænder kagen er 

Kozeny-Carman modellen. 

 

Kozeny-Carman modellen bygger på en antagelse om at porerne i kolonnen eller filterkagen kan 

repræsenteres af en række kapillære rør hvis orientering er præcis 45° i forhold til 

væskestrømningen mod mediet (Figur 1). Væsken mister således energi ved kontakt med 

kapillærernes overflade ligesom den mister energi ved kontakt med den indre overflade i et porøst 

medie.   

 

Figur 1 Illustration af grundlæggende antagelser i Kozeny-Carman modellen for beksrivelse af sammenhæng mellem 

permeabilitet og porøsitet og partikelstørrelse 

Den gennemsnitlige strømningshastighed for en væske der strømmer laminart gennem en lige 

kapilar af længden L (m) og hydrauliske diameter DH (m) er givet ved Poiseuilles´ ligning: 

 

   
  

 

   
 
  

 
        (10) 

Under antagelse af at det porøse medie består af en række irregulært formede lige kanaler kan den 

hydrauliske diameter relateres til mediets porøsitet og den gennemsnitlige specifikke overflade som 

følger: 

 

     
 

 
       (11) 

Hvor A (m) er tværsnitsarealet for strømningen og P er den befugtede perimeter. Hvis flowlængden  

L, multipliceres i både tæller og nævner fås: 

 

     
           

                                           
       (12) 

 

Ved multiplicering med det totale volumen af partikler i både tæller og nævner kan ligningen 

omskrives til: 

     
           

               
 

               

                                           
     (13) 

Eller: 

     
 

   
 

 

  
      (14) 

 

Den effektive porelængde er givetvis længere end kolonne/kagelængden fordi væsken strømmer ad 

en snoet vej. Derfor skal den umiddelbare længde L i Poiseuilles´ ligning erstattes af den effektive 

strømningslængde Le: 
  

 
        (15) 

 

Da væsken således skal strømme en længere vej skal den gennemsnitlige strømningshastighed i 

porerne af det porøse medie således være en faktor Le/L større end U’ for helt lige kapilarer og ved 

substitution i Poiseuilles ligning fås: 

    
  

 

   
 
  

  
    (16) 

 

Hvor U’’ er den faktiske porestrømningshastighed i det porøse medie og denne er som tidligere vist 

relateret til filterhastigheden via porøsiteten: 
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    (17) 

 

Ved at substituere udtrykket for DH (Lign. 14) og U’’ (Lign. 17) ind i Poseilles ligning (10) fås: 

 

   
  

       
  (   ) 

 (
 

  
)
 
 
  

 
     (18) 

 

Hvor    (
  

 
)
 

                      

Hvis den gennemsnitlige flowretning er 45° i forhold til tilløbs flowretningen så er (
  

 
)
 
 lig med 2. 

k0 er en faktor der afhænger af formen og størrelsesfordelingen af porerne og er dermed relateret til 

form og størrelse på de partikler der udgør kolonnen/filterkagen. For cirkulære kapilarer er k0 lig 2 

mens k0 for rektangulære, ringformede og elliptiske ligger mellem 2 og 2,5. Sammenholdes 

ovenstående udtryk med Darcy´s lov fås at permeabiliteten k kan udtrykkes som: 

 

  
  

     
  (   ) 

      (19) 

 

Udfra dette udtryk fremgår det således at permeabiliteten eller den inverse modstand mod væske 

strømning er afhængig er kolonne/filterkage porøsiteten og det specifikke overfladeareal per 

volumenenhed af partiklerne i kolonnen/filterkagen. Dette er logisk idet et større specifikt 

overfladeareal giver et større viskøst træk af væsken på partiklerne.  Det specifikke overfladeareal er 

i ligning 5 udtrykt ved den gennemsnitlige overflade-volumen partikelstørrelse og ved substitution 

af ligning 5 i ligning 18 fås et udtryk hvor filterhastigheden udtrykkes som funktion af 

partikelstørrelse: 

   
      

 

       (   ) 
 
  

 
      (20) 

 

Denne ligning kan således bruges til at beregne tryktabet over en pakket kolonne eller filterkage 

udfra en antaget Kozeny konstant (normalt 5). 

 

2.2.1 Beregning af tryktab ved turbulent strømning 

Når turbulens for væskestrømningen gennem det porøse medie bliver betydende sker der yderligere 

et energitab udover det viskøse tab. Carman udvidede således strømningsmodellen til at kunne 

håndtere turbulent flow via anvendelse af friktionsfaktoren: 

 

   
 

           (21) 

Hvor R er forskydningsspændingen per overfladeareal partikel, U er porestrømningshastigheden og 

 er densiteten af væsken (kg/m³). Ved hjælp af en kraftbalance mellem partikeloverflade og væske 

kunne Carman således vise at tryktabet gennem en kolonne/filterkage med turbulent strømning 

kunne beregnes via: 

 
  

 
 (

 

    )  
   (   )     

 

       (22) 

Hvor udtrykket i parentes er friktionsfaktoren. Carman viste således at friktionsfaktoren for faste 

partikler kunne relateres til det modificerede Reynolds tal via følgende ligning: 

 
 

     
 

   
 

   

   
        (23) 

 

For hule partikler så som pakke-ringe er friktionsfaktoren relateret til det modificerede Reynolds tal 

vi følgende ligning: 
 

     
    

   
          (24) 
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2.3 Kagefiltrering 

Når en suspension med partikulært materiale opslæmmet i en væske filtreres gennem et 

filtermateriale af en given porestørrelse vil de separerede partikler løbende bygge en kontinuert bro 

der dækker filtermaterialets porer og hvorigennem den fortsat tilførte væske skal passere inden 

udløb på bagsiden af filtermaterialet. Dette er den konceptuelle definition på kagefiltrering som er 

illustreret i figur 2. 

 

Figur 2 Illustration af filterkageopbygning over porerne af det anvendte filtermateriale. 

Ved modellering af kagefiltrering antages det at Darcy´s lov kan anvendes på både filtermaterialet 

og den dannede filterkage hvilket principielt vil sige at de to modstande mod væskeflow kan adderes 

således at: 

 

P = Pk + Pf     (25) 

 

Hvor P er den totale trykforskel over både filtermateriale og filterkage, Pk er tryktabet over 

filterkagen og Pf er tryktabet over filtermaterialet. Ved anvendelse af Darcy´s lov kan det samlede 

tryktab således beskrives som: 

   
 

 
 
  

  
 
  

  
 

 

 
 
  

  
 
  

  
     (26) 

 

Hvor L repræsenterer højden af filtermediet hhv. filterkagen til et givet tidspunkt i tid og k 

repræsenterer permeabiliteten af filtermediet hhv. filterkagen. De tilhørende modstande kan 

således defineres som følger: 

 

   
  

  
       og         

  

  
     (27) 

 

Ved substitution og omarrangering fås således: 

 
  

  
 

 

    
 (     )     (28) 

 

Darcy´s lov kan således anvendes til beskrivelse af tryktabet forårsaget af flow gennem filterkage og 

filtermateriale. Imidlertid er filterkagemodstanden (Rk) ikke konstant men stiger med stigende 

kagetykkelse og derfor kan ovenstående ligning ikke umiddelbart løses og filterkagemodstanden 

skal således relateres til en af de andre variable. Dette er muligt for ikke-kompressible filterkager 

hvor det alene er den stigende kagetykkelse der får Rk til at stige således at volumet af deponeret 

kage per volumen filtrat vil være konstant. Under denne antagelse kan Lk relateres til V. Imidlertid 

er det særdeles vanskeligt at estimere Lk og i praksis omskrives til masse af deponeret filterkage 

således at filterkagemodstanden kan skrives: 

 

   
   

 
     (29) 

 

Hvor W er den totale masse af deponeret kage (kg),  er den specifikke filtreringsmodstand (m/kg) 

og A er filterarealet.  
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Omskrivningen af Lk til W følger af: 

                (30) 

 

Hvor Lk er kagehøjden (m), A er filterarealet (m²), C er volumenfraktionen af partikler i filterkagen 

(m³ partikelmasse/m³ filterkage), s er partikelmassefylden (kg/m³). For ikke- kompressible 

filterkager vil massen af filterkage W øges proportionalt med filtratvoluminet V med en 

proportionalitetskonstant c (kg partikelmasse/m³ filtratvolumen): 

 

  
         

 
     (31) 

Der således ved omskrivning giver: 

                    (32) 

 

Ved substitution fås således for ikke-kompressibel kagefiltrering at filterkagemodstanden kan 

udtrykkes som: 

   
     

 
     (33) 

 

Herudfra kan det således konkluderes at, ved filtrering af en suspension med konstant 

koncentration af suspenderet stof, vil både den specifikke modstand () og masse af tør filterkage 

deponeret per filtratvolumen (c) være konstant og derfor vil den samlede filterkagemodstand 

variere proportionalt med filtratvolumenet. Ved substitution af ligning 33 ind i ligning 28 og 

efterfølgende omskrivning fås: 

 
  

  
 

     

     
   

    

    
     (34) 

 

Dette er således den generelle filtreringsligning der er gyldig for alle typer af ikke-kompressible 

kagefiltreringer. Udtrykket har tre variable i.e. tid, volumen og tryktab. Alle andre parametre i 

udtrykket er konstante for filtrering af en given suspension ved konstant koncentration. Den 

specifikke modstand er en egenskab der er givet af partiklerne i suspensionen hvilket fremgår af 

gennemgangen i afsnit 2.2, mens massen af tør filterkage deponeret per filtratvolumen er en 

egenskab der er givet af såvel partiklerne i suspensionen såvel som koncentrationen af 

suspensionen. Den generelle filtreringsligning kan løses for specifikke driftsbetingelser: konstant 

tryk, konstant flow eller med begge varierende. Dette vil blive gennemgået i det følgende. 

 

2.3.1 Kagefiltrering ved konstant tryk og konstant flow 

Ved kagefiltrering under konstant tryk kan ligning 34 integreres fra tid nul til et givet tidspunkt t, 

indenfor hvilket et filtratvolumen der passerer filterkagen og filtermaterialet går fra nul til og med 

V, hvilket er det totale filtratvolumen til tidspunkt t. Ved integration fås: 

 

(
     

      
)     

    

    
           (35) 

 

Hvis alle filtreringskonstanter og filterkagedannelsestiden (t) er kendte kan ovenstående ligning 

løses med hensyn til filtratvolumen. I laboratoriekarakteriseringer hvor der ofte anvendes konstant 

tryk, omarrangeres ligning 35 ofte med henblik på dataanalyse til: 

 
 

 
 (

     

      
)    

    

    
     (36) 

 

Hvilket er ligningen for en ret linje i et plot af t/V mod V. Hældningen på dette plot kan anvendes til 

at bestemme den specifikke filtreringsmodstand mens skæring kan anvendes til at bestemme 

filtermaterialets modstand. Hvis der foretages en række eksperimenter ved forskellige total tryk er 

det muligt at vurdere om modstanden varierer med tryk således at kompressibiliteten af det 

aflejrede materiale kan bestemmes. Ved filtrering under konstant trykdifferens vil flowet initielt 
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være højt fordi modstanden og dermed tryktabet igennem filtermediet lille, men løbende vil der 

bygges en filterkage der øger tryktabet og dermed mindsker flowet løbede som funktion af 

filtreringstiden. 

 

Ved kagefiltrering med konstant flow kan ligning 34 løses således at den totale trykdifferens (P) 

øges for at kompensere for den stadigt stigende modstand mod filtrering fra filterkageopbygningen. 

Ved omarrangering fås: 

 

   (
     

   
  

  
)    

    

 
 
  

  
     (37) 

 

Hvilket er ligningen for en ret linje i et plot af tryk mod filtratvolumen. Dette er et resultat af at 

filtratflowet (dV/dt)  per definition er konstant. Hældningen på den rette linje er således givet af 

udtrykket i parentes mens skæringen er givet at det sidste udtryk.  

 

2.3.2 Kagefiltrering ved variabel tryk og flow 

I mange praktiske filtreringsløsninger vil både tryk og flow variere. Hvis der anvendes en 

centrifugalpumpe vil den levere et højt flow ved et lavt tryktab mens flowet vil falde ved stigende 

tryktab som følge af kageopbygningen. I dette tilfælde skal den grundlæggende filtreringsligning 

(Lign. 36) løses numerisk og grafisk. Ved at anvende Q for volumen flowet og negligere volumet af 

partikler og væske der akkumuleres i filterkagen kan ligning 36 omskrives til følgende: 

 
     

 
 (

     

  )    
    

 
  (38) 

Pumpekarakteristikken giver en sammenhæng mellem  flow og tryktab for hele systemet. På 

baggrund af målte data af flow over tid samt de fysiske dimensioner har rør/slanger etc. bliver det 

således muligt ud fra en modstands og tryktabsbalance numerisk at løse ligningen og estimere 

filtermediemodstanden og den specifikke filterkagemodstand. Med det forsøgs-setup der er anvendt 

i nærværende projekt er ovenstående metodik anvendt ved estimering af relevante 

filteringsvariable. 
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3. FORSØGS-SETUP, FELT-
LABORATORIUM OG 
TESTLOKALITETER 

3.1 Forsøgs-setup 

 

Med henblik på at undersøge de i indledningen opstillede målsætninger for projektet blev der 

opbygget en forsøgsopstilling omkring en pilotskala udgave af den filtertype DOG anvender i deres 

fuldskalaløsning (Bollfilter Type 6.04) (Figur 3). 

Figur 3 Boll-filter Type 6.04 anvendt til filterforsøgene (www.bollfilter.com). 

Kernen i bollfilter type 6.04 er en filterindsats med i alt 8 filterstave med et samlet filterareal på 

0,12 m² med en nominel filterkapacitet på 18 m³/h eller 150 m³/m²h. Porestørrelsen for 

filtermediet var nominelt angivet til 30µm. Filtreringsprincippet består i at suspensionen der skal 

filtreres, pumpes gennem indløbsflangen i nederste venstre side af filterhuset og ind i den åbne 

ende af filterstavene. Væskefasen strømmer gennem filterstaven indefra og ud, mens de separerede 

partikler tilbageholdes på indersiden af filterstavene. Filtratet ledes til udløbsflangen i øverste højre 

side af filterhuset. Under drift er returskylleventilen og drivmotoren til returskyllehjulet lukket. 

Under den løbende tilbageholdelse af partikler opbygges en filterkage der forårsager en stigende 

trykforskel mellem ind-og udløb. Trykforskellen måles med en indbygget differenstryk måler og når 
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trykforskellen når et forud defineret niveau, startes returskyllesekvensen. For det anvendte filter 

havde differenstryk måleren et range fra 0-0,8 bar med et programmeret start af returskyl ved et 

differenstryk på 0,6 bar. Ved initiering af returskyl starter drivmotoren og denne roterer 

skyllehjulet rundt til de enkelte filterstave der gennemspules indvendigt. På samme tid åbnes 

returskylleventilen og returskyllevandet ledes til dræn. Dette resulterer i en høj aksial strømning i 

filterstaven således at tilbageholdte partikler bliver skyllet ud. 

Returskyllesekvensen stopper automatisk efter at skyllehjulet har passeret hver filterstav to gange 

og samtidig lukkes returskylleventilen. Da returskylleprocessen anvender indløbsflowet til at skylle 

filterstavene og da der samtidig kun skylles en filterstav af gangen, filtreres der således løbende 

videre på 7 filterstave under returskyllesekvensen således at 75% af det fulde driftsflow opretholdes. 
 

For at drive filtreringsprocessen i opstillingen blev der monteret en Grundfos Unilift AP50.50.08 

dykpumpe designet til pumpning af snavset vand, ubehandlet spildevand og medier indeholdende 

fibre fra let industri, vaskerier, etc. med partikler op til ø50 mm.  Den anvendte pumpe havde en 

maksimal kapacitet på 25 m³/h. Pumpens ydelseskurve som funktion af modtryk fremgår af 

nedenstående figur. 

 
Figur 4 Ydelseskurve for den anvendte dykpumpe (www.grundfos.com ©) 

Monitering af filtratflowet blev foretaget med manuelle aflæsninger af displayet på Siemens 

SITRANS F M MAG5100w magnetisk induktiv flowmåler monteret med en SITRANS F M MAGFLO 

MAG5000 transmitter. Hele forsøgsopstillingen fremgår af nedenstående billede afprøvningen ved 

Knudsø ved Ry Sejlklub. 

 

http://www.grundfos.com/
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Figur 5 Opbygning af pilot-skala forsøgsopstilling til afprøvning af Bollfilter type 6.04 ved Knudsø ved Ry Sejlklub. 

3.2 Felt-laboratorium 

Til afprøvningen blev der opbygget et transportabelt felt-laboratorium udstyret med instrumenter 

til måling af følgende parametre med relevans for karakterisering af filterteknologien: 

 

 Partikelstørrelses- og partikelkoncentrationsmåler 

 Turbiditetsmåler 

 Ledningsevnemåler 

 Vakuumfiltreringsudstyr og pre-vejede GF-A filtre til måling af koncentrationen af 

suspenderet stof 

 Mikrobølgeovn til tørring af GF-A filtre 

 

Derudover blev diverse nødvendige glasvarer, værktøj etc. medbragt som en del af felt-laboratoriet. 

Et billede af felt-laboratoriet fremgår af nedenstående billede. 

 

 

Figur 6Mobilt felt-laboratorium til karakterisering af indløbsvand og filtreret vand under afprøvningen af 

filterteknologien. 
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3.3 Test lokaliteter 

Med henblik på at afprøve filterteknologien på vand der repræsenterer de to ekstremer med hensyn 

til sammensætningen af ballastvand, fersk- og marint, blev følgende to test lokaliteter valgt til 

afprøvningen: 

 Knudsø ved Ry Sejlklub 

 Aarhus Havn ved Bassin 7  

 

3.3.1 Knudsø 

Knudsø er beliggende umiddelbart nord for Ry. Den er 191 ha stor, har dybder på op til 29 m og har 

en middeldybde på 13,4 m. Den er således én af Danmarks dybeste søer. Knudsø indgår i 

Gudenåsystemet og modtager den største vandmængde fra Knud Å, der kommer fra Ravnsø ca. 4 

km østligere. Afløbet går til Birksø. Knudsø er kategoriseret som sø type 10, kalkrig, ikke 

brunvandet, fersk, dyb og har en generel god økologisk tilstand hvilket betyder at søen opfylder 

miljømålet for 2015. Vandremuslingen blev registreret i Gudenåsystemet første gang i 

Knudsø ved Ry i 2006 og har siden bredt sig nedstrøms og opstrøms i vandsystemet. 

Vandremuslingen er en invasiv art, hvilket vil sige, at den er ført dertil fra fremmede egne, at den er 

i stand til at overleve og formere sig naturligt her i landet, og at den er i stand til at danne 

masseforekomst med mulige negative effekter på de naturlige plante- og dyresamfund 

(www.skanderborg.dk). 

 

3.3.2 Aarhus Havn – Bassin 7  

Det store havnebassin, bassin 7, er et delområde i den nordlige del af Aarhus havn der i øjeblikket er 

under udvikling til et område med havnebad og nært tilknyttede bylivsaktiviteter. Bassinet er 

placeret lige overfor færgelejerne. Et oversigtsfoto over placeringen af Bassin 7 fremgår af billedet 

nedenfor. 

 
Figur 7 Oversigtsfoto over placering af Bassin 7 i Aarhus havn. 

 

 

 

 

 

Bassin 7 

http://www.skanderborg.dk/


Indledende undersøgelse af muligheder for optimeret driftsstrategi for filterteknologi til behandling af ballastvand 21 

 

4. RESULTATER AF 
FILTERFORSØG 

4.1 Karakterisering af vandkvalitet ved de to test lokaliteter 

I forbindelse med gennemførelse af filterforsøgene blev indløbsvandet til filteret fra de to test 

lokaliteter løbende karakteriseret med hensyn til parametre til beskrivelse af det partikulære stof og 

dermed med relevans for driften og effektiviteten af filterteknologien. Den gennemsnitlige 

sammensætning af indløbsvandet på de to lokaliteter baseret på fem målinger ved Knudsø og tre 

målinger ved Aarhus havn Bassin 7 fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 1 Karakteristika af det suspenderede stof i indløbsvandet ved de to test lokaliteter 

Parameter Knudsø Aarhus Havn Bassin 7 

Suspenderet stof [mg/l] 2,0 ± 0,7 3,3 ± 0,5 

Turbiditet [NTU] 1,8 ± 0,3 1,9 ± 0,8 

Partikel antalskoncentration < 

50µm[antal/ml] 

6856 ± 1256 10206 ± 1878 

Partikel antalskoncentration 

>50µm [antal/m³] 

1,7x106 ± 0,9x106 7,7x105 ± 5,0x105 

Partikel volumenfraktion 

[LP/L] 

2,1x10-6 ± 2,9x10-7 3,3x10-6 ± 3,4x10-7 

Middelpartikelstørrelses 

antalsbaseret [µm] 

5,2 ± 0,09 5,4 ± 0,01 

Middelpartikelstørrelse 

volumenbaseret [µm] 

43 ± 19 71 ± 8 

Partikeldensitet (Beregnet) 

[kg/m³] 

922 ± 224 1274 ±183 

Det fremgår at vandkvaliteten ved begge lokaliteter er karakteriseret ved et relativt lavt indhold af 

suspenderet materiale på omkring 2 mg/l ved Knudsø og godt 3 mg/l i Bassin 7 i Aarhus havn og 

dette afspejles ligeledes af de lave turbiditetsmålinger omkring 2 NTU. På baggrund af 

partikelmålingerne ses imidlertid at koncentrationen af partikler over såvel som under 50µm, selv 

hvis kun en meget lille delmængde af de målte partikler repræsenterer levedygtige organismer, 

langt overstiger de minimumskrav til kvaliteten af udledt ballastvand som er fastsat af FN´s 

Internationale Maritime Organisation (IMO) (Se afsnit 1). Der er således behov for en betydelig 

rensning, inden vand af ovenstående kvalitet vil kunne udledes som ballastvand.  

 

Den totale partikelkoncentration ses at være væsentligt større i Bassin 7 i Aarhus havn hvilket 

stemmer overens med koncentrationen af suspenderet stof. For begge lokaliteter er 

partikelkoncentrationen domineret af små partikler hvilket afspejles i den relativt lille 

antalsbaserede middelpartikelstørrelse på omkring 5 µm. Hvis middelpartikelstørrelsen i stedet 

baseres på volumenkoncentrationen under antagelse af at de målte partikler er kugleformede ses 

imidlertid en større gennemsnitlig partikelstørrelse i Bassin 7 i Aarhus havn på omkring 71 µm 

sammenlignet med omkring 43µm ved Knudsø. Imidlertid er volumenkoncentration af partikler 

større end 50 µm større ved Knudsø end i Aarhus havn hvilket i forhold til den anvendte 

porestørrelse af filtermediet indikerer at der vil kunne forventes en større partikelfjernelse ved 

Knudsø. Et eksempel på de målte partikeldata for Knudsø fremgår nedenfor som antalsfordeling. 
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Figur 8 Partikelstørrelsesfordeling for partikler i vandet ved Knudsø 

Ud fra den beregnede volumenkoncentration samt de målte koncentrationer af suspenderet stof kan 

der estimeres en densitet af det partikulære materiale. For begge lokaliteter ses at det partikulære 

materiale har en densitet der er tæt på vands densitet hvilket indikerer at partiklerne primært har 

organisk karakter. 

 

4.2 Undersøgelse af filterdrift  

Som nævnt i kapitel 3 blev Bollfilter type 6.04 sat op i en forsøgsopstilling hvor det var muligt at 

undersøge driften af filteret ved varierende initielle trykdifferenser over filteret ved at variere 

modstanden på udløbssiden af forsøgsopstillingen ved hjælp af en manuel kugleventil. På den måde 

kunne filterets drift ved varierende initialt filtrat flow og dermed kagedannelseshastighed 

undersøges. Filteret blev således drevet ved de forskellige initielle differenstryk under hvilket filtrat 

flowets udvikling over tid samt tiden mellem returskyl blev registreret. De registrerede flow kurver 

for de tre modtryksindstillinger for de to lokaliteter fremgår af figurerne nedenfor. 
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Figur 9 Flowkurver for filtrering ved Knudsø ved de tre modtryksindstillinger (Øverst =1, Midterst =2 og Nederst=3) 
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 Figur 10 Flowkurver for filtrering ved Århus Havn ved de tre modtryksindstillinger (Øverst =1, Midterst =2 og 

Nederst=3) 

Som det fremgår, bevirker en større og større modstand fra ventilen på udløbssiden at 

differenstrykket over filteret bliver mindre og dermed bliver det initielle filtrat flow også mindre. 

For alle forsøgene ses at filtrat flowet aftager gradvist over tid som følge af den gradvist stigende 

filterkagemodstand og dermed forøget tryktab over filteret. Hastigheden hvormed filtrat flowet 

aftager ses at stige med stigende initielt filtrat flow idet dette bevirker at den aflejrede mængde 
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partikler over tid og dermed filterkagedannelse bliver hurtigere og dermed bliver 

tryktabsopbygningen som følge af filterkagen også hurtigere. Dette ses også tydeligt af den 

væsentligt kortere tid der går mellem returskyl for forsøgene med de højeste initielle filtrat flows 

sammenholdt med forsøgene med lave initielle filtrat flow. 

 

Af forsøgene med de laveste flow fremgår endvidere at det er muligt ved returskyl at regenerere 

kapaciteten af filteret til det oprindelige initielle flow men som det fremgår ses tiden mellem 

returskyl at blive kortere og kortere hvilket indikerer at der sker hvis irreversibel aflejring af 

materiale i filtermediet over tid. Denne aflejring påvirker ikke umiddelbart den initielle kapacitet 

efter returskyllet, men bevirker en hurtigere aflejring af materiale når filtreringen genoptages 

således at returskylsfrekvensen øges. 

 

Af forsøgene med det næsthøjeste flow for Knudsø fremgår det at tiden mellem returskyl bliver 

markant kortere og samtidig ses at returskyllet ikke er i stand til at regenerere kapaciteten og 

dermed bliver den initielle kapacitet efter returskyl lavere og lavere. For det tilsvarende forsøg på 

Århus Havn er forsøget kørt som tre enkeltforsøg i stedet for et kontinuert forsøg. Det skyldes at 

returskylssekvensen ikke har været i stand til at regenerere kapaciteten og nedbringe 

trykdifferensen over filtermediet til under set-punktet for returskyl ved 0,6 bar og dermed er 

differenstrykmåleren og returskylsstyringen gået i overflow hvilket betyder at der skal skylles 

manuelt inden et nyt forsøg kan gennemføres. Denne effekt bliver, som det ses, endnu mere udtalt 

når modtrykket fra ventilen på udløbssiden fjernes og flowet over filteret bliver endnu større.  

 

Årsagen til denne negative driftsudvikling skyldes at filteret er designet til under returskyl, fortsat at 

filtrere med 75% af det aktuelle flow mens kun 25% af det aktuelle flow anvendes til skyl af 

filterstavene. Hermed opnår man en situation hvor aflejringen af materiale på de 7 filterstave der er 

i drift er større end den der fjernes ved skyl af den ene stav og dermed vil differenstrykket over 

filteret stige under skyllesekvensen hvorfor det ikke bliver muligt at regenerere kapaciteten af 

filteret der hermed stopper mere og mere til således at det er nødvendigt at foretage et manuelt skyl 

for at regenerere kapaciteten. Den manuelle skyllessekvens gennemføres således at filteret 

provokeres til at starte en skyllesekvens ved at tænde og slukke for pumpen og så snart 

skyllesekvensen starter lukkes ventilen på udløbssiden helt således at hver filterstav skylles med det 

totale flow. Den manuelle skyllesekvens bevirker at det er muligt at regenerere den initielle flow 

kapacitet. I praksis betyder den negative driftsudvikling at den totale trykdifferens over anlægget 

skal øges for at opretholde flow kapaciteten og det betyder samlet et større og større energiforbrug 

for filtrering af ballastvandet. 

 

Den uhensigtsmæssige binding der er mellem drift og returskyl kunne undgås ved at montere en 

styret ventil på udløbssiden der lukkede udløbet ved hvert returskyl således at hver stav kunne 

skylles med det fulde flow i de 20 sekunder en returskylssekvens varer. Herved burde det være 

muligt at drive filteret med en højere flow kapacitet og lavere energiforbrug  med en mindre risiko 

for gradvist aftagende kapacitet som følge af tilstopning. 

 

4.2.1 Beregning og karakterisering af tryktab og specifik filterkagemodstand 

under drift 

 

Et af formålene med de indledende undersøgelser af DOGs filterteknologi var at etablere viden 

omkring separationen af organismer som funktion af tryktab/filterkagedannelse i fersk- og marint 

ballastvand. For at kunne undersøge dette var det indledningsvist nødvendigt ud fra pumpens 

ydelseskurve, de målte flow versus tid kurver, pumpens løftehøjde samt slangedimensioner ved de 

to lokaliteter at beregne en modstands- og tryktabsbalance for hele filtersystemet som funktion af 

tid for at kunne isolere tryktabet forårsaget af filterkagedannelsen. De enkelte modstande i 

filteropstillingen der er anvendt ved beregningerne er illustreret på nedenstående figur. 
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Figur 11 Illustration af enkelt modstande og tryktab i den anvendte filtreringsopstilling 

Udgangspunktet for at kunne beregne tryktabet forårsaget af filterkagedannelsen er at 

modstandende i filtreringsopstillingen er serieforbundne hvorfor det samlede tryktab over hele 

opstillingen til ethvert givet tidspunkt(flow) kan udtrykkes som en sum af de enkelte tryktab: 

 

       ( )                                                     (39) 

 

Ud fra pumpekurven er det således muligt at bestemme PTotal(Q) over hele opstillingen ved hvert 

flow. Løftehøjden for pumpen giver et tryktab der er konstant og ved forsøget ved Knudsø svarede 

dette til et tryktab på 0,1 bar mens det ved Århus Havn var 0,2 bar. De anvendte slanger i 

forsøgsopstillingen havde en diameter på 30mm og i indløbet en længde på 6,5 meter og ved 

forsøget ved Knudsø var udløbsslangen 4 meter og i Århus Havn 3 meter. Ved de aktuelle flows er 

strømningen i slangerne turbulent hvilket betyder at tryktabet bliver en funktion af flowet i anden 

potens: 
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For forsøget med fuldt åben hane på udløbssiden hvor det er muligt at estimere tryktabet på 

udløbssiden ud fra ligning 40, kan udviklingen i tryktabet over filtermedie og filterkage (PF+K) over 

forsøget umiddelbart bestemmes ud fra tryktabsbalancen (Lign. 40) . Ud fra det initielle flow og 

initielle tryktab over filteret ved dette forsøg er den tilsyneladende modstand fra filtermediet 

bestemt som: 

 

  
  

         

        
   (41) 

 

Denne modstand er således anvendt til at estimere det initielle tryktab fra filtermediet ved 

forsøgene med den delvis lukkede hane på udløbssiden således at det initielle tryktab over 

udløbsslangen og hanen kan beregnes ud fra tryktabsbalancen. Herefter er den tilsyneladende 

modstand fra udløbsslangen og den delvis lukkede hane bestemt som: 

 

                     
  

                              

                             
    (42) 

 

Ud fra flow kurven og den tilsyneladende modstand kan tryktabet over udløbsslangen og hanen ved 

hele forsøget således bestemmes hvorefter udviklingen i tryktabet over filter og filterkage (PF+K) 

kan bestemmes ud fra trykbalancen. Udviklingen i tryktabet over filter og filterkage som funktion af 

filtreringstid for de tre forsøg ved de to lokaliteter fremgår af nedenstående figurer. 
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Figur 12 Udvikling i tryktab over filterkage som funktion af filtreringstid ved forsøgene ved Knudsø beregnet på basis af 

den første flow versus tid kurve frem til første skyl ved hvert forsøg. 

 
Figur 13 Udvikling i tryktab over filterkage som funktion af filtreringstid ved forsøgene ved Århus Havn beregnet på 

basis af den første flow versus tid kurve frem til første skyl ved hvert forsøg. 

Figurerne viser således at modstanden fra filterkagen og dermed tryktabet stiger gradvis som 

funktion af tiden frem til at tryktab på omkring 60000 Pa (0,6 bar) svarende til det differenstryk 

hvor returskylssekvensen startes som også beskrevet i afsnit 4.1 for den indikative visuelle 

differenstrykmåler monteret på Bollfilteret.  Hastigheden hvormed modstanden og dermed 

tryktabet fra filterkagen stiger, ses således at følge filtrat flowet idet den hurtigste opbygning af 

tryktab ses at ske ved det højeste filtrat flow hvor aflejringen af partikulært materiale på filtermediet 

er hurtigst. Ud fra kurverne for udviklingen i tryktabet over filterkagen over tid kunne de tryktab 
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hvortil der var udtaget prøver af filtratet bestemmes således at den observerede partikelfjernelses-

effektivitet kunne sammenholdes med tryktab og dermed kagedannelse. De tryktab hvortil der blev 

udtaget filtratprøver var således i alle forsøg ved henholdsvis o; 0,47; 0,53 og 0,6 bar tryktab. 

 

Som beskrevet ved ligning 38 i afsnit 2.3.2 kan der ud fra udviklingen i tryktabet over filtermedie og 

kage samt udviklingen i flowet over tid beregnes et estimat af den specifikke filterkagemodstand der 

karakteriserer filtreringsegenskaberne af det separerede materiale ved de to lokaliteter ud fra et plot 

af 
     

 
 mod det akkumulerede filtrat volumen der, som vist nedenfor for Knudsø dataene, 

tilnærmelsesvis giver en ret linje. 

 
Figur 14 Plot af Knudsø data i henhold til ligning 38 med henblik på bestemmelse af den specifikke filterkage modstand 

Ved behandling af data for både Knudsø og Århus havn fås følgende estimater på den specifikke 

filterkage modstand af det partikulære materiale: 

Tabel 2 Specifik Filterkage Modstand for det suspenderede stof i Knudsø og Århus Havn 

Lokalitet Specifik Filterkage Modstand 

[m/kg] 

Knudsø 1,9 ± 0,8 1012 

Århus Havn 1,1 ± 0,3 1012 

 

Den specifikke filterkage modstand ses at ligge i området 1-21012 m/kg hvilket er en høj modstand 

der normalt karakteriserer svært filtrerbart materiale. Det betyder således at aflejring af selv en 

mindre mængde filterkage vil give et højt tryktab og dermed tab af filtrat flow hvis ikke trykket fra 

fødepumpen øges tilsvarende eller filteret returskylles. Den høje specifikke filterkage modstand for 

det suspenderede materiale ved de to lokaliteter skyldes dels at partiklerne er relativt små med en 

høj specifik overflade og dermed friktion mod flow og dels at det partikulære materiale er af 

organisk karakter hvilket betyder at det sandsynligvis er kompressibelt og dermed vil pakke tættere 

ved højere trykdifferencer over filterkagen. Den høje specifikke filterkage modstand for det 

suspenderede stof har stor betydning for den tiltænkte driftsstrategi hvor partikelfjernelses-

effektiviteten forsøges forbedret ved at drive filteret med en hvis filterkage idet driftstrykket fra 

pumpen og dermed energiforbruget i praksis løbende skal øges for at kompensere for det stigende 

tryktab forårsaget af den specifikke filterkage modstand hvis den hydrauliske kapacitet af filteret 

skal kunne fastholdes. Hvis den specifikke filtermodstand tilmed stiger med stigende tryk som følge 

af kompressibilitet, så skal driftstryk kompensationen øges mere end lineært i forhold til den 
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akkumulerede filtratmængde hvilket vil medføre at den tiltænkte driftsstrategi ikke vil være 

energimæssigt fordelagtigt. 

 

4.3 Vurdering af partikelfjernelseseffektivitet 

 

Den anden afgørende faktor ved vurdering af muligheden for en optimeret driftsstrategi for 

filterteknologi til behandling af ballastvand er den opnåelige forbedring i 

partikelfjernelseseffektivitet ved at drive filterteknologien med en hvis filterkage og tryktab. Som 

nævnt i forrige afsnit blev der således under filterforsøgene udtaget prøver af filtratet ved forskellige 

tryktab over filtermedie og filterkage for at karakterisere partikelfjernelseseffektiviteten som 

funktion af filterkagedannelsen. Resultaterne af disse karakteriseringer for de to lokaliteter er 

sammenfattet i nedenstående tabeller. 

Tabel 3 Karakterisering af partikelfjernelse som funktion af filterkagedannelse(Tryktab) for forsøgene ved Knudsø 

Prøve SS Turbiditet Partikel 

antalskoncentration 

< 50µm 

Partikel 

antalskoncentration 

> 50µm 

Middel 

partikelstørrelse 

antalsbaseret 

Middel 

partikelstørrelse 

volumenbaseret 

 [mg/l] [NTU] [antal/ml] [antal/m³] [µm] [µm] 

Indløb  2,0 1,8 6856 1,7x106 5,2 43 

Udløb PF+K 

0 bar  

2,0 1,8 6697 1,1x106 5,14 23,87 

Udløb PF+K 

0,47 bar  

1,5 1,4 5987 7,0x105 4,92 18,17 

Udløb PF+K 

0,53 bar  

1,4 1,4 5967 4,0x105 4,94 18,33 

Udløb PF+K 

0,6 bar  

1,3 1,5 6276 6,0x105 4,95 21,93 

Tabel 4 Karakterisering af partikelfjernelse som funktion af filterkagedannelse(Tryktab) for forsøgene ved Århus Havn 

Prøve SS Turbidtet 

Partikel 

antalskoncentration 

< 50µm 

Partikel 

antalskoncentration 

> 50µm 

Middel 

partikelstørrelse 

antalsbaseret 

Middel 

partikelstørrelse 

volumenbaseret 

 

[mg/l] [NTU] [antal/ml] [antal/m³] [µm] [µm] 

Indløb  3,3 1,9 10542 1,5x106 5,4 71 

Udløb PF+K 

0 bar  3,2 1,8 10013 1,1x106 5,4 23 

Udløb PF+K 

0,47 bar  

 

1,6 8836 6,7x105 5,3 24 

Udløb PF+K 

0,53 bar  

 

1,5 8714 4,4x105 5,25 18 

Udløb PF+K 

0,6 bar  2,8 1,4 8317 4,0x105 5,2 16 

 

Af de opnåede data ses at partikelfjernelseseffektiviteten initielt (PF+K = 0 bar) er relativt 

beskeden. Der kan således ikke umiddelbart ses nogen ændring i bulk masse parametrene SS og 
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turbiditet mens reduktionen i koncentrationen af partikler mindre end 50µm kun er omkring 2-

5%(Log 0,01-0,02). Reduktionen i koncentrationen af partikler større end 50µm er initielt 

beskedent højere end for de små partikler med en gennemsnitlig initiel fjernelse på omkring 

30%(Log 0,16) hvilket også afspejles i ændringen i den volumenbaserede middelstørrelse. Der ses 

imidlertid ingen ændring i den antalsbaserede middelpartikelstørrelse hvilket skyldes den lave 

reduktion i de små partikler og det faktum at de små partikler dominerer størrelsesfordelingen 

baseret på antal. Det anvendte filtermedie med en nominel porestørrelse på 30µm synes dermed 

ikke i sig selv at være en særlig effektiv barriere i forhold til fjernelse af partikler(organismer) i de 

størrelseskategorier der reguleres i IMO´s ballastvandskonvention og dette betyder at der stilles 

større krav til en effektiv reduktion af levende organismer ved den efterfølgende UV-behandling i 

DOG´s ballastvandskoncept.  

 

Efterhånden som tryktabet over filtermediet og filterkagen stiger på grund af den løbende aflejring 

af filterkage ses partikelfjernelseseffektiviteten at stige tilsvarende. Der kan således observeres 

reduktioner i bulk masse parametrene SS og turbiditet på henholdsvis 15-35% og 17-25% ved en 

stigning i tryktab over filtermedie og filterkage på 0,6 bar. Tilsvarende ses reduktionen i 

koncentrationen af partikler mindre end 50µm at kunne øges til 13-21%(Log 0,06-0,1) mens 

reduktionen i partikler større end 50µm øges til 65-73%(Log 0,57-0,63). De opnåede forbedringer i 

reduktionen af koncentrationen af partikler(organismer) er imidlertid stadig beskedne og 

koncentrationen af partikler(organismer) i filtratet ved et tryktab på 0,6 bar er stadig langt over de 

gældende krav til maksimale koncentrationer af levedygtige organismer i de to størrelseskategorier. 

Selv hvis kun 1% af de talte partikler mindre en 50µm og kun 0,1% af de talte partikler større end 

50µm viser sig at være levedygtige organismer vil de gældende krav ikke kunne overholdes. De 

opnåede forbedringer i reduktionen af partikler(organismer) ved drift af filteret med en hvis 

filterkage kan således ikke retfærdiggøres af det stigende energiforbrug det vil kræve at opretholde 

den hydrauliske kapacitet ved det stigende modtryk fra filterkagen. Resultaterne indikerer således 

at det anvendte filtermedie selv med drift med en hvis filterkage kun udgør en begrænset barriere 

mod de organismer der reguleres i IMO´s ballastvandskonvention og succesen for DOG 

ballastvandskoncept hviler således alene på den efterfølgende UV-behandlings evne til at inaktivere 

de tilstedeværende mikroorganismer.  
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