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Miljøfremmede stoffer  
destrueres med dansk teknologi
Nu kan problematisk spildevand med miljøfremmede stoffer behandles med en såkaldt  
”superkritisk proces” direkte ved kilden.

Tekst: Gunnar Lomborg, freelancejournalist, Aquarden Technologies

Med en højteknologisk proces kaldet 
SCWO – SuperCritical Water Oxidation 
– kan spildevand med svært nedbry-
delige organiske stoffer renses on-site. 
Processen, der arbejder med vand under 
højt tryk og høje temperaturer, har 
været kendt længe, men den admini-
strerende direktør og ejer af Aquarden 
Technologies, Zhuoyan Cai fra Singapore, 
har sammen med danske kolleger i 
virksomheden Aquarden Technologies i 
Skævinge gennem 10 år perfektioneret 
processen og bygget anlæg, som gør 
det rentabelt at benytte processen hos 
almindelige virksomheder.
Spildevand fra lossepladser, fra kemisk 
og biokemisk industri, fra farmaceutiske 
virksomheder og hospitaler indeholder 
ofte miljøfremmede, organiske stoffer 
såsom opløsningsmidler, olier, hormoner, 
API (aktive farmaceutiske ingredienser), 
PAH eller phenoler. Stoffer, som betyder 
at spildevandet ikke kan udledes til rens-
ningsanlæg, men skal transporteres til dyr 
specialbehandling. Med den superkritiske 
teknologi kan man rense vandet uden at 
efterlade rester af de organiske stoffer.

Ingen problematiske 
reststoffer
”Teknikken kræver, at vi bringer vand til 
mindst 250 bars tryk og en temperatur 
på 550 til 600 grader. Det superkritiske 
vand tilsættes ilt, hvorefter stofferne 
destrueres fuldstændigt i oxidationspro-
cessen, og kun eventuelle salte og tung-
metaller udfældes. Altså næsten ingen 
reststoffer, og slet ingen organiske rester. 
Ydermere kan vandet genbruges til pro-
cesvand eller udledes uproblematisk, når 
man har udnyttet energien fra det varme 
vand til produktion af varme eller el,” 
forklarer direktør Zhuoyan Cai.
Selv om processen kræver energi til tryk 
og opvarmning, så genererer den ofte 
endnu mere energi, end den forbruger. 
Ved behandlingen af spildevandet kan 
virksomheden ofte få et nettooverskud 
af energi, som sammen med sparede 
omkostninger til transport og behand-
ling af spildevandet på inden- eller 
udenlandske anlæg betyder store øko-
nomiske og miljømæssige fordele.

Først nu økonomisk 
attraktivt
Processen har været brugt at det ameri-
kanske militær til destruktion af kemiske 

våben, men først nu er der bygget anlæg, 
der gør det økonomisk og miljømæssigt 
attraktivt at benytte metoden til spilde-
vandsrensning på større og mindre virk-

På testanlægget hos Aquarden kan virksomhederne få testet deres spildevand for at se, om 
de med fordel kan benytte den nye metode. Foto: Aquarden Technologies
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somheder. Aquarden har bygget prototy-
per og testanlæg, hvor man tester spilde-
vand fra forskellige virksomheder for at 
se, hvor effektivt processen virker for den 
enkelte type spildevand, og den 24. marts 
lancerer virksomheden sit nyeste anlæg.
Allerede nu har en række virksomheder 
leveret spildevand til tests for at under-
søge, hvilke fordele metoden kunne 
give dem.
Der er tale om en ingeniørtung tekno-
logi, men det er lykkedes for Aquarden 
at bygge et on-site anlæg, som kan 
placeres direkte ved forureningskilden. 
Det kan behandle op til 100.000 m3 
spildevand om året og en COD-værdi 
(chemical oxygen demand) på op til 
100.000 mg/l. Tests viser, at COD-værdi 
bliver reduceret med langt over 99 pro-
cent, og at anlægget dermed mere end 
lever op til de højeste miljøkrav.

Skærper miljøprofilen
- For mange virksomheder er det ikke 
bare et spørgsmål om den økonomiske 
besparelse, de kan opnå, men i høj grad 

også for at skærpe deres miljøprofil. 
Virksomhederne vil gerne være endnu 
mere miljøvenlige, og kan de mindske 
transportbehov og vandforbrug – som 
de opnår med behandlingen i et on-site 

anlæg – så vinder både virksomheden 
og samfundet, understreger Zhuoyan 
Cai, som foruden dansk spildevand 
arbejder på at kunne rense spildevand i 
EU-lande som Sverige og Tyskland.

Her ses grundprincippet i reaktoren og virkningen af SCWO-metoden. Illustration: Aquarden Technologies

Principperne bag Aquardens SCWO-løsning: 
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Hvad er SCWO?
SCWO (SuperCritical Water Oxidation) er en proces, hvor vand bringes under 
tryk på mindst 221 bar og varmes op til mindst 374 grader. Det kaldes også for 
vandets fjerde tilstandsform efter væske, is og damp. Det superkritiske vand 
tilsættes ilt, og derved oxideres alle organiske komponenter og forbrænder 
fuldstændig uden at efterlade reststoffer. Vandet er bagefter helt rent og kan 
udledes.

Energiforbrug og besparelser:
Aquardens reaktor bruger 20 kWh, men i de fleste tilfælde vil overskudsenergi-
en fra anlægget modsvare eller overstige forbruget. Resultater fra flere testkun-
der viser, at energiregnskabet ender positivt, og at genbrug af renset spildevand 
som procesvand yderligere øger den økonomiske gevinst.

Hvad kan renses?
Spildevand med en COD op til 100.000 ppm med svært nedbrydelige, organiske 
stoffer. Eksempelvis organiske opløsningsmidler, tjære, phenol, chlorphenoler, 
methanol, nitrobenzener, hormoner, skæreolier mm.
Læs mere på www.aquarden.com


