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Vand- og spildevandsbehandling

Af Helle Friemann Nielsen
År 2005 var et skelsættende år for 
Zhuoyan Cai, der er født i Singapore. 
Det var nemlig året, hvor han flytte-
de til Danmark og startede sit dan-
ske eventyr med at rense problema-
tisk spildevand.
Det var dog langt fra første gang, at 
han var langt hjemmefra. Allerede 
som 13-årig blev han sendt på kost-
skole i USA. Her tog han også efter-
følgende sin uddannelse og tilbrag-
te sine første arbejdsdygtige år. Ef-

Elegant løsning
på stort problem

For et år siden introducerede en mindre virksomhed i Skævinge et højteknologisk anlæg, der via en 
superkritisk proces kan destruere de mest skadelige stoffer i hårdt belastet spildevand. Vejen til det 
færdige anlæg har til tider været lang og kringlet for Zhuoyan Cai, der er født i Singapore, og som i 
2005 flyttede til Danmark, da han købte patentet til anlægget. Han kunne ikke stå for den elegante 

løsning på et af vor tids største forureningsproblemer

ter en kort årrække tilbage i Singa-
pore i sin fars firma begyndte han 
dog at lede efter sit eget projekt. »Sin 
eneste ene«, som hans far kaldte 
dette vigtige livsværk.
Der var mange spændende projekter 
i spil: Software til at detektere kræft-
celler i USA, import af vin fra New 
Zealand til Kina, solceller i Canada, 
import af køer til Kina - for at nævne 
et par stykker.
Det var dog et EU-projekt i Danmark 
om rensning af problematisk spilde-

vand, der tiltalte den unge Zhuoyan 
Cai. Projektet var en yderst elegant 
løsning på et af vor tids største for-
ureningsproblemer og Zhuoyan Cai 
købte patentet.
-I januar 2005 ankom jeg til »eksoti-
ske« Danmark, nærmere bestemt 
Hillerød. Her lærte jeg om systemet, 
om vand og termodynamik, fortæller 
Zhuoyan Cai og fortsætter:
-Jeg etablerede virksomheden, 
Aquarden Technologies ApS, som 
er dannet af de to latinske ord: Aqua 

I 2005 købte Zhuoyan Cai fra Singapore det danske patent på en teknologi til rensning af hårdt belastet spildevand. Anlægget blev 
præsenteret på virksomhedens adresse i Skævinge sidste forår. 

▼

Klar til at 75% reglen udgår?
Få styr på kablerne - spar tid & penge - og overhold loven

Mød os på El & Teknik stand C4500 - Læs mere på www.pcschematic.dk/cablemanager 

Den nye elsikkerhedslov kræver dokumentation for, at der er korrigeret for samlet frem-
føring af kabler, når de belastes med mere end 30%. Og 75% reglen udgår. Så hvis du 
og dine kolleger ikke har styr på dokumentationen, kan det hurtigt blive dyrt i kabler.

Men hvorfor vente på at de nye regler træder i kraft? 
Med PCSCHEMATIC Cablemanager er der tid & penge at spare allerede nu.     

Programmet holder styr på samtlige kabler og føringsveje, der indgår i anlægsopgaver, 
og giver overblik over både den indledende projektering og det efterfølgende vedlige-
hold. Det giver alle involverede parter overblik over alle kabler og deres status, og gør 
det let at kommunikere klart og effektivt.

I PCSCHEMATIC Cablemanager får I automatisk beregnet hvor meget kablerne fylder i 
bakkerne og får foretaget spændingsfaldsberegninger. I får vist de korteste føringsveje 
og får kabellængder beregnet, så I får bestilt præcis den mængde kabel, der er brug 
for. Og I får overblik over antallet af samlet fremførte kabler i alle kabelbakker, så I kan 
holde styr på korrektionsfaktoren for hvert enkelt kabel - og dermed følge loven. 

I kan altså allerede nu blive klar til at 75% reglen udgår, få overblik over kablerne, og 
spare tid & penge.
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- vand og Ardens, som betyder 
brændende. Betydningen af navnet 
vender vi tilbage til.
I foråret 2015 - efter ti års intensivt 
arbejde med at finpudse og teste 
teknologien - blev det færdige anlæg 
præsenteret.

Den superkritiske teknologi
Teknologien bag renseanlægget er 
baseret på superkritisk vand.
-Vand har fire faser: Væskeform, is og 
damp - og den fjerde: Superkritisk 
vand, fortæller Christine Qvistorff, 
der er marketingmanager hos Aquar-
den, der i dag tæller 18 ansatte.
I den superkritiske fase opfører vand 
sig helt anderledes end i de tre mere 
velkendte faser. Faktisk lidt om-
vendt af kogende vand: Salte og 
tungmetaller bundfældes, mens olie 
og organiske stoffer fuldstændig op-
løses. Denne fase opnås ved at op-
varme vandet og samtidig sætte det 
under højt tryk. Vi taler om mini-
mum 374°C og 221 bar.
-Denne superkritiske proces blev i 
sin tid opdaget af det amerikanske 
militær og brugt til at destruere ke-
miske våben. Det i sig selv vidner jo 

om, hvor effektivt det er, fortsætter 
Christine Qvistorff, der har været 
ansat hos Aquarden i to år.
Bringes spildevand til denne super-
kritiske tilstand og tilsættes der 
samtidig ilt, påbegyndes en oxidati-
onsproces, hvor alle salte og tung-
metaller udfældes i en lille koncen-
treret mængde, mens de organiske 
forbindelser oxideres. Dette gælder 

også de mest skadelige stoffer for 
både mennesker og natur - såsom 
opløsningsmidler, medicinrester, 
pesticider og hormonforstyrrende 
stoffer.
-Processen kaldes Super Critical 
Wateroxidation - eller SCWO, fortæl-
ler Zhuoyan Cai.
Inden for et minut vil alle disse gif-
tige stoffer reagere med ilten og bli-

Vand- og spildevandsbehandling

Teknologien er baseret på superkritisk vand. Her er det muligt at destruere alle giftige organiske stoffer og fjerne tungmetaller fra 
spildevandet i et hug. Restproduktet er helt rent vand samt kvælstof og kuldioxid.



7teknisk nyt nr. 5 - 2016

Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38
www.deltaelektronik.dk

i én enhed

 … med Kollmorgen servo systemer

Rustfri, hygiejnisk og IP 69K 

Det primære element i anlægget er reaktoren. Det er her magien sker, når spildevandet 
bringes til superkritisk tilstand.

Vandbøflen
Anlægget er døbt Waterox. Det er 
et ordspil på flere niveauer. For 
det første er der tale om vand og 
en oxidationsproces - deraf water 
+ ox.
I en helt anden boldgade trækker 
navnet tråde tilbage til Zhuoyan 
Cais’ rødder: Waterox betyder 
vandbøffel på engelsk. Den nuvæ-
rende reaktor blev designet i 
2009, som var oksens år ifølge 
den kinesiske kalender. 

ve nedbrudt til vand og uskadelige 
luftarter som kuldioxid og kvælstof.
-Med superkritisk vand kan man 
altså hurtigt destruere alle giftige 
organiske stoffer og fjerne tungme-
taller fra spildevandet i ét hug. Og 
det er da en elegant løsning, siger 
han videre.

Magien sker i reaktoren
Aquardens anlæg, Waterox, der net-
op er fyldt ét år, og som er baseret på 
SCWO-processen, er det første af 
sin art i Danmark og et af de første i 
verden, der kan omdanne miljøfar-
ligt industrispildevand til helt rent 
vand - direkte ved kilden.

Det primære element i anlægget er 
den seks meter høje reaktor. Det er 
her magien sker. Reaktoren tager 
spildevand og ilt til superkritiske 
betingelser: 250 bar og 550°C.
Helt basalt ledes det beskidte spil-
devand op gennem reaktoren. Ca. 
halvvejs udledes salte og tungme- ▼

Vand- og spildevandsbehandling
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taller. Når spildevandet når toppen 
af reaktoren, oxideres alle organiske 
forbindelser.
Oxidationsprocessen udløser så 
meget energi, at der er tale om en 
exoterm reaktion, når det superkriti-
ske vand reagerer med de organiske 
stoffer. Termisk er der så at sige tale 
om en kemisk forbrændingsproces.
De organiske eller miljøfarlige stof-
fer brændes simpelthen væk og de-
strueres fuldstændig.
-Hvis man kigger ind i reaktoren un-
der drift, vil man kunne se en flam-
me fra oxidationsreaktionen af de 
giftige stoffer. Heraf navnet Aquar-
den, der betyder vand og ild/flam-
me, fortæller Zhuoyan Cai og fort-
sætter:
-Selve oxidationen tager ganske kort 
tid. Når først vandet når sin super-
kritiske tilstand, tager det bare et 
par sekunder at destruere de farlige 
stoffer.
Der løber omkring 200 liter igennem 
reaktoren i timen.

Perkolatet i Odense
-Processen er udviklet til særligt be-
lastet spildevand, fortæller Christi-
ne Qvistorff, der giver eksemplet 
med Odense Renovation:
Aquarden har sammen med Cowi 
og Odense Renovation haft et pro-
jekt kørende om test af SCWO som 
rensemetode til forurenet nedsiv-
ningsvand fra lossepladsen - også 
kaldet perkolat. Et projekt der er 
støttet af Miljøministeriet.
For at få det fulde udbytte af SCWO-
processen blev perkolatet opkoncen-
treret, inden det blev ledt gennem 
anlægget. Efter en tur gennem reak-
toren var det opkoncentrerede per-
kolat så rent, at det kunne ledes di-
rekte ud i naturen.

-Dette er da om noget et håndfast 
bevis på, at processen virker på selv 
det mest problematiske spildevand, 
fastslår hun.

Energioverskud
Naturligvis kræver det energi at 
bringe forholdene i reaktoren i su-
perkritisk tilstand. Men når først 
temperatur og tryk er dannet, så er 
systemet faktisk selvkørende.
-Vi udnytter nemlig energien. Inde 
i reaktoren er der en varmeveksler, 
som sørger for, at energien - udløst 
af oxidationsprocessen - bliver gen-
brugt til at opvarme fødestrømmen. 
I mange tilfælde genererer proces-
sen overskudsenergi, der eksem-
pelvis kan anvendes andre steder i 
en virksomheds proces eller til op-

varmning af bygninger. Det kan 
også sælges til fjernvarmeværker, 
samtidig med at det rensede vand 
kan genbruges, fortæller hun vide-
re.

Flagskibet og de andre
-Der er ingen tvivl om, at vores Wa-
terox-system er vores flagskib. Det 
er jo vores eget produkt, som vi er 
vanvittig stolte af, fastslår Christine 
Qvistorff.
-Men i hele denne ti år lange proces 
har vi jo fået en masse viden om pro-
blematisk spildevand. Derfor tilbyder 
vi også en række andre mere traditio-
nelle systemer til rensning af proble-
matisk spildevand, som eksempel-
vis: Membranfiltrering, aktiv kulfil-
tre, ionbytning mv. Disse er dog via 
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Efter ti års intensivt arbejde med at for-
fine og teste teknologien stod anlægget 
klar sidste forår. Det var det første anlæg 
baseret på superkritisk vand i Danmark. 

Projekt om hospital
Pt. er Aquarden i gang med at te-
ste spildevand fra Rigshospitalet.
Spildevandet indeholder 66 for-
skellige stoffer, hvoraf flere er på 
listen over A-stoffer - altså særligt 
farlige stoffer. Efter en tur i an-
lægget er samtlige stoffer under 
detektionsgrænsen.


