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HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE?
En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds
produktionsproces.
En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand.
Læs om Kalundborg Symbiosis og om Symbiosis Center på: www.symbiosecenter.dk
Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med
formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på:
www.grønomstilling.dk
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HOVEDPOINTER
Symbioser med restfraktioner, der har sure eller
basiske egenskaber, kan skabe både økonomiske
og miljømæssige gevinster, fordi genanvendelse
sparer indkøb af nye, industrielt fremstillede
kemikalier og samtidig reducerer bortskaffelsesomkostninger.
Restfraktioner med sure eller basiske egenskaber kan udgøres af opsamlede syrer/baser fra
industrielle processer eller af surt/basisk
spildevand. Typisk anses restsyrer og baser, som
spildprodukter, der skal bortskaffes via kloakken
efter neutralisering eller som farligt affald.
Begge bortskaffelsesmetoder udgør en betydelig
omkostning for virksomhederne.
ANVENDELSESMULIGHEDER
Restsyrer og -baser kan genanvendes i processer,
hvor det ikke er en hindring, hvis syren eller
basen indeholder spor af andre stoffer. Det kan
f.eks. være syrer og baser fra renseprocesser,
der stiller meget høje krav til renhed, men ikke
forurener syren/basen væsentligt eller opbruger
dens styrke.
Eksempelvis kan svovlsyre anvendes til gylleforsuring, hvor man ved at sænke gyllens pH
reducerer emissionerne af ammoniak. Desuden
kan forskellige syrer og baser genanvendes til
rengøringsformål og afkalkning af f.eks. varmevekslere og køletårne samt neutralisering af
basisk kølevand.

En anden anvendelsesmulighed er neutralisering
af restsyre eller -base hos en anden virksomhed.
Her er især fællesneutralisering af spildevand en
anvendelsesmulighed med store potentialer, da
spildevandstrømmene fra forskellige virksomheder kan neutralisere hinanden.
STORE BESPARELSER
Genanvendelse af syrer og baser sikrer nyttiggørelse af deres egenskaber, og gør dem derfor til
en værdifuld ressource fremfor et spildprodukt.
Ved at genanvende syrer og baser i industrisymbioser, kan der opnås store økonomiske besparelser. Dette er især i form af reducerede indkøb
af nye syrer og baser, betaling til affaldstransportører samt udgifter ved bortskaffelse til
affaldsbehandler, hvis syren/basen bortskaffes
som farligt affald. Et symbiosesamarbejde er
dermed godt for bundlinjen, styrker konkurrenceevnen og er samtidig godt for miljøet.
Virksomheder, der enten genererer rest syre/
base eller kunne være interesserede i at
modtage dem, kan kontakte enten Symbiosis
Center (www.symbiosecenter.dk) eller den
nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose
under Erhvervsstyrelsens program for Grøn
Omstilling (www.grønomstilling.dk) for at få
mere viden og bistand til at identificere og
udvikle symbiosepotentialerne.
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1 SYRER OG BASER

2 UDNYTTELSESMULIGHEDER

Syrer og baser anvendes til en lang række
industrielle processer. Derudover kan syrer og
baser dannes som biprodukter, hvor de ikke
indgår direkte i virksomhedens processer.
Fraktioner med syre- eller baseegenskaber
optræder eksempelvis hos virksomheder med
følgende processer:
• Overfladebehandling af metaller
• Produktion af gasser og kemikalier
• Afkalkning af varmevekslere, køletårne m.m.
• Vask/rengøring
• Neutralisering

Praksis for bortskaffelse af syrer og baser er i
langt de fleste tilfælde en neutralisering med
industrielt producerede syrer og baser – enten
hos virksomheden eller hos en affaldsbehandler.
Det er imidlertid muligt enten at genanvende
syrer/baser til produktion eller at anvende dem
til neutralisering frem for at anvende nyindkøbte
kemikalier.

Restsyrer og baser fra virksomheder kan enten
opsamles separat eller opblandes med virksomhedens øvrige spildevand, hvorved det bliver
surt eller basisk. I denne case inkluderer
begrebet syrer/baser alle restfraktioner med
syre- eller baseegenskaber og omfatter dermed
både opsamlede syrer og baser, spildevand m.m.
Det gælder generelt, at der er flest udnyttelsesmuligheder for fraktioner, der er separerede,
fremfor f.eks. spildevand, der typisk indeholder
flere forskellige fraktioner.
Restfraktioner med syre- eller baseegenskaber
betragtes i høj grad som et spildprodukt for
virksomhederne og er typisk en omkostning for
virksomheden at bortskaffe. Surt eller basisk
spildevand skal f.eks. neutralises, før det må
udledes til offentlig kloak for at undgå korrosion
i spildevandsledningerne. Typisk betegnes syrer
og baser som farligt affald og farligt gods1 jf.
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods2
og Affaldsbekendtgørelsen3, der skal opsamles
og bortskaffes af en godkendt affaldstransportør,
hvilket også er omkostningsfuldt.
Der er imidlertid mange virksomheder, der
håndterer syrer/baser, og derfor er der mange
potentielle aftagere. Anvendelsesmulighederne
for syrer/baser afhænger dels af, hvilken syre
eller base det er, dels i hvilken koncentration
den er i og endelig hvilke andre stoffer, den
indeholder. Stærke syrer og baser i høje
koncentrationer reagerer nemmere med deres
omgivelser, men giver dermed også øget risiko
for korrosion af udstyr m.m.
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I det følgende gennemgås forskellige udnyttelsesmuligheder for syrer og baser, hvor de
muligheder, der typisk stiller de skarpeste krav
til kemikaliets type og egenskaber, præsenteres
først. For at opnå den største økonomiske
gevinst, bør genanvendelse af syrer/baser ske ud
fra en betragtning om, at de skal udnyttes mest
optimalt, hvilket kan illustreres som en pyramide. En stigning i niveau repræsenterer en
forbedret udnyttelse af syrens/basens egenskaber og dermed en større økonomisk og miljømæssig værdi. I denne tænkning opnås den
højeste værdi ved at anvende syrer/baser af høj
renhed til formål, der kræver dette, fremfor til
formål hvor typen af syre/base og renheden ikke
er nær så betydningsfuld.
INDUSTRIPROCESSER
Syrer og baser anvendes til en lang række
industrielle formål. Især inden for overfladebehandling af metaller er der mange processer, der
anvender forskellige syrer. Det kan eksempelvis
være:
• Bejdsning af rustfri stål (salpetersyre
og flussyre)
• Passivering (salpetersyre)
• El-polering (svovlsyre og fosforsyre)
• Dekontaminering (”halvsvage syrer”, eks.
fosforsyre, citronsyre, myresyre m.fl.)
Industriprocesser kan også være forskellige
rengøringsprocesser, hvor der anvendes både
syrer og baser (særligt saltsyre og natriumhydroxid/lud).
Til en del af disse processer kan der anvendes
syre eller base fra andre processer, hvis processen f.eks. tillader spor af metaller eller andre
forureninger.

Farligt affald defineres via affaldsbekendtgørelses bilag 4, farligt gods er defineret via Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods bilag A
BEK nr. 788 af 27/06/2013
BEK nr. 1309 af 18/12/2012
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BUFFERKAPACITET
En opløsnings bufferkapacitet er en udtryk for
opløsningens evner til at
neutralisere syre/base uden
at pH ændres væsentligt.
Blødgjort vand har typisk en
lav bufferkapacitet. Det
medfører store pH udsving
og gør neutralisering
vanskelig.
Kommunalt spildevand har
derimod en større bufferkapacitet. Derfor kan
kommunalt spildevand i
nogle tilfælde neutralisere
procesvand lige så effektivt
som industrielt producerede
syrer og baser.

GYLLEFORSURING
I Danmark forsures over 10 % af gyllen i
staldene for at reducere ammoniak fordampning, og tendensen til at gøre dette er stigende.
Til dette formål benyttes udelukkende svovlsyre.
Til gengæld kan koncentrationer ned til 30 %
anvendes, og der kan potentielt anvendes
restsyrer. Tilsætningen disse må ikke forårsage
en overskridelse af grænseværdierne for de
specifikke stoffer, som er dækket af Slambekendtgørelsen4, da gyllen efterfølgende skal
kunne spredes på landbrugsjord.

AFKALKNING
I varmevekslere og køletårne dannes kalkbelægninger, der forringer varmeoverførslen og
dermed energieffektiviteten. Kalkbelægningerne
forkorter også levetiden. Derfor afkalkes disse
regelmæssigt med forskellige syrer.

NEUTRALISERING AF SPILDEVAND
Spildevand fra industrier skal typisk ligge
indenfor pH-intervallet 6,5-95, når det udledes
til det offentlige kloaksystem for at undgå
korrosion på spildevandsledningerne. Har
vandet en pH, der er for lav eller for høj, må
spildevandet neutraliseres ved virksomheden. Til
neutralisering anvendes typisk indkøbte
industrielt fremstillede syrer eller baser. Der kan
imidlertid med fordel anvendes restsyrer og
-baser til dette formål, da der typisk ikke er høje
krav til renheden af neutralisatoren.

NEUTRALISERING AF KØLEVÆSKE
I store vandkølingsanlæg, som forekommer i
eksempelvis den farmaceutiske industri, opstår
en naturlig forøgelse af pH, der skal reguleres
med syre. En lang række syrer vil kunne anvendes til dette formål, så længe disse ikke indeholder stoffer, der kan skade kølesystemet. I
aluminiumsbaserede vandsystemer til energiformål forekommer ligeledes en naturlig pH
stigning ved reaktioner med aluminiumioner fra
rørsystemet. Igen vil de fleste syrer være
anvendelige til pH regulering af sådanne
systemer.

Kommunalt spildevand kan også anvendes til
neutralisering, selvom det er tæt på en neutral
pH. Dette skyldes bufferkapaciteten af vandet,
hvilket er beskrevet nærmere i informationsboksen. Derfor bør virksomheder med neutraliseringsbehov i samarbejde med forsyningsselskaber overveje at etablere fællesneutralisering.
Fordelen ved dette er, at sure eller basiske
spildevandsstrømme fra forskellige virksomheder kan neutralisere hinanden og det er
endvidere muligt at tilføre kommunalt spildevand. Dermed mindskes eller potentielt helt
elimineres behovet for at tilsætte industrielt
producerede kemikalier.
Der er en række renseanlæg i Danmark, der
modtager enten surt eller basisk spildevand, der
har behov for neutralisering. Da neutraliseringen
sker inden renseprocessen og den tilførte syre/
base dermed undergår denne, er der en lang
række syrer/baser, der er velegnede til neutralisering i renseanlæg. Derfor kan det være
fordelagtigt for en given virksomhed at afsætte
restsyrer eller -baser til renseanlæg, hvorved der
kan erstattes industrielt producerede kemikalier.
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BEK. nr. 1650 af 13/12/2006
VEJ nr. 9810 af 31/05/2006

Afkalkning er et eksempel på en anvendelse,
hvor der ikke nødvendigvis stilles høje krav til
renheden af syren og derfor er der gode
muligheder for at genanvende syrer til dette
formål.

EKSEMPEL – FÆLLESNEUTRALISERING
To nabovirksomheder producerer større
mængder basisk og surt procesvand i forbindelse med deres respektive produktioner. For at
leve op til udledningskravene neutraliseres dette
i separate neutraliserings-bassiner hos de to
virksomheder ved anvendelse af industrielt
producerede syrer og baser.
I samarbejde med det kommunale forsyningsselskab kan de to virksomheder etablere en fælles
neutraliseringstank. Ved at blande processpildevand fra begge virksomheder heri vil vandet
samlet set gå mod mere neutrale forhold,
hvorved det samlede behov for tilsætningskemikalier reduceres. Desuden vil det være muligt at
tilføre kommunalt spildevand. Denne vandstrøm
har en betydelig bufferkapacitet, som således
kan udnyttes og dermed yderligere reducere
eller helt eliminere behovet for at tilsætte
kemikalier.
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3 ØKONOMISK GEVINST

4 MILJØMÆSSIG GEVINST

Den økonomiske gevinst afhænger af, hvordan
syren eller basen er blevet bortskaffet som
udgangspunkt. En betydelig mængde kemikalier
bortskaffes som farligt affald, hvor omkostningerne er op imod 1.100 kr./ton. De høje
bortskaffelsesomkostninger gør, at det hurtigt
bliver økonomisk rentabelt at afsætte en
restsyre/-base hos en anden virksomhed.

Genanvendelse af syrer/baser fortrænger
brugen af industrielt fremstillede syrer/baser.
Det er meget forskelligt, hvordan syrer og baser
fremstilles, men processen er typisk energikrævende og kræver råmaterialer, der skal udvindes
af jorden med deraf følgende miljøpåvirkninger.
Eksempelvis udvindes svovlsyre fra elementært
svovl og pyrit, der skal udgraves fra miner, mens
natriumhydroxid fremstilles ved elektrolyse, der
er en meget energi krævende proces.

Fælles for alle de gennemgåede anvendelsesmuligheder er, at der er et reduceret behov for
indkøb af industrielt fremstillede kemikalier.
Afsættes en syre/base hos en anden virksomhed
fremfor bortskaffelse som farligt affald, sparer
modtagervirksomheden indkøb af nye kemikalier. Anvender en virksomhed eksempelvis 11 m3
saltsyre (HCl) om året til at afkalke procesudstyr
og kan modtage en restsyre til dette formål
gratis, opnås en økonomisk besparelse på
omkring 22.000 kr. pr. år hos modtageren. Der
kan opnås en tilsvarende besparelse hos
leverandøren af restsyren såfremt denne
tidligere blev neutraliseret med base.
Anvendes restsyrer til afkalkning kan virksomhederne potentielt afkalke oftere, da omkostningerne til syren er reducerede eller den er helt
gratis. Afkalkning medfører en mere energieffektiv drift samt forlænger bl.a. varmevekslerens
levetid. På den måde kan driftsomkostningerne
reduceres.
Symbioser med syrer/baser er særligt fordelagtige, idet begge virksomheder opnår en besparelse i forbindelse med indkøb af kemikalier og
reducerede driftsomkostninger.
De to virksomheder i den omtalte symbiose har
væsentlige omkostninger ved at neutralisere
procesvand separat. Ved at fællesneutralisere
kan det kommunale forsyningsselskab tilbyde
denne ydelse til en fordelagtig pris, sammenlignet med prisen for selv at stå for driften af
separate neutraliseringsbassiner.

Fortrængningen af jomfruelige syrer/baser
via symbioser forårsager dermed et reduceret
forbrug af begrænsede ressourcer. De miljø- ,
sikkerheds- og sundhedsmæssige udfordringer
fra minedrift reduceres ligeledes. Derudover
mindskes energiforbruget og dermed miljøpåvirkningen fra energiproduktionen.
Anvendes restsyre/-base til neutralisering kan de
industrielt producerede syrer/baser potentielt
fortrænges fuldstændigt. I andre anvendelser vil
der formentlig være tale om et formindsket
forbrug, der dog stadig er af betydelig miljømæssig værdi.
En central detalje omkring genanvendelse af
syrer/baser er den dobbelte miljøgevinst. Ved
anvendelsen af syrer/baser undgås nemlig både
brugen af industrielle syrer/baser til neutralisering hos leverandøren og til det tiltænkte formål
hos modtageren.
I de tilfælde, hvor restsyrer anvendes til
afkalkning, kan der potentielt også opnås en
miljøbesparelse. Hvis procesøkonomien i øget
afkalkning bliver fordelagtig grundet den
billigere syre, vil afkalkningen kunne udføres
oftere og dermed reducere forbruget af
procesenergi.
De miljømæssige gevinster ved den omtalte
symbiose er et reduceret energi- og ressourceforbrug i forbindelse med produktion og
transport af industrielt producerede syrer og
baser.
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5 BARRIERER
Der kan være en række forskellige tekniske og/
eller lovmæssige barrierer, der kan vanskeliggøre etableringen af en symbiose, hvor syrer
eller baser udnyttes.

Denne generiske case for industrisymbioser med
nyttiggørelse af syrer og baser har til formål at
inspirere til en højere nyttiggørelse af disse ved
at beskrive de generelle muligheder for og
udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke
bruges som dimensionerings- eller beslutningsgrundlag.

FRAKTIONENS RENHED
Ved genanvendelser er det et krav, at syrens/
basens indhold af urenheder ikke påvirker den
proces, den indgår i. Typisk kan syren/basen ikke
anvendes til produktion, hvis den ikke er helt
ren. Det store anvendelsesområde for syrer/
baser betyder dog, at der for langt de fleste
syrer/baser kan findes en anvendelse, hvor
forureningerne ikke er et problem.
Indhold af tungmetaller kan generelt udgøre en
barriere. Ved anvendelse i rensningsanlæg må
indholdet af tungmetaller i syrer/baser ikke
påvirke slammets indhold af tungmetaller i
sådan en grad, at slammet ikke kan overholde
grænseværdierne i Slambekendtgørelsen. Ved
andre anvendelser end i renseanlæg findes ofte
højere krav til typen eller styrken af syren/
basen. For etableringen af syre-/basesymbioser
er det altså centralt, at de rigtige syre/base
typer matches med de rigtige anvendelser, så
hele potentialet kan udnyttes uden at skabe
komplikationer.
HÅNDTERING AF SYRER OG BASER
Syrer og baser har ætsende egenskaber og en
del er desuden giftige. Derfor er der en række
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med
transport og håndtering af disse. Syrer/baser er
generelt kategoriserede som både farligt affald
og farligt gods, hvilket stiller en række krav til
transport og anvendelse. De giftige syrer og
baser, eksempelvis flussyre, kræver ligeledes en
giftattest, før en virksomhed må håndtere disse.
Det må derfor forventes, at der kræves en hvis
mængde syre/base, før omkostningerne ved
overholdelse af disse krav kan håndteres
samtidig med, at der stadig skabes et overskud.
Symbioser via markedet kan være med til at
fjerne denne barriere, da en logistikoperatør
typisk allerede har de nødvendige tilladelser og
kompetencer til at håndtere de forskellige syrer
og baser.

6

Casen er udarbejdet af Niras A/S, ved:
Camilla Tang, Nikolaj From, Aske Nydam Guldberg, Hans Topholm og Erik C. Wormslev
Med bidrag fra Linda Høibye (COWI)
for Erhvervsstyrelsen og Symbiosis Center

7

