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Abstract 
 
Sulfate-reducing bacteria (SRB) constitute a phylogenetically diverse group of anaerobic bacteria 

widespread in both natural and technical systems. SRB may live suspended in aquatic systems but 

are also found living on various surfaces where they often thrive as members of complex microbial 

systems. The presence of SRB is often associated with a foul smell of rotten eggs originating from 

sulfide produce by sulfate-reduction. Besides being malodorous, sulfide can also induce corrosion 

in metal and concrete structures. In relation to paper production the presence of SRB can 

furthermore lead to reduced paper quality due to speck formation or blackening of the paper.  

The purpose of the project was to assess whether or not the sulfide emission from Maglemølle, a 

deinking facility processing wastepaper, could be reduced by the addition of nitrate or nitrite. 

Furthermore the effect of nitrite and nitrate addition to a pure culture of Desulfococcus multivorans 

was examined.  Microbial activity in the samples from Maglemølle and the pure culture study was 

evaluated by monitoring the removal of sulfate, nitrate and nitrite. Sulfate and nitrate was analyzed 

by ion-chromatography and nitrite was quantified spectrophotometrically.  

Sulfate-reduction was detected throughout the deinking facility. Incubating the Maglemølle samples 

at 40° C and 60° C revealed a higher sulfate-reduction rate in the 60° C samples, indicating the 

presence of thermophile sulfate-reducers. The upper temperature where sulfate-reduction could be 

detected in Maglemølle p72-samples and pu336-samples was 69° C and 71° C respectively. 

Addition of 2.5 mM nitrite to p72 and pu336 samples from Maglemølle inhibited the sulfate-

reduction transiently. The sulfate-reduction resumed after the removal of the nitrite. Nitrate added 

to Maglemølle samples was reduced during a build up of nitrite. The accumulation of nitrite 

effectively inhibited the sulfate-reduction in the samples. Based on the results from the Maglemølle 

experiments it is assumed that addition of nitrate to the Maglemølle system may lower the sulfide 

emission temporarily   

In pure culture studies the addition of 100 µM inhibited the sulfate-reduction in D. multivorans 

transiently. The sulfate-reduction was resumed at removal of the nitrite. Increasing the nitrite 

concentrations to 0.5 mM imposed a permanent inhibition of the sulfate-reduction. Supplementing 

lactate to the growth media changed the inhibitory effect of nitrite from permanent to transiently. 

When grown in lactate supplemented media containing 2 mM nitrite D. multivorans was able to 

resume sulfate-reduction after a 300 Hr’s period of nitrite inhibition. D. multivorans was 

furthermore found to reduce small amounts of nitrate and nitrite although the reduction of these 

compounds did not support growth.  
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Forord 

Formålet med dette specialeprojekt var at undersøge mikrobiel sulfatreduktion i procesvand fra en 

papirfabrik. Projektet tager udgangspunkt i Maglemølle afsværtningsanlæg der er en del af 

virksomheden Dalum Papir A/S. På Maglemølle har man specialiseret sig i at afsværte forskellige 

typer returpair og producere genbrugscellulose. Virksomheden døjer med lugtgener fra sulfid, som 

følge af sulfatreducerende bakteriers aktivitet i procesvandet. Med henblik på at nedbringe 

sulfidemmissionen fra procesanlægget undersøges om den mikrobielle sulfidproduktion kan 

inhiberes ved at tilsætte nitrat og nitrit til procesvandet.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Sulfatreducerende bakterier 
Sulfatreducerende bakterier er en stor gruppe bakterier, kendetegnet ved deres egenskab til at udføre 

dissimilatorisk sulfatreduktion, hvor sulfat benyttes som elektronacceptor under dannelse af 

hydrogensulfid (betegnes herefter blot som sulfid). Reduktionen af sulfat kobles til oxidering af 

enten brint eller en organisk forbindelse, hvilket danner basis for produktion af energi, som 

bakterien kan anvende til vækst. 

Kendskabet til sulfatreducerende bakterier strækker sig tilbage til attenhundredetallet, hvor Meyer 

(1864) og Cohn (1867) observerede biogenisk sulfidproduktion i et vandmiljø (Rabus et al. 2006). 

Det var dog først adskillige år senere, i 1895, den første sulfatreducerende bakterie (Spirillum 

desulfuricans) blev isoleret og beskrevet af den hollandske mikrobiolog Beyerinck (1895). Op 

gennem det 20. århundrede og frem til nu er der blevet oparbejdet et bredt kendskab til 

sulfatreducerende bakteriers egenskaber. Til at begynde med var det primært morfologi, 

vækstbetingelser og metabolske egenskaber, som blev klarlagt, men i takt med udviklingen af 

laboratorieteknikker fulgte blandt andet kendskab til enzymreaktioner samt enzymernes 

krystalstruktur. Senest har den eksplosive udvikling inden for molekylærbiologiske teknikker 

resulteret i en række værktøjer, som blandt andet kan benyttes til detektion af sulfatreducerende 

bakterier ved hjælp af nukleotidprober samt undersøgelse af bakteriernes funktionelle gener.   

 

1.1.1 Habitat 

Sulfatreducerende bakterier er fysiologisk set en meget forskelligartet gruppe, der udviser stor 

diversitet både med hensyn til deres metabolisme samt deres krav til de fysiske omgivelser. Den 

store alsidighed bevirker, at bakterierne er vidt udbredt, og deres tilstedeværelse kan påvises en lang 

række steder såsom procestekniske anlæg, oliereservoirer, det humane tarmsystem samt i 

ferskvands- og marint sediment. Af mere ekstreme habitater, hvor der er registreret vækst af 

sulfatreducerende bakterier, kan nævnes sodasøer med høj pH (10) og salinitet (20 %) (Foti et al. 

2008) samt varme dybhavskilder. Thermodesulfobacterium hydrogeniphilum sp. nov. med 

temperaturoptimum på 75 °C er et eksempel på en termofil sulfatreducerende bakterie isoleret fra 

en varm dybhavskilde (Jeanthon et al. 2002). Til trods for den store variation, der kan forekomme 

blandt forskellige sulfatreducerende bakteriers habitater, er de som udgangspunkt kendetegnet ved 
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at være helt eller delvist anaerobe. Et andet kendetegn er tilstedeværelsen af oxiderede svovl-

forbindelser som sulfat, thisulfat og sulfit.  

Den store udbredelse af sulfatreducerende bakterier kombineret med deres alsidige metabolisme 

betyder, at de ofte spiller en vigtig rolle i forbindelse med den anaerobe stofomsætning. Således 

bidrager sulfatreducerende bakterier eksempelvis kraftigt til biomineraliseringen i kystnære marine 

sedimenter. Anoxiske forhold i sedimentet, rigelige mængder substrat samt en relativ høj 

sulfatkoncentration i havvand betyder, at sulfatreducerende bakterier ofte forekommer i højt antal, 

og det anslås, at de kan være ansvarlige for op til halvdelen af kulstofmineraliseringen i kystnære 

sedimenter (Jørgensen 1977; Jørgensen 1982). Tilsvarende er set i forbindelse med 

spildevandsrensning, hvor mikrobiel sulfatreduktion i et rislefilters biofilm kan kobles til en 

omsætning på ca. 50 % af det organiske materiale (Kühl & Jørgensen 1992). 

 

1.1.2 Klassifikation 

Klassifikation af bakterier har traditionelt set været baseret på fænotypiske karakteristika som 

morfologi og biokemiske egenskaber, men efter introduktionen af 16S rRNA sekvensanalyse 

klassificeres der hovedsageligt på baggrund af genomisk information. Overgangen til genomisk 

klassifikation medførte omklassificering af adskillige bakterier, samt en dramatisk forøgelse af den 

fylogenetiske diversitet, da man nu havde mulighed for at lave en mere nuanceret og præcis 

inddeling. De sulfatreducerende bakterier man har kendskab til i dag, kan, for størstedelens 

vedkommende, indplaceres i fire fylogenetiske linier (Garrity et al. 2004; Kersters et al. 2006). 

Første række er Thermodesulfobacteria, som indeholder den termofile gramnegative slægt 

Thermodesulfobacterium. En anden sulfatreducerende bakterieslægt med termofile egenskaber er 

Thermodesulfovibrio, som henhører under rækken Nitrospira. Tredje række er Firmicutes, der 

adskiller sig ved at være grampositive samt sporedannende. Sulfatreducerende bakterieslægter 

tilhørende Firmicutes er bl.a. Desulfotomaculum og Desulfosporosinus. Sidste række er 

Proteobacteria, som indeholder størstedelen af de sulfatreducerende bakterier, man har kendskab 

til. Hovedparten af bakterierne i denne række hører til klassen deltaproteobactria, som indeholder 

de mest udbredt sulfatreducerende bakterier, eksempelvis slægten Desulfovibrio. Mikrobiel 

sulfatreduktion forekommer endvidere blandt Archaea, eksempelvis hos slægten Archaeoglobus 

(Madigan et al. 2003).  
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1.2 Metabolisme 

Biogenisk reduktion af sulfat kan inddeles i henholdsvis assimilatorisk og dissimilatorisk reduktion. 

Udgangspunktet for begge pathways er sulfationer (SO4
2-), som optages i cellen, aktiveres ved 

reaktion med adenosintrifosfat (ATP) og efterfølgende reduceres dissimilatorisk til sulfid eller 

indbygges i cellemateriale. 

 

1.2.1 Assimilatorisk sulfatreduktion 

Den assimilatoriske reduktion er kendetegnet ved at sulfat omdannes til svovlholdige komponenter 

(R-SH), der efterfølgende inkorporeres i cellen f.eks. i form af aminosyrer. Da formålet med den 

assimilatoriske reduktion er at skaffe komponenter til biosyntese, reduceres kun den mængde sulfat, 

der er påkrævet for at dække cellens behov for biosyntese (Madigan et al. 2003)  

 

1.2.2 Dissimilatorisk sulfatreduktion 

Formålet med den dissimilatoriske sulfat reduktion er at generere energi (ATP), som cellen kan 

anvende til biokemiske processer som vækst og vedligeholdelsesmetabolisme. I modsætning til den 

assimilatoriske reduktion udskilles slutproduktet (H2S ↔ HS-) fra cellen til omgivelserne. 

Inden bakterierne kan udnytte sulfatet, skal det transporteres fra det omgivende miljø til bakteriens 

cytoplasma, hvor selve reduktionen foregår. Sulfat optages i bakterien ved hjælp af aktiv transport, 

da det ikke kan diffundere frit over bakteriens cellemembran (Littlewood & Postgate 1957; 

Furusaka 1961).  I ferskvandsstammer optages sulfat ved symport med H+, og i marine stammer i 

symport med Na+ (Cypionka 1987; Warthmann & Cypionka 1990; Stahlmann et al. 1991).  

Akkumulationen af sulfat er koncentrationsafhængig, og kan foregå ved hjælp af et høj eller lav 

affinitetssystem, hvor sulfatet transporteres med henholdsvis tre eller to H+ / Na+. Systemet med høj 

affinitet for sulfat benyttes, når den tilgængelige mængde sulfat er lille, hvorimod det mindre 

energikrævende lav affinitetssystem benyttes ved højere sulfatkoncentrationer (Kreke & Cypionka 

1992; Kreke & Cypionka 1994).  

Første trin i den dissimilatoriske sulfatreduktion er aktiveringen af sulfat (Figur 1.2.2.1). Ved denne 

proces kobles et fosfatmolekyle til sulfationen ved hjælp af enzymet sulfat adenylyltransferase 

(ATP- sulphurylase), hvorved der dannes adenosin phosphosulfate (APS).  
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Figur 1.2.2.1 Sulfat transporteres til cellens cytoplasma hvor det kobles til et fosfatmolekyle og omdannes til APS 
(adenosin-5´- phosphosulfate).  
 

Den efterfølgende reduktion af APS til sulfit (Figur 1.2.2.2) katalyseres af enzymet adenylylsulfat 

reduktase (APS reduktase).  Til trods for talrige studier på området, hersker der dog fortsat en del 

usikkerhed om, hvilken elektrondonor samt elektrontransportkæde der indgår i den pågældende 

reaktion. Forsøg med Desulfovibrio desulfuricans (DSM 6949) indikerer imidlertid, at membran-

komplekset benævnt Qmo kan være involveret i elektrontransport til APS reduktasen (Pires et al. 

2003; Haveman et al. 2004).  

 
Figur 1.2.2.2 Reduktionen af APS til sulfit. Reaktonen katalyseres af enzymet APS reduktase. 
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Sidste trin i den dissimilatoriske sulfatreduktion er omdannelsen af sulfit til sulfid (Figur 1.2.2.3). 

Den præcise mekanisme bag reduktionen af sulfit til sulfid er endnu ikke endegyldigt afklaret, da 

der er evidens for to forskellige reaktionsforløb. Den ene af disse reduktionsveje betegnes trithionat 

pathway og involverer omdannelsen af sulfit til sulfid via intermediaterne trithionat og thiosulfat 

(Kobayash.K et al. 1969; Fitz & Cypionka 1990). I den anden pathway reduceres sulfit direkte til 

sulfid i en enkelt reaktion uden mellemprodukter (Chambers & Trudinger 1975). På baggrund af 

nuværende data er der ikke belæg for at fastslå, hvilken af de to pathways der er den ”korrekte”. 

Imidlertid viser forsøg med Desulfovibrio gigas mutanter, at reduktion af sulfit kan forløbe på 

begge måder i denne bakterie (Broco et al. 2005). Med resultaterne fra Broco et al. (2005) in mente 

er det således rimeligt at antage, at begge pathways benyttes, dog må der forventes variation 

afhængig af bakteriestamme og vækstbetingelser.  

 
Figur 1.2.2.3 Reduktion af sulfit til sulfid. Ved direkte reduktion af sulfit til sulfid katalyseres reaktionen af enzymet 
dissimilatorisk sulfit reduktase.  Sulfitreduktionen via trithionat pathway foregår via 3 delreaktioner, hvorved der 
dannes trithionat samt thiosulfat.  
 

Slutproduktet sulfid befinder sig i ligevægt med hydrogensulfid (HS- ↔ H2S, pKa=7,05), som 

udskilles fra bakteriens cytoplasma ved diffusion (Cypionka 1987).  

 

1.2.3 Alternative elektronacceptorer 

Sulfatreducerende bakterier blev tidligere opfattet som en gruppe specialiserede prokaryoter, der 

udelukkende kunne anvende sulfat som terminal elektronacceptor. Denne opfattelse er med tiden 

blevet ændret, og man har nu kendskab til adskillige sulfatreducerende bakterier, som er i stand til 

at vokse ved at bruge alternative elektronacceptorer som thiosulfat (Badziong & Thauer 1978) og 

elementært svovl (Biebl & Pfennig 1977).  
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Evnen til at benytte alternative elektronacceptorer betyder således, at sulfatreducerende bakterier 

kan overleve i situationer, hvor der ikke er sulfat tilstede. Samtidig kan anvendelse af eksempelvis 

thiosulfat give bakterien en energimæssig fordel, da thiosulfat, i modsætning til sulfat, kan 

reduceres uden at gennemgå en ATP krævende aktivering (Widdel 1988). Betydningen af dette 

aktiveringstrin afspejles i vækstforsøg, hvor der opnås et betydeligt større celleudbytte, når der 

anvendes sulfit eller thiosulfat som elektronacceptor frem for sulfat (Widdel 1988). Hvorvidt de 

enkelte bakterier er i stand til at udnytte de forskellige alternative elektronacceptorer afhænger af 

bakteriens evne til først at optage den pågældende ion og efterfølgende være i besiddelse af et 

enzym, som kan katalysere reduktionen heraf (Widdel 1988). Nitrat og nitrit er eksempler på andre 

elektronacceptorer, som nogle sulfatreducerende bakterier kan reducere dissimilativt. Under 

processen reduceres nitrat via nitrit til ammonium (se nedenstående reaktioner). 

I. NO3
- + 2H+ + 2e-    NO2

- + H2O  

II. NO2
- + 8H+ + 6e-    NH4

+ + 2 H2O (Barton & Hamilton 2007) 

Reduktionen af nitrat katalyseres af enzymet nitratreduktase, der hos Desulfovibrio desulfuricans 

Essex 6 (DSM 642) induceres, når bakterien tilføres nitrat (Seitz & Cypionka 1986). 

Nitratreduktasen kan, afhængig af bakteriearten, enten være membranbundet eller periplasmisk 

(Bursakov et al. 1995).  Da nitrat er en stærkere oxidant end sulfat, opnår bakterierne et højere 

energiudbytte ved at benytte nitrat, frem for sulfat, som elektronacceptor. Imidlertid viser forsøg, at 

bakteriernes foretrukne elektronacceptor ikke nødvendigvis er den energimæssige mest 

fordelagtige, da andre faktorer, såsom vækstbetingelser, også influerer på valget af elektronacceptor 

(Keith & Herbert 1983; Seitz & Cypionka 1986; Dalsgaard 1994). Vækstforsøg med en 

Desulfovibrio FBA 20a stamme viser således, at celler tilvænnet nitrat reducerer sulfat og nitrat 

samtidig, hvorimod sulfat tilvænnede celler først reducerer sulfat og dernæst nitrat (Mitchell et al. 

1986). Kendskabet til sulfatreducerende bakterier, som kan udnytte nitrat til vækst, er dog indtil 

videre begrænset til nogle få eksemplarer primært tilhørende slægterne Desulfovibrio (Keith & 

Herbert 1983; Mitchell et al. 1986; Seitz & Cypionka 1986; Dalsgaard 1994) Desulfobacterium 

(Szewzyk & Pfennig 1987) samt Desulfobulbus (Widdel & Pfennig 1982). Reduktion af nitrit til 

ammonium katalyseres af en membranbundet periplasmisk nitritreduktase, som udtrykkes 

konstitutivt i en stor del af de sulfatreducerende bakterier (Mitchell et al. 1986; Seitz & Cypionka 

1986). Den store udbredelse af nitritreduktase skal med stor sandsynlighed tilskrives det faktum, at 

nitrit kan inhibere sulfatreduktionen (Afsnit 1.4.2), og at det derfor er vigtigt for bakterierne hele 

tiden at kunne fjerne nitrit fra omgivelserne. Nitritreduktasen kan således tilskrives en dobbeltrolle, 
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da den både anvendes til at skaffe energi via respiratorisk nitrit ammonifikation (Seitz & Cypionka 

1986), samt som afgiftningsenzym i forbindelse med nitritinhibering.   

Foruden de tidligere nævnte elektronacceptorer kan sulfatreducerende bakterier endvidere foretage 

dissimilativ reduktion af en lang række metalioner. Krom(VI), bly(IV) mangan(IV), jern(III), 

technetium(VII), palladium(II), Uran(VI) er alle eksempler herpå (Lovley et al. 1993b; Lloyd et al. 

1998; Tucker et al. 1998; Lloyd et al. 1999; Michel et al. 2001; Rashamuse & Whiteley 2007). 

Imidlertid er det fortsat uafklaret, hvilke mekanismer bakterierne bruger i forbindelse med 

reduktionen af metalioner, men hidtidige forsøg knytter reduktion til periplasmiske hydrogenaser 

og/eller cytochrom c3 (Lovley et al. 1993c; Lovley & Phillips 1994; Michel et al. 2001; Chardin et 

al. 2003). Til trods for at reduktion af metalioner er vidt udbredt blandt de sulfatreducerende 

bakterier, er der kun registreret få bakteriestammer, som kan vokse på baggrund af den energi 

processen genererer. Desulfotomaculum reducens, som kan reducere krom(VI), Uran(VI), 

mangan(IV) og jern(III), er en af de få sulfatreducerende bakterier, hvor der er dokumenteret 

celletilvækst baseret på energi fra enzymatisk reduktion af metalioner (Tebo & Obraztsova 1998).  

Da kun et fåtal af de sulfatreducerende bakterier, man har kendskab til, kan vokse ved at reducere 

metalioner, er det muligt, at det primære formål med metalreduktionen ikke er energiproduktion.  

I stedet kan man forestille sig, at nogle metalioner har en inhiberende eller toksisk effekt på 

sulfatreducerende bakterier, og at reduktionen af metalioner dermed fungerer som en 

forsvarsmekanisme i stil med nitritreduktasen.  

 

1.2.4 Elektrondonorer 

Sulfatreducerende bakterier er i stand til at oxidere et bredt udsnit af organiske samt enkelte 

uorganiske forbindelser. Ethanol, brint og korte fedtsyrer som laktat og pyruvat er klassiske 

eksempler på sådanne elektrondonorer, men også langkædede fedtsyrer samt komplekse kulbrinter 

som benzoat, toluene og napthalen kan benyttes af visse bakterier (Barton & Hamilton 2007). 

Enkelte stammer af sulfatreducerende bakterier kan tillige udnytte aminosyrer (Rees et al. 1998) 

eller sukre (Sass et al. 2002) som kulstofkilde. Grundlæggende kan de sulfatereducerende bakterier 

inddeles i to hovedgrupper, henholdsvis komplette og ukomplette oxiderende bakterier. De 

komplette oxiderende bakterier er kendetegnet ved deres egenskab til at oxidere et organisk substrat 

fuldstændigt til CO2. Desulfococcus, Desulfosarcina og Desulfobacter er eksempler på slægter fra 

gruppen af komplet oxiderende bakterier (Widdel 1988). Ukomplette oxiderende bakterier mangler 

de fornødne enzymsystemer til at oxidere acetyl-coenzymA, hvilket betyder, at oxidationen af det 
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organiske substrat standser ved acetat, som efterfølgende ekskreteres fra bakterien. Benyttes et C2 

substrat, for eksempel oxalat, der er mere oxideret end acetat, kan ukomplet oxiderende bakterier 

imidlertid oxidere substratet helt til slutproduktet CO2 (Widdel 1988). Enkelte bakterier producerer 

dog andre slutprodukter end acetat f.eks Desulfovibrio desulfuricans, der kan oxidere isobutanol til 

isobutyrat (Mechalas & Rittenberg 1960). Størstedelen af bakterierne fra slægterne Desulfovibrio og 

Desulfotomaculum tilhører gruppen af ukomplet oxiderende bakterier.  

 

1.2.5 Fermentering 

I fraværet af sulfat eller andre elektronacceptorer kan adskillige typer af sulfatreducerende bakterier 

vokse fermentativt. Ved fermentering genererer bakterierne ATP ved substrat-level fosforylering af 

en kulstofkilde, der både fungerer som elektrondonor såvel som elektronacceptor. Nedenstående ses 

reaktionen for fermentering af pyruvat til acetat. 

CH3COCOO-  +   H2O    CH3COO-  +  CO2  +  H2 

Desulfovibrio, Desulfobulbus, Desulfococcus og Desulfotomaculum er alle eksempler på 

bakterieslægter, der kan fermentere pyruvat (Widdel 1988). 

 

1.2.6 Disproportionering 

Disproportionering er en proces, hvorved visse sulfatreducerende kan generere energi i fraværet af 

elektronacceptorer som sulfat og nitrat. Udgangspunktet for disproportionering er uorganiske 

forbindelser som thiosulfat og elementært svovl, der under processen opsplittes i to nye stoffer 

(Madigan et al. 2003). Eksempelvis opsplittes thiosulfat ved disproportionering til sulfat og 

hydrogensulfid i henhold til nedenstående reaktion. 

S2O3
2- + H2O    SO4

2-  +  H2S 

Ved oxidationen af thiosulfat opbygges en protongradient (proton motive force) over cellens 

cytoplasmamembran, hvilket kan bruges til at generere ATP (Madigan et al. 2003). Sulfat dannet 

under disproportioneringen kan efterfølgende reduceres assimilatorisk eller dissimilatorisk af 

bakterien. Et eksempel på en sulfatreducerende bakterie, der kan benytte disproportionering til 

vækst, er Desulfovibrio sulfodismutans (DSM 3696), der kan disproportionere både sulfit og 

thiosulfat (Krämer & Cypionka 1989).  
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1.2.7 Aerob metabolisme 

Sulfatreducerende bakterier er traditionelt set blevet karakteriseret som strengt anaerobe, da deres 

primære energimetabolisme, dissimilativ sulfatreduktion, inhiberes ved tilstedeværelse af ilt.  

Imidlertid har man gennem de senere år fået kendskab til adskillige sulfatreducerende bakterier, 

eksempelvis Desulfovibrio desulfuricans, der både kan overleve eksponering til ilt, og i visse 

tilfælde generere energi ved at benytte ilt som terminal elektronacceptor (Cypionka et al. 1985; 

Dilling & Cypionka 1990; Dannenberg et al. 1992). Ved den aerobe respiration reduceres ilt til 

vand i en proces, hvor eksempelvis laktat, pyruvat, brint, sulfid og thiosulfat indgår som 

elektrondonorer (Cypionka et al. 1985; Dannenberg et al. 1992). De sulfatreducerende bakterier 

benytter sig af flere forskellige mekanismer, når de reducerer ilt. Således har man hos Desulfovibrio 

gigas (DSM 1382) observeret reduktion af ilt ved hjælp af NADH, dannet fra polyglukose lagre i 

bakterien, og rubredoxin oxygenoxidoreduktase (Chen et al. 1993; Chen et al. 1993a). Hos 

Desulfovibrio vulgaris Marburg (DSM 2119) benyttes derimod H2, periplasmisk hydrogenase og 

cytochrom c til at reducere ilt (Baumgarten et al. 2001). Til trods for at sulfatreducerende bakterier 

således kan generere energi ved reduktion af ilt, kan de ikke udnytte energien til vækst under aerobe 

forhold, hvilket sandsynligvis skyldes en inhibition af de enzymer, der anvendes til DNA syntese og 

celledeling (LeGall & Xavier 1996; Cypionka 2000). Eftersom en stor del af de substrater, som 

sulfatreducerende bakterier omsætter, stammer fra en oxisk-anoxisk interfase, opnår ilttolerante 

bakterier en fordel i kampen om substrat, da de kan vokse tættere på substratets oprindelsessted. 

Vækst i delvis aerobe omgivelser medfører imidlertid også ulemper, eksempelvis kan ilt give ophav 

til en række delvist reducerede iltforbindelser, som hydrogenperoxid (H2O2), superoxid (O2
-) og 

hydroxylradikaler (HO•). Disse forbindelser er alle yderst reaktive, og kan forårsage skade på 

baktericellens proteiner og DNA (Imlay 2002; Imlay 2003). Bakterier der udsættes for ilt må derfor 

have en forsvarsmekanisme mod disse iltforbindelser for at undgå cellulære skader. Til dette formål 

benyttes enzymerne katalase og peroxidase, der nedbryder hydrogenperoxid, samt superoxid 

dismutase og superoxid reduktase, der uskadeliggør superoxid (Madigan et al. 2003; Dolla et al. 

2006).  Med undtagelse af visse sulfatreducerende bakterier, som vokser i cyanobakterielle måtter, 

(Jørgensen 1994) inhiberes sulfatreduktionen ved tilstedeværelsen af ilt. Inhibitionen er dog 

reversibel i de fleste tilfælde, og sulfatreduktionen kan derfor genoptages ved reetablering af 

anaerobe forhold (Kjeldsen et al. 2004; Mogensen et al. 2005). Ilttolerancen blandt de enkelte 

bakteriestammer varierer imidlertid kraftigt. Således kan visse bakterier eksponeres for ilt i lang tid, 

før deres evne til at reducere sulfat påvirkes, hvorimod sulfatreduktionen hos andre bakterier 
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nedsættes eller ophører selv ved kortvarig eksponering. (Hardy & Hamilton 1981; Cypionka et al. 

1985; Kjeldsen 2004).     

 

1.3 Sulfatreducerende bakterier i industrielle systemer 
Sulfatreducerende bakterier forefindes ofte i industrielle systemer, hvor de enten vokser fritlevende 

i væskefasen, fasthæftet til partikler eller på overflader i form af biofilm. Tilstedeværelsen af 

sulfatreducerende bakterier er imidlertid ofte forbundet med en række problemer, forårsaget af den 

sulfid bakterierne producerer, og man forsøger derfor ofte at undgå eller inhibere væksten af 

sulfatreducerende bakterier. Sulfid er kendetegnet ved en meget karakteristisk og ubehagelig lugt, 

der minder om rådne æg. Foruden den åbenlyse lugtgene, som sulfid således udgør, er gasarten 

endvidere uønsket i produktionsanlæg, da den er meget giftig. Sulfids toksicitet beror på dets 

egenskab til at binde sig til jern, i f.eks. mitokondrielt cytochrom c oxidase, hvilket medfører 

respirationsstop, da cytochromerne hermed ikke længere kan reagerer med ilt. Eksponering for 

sulfidkoncentrationer på ca. 1000 ppm er tilstrækkeligt til at medføre dødsfald, men allerede ved 20 

ppm opstår de første gener i øjne, slimhinder og luftveje. Den gennemsnitlige eksponerings 

grænseværdi for sulfid er 10 ppm (Sigma-Aldrich 2006).   

 

1.3.1 Spildevand 

Produktionen af sulfid skaber også problemer i forbindelse med håndtering af spildevand, hvor 

sulfid indirekte er med til at forårsage korrosion i betonrør. Udgangspunktet for mikrobiel induceret 

korrosion af betonrør er en bakteriel reduktion af spildevandets sulfatindhold til sulfid. Da 

spildevand typisk har en pH værdi på 5-6 (Roberts et al. 2002), vil størstedelen af den producerede 

sulfid være på gasform (H2S ↔ HS-, pKa=7,05), og der vil derfor forekomme afdampning af 

hydrogensulfid fra vandfasen til den ovenstående luft (Figur 1.3.1.1). Luftens indhold af 

hydrogensulfid omdannes efterfølgende til HS- ved kontakt med den vandfilm som omkranser 

kloakrørets inderside. Sulfid- og svovloxiderende bakterier, som Thiobacillus sp., oxiderer herefter 

vandfilmens sulfidindhold til svovlsyre. En del af sulfiden i vandfilmen oxideres også ved kontakt 

med atmosfærisk luft i røret. Slutteligt reagerer den dannede svovlsyre med cement i betonet, som 

omdannes til gips og ettringit, hvilket medfører, at betonrøret begynder at smuldre (Roberts et al. 

2002).  
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Figur 1.3.1.1 Mikrobiel induceret korrosion af beton. Sulfat i spildevandet reduceres til hydrogensulfid (H2S), som 
delvist afdamper til den ovenstående luft. Hydrogensulfid oxideres efterfølgende til svovlsyre af sulfidoxiderende 
bakterie (SOB) eller ved reaktion med ilt. Den dannede svovlsyre reagerer med cement i betonet under dannelse af gips 
og ettringit, hvilket medfører at betonet smuldrer. Modificeret efter Roberts et al. (2002). 
 

Omfanget af korrosion afhænger af en række forskellige parametre såsom spildevandets hydraulik, 

temperatur, pH, indhold af sulfat og næringsstoffer samt luftfugtigheden i røret (Mori et al. 1992; 

Zhang et al. 2008).  Endvidere forstærkes korrosionsprocessen da det dannede ettringit forårsager 

sprækkedannelser i betonen, hvorved overfladearealet, der kan korroderes, stiger drastisk (Zhang et 

al. 2008). Da korrosionen således påvirkes af adskillige faktorer, er der stor forskel i de korrosions- 

rater der er observeret, men i de fleste tilfælde mistes der 1-10 mm beton pr. år (Zhang et al. 2008).  

Den økonomiske betydning af mikrobiel korrosion i betonrør er ukendt, men estimater fra Tyskland 

anslår at den samlede regning årligt løber op i adskillige hundrede millioner euro (Zhang et al. 

2008). 

 

1.3.2 Olieindustri 

Olieudvinding foregår i sin mest simple form ved at der bores et hul fra jordoverfladen og ned i en 

underjordisk olielomme. I praksis etableres der adskillige brønde i hvert oliefelt for at øge 

effektiviteten. Trykket i olielommen presser herefter råolien, bestående af sand, olie, 

formationsvand og gas, op til overfladen, hvor fraktionerne adskilles og viderebehandles. I takt med 

at olielommen tømmes, falder trykket, og det er derfor nødvendigt at skabe et kunstigt tryk for at 

opretholde olieproduktionen. Trykket i olielommen skabes ved at injicere afgasset vand, hvilket 

bevirker, at den resterende olie presses ud. Udvindingsgraden kan yderligere forøges ved at injicere 

gas (CO2, N2) samt tilsætte injektionsvandet forskellige kemikalier, der nedsætter oliens 

overfladespænding, således at det lettere kan presses ud af undergrunden. Udvindingsgraden kan 

også forøges ved at injicere damp i reservoiret. Dampen forårsager en temperaturstigning, hvorved 
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oliens viskositet sænkes, hvilket betyder, at olien flyder lettere, og dermed nemmere kan presses ud 

fra undergrunden. (Ollivier & Magot 2005). Produktionsmetoden er imidlertid forbundet med visse 

ulemper, der kan medføre både sikkerhedsmæssige problemer, kvalitetsforringelse af olien samt 

beskadigelse af produktionsudstyret. Årsagen til disse problemer er en anaerob nedbrydning af 

råolie i selve reservoiret med sulfidproduktion til følge. Råolien nedbrydes af en lang række 

forskellige bakterier og archea, herunder sulfatreducerende bakterier, som producerer den sulfid der 

giver ophav til problemerne (Rueter et al. 1994; Zengler et al. 1999; Wilkes et al. 2003; Aitken et al. 

2004). En del af de sulfatreducerende bakterier kan ikke selv nedbryde råolie, men udnytter i stedet 

nedbrydningsprodukter fra for eksempel fermenterende bakterier som elektrondonor. Bakterierne 

kan enten have deres oprindelse fra selve reservoiret, eller de kan være tilført reservoiret via 

produktionsudstyr og injiceret vand (Magot et al. 2000; Ollivier & Magot 2005).  

En stor del af bakterierne isoleret fra olieboringer er mesofile deltaproteobakterier af slægten 

Desulfovibrio (TardyJacquenod et al. 1996). Men også termofile bakterier som Desulfotomaculum 

thermocisternum (Nilsen et al. 1996) og Desulfacinum infernum (Rees et al. 1995) er blevet isoleret. 

Omfanget af sulfatreduktion afhænger af flere parametre såsom oliens beskaffenhed og 

temperaturen samt tilgængelighed af næringsstoffer for bakterierne. Da sulfat, kvælstof og fosfor 

ofte er de begrænsende faktorer for mikrobiel vækst i oliereservoiret, kan produktionsmetoden, hvor 

der injiceres vand og kemikalier med disse komponenter, sidestilles med en næringsstofberigelse, 

som bidrager til at forøge den mikrobielle vækst (Sunde et al. 1990; Magot et al. 2000). Specielt ved 

off-shore produktion, hvor der injiceres havvand med højt sulfatindhold, beriges der for 

sulfatreducerende bakterier i reservoiret og i produktionsudstyret. Kemikalierne der injiceres kan 

eksempelvis være biocider, korrosionsinhibitorer, detergenter og skumdæmpningsmidler.  

Den biologiske nedbrydning af olien medfører en række fysiske ændringer af olien som 

besværliggør udvindingen og den efterfølgende raffinering samt sænker markedsværdien af olien. 

Eksempler på sådanne ændringer er lav pH-værdi samt øget viskositet og svovlindhold i olien 

(Magot et al. 2000). En stigning i svovlindholdet, hvilket primært skyldes mikrobiel produceret 

sulfid, er uønsket, da det medfører yderligere omkostninger til afsvovling af olien, inden det kan 

benyttes. Alternativt kan der være tale om merudgift til røgrensning ved brug af olien i f.eks. et 

kraftværk. En anden ulempe ved produktionsmetoden er ophobning af sulfid i råolien, samt 

mulighed for dannelse af H2S gaslommer i oliereservoiret, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for 

personalet både i forbindelse med gasudslip fra selve brønden såvel som ved afdampning i 

forbindelse med separation af olie, vand og gas. Fokus på sulfatreducerende bakterier i 
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olieproduktionen skyldes ikke mindst, at deres metabolisme bidrager til korrosion af rørledninger, 

lagertanke og andet produktionsudstyr. Mikrobiel induceret korrosion forekommer primært på 

metalflader, som er dækket af biofilm. Imidlertid er metal-overfladen af f.eks. en rørledning 

sjældent dækket fuldstændig af biofilm, og korrosion optræder derfor punktvis i de fleste tilfælde. 

Mikrobiel induceret korrosion under en biofilm kan ikke udelukkende tilskrives de 

sulfatreducerende bakterier, da andre bakterier i biofilmen, samt de exopolymerer biofilmen består 

af, også kan bidrage til korrosion (Beech et al. 1998; Beech & Sunner 2004). Biokorrosion kan 

forekomme både under aerobe og anaerobe forhold. I det følgende afsnit tages der imidlertid kun 

udgangspunkt i anaerobe forhold, da de dominerer i forbindelse med olieproduktion. Overordnet 

kan mikrobiel induceret korrosion beskrives som en elektrokemisk proces bestående af to 

delreaktioner, henholdsvis anodisk og katodisk. Ved den anodiske reaktion oxideres metallet og 

bringes derved på ionform, det vil sige, metallet bringes i opløsning og forsvinder fra den 

oprindelige metalstruktur (Figur 1.3.2.1) (Hamilton 2003).  

Anodereaktion:  Me → Men+ + ne- 

De frie elektroner fra anode reaktionen indgår efterfølgende i den katodiske reaktion, hvor de indgår 

i en reduktion af eksempelvis H+ eller H2S til H2 (Hamilton 2003).  

Katodereaktion: 2H+ + 2e-    H2   

 
 Figur 1.3.2.1 Illustration af mikrobiel induceret korrosion i en anaerob biofilm. I det viste eksempel benytter den 
sulfatreducerende bakterie (SRB) brint og sulfat som henholdsvis elektrondonor og acceptor. Modificeret efter Nielsen 
et al. (1993)  
 

Mekanismerne, hvorved sulfatreducerende bakterier stimulerer korrosion, har gennem tiden været 

genstand for megen diskussion. Uenigheden har primært drejet sig om, hvorvidt korrosion skyldtes 

en direkte påvirkning fra bakteriernes metabolisme, eller i stedet blev forårsaget af metabolitter 

udskilt fra bakterierne. I den traditionelle model, katodisk depolarisering, som blev fremsat af Von 
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Wohlzorgen Kühr og Van der Vlugt i 1934, formodes bakteriernes forbrug af H2 at være den 

kontrollerende faktor ved korrosion. Modellen tager udgangspunkt i, at katodereaktionen er den 

begrænsende faktor, og det antages derfor, at en bakteriel oxidation af slutproduktet H2 stimulerer 

korrosionen ved at forskyde reaktionsligevægten (Hamilton 1985; Barton 1995; Lee et al. 1995; 

Cord-Ruwisch 2000; Hamilton 2003; Ollivier & Magot 2005; Barton & Hamilton 2007).  

I den alternative model antages det, at tilgængeligheden af protoner, som kan indgå i 

katodereaktionen, er den begrænsende faktor. Bakterierne formodes derfor at stimulere korrosion 

ved udskille metabolitter, som skaber et surt miljø omkring anoden. Forsuringen kan være resultatet 

af en reaktion mellem bakterielt produceret sulfid og Fe2+ under dannelse af jernsulfider (FexSx)   

Fe2+  +  HS-    FeS (s)  +  H+ 

Det udfældede jernsulfid kan ved kontakt med metaloverfladen fungere som en midlertidig katode i 

en galvanisk celle, og derved bidrage til yderligere korrosion. Udfældet jernsulfid kan i visse 

tilfælde nedsætte korrosionsraten ved at danne et beskyttende lag på metaloverfladen. Laget af 

udfældet jernsulfid er imidlertid ustabilt og kan løsrives, hvorved det kan give problemer med 

tilstopning af rør og ventiler. (Hamilton 1985; Crolet 1992; Barton 1995; Lee et al. 1995; Cord-

Ruwisch 2000; Hamilton 2003; Ollivier & Magot 2005; Barton & Hamilton 2007)  

 Dinh et al. (2004) har endvidere demonstreret, at sulfatreducerende bakterier kan inducere 

korrosion via en reaktion, hvor jern benyttes som elektrondonor.  

4Fe  +  SO4
2-  + 4H2O    FeS  +  3Fe2+  +  8OH- 

Sulfatreducerende bakterier inducerer sandsynligvis korrosion via flere forskellige mekanismer. 

Forholdet mellem de enkelte mekanismer, som formodes at fungere sideløbende, kan dog ikke 

umiddelbart bestemmes, da bidraget fra de enkelte mekanismer vil variere afhængig af bakterietype 

og vækstbetingelser. Tilsvarende er det ikke muligt at generalisere, når det drejer sig om forholdet 

mellem biotisk og abiotisk korrosion, da dette forhold også påvirkes af forskellige parametre som 

pH og substratsammensætning.  

 

1.3.3 Papirindustri 

Fremstilling af pulp og papir er en proces, der traditionelt set er forbundet med omfattende 

lugtgener. Disse lugtgener hidrører fra kemisk og mikrobiel omdannelse af svovlholdige kemikalier 

som anvendes i produktionen. 
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Omdannelsen af træ til papir sker ved at behandle træet, således at cellulosefibrene frigives og 

efterfølgende kan benyttes til papirproduktion. Processen, hvorved cellulosefibrene frigives, 

betegnes pulpning og kan foregå mekanisk, kemisk eller ved en kombination af disse metoder.  

Ved mekanisk pulpning frigøres cellulosefibrene ved hjælp af varmebehandling og roterende 

slibesten. Metoden benyttes imidlertid kun til produktion af papir med lav kvalitet, da 

cellulosefibrene under processen neddeles i korte fibre, hvilket resulterer i papir med lav 

brudstyrke. Endvidere fjerner metoden ikke træets indhold af lignin, hvilket nedsætter papirets 

brudstyrke, idet lignins hydrofobe egenskaber interfererer med dannelsen af hydrogenbindinger 

mellem cellulosefibrene. Tilstedeværelsen af lignin bevirker desuden, at papiret lettere gulner 

(Casey 1960; Biermann 1993). Kemisk pulpning kan foregå via to processer betegnet henholdsvis 

Kraft- og sulfit-proces. Pulpningen foregår i begge processer ved at koge træet sammen med 

kemikalier, hvorved ligninen opløses og cellulosefibrene frigives. Kraft-processen er den mest 

udbredte pulpnings metode, da den giver de stærkeste cellulosefibre, samt er den metode, hvor der 

kan benyttes flest forskellige typer af råstof. I Kraft-processen tages der udgangspunkt i en basisk 

neddeling ved hjælp af natriumsulfid og natriumhydroxid. Sulfit processen benyttes kun i ringe 

omfang, og udgør mindre end 10 % af den samlede kemisk producerede pulp. Pulpning med sulfit 

foregår ved lav pH (1,5-5), hvilket medfører en delvis hydrolyse af cellulosefibrene. Da hydrolysen 

reducerer cellulosefibrenes længde opnås en lavere brudstyrke, i forhold til papir fremstillet ved 

Kraft-processen. Pulp fremstillet ved sulfitmetoden giver til gengæld et højere udbytte og pulpen er 

lettere at blege efterfølgende. Den kemiske pulpning er overordnet set mere skånsom ved 

cellulosfibrene end den mekaniske pulpning, og da processen samtidig fjerner en stor del af ligninen 

opnås generelt en bedre og mere holdbar papirkvalitet ved denne type pulpning (Casey 1960; 

Biermann 1993). Den videre forarbejdning af pulp til papir forløber via en række procestrin, der 

blandt andet involverer rensning og blegning. Blegning af pulpen foregår ved tilsætning af 

forskellige kemikalier, eksempelvis chlordioxid, hydrogenperoxid og dithionit. Endvidere 

gennemgår pulpen en såkaldt ”beating”, hvilket er en mekanisk proces, hvorved cellulosefibre 

”opsplittes” til fibriller. Ved fibrilleringen forøges fibrenes fleksibilitet og overfladeareal, hvilket 

betyder, at fibrene kan pakkes tættere, ligesom der kan dannes flere bindinger mellem de enkelte 

fibre grundet den større overflade. Fibrilleringen giver således en mere kompakt pulp, hvilket fører 

til højere brudstyrke i det færdige papirprodukt. Afhængig af den ønskede papirtype, tilsættes og 

behandles papirmassen med forskellige kemikalier for at opnå de ønskede egenskaber. Eksempelvis 
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tilsættes kridt og kaolin for at gøre papiret mere velegnet til at skrive på. Slutteligt afvandes, tørres 

og tilskæres papirmassen (Casey 1960a; Biermann 1993). 

Dannelsen af ildelugtende svovlforbindelser foregår både i forbindelse med pulpningen og den 

efterfølgende viderebehandling af pulpen. De flygtige svovlforbindelser, som forårsager 

lugtproblemerne, er typisk sulfid, methyl mercaptan, dimethyl sulfid og dimethyl disulfid (Hagen & 

Hartung 1997). Flygtige svovlforbindelser dannet under selve pulpnings processen stammer fra 

kemiske reaktioner, og er således af abiotisk oprindelse. Mikrobiel vækst er ikke mulig i dette stadie 

af processen, grundet den høje temperatur hvorved pulpningen forløber (130-180° C). Under den 

videre forarbejdning af pulp til papir skyldes eventuelle lugtgener derimod hovedsagelig mikrobiel 

produktion af sulfid. Udgangspunktet for denne sulfidproduktion er rester af svovlforbindelser fra 

pulpningen, der kombineret med det organiske materiale i pulpen, giver mulighed for vækst af 

sulfatreducerende bakterier. Væksten af sulfatreducerende bakterier fremmes yderligere, hvis der i 

processen benyttes sulfitholdige blegemidler eller andre svovlholdige kemikalier, som bakterierne 

kan reducere. Udover lugtgener kan produktionen af sulfid medføre korrosion af 

produktionsudstyret (Afsnit 1.3.2). Udfældning af eksempelvis jernsulfid kan endvidere føre til 

misfarvning af papiret, hvilket naturligvis er uønsket (Casey 1960; Casey 1960a; Biermann 1993).  

Et andet mikrobielt relateret problem, knyttet til papirfremstilling, er dannelsen af biofilm, samt 

vækst af slimproducerende bakterier. Udskilt slim samt løsrevet biofilm kan medføre tilstopning af 

produktionsudstyr samt dannelse af pletter og huller i papiret (Blanco et al. 1996; Klahre et al. 

1996). Problemet er dog ikke specielt knyttet til sulfatreducerende bakterier, men skyldes 

tilstedeværelse af en lang række forskellige bakterier (Chaudhary et al. 1997; Vaisanen et al. 1998; 

Desjardins & Beaulieu 2003).   

 

1.4 Inhibering 
Da bakteriel vækst i tekniske systemer ofte er forbundet med en række ulemper såsom nedsat 

produktkvalitet eller skader på produktionsapparatet, forsøger man ofte at hindre væksten af 

bakterier. En del af denne vækst kan forhindres ved at designe produktionsanlægget, således at 

bakterierne får mindre gunstige forhold, eksempelvis ved at undgå ”døde” områder med lavt eller 

intet flow i rørsystemer. Den bakterielle vækst kan også inhiberes ved at regulere temperatur og pH, 

samt ved at begrænse næringsstoftilførslen. Imidlertid er det ikke altid muligt at inhibere mikrobiel 

vækst ved at justere disse parametre, og det kan således være nødvendigt at benytte biocider for at 

nedbringe den mikrobielle vækst.  
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1.4.1 Biocider  

Biocid er en fællesbetegnelse for kemikalier, der anvendes til at dræbe eller hæmme væksten af 

mikroorganismer som vira, svampe og bakterier. I det følgende afsnit fokuseres der imidlertid 

udelukkende på inhibering af vegetative bakterier. Biocider kan både være organiske og uorganiske 

forbindelser, eksemplificeret ved henholdsvis glutaraldehyd og klorin (Videla 2002). Anvendelses-

mulighederne for biocider er talrige, således benyttes de blandt andet til desinfektion i hospitals-

sektoren samt til at inhibere mikrobiel vækst i industrielle kølevandssystemer. Endvidere tilsættes 

en lang række kommercielle produkter som sæbe og tandpasta ofte biocidet triclosan for at undgå 

mikrobiel vækst i produktet (Jones et al. 2000). Biocider er generelt kendetegnet ved at angribe 

mikroorganismerne via multiple uspecifikke mekanismer (Maillard 2002). Den manglende 

specificitet betyder, at et enkelt biocid eksempelvis kan anvendes mod en lang række forskellige 

bakterier. Fordelen ved bredspektrede biocider er således, at man ofte kan nøjes med at benytte få 

kemikalier for at opnå den ønskede inhibition, frem for at skulle tilsætte adskillige specifikke 

inhibitorer. Effekten af et biocid kan enten være bakteriedræbende eller bakteriestatisk. Ved en 

bakteriestatisk effekt inhiberes den bakterielle vækst kun midlertidigt, og væksten genoptages 

derfor efterfølgende, hvis det benyttede biocid nedbrydes eller fortyndes i procesvandet. Hvorvidt et 

biocid har dræbende eller inhiberende effekt afhænger bl.a. af biocidets virkemåde og koncentration 

samt fysiologien af den organisme biocidet benyttes imod. Således kan et biocid have 

bakteriestatisk effekt mod en type bakterie, men virke dræbende mod en anden type (Maillard 

2002). Tilsvarende kan en forøgelse af biocid koncentrationen i visse tilfælde ændre effekten fra 

inhiberende til dræbende (Denyer 1990). Virkningsgraden af det enkelte biocid varierer, afhængig 

af hvilken type bakterier det benyttes imod. Således er eksempelvis gram negative bakterier mindre 

modtagelige for biocider end gram positive bakterier. Da et biocid, for at udøve dets effekt, enten 

skal binde til eller passere bakteriens yderste cellelag, formodes strukturel forskellighed i disse lag 

at være den primære grund til variationen blandt bakteriernes påvirkelighed (Maillard 2002; Russell 

2003). Biocider inddeles ofte i to grupper, henholdsvis oxiderende og ikke oxiderende, der refererer 

til den mekanisme, hvorved de interagerer med bakterier. Oxiderende biocider kendetegnes ved at 

være meget uspecifikke i deres virkemåde og rammer dermed mange forskellige typer bakterier. 

Den manglende specificitet er imidlertid samtidig en svaghed, da biocidet også kan reagere med 

dødt organisk materiale. Ved således at reagere med døde bakterier frem for levende, nedsættes 

effekten af det pågældende biocid. Brug af oxiderende biocider kan endvidere medføre utilsigtede 

reaktioner med andre kemikalier i systemet. Klassiske eksempler på oxiderende biocider er klorin, 
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ozon og hydrogenperoxid (Videla 2002). Biocider, der ikke er oxiderende, har generelt en højere 

specificitet samt et større anvendelsesområde, da de ikke er pH afhængige i samme omfang som 

oxiderende biocider. Den højere specificitet kræver imidlertid en større viden omkring, hvilke typer 

bakterier der skal inhiberes, da man ellers risikerer at tilsætte et biocid, der er virkningsløst overfor 

de pågældende bakterier (Videla 2002). Glutaraldehyd, rodalon og triclosan er alle eksempler på 

ikke oxiderende biocider. Upåagtet typen af biocid udøver de alle deres effekt ved at påvirke 

bakteriens cellevæg, cytoplamamembran eller cytoplasmakomponenter. Biocider rettet mod en 

bakteries cellevæg fungerer typisk ved at inducere ændringer i cellevæggens kemiske struktur, 

således at funktionaliteten heraf nedsættes eller cellen lyseres. Glutaraldehyd inhiberer eksempelvis 

grampositive bakteriers evne til at optage næringsstoffer ved at danne krydsbindinger mellem 

aminogrupper i cellevæggens peptidoglykanlag (Gorman et al. 1980). Et andet biocid rettet mod 

cellevæggen er Polymyxin B, der øger permeabiliteten af gramnegative bakteriers ydre membran. 

Polymyxin B interagererer med lipopolysakkarider (LPS) ved at fortrænge divalente kationer, som 

Mg2+, hvilket fører til nedsat stabilitet samt øget permeabilitet af den ydre membran (Hancock 

1984). Biocider, der øger permeabiliteten, har ikke nødvendigvis en dræbende effekt på bakterien, 

og benyttes derfor ofte i kombination med andre biocider, som har en dræbende effekt. 

Da cytoplasmamembranen spiller en vigtig rolle i bakteriers energimetabolisme og osmoregulering, 

er biocider rettet mod cytoplasmamembranen ofte særdeles effektive, da de rammer essentielle 

funktioner i bakterien. Til trods for fællesbetegnelsen ”membran aktive” udøver denne type biocider 

deres inhiberende effekt via vidt forskellige mekanismer. Biocider af typerne fenoler, kvartenære 

ammoniumsalte og biguanider udøver eksempelvis deres effekt ved at ændre 

cytoplasmamembranens kemiske struktur. Ændringer af denne type medfører typisk lækage af 

intracellulært materiale, som K+, fra cytoplasmaet pga. øget membran-permeabilitet, hvilket på sigt 

nedsætter bakteriens levedygtighed (McDonnell & Russell 1999; Maillard 2002). Behandling med 

denne type biocider kan endvidere føre til lysering af bakterien.  Membran aktive biocider kan også 

være rettet mod proteiner, herunder enzymer, inkorporeret i cytoplasmamembranen. 

Enzyminhibering kan foregå ved at biocidet ændrer enzymets kemiske struktur, eksempelvis ved at 

reagere med thiolgrupper (-SH), således enzymet helt eller delvist mister sin funktionalitet. 

Alternativt kan enzymer inhiberes ved, at biocidet binder til enzymets aktive center, hvilket 

forhindrer en binding mellem enzymet og det oprindelige substrat. En effektiv måde at inhibere 

mikrobiel vækst er ved at forhindre syntese af DNA, RNA samt proteiner. Inhibering som følge af 

nukleinsyreændringer kan eksempelvis induceres af formaldehyd, glutharaldehyd og tilsvarende 



 24

alkylerende biocider, der kan interagere med hydroxyl- og aminogrupper i nukleinsyrerne 

(McDonnell & Russell 1999; Maillard 2002).  Biocider, rettet mod komponenter i cytoplasmaet, 

kan i visse tilfælde udøve deres inhiberende effekt ved at danne krydsbindinger mellem proteiner, 

hvilket kan forårsage koagulation af cytoplasmaets komponenter. Eksempler på biocider, der kan 

forårsage koagulation af cytoplasmakomponenter, er henholdsvis klorhexidin og phenol 

(McDonnell & Russell 1999).      

 

1.4.2 Inhibering af sulfatreducerende bakterier med nitrat og nitrit 

Biocider som glutaraldehyd og cocodiaminer (1-alkyl (C6-C18)-1,3-propan-diamin-diacetat) er 

effektive inhibitorer af sulfatreducerende bakterier og benyttes derfor til at bekæmpe mikrobiel 

sulfidproduktion i oliefelter (Nemati et al. 2001). Anvendelse af biocider i oliebrønde er imidlertid 

en bekostelig affære, på grund af de store mængder der skal tilsættes, hvorfor et billigere alternativ 

er at foretrække. Mængden af biocid, der skal tilsættes, afhænger af flere faktorer såsom biocidtype, 

graden af kontaminering samt oliefeltets størrelse. Tabel 1.4.2.1 viser eksempler på biocider, der 

benyttes i olie- og papirindustrien, samt den af producenten anbefalede doseringskoncentration.  
Tabel 1.4.2.1 Tabellen viser producentens anbefalede biocidkoncentration ved anvendelse af det pågældende biocid i 
olie- og papirindustrien. Produktoplysninger og data i tabellen stammer fra producenternes webside. 
www.basf.com/corporate/index.html og www.brenntag.com/en/ 
Producent Handelsnavn Aktiv komponent Dosering i 

olieindustri 
Dosering i 
papirindustri 

BASF Myacide® AS Bromo-2-nitropropan-
1,3-diol (98 %) 
(Bronopol) 

25 – 200 ppm 50 – 250 ppm 

BASF Protecol® GA 50 Glutaraldehyd (50 %) 25 – 500 ppm 100 – 500 ppm
Brenntag 
Canada inc. 

T-397 
(cocodiamine) 

1-alkyl (C6-C18)-1,3-
propan-diamin-
diacetat (32%) 

100 – 2000 ppm --- 

Brenntag 
Canada inc. 

T-351 Glutaraldehyde (50 %) 20 – 5000 ppm --- 

 

Da nitrat og nitrit er relativt billige (Zhang et al. 2008), og samtidig veldokumenterede inhibitorer af 

sulfatreducerende bakterier, rettes fokus ofte mod disse kemikalier i jagten på alternative 

inhibitorer. Nitrat har dog ikke nogen direkte inhibitorisk effekt, men udøver sin effekt indirekte, 

enten ved at blive omdannet til nitrit, eller ved at fungere som elektronacceptor for konkurrerende 

bakterier. Nitrat og nitrit kan inhibere sulfatreducerende bakterier ved hjælp af flere forskellige 

mekanismer, eksempelvis kompetitiv substratinhibering. Heterotrofe nitrat- og nitritreducerende 

bakterier (hNRB) benytter i stor udstrækning de samme elektrondonorer som sulfatreducerende 
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bakterier. Berigelse for hNRB, ved tilsætning af nitrat eller nitrit kan således medvirke til at 

inhibere de sulfatreducerende bakterier, grundet øget konkurrence om den tilgængelige mængde 

elektrondonor (Figur 1.4.2.1). Eftersom hNRB har højere affinitet og lavere tærskelværdi for 

elektrondonorer end de sulfatreducerende bakterier, udkonkurreres de sulfatreducerende bakterier 

(Cord-Ruwisch et al. 1988). 

 
Figur 1.4.2.1 Konkurrence mellem sulfatreducerende bakterier (SRB) og heterotrofe nitrat- og nitritreducerende 
bakterier (hNRB) om den tilgængelige pulje af elektrondonorer (oil organics) medfører nedsat sulfidproduktion (Hubert 
2007). 
 
Kompetitiv substratinhibering af sulfatreducerende bakterier skyldes således manglende adgang til 

elektrondonorer, og inhiberingen ophæves derfor, hvis puljen af elektrondonorer overstiger den 

mængde, som kan udnyttes af hNRB (Achtnich et al. 1995; Hubert et al. 2003). Tilstedeværelse af 

nitratreducerende-sulfidoxiderende bakterier (NR-SOB) kombineret med tilsætning af nitrat er en 

anden mulighed for at minimere ulemper som følge af bakteriel sulfidproduktion. Metoden har ikke 

nødvendigvis nogen inhibitorisk effekt på de sulfatreducerende bakterier, men da NR-SOB benytter 

sulfid som elektrondonor, fjernes sulfidet og derved den skadelige effekt heraf (Nemati et al. 2001). 

Det oxiderede sulfid udskilles efterfølgende af NR-SOB som sulfat eller elementært svovl, hvorved 

det atter kan omsættes af de sulfatreducerende bakterier, og der opstår således et kredsløb, som 

forsyner de to typer bakterier med henholdsvis elektrondonor og –acceptor (Figur 1.4.2.2). 

 

 
Figur 1.4.2.2 Sulfid, produceret af de sulfatreducerende bakterier (SRB), oxideres af de nitratreducerende-
sulfidoxiderende bakterier (NR-SOB) til sulfat eller elementært svovl (Hubert & Voordouw 2007). 
  
 Om slutproduktet fra NR-SOB er sulfat eller elementært svovl afhænger af den tilgængelige 

mængde elektronacceptor. Komplet oxidation af sulfid til sulfat forudsætter, at der er overskud af 

elektronacceptoren nitrat, og hvis ikke dette er tilfældet, er slutproduktet i stedet elementært svovl 

(Nemati et al. 2001). Er slutproduktet elementært svovl kan visse Archaea som Thermococcus også 

bidrage til kredsløbet, ved at reducere elementært svovl til sulfid (Madigan et al. 2003). Da enkelte 

sulfatreducerende bakterier kan anvende nitrat som elektronacceptor, kan tilsætning af nitrat til 
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mediet eventuelt medføre et skifte i elektronacceptor fra sulfat til nitrat, hvorved sulfidproduktionen 

reduceres. Reduktionen af nitrat går, for både hNRB og NR-SOBs vedkommende, via intermediatet 

nitrit. Da nitrit er en effektiv inhibitor af sulfatreducerende bakterier, kan udskillelse af nitrit fra 

henholdsvis hNRB og NR-SOB til det omgivende miljø bidrage til yderligere inhibering. Nitrit er 

en substratanalog, der inhiberer sulfatreducerende bakteriers metabolisme kompetitivt ved at binde 

til enzymet dissimilatorisk sulfitreduktase, hvorved reduktionen af sulfit til sulfid blokeres. 

Karakterisering af sulfitreduktasens egneskaber har vist at enzymet, oprenset fra Desulfovibrio 

vulgaris Hildenborough (DSM 644), kan reducere nitrit til ammonium (Wolfe et al. 1994). At 

sulfitreduktasen kan katalysere nitritreduktion, underbygges yderligere af forsøg med en D. vulgaris 

Hildenboroug (DSM 644) mutant med inaktiveret nitritreduktase. Til trods for bakteriens 

manglende nitritreduktase blev der i det pågældende forsøg observeret nitritreduktion, hvilket 

indikerer at sulfitreduktasen kan reducere nitrit (Haveman et al. 2004). Da dissimilatorisk 

sulfitreduktase, i henhold til Wolfe et al. (1994) og Haveman et al (2004), katalyserer reduktion af 

nitrit, er nitritinhibering af sulfatreducerende bakterier således en reversibel proces. Imidlertid har 

den dissimilatoriske sulfitreduktase en højere affinitet (tabel 1) samt en længere omsætningstid for 

nitrit end sulfit, hvilket er ensbetydende med, at selv små mængder nitrit kan inhibere 

sulfitreduktasen i relativ lang tid.  

Tabel 1.2.2.2 Data i tabellen viser halvmætningskonstanten (Km), omsætningshastigheden (Kcat) og 
specificitetsfaktoren (Kcat/ Km) for dissimilatorisk sulfitreduktases omsætning af henholdsvis sulfit til sulfid samt nitrit 
til ammonium (Wolfe et al. 1994).  
Substrat / Produkt Km 

(mM) 
Kcat 

(mol * s-1 * mol heme-1 
Kcat/ Km 

(s-1 * mol heme-1) 
Sulfit / Sulfid 0,06 0,31 5170 
Nitrit / Ammonium 0,028 0,038 1400 
 

Hvor der hersker generel enighed om, at nitrit inhiberer sulfitreduktasen, er der fortsat uklarhed om 

mekanismen, hvormed det sker. Med udgangspunkt i inhibitions forsøg, på D. vulgaris 

Hildenborough (DSM 644), har Haveman et al. (2004; 2005) samt He et al. (2006) ved hjælp af 

henholdsvis makro- og mikroarray hybridisering påvist en nedregulering af gener, der koder for 

ATP-syntasen (atpA, B, C, D, E, F1, F2,G, H) samt enzymer i sulfatreduktionen. Nedregulerede 

gener knyttet til sulfatreduktionen er blandt andet ppaC (pyrophosphatase), sat (ATP-sulfurylase), 

apsBA (APS-reduktase) samt i mindre omfang dsrABD (sulfitreduktase). Endvidere nedreguleres 

de transmembrane elektrontransportkomplekser Qmo og Dsr, der formodes at levere elektroner til 

henholdsvis APS- og sulfitreduktasen. Samme studier viser, at nitrit inducerer en opregulering af 

enzymerne nitritreduktase (nrf) og laktatdehydrogenase (Ldh). Stigningen i nitritreduktasens 
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aktivitet medfører et øget forbrug af protoner og elektroner i periplasma (figur 1.8), hvilket antages 

at føre til et kollaps i den transmembrane proton gradient (Haveman et al. 2004). En mulig 

forklaring på nitrits inhibitoriske effekt kan således være, at den oxidative ATP produktionen hos 

sulfatreducerende bakterier inhiberes/stoppes grundet utilstrækkelig proton motive force (Haveman 

et al. 2004). På baggrund af resultaterne fra Haveman et al. (2004; 2005) og He et al. (2006) kan 

mekanismen bag nitritinhibering muligvis forklares på følgende måde: Nitrit binder til 

sulfitreduktasen og blokerer for reduktionen af sulfit til sulfid (Figur 1.4.2.3)  For at undgå en 

ophobning af sulfit, nedreguleres ekspressionen af de enzymer, som katalyserer reduktionen af 

sulfat til sulfit. Samtidig forsøger bakterien at fjerne nitrit ved at øge mængden af nitritreduktase, 

hvilket medfører et øget forbrug af henholdsvis elektroner og protoner i periplasmaet. 

Konsekvensen af det højere periplasmiske elektronforbrug er, at den transmembrane 

elektrontransport til sulfitreduktasen reduceres, hvilket er ensbetydende med nedsat sulfitreduktase 

aktivitet. Nitritreduktasens forbrug af protoner bevirker endvidere, at mængden af ATP produceret 

ved oxidativ fosforylering nedsættes, da der ikke er tilstrækkeligt med protoner til at drive ATP-

syntasen. Bakterien forsøger at kompensere for den manglende oxidative fosforylering ved at øge 

oxidationen af laktat til acetat, da denne proces genererer ATP ved substrat level fosforylering. 

Foruden ATP dannes der endvidere protoner, der via en cytoplasmisk hydrogenase omdannes til 

brint og transporteres til periplasma. I periplasmaet oxiderer en hydrogenase brinten til protoner, 

som efterfølgende kan benyttes af nitritreduktasen til at reducere nitrit. 
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Figur 1.4.2.3 Model for nitritinhibering af sulfatreduktionen i en D. vulgaris Hildenborough. Under nitritfri forhold 
katalyserer APS-reduktasen (Aps BA) og sulfitreduktasen (DsrAB) reduktionen af henholdsvis APS og sulfit. De to 
enzymer forsynes med elektroner fra de transmembrane elektrontransportkomplekser qmoABC og dsrMKJOP. 
Bakterierne producerer under sulfatreduktionen ATP ved hjælp af en ATP-syntase, som drives af en transmembran 
protongradient. Ved tilstedeværelse af nitrit (stiplede linier) inhiberes sulfatreduktionen pga. nitrits binding til DsrAB.  
Endvidere opreguleres nitritreduktasen (NrfHA), hvilket medfører en ændring i det periplasmiske elektron og proton 
flow. Den øgede nitritreduktase aktivitet bevirker, at protoner der normalt, dvs. i fraværet af nitrit, anvendes til ATP 
produktion i stedet benyttes til nitritreduktion. Figurforkortelser: Sat, ATP-sulfurylase; ppaC, pyrofosfatase; APS, 
adenosinfosfosulfat; Ldh, laktatdehydrogenase; Por, pyruvat ferredoxin oxidoreduktase; Pta, fosfat transacetylase; Ack, 
acteatkinase; c3 network, netværk at periplasmiske c-type cytochromer. (Haveman et al. 2004)  
 
Nitrits inhiberende effekt afhænger primært af den benyttede mængde nitrit samt af bakteriernes 

forsvarsmekanisme mod nitrit. Bakterier, der udtrykker store mængder af en effektiv nitritreduktase, 

vil således være nitritinhibererede i kortere tid, end bakterier, der udtrykker en lille mængde, da de 

hurtigere kan omsætte nitritet. Da nitrit inhiberer kompetitivt, nedsættes eller stoppes 

sulfatreduktionen, så længe der er nitrit til stede, hvorefter sulfatreduktionen genoptages (Reinsel et 

al. 1996; Greene et al. 2003; Hubert et al. 2003). En anden betydende faktor ved nitritinhibering er 

længden af det tidsrum, hvor bakterien eksponeres for nitrit. Da nitrit, i henhold til Haveman et al. 

(2004) og He et al. (2006), hæmmer ATP-syntasen, vil bakterierne, ved langvarig eksponering til 

nitrit, dø på grund af ATP mangel, med mindre de kan generere ATP på anden vis. 
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1.5 Maglemølle 
Fokus på ressourcebesparelser og genbrug betyder, at produktionen af genbrugspapir udgør en 

stigende andel af den samlede papirproduktion. I det følgende afsnit gives en introduktion til 

processen bag genanvendelse af papir på virksomheden Maglemølle. Endvidere sættes der fokus på 

problemer i produktionen forårsaget af sulfatreducerende bakterier.  

Maglemølle afsværtningsanlæg er beliggende i Næstved og indgår som en del af virksomheden 

Dalum papir A/S, der har specialiseret sig i at producere genbrugspapir.  På Maglemølle modtages 

returpapir, som efterfølgende behandles og afsværtes, inden det sendes til videre forarbejdning på 

papirfabrikken i Dalum. Maglemølle forarbejder årligt 120.000 tons returpapir, hvilket bliver til ca. 

75.000 tons genbrugsfibre. 

 

Afsværtningsprocessen starter med, at papiret findeles og opblandes med varmt vand (80° C) til en 

papirpulp (Figur 1.5.1). Vandet, der benyttes i processen, er en blanding af vand fra den 

nærliggende Suså samt recirkuleret vand fra afsværtningsprocessen. Større urenheder som 

papirklips, plastikstykker m.m. fjernes fra pulpen ved hjælp af mekanisk rensning i form af en 

metalsi (0,25mm mesh) samt ved passage gennem en hydrocyclon. Efter den mekaniske rensning 

påbegyndes den egentlige afsværtningsproces, som kan inddeles i loop 1 og 2. Afsværtningen i loop 

1 forløber ved en temperatur på ca. 40-45° C. I loop 1 tilsættes pulpen detergent (1,78kg C16-C18 

Serfax / ton tørstof), polymer samt skumdæmpende middel, endvidere gennembobles pulpen med 

luft. Kombinationen af beluftning og tilsætning af detergent skaber en sæbeskum, som tryksværten 

hæfter til ved hjælp af overfladespænding. Sæbeskum og tryksværte lægger sig på overfladen af 

pulpen, hvorfra det fjernes kontinuerligt. Tilsætning af polymer øger flokkulationen af 

tryksværtepartikler, således de lettere kan fjernes fra pulpen. Da for meget sæbeskum kan medføre 

tab af papirfibre, reguleres skumdannelsen løbende ved tilsætning af et skumdæmpende middel.  

Efter loop 1 foretages endnu en omgang mekanisk rensning, først fjernes sand, limrester m.m. fra 

pulpen ved passage af et 0,15mm filter, dernæst vaskes cellulosefibrene, inden forskellige 

mineralske fyldstoffer filtreres fra i et 0,75µm filter. Pulpen afvandes herefter til et tørstofindhold 

på ca. 33 %, opvarmes til 90º C i 3 minutter og overføres til en ”disperger”, som fjerner yderligere 

tryksværte ved mekanisk at gnubbe papirfibrene mod hinanden. For at undgå misfarvninger i 

papiret, bleges pulpen ved hjælp af kemikalier. Blegningen starter i ”dispergeren”, hvor der tilsættes 

H2O2 (10kg / ton tørstof) samt NaOH og afsluttes ved, at pulpen passerer gennem 2 blegerør med en 

temperatur på 80° C. Overskydende H2O2 nedbrydes af catalase fra de bakterier, der findes i pulpen. 
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Inden pulpen overføres til loop 2 tilsættes natriumdithionit (3kg / ton tørstof), hvilket er et kraftigt 

reduktionsmiddel, som medvirker til at fjerne tryksværte og andet farvestof fra papirfibrene. Sidste 

del af afsværtningen foregår i loop 2. Processen i loop 2 er tilsvarende processen i loop 1, blot med 

den forskel, at der benyttes en temperatur på ca. 60-65° C. Den afsværtede pulp fra loop 2 afvandes 

(50 % tørstof) og presses til papirfibermasse, hvorefter det sendes til videre forarbejdning på 

afdelingen i Dalum. Procesvandet recirkuleres cirka 13 gange, inden det renses i virksomhedens 

biologiske rensningsanlæg og efterfølgende udledes i Susåen.  

Produktionen af genbrugscellulose genererer en del affald, som kan inddeles i tre fraktioner: 

henholdsvis reject, restprodukt, samt biologisk slam. Reject dækker over brandbart affald som 

plastik og vådstærkt papir, der fjernes under den første rensning. Restproduktet består hovedsageligt 

af mineralske fyldstoffer som kridt og kaolin samt korte cellulosefibre. Restproduktet fraskilles i 

rensningsanlægget, hvorefter det afvandes og benyttes til produktion af cement. Sidste fraktion 

består af biologisk slam fra virksomhedens rensningsanlæg. Slammet anvendes som gødning i 

landbruget.   
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Figur 1.5.1 Simplificeret diagram over afsværtningsprocessen på Maglemølle.  
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Tilsvarende andre papirproducenter døjer Maglemølle med lugtgener fra sulfid, som følge af 

sulfatreducerende bakteriers aktivitet. Sulfidafdampning fra produktionen bevirker blandt andet, at 

virksomheden har problemer med dårligt indeklima i produktionsbygningerne. Endvidere har 

virksomheden problemer med at overholde grænseværdien for den mængde sulfid der, i henhold til 

virksomhedens lugtgodkendelse, må udledes til omgivelserne. I henhold til lugtgodkendelsen må 

der maksimalt udledes 1 µg sulfid / m3 men virksomheden udleder 4 µg sulfid / m3 (Dalum). 

Afdampningen af sulfid sker både fra procesanlægget såvel som fra virksomhedens rensningsanlæg. 

Lugtgenerne stammer endvidere fra restproduktet, der opmagasineres udendørs i store dynger. De 

svovlholdige komponenter, som bakterierne reducerer, stammer primært fra blegemidlet 

natriumdithionit. Da natriumdithionit er ustabilt, kan det, afhængigt af pulpens pH-værdi og 

iltindhold, omdannes til sulfid, sulfit, thiosulfat og sulfat (Karchmer 1970; Makarov 2001). 

Anvendelsen af natriumdithionit medfører således, at de sulfatreducerende bakterier i pulpen 

kontinuerligt tilføres potentielle elektronacceptorer. Produktionsanlægget tilsættes dagligt ca. 900 

kg. natriumdithionit, heraf udgør S2O4
2- ca. 660 kg. Endvidere tilføres anlægget en mindre mængde 

sulfat via vandet fra Susåen. Inokulation af pulpen med sulfatreducerende bakterier sker via 

råmaterialet samt vandindtag fra Susåen. Tilsætningen af elektronacceptorer (dithionit), kombineret 

med temperaturer på 40-60° C i store dele af produktionsanlægget, bevirker, at der skabes gode 

vækstforhold for både mesofile og termofile sulfatreducerende bakterier. Samtidig sikrer den 

kombinerede aktivitet af cellulosenedbrydende (Jørgensen 2008) og fermenterende (Tang & 

Jørgensen 2005) bakterier i pulpen, at der produceres rigelige mængder af forskellige fedtsyrer 

(Jung & Kutzner 1978), som de sulfatreducerende kan bruge som elektrondonor. Recirkulation af 

procesvandet forlænger endvidere bakteriernes opholdstid i anlægget og dermed også den tid, hvor 

de kan bidrage til sulfidemission. Til trods for, at den mikrobielle vækst fører til massiv dannelse af 

biofilm, har virksomheden tilsyneladende ikke problemer med korrosion og tilstopning af 

produktionsudstyret. Tilstedeværelsen af sulfatreducerende bakterier i pulpen fra Maglemølle 

bevirker endvidere, at virksomhedens afdeling i Dalum inokuleres i forbindelse med den videre 

forarbejdning af genbrugscellulosen.  
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2 Materialer og metoder 
 
2.1 Udtagning af pulpprøver på Maglemølle fra udtag pu336, p72 samt 
buffertanken - Forsøg MM1, MM2 og MM3 
Der blev udtaget pulpprøver på Maglemølle, fra udtag pu336, p72 samt fra buffertanken, med 

henblik på at undersøge omsætningen af sulfat i pulpprøverne. Endvidere blev det undersøgt, om 

tilsætning af nitrit eller nitrat til pulpprøverne inhiberede sulfatreduktionen. Pulpprøverne anvendt i 

forsøgene MM1, MM2 og MM3 repræsenterer tre separate prøvetagninger udtaget på forskellige 

dage. Da man, på Maglemølle, ønskede at nedsætte vandindtaget fra Susåen, begyndte 

virksomheden i stedet at anvende vand fra virksomhedens rensningsanlæg i produktionen. Ved 

ændringen blev det daglige vandindtag fra Susåen reduceret med 600 m3 (Figur 1.5.1). Ændringen 

blev indført i tidsrummet mellem MM2 og MM3-forsøgenes udførsel. Pulpprøverne anvendt i MM3 

adskiller sig således fra MM1 og MM2, da udgangspunktet i MM3 er en blanding af vand fra 

Susåen, recirkuleret procesvand og vand fra virksomhedens rensningsanlæg.  

 

2.1.1 Procedure for udtagning af pulprøver på Maglemølle 

1. Der åbnes for prøveudtagets hane hvorefter vandet få lov at løbe i 3 minutter 

2. Pulpprøverne tappes i sterile Blue Cap flasker. 

3. Flaskerne sættes på is og transporteres til Århus. 

4. Der overføres ca. 300 mL af pulpprøverne til sterile 300 mL serumflasker med serumprop. Det 

resterende prøvemateriale opbevares på køl under anaerobe forhold i blue cap flaskerne. 

5. Serumflaskernes gasfase udskiftes med N2.  

6. Serumflaskerne inkuberes i varmeskab. Prøver fra p72 og buffertanken inkuberes ved 40º C. 

Prøver fra pu336 inkuberes ved 60º C. 

Afhængig af det pågældende forsøg tilsættes pulpprøverne varierende koncentrationer af sterilt 

nitrit eller nitrat ved hjælp af en engangssprøjte og kanyle. Nitrit og nitrat tilsættes i henhold til 

forsøgsoversigten på bilag 3. 

 
2.2 Prøvetagning i laboratorium 
1. Serumflaskens gummiprop aftørres med 70 % ethanol, hvorefter der udtages 2 mL prøve vha. 

kanyle og engangssprøjte.  

2. Prøven overføres til et 2 mL Eppendorfrør (E-rør) indeholdende 100 μL 5% zinkacetat 

opløsning (Sigma-Aldrich, cat#96458). 
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3. Indholdet af sulfid fikseres ved reaktion med zink ( H2S + Zn2+   ZnS (s) + 2H+ ).  

4. Prøverne centrifugeres efterfølgende i 10 minutter ved 13400 rpm. 

5. Efter centrifugering overføres supernatanten til et nyt E-rør, og den fjernede supernatant 

erstattes af Milli-Q vand (MQ-vand). Supernatanten benyttes til analyse for sulfat, nitrit og 

nitrat. 

6. Prøverne opbevares ved -20º C, indtil de skal analyseres. Supernatantens indhold af sulfat og 

nitrat analyseres ved hjælp af ionkromatografi. Indholdet af nitrit måles kolorimetrisk. Analyse 

af sulfat, nitrat og nitrit udføres i henhold til afsnit 2.7 og 2.8. 

 
2.3 Varmetolerance - Forsøg MM4 
Afsværtningsprocessen på Maglemølle indebærer en opvarmning af pulpen til 80-90° C under 

henholdsvis pulpning og blegning. For at undersøge temperaturens effekt på de sulfatreducerende 

bakterier i pulpen blev p72- og pu336-pulpprøver inkuberet ved forskellige temperaturer mellem 

70-80° C. Kriteriet for aktiv bakteriel metabolisme var forekomst af sulfatreduktion i pulpprøven.   

 

2.3.1 Procedure for undersøgelse af varmetolerance 

1. Pulprøverne udtages i henhold til afsnit 2.1.1 punkt 1-3. 

2. Der overføres 15 mL pulpprøve til et Hungaterør. 

3. Gasfasen udskiftes med N2, og røret lukkes med en gummiprop. 

4. Prøverne inkuberes i en termobænk (Afsnit 2.3.2.) ved temperaturer mellem 35 – 90° C. 

5. Prøvetagning foregår i henhold til afsnit 2.2. 

 

2.3.2 Termobænken 

Termobænken er opbygget omkring en isoleret aluminiumskerne, hvis ender er koblet til 

henholdsvis et varme- og kølelegeme (figur 2.3.2.1). Opbygningen med varmetilførsel og nedkøling 

fra hver sin ende bevirker, at der opstår en temperaturgradient hen over aluminiumskernen. 

Temperaturen reguleres ved at justere varmelegemets effekt. I aluminiumskernen er der boret en 

stribe huller, hvori rør med prøvemateriale kan inkuberes. Temperaturen i det enkelte hul 

bestemmes ved hjælp af et termometer nedsænket i kølervæske.  
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  Figur 2.3.2.1 Diagram over termobænken der benyttes til at undersøge bakteriernes varmetolerance. 
 

 
2.4 Dyrkning af D. multivorans i sulfatholdigt medie -Forsøg DM1, DM2 og DM3 

D. multivorans blev opformeret med henblik på at undersøge den inhiberende effekt af nitrit og 

nitrats på en sulfatreducerende bakterie. Dyrkningsforsøgene (DM1 – DM3) blev udført med små 

variationer i de tilsatte mængder af sulfat, nitrit og nitrat, for at klarlægge hvorledes koncentrationen 

af inhibitor samt doseringstidspunktet heraf påvirkede sulfatreduktionen. Formålet med forsøgene 

DM1, DM2 og DM3 fremgår af tabel 2.4.1. De benyttede koncentrationer af sulfat, nitrit, nitrat, 

laktat og natriumbenzoat for de enkelte forsøg fremgår af bilag 4.  
Tabel 2.4.1 Tabellen viser formålet med forsøgene DM1, DM2 og DM3. 
Forsøg Formål 
DM1 Undersøgelse af nitritkoncentrationens betydning for inhibering af 

sulfatreduktionen. 
DM2 Undersøgelse af nitrats inhiberende effekt på sulfatreduktionen. 
DM3 Betydningen af laktats tilstedeværelse i en nitritinhiberet kultur. 
   
2.4.1 Procedure for forsøg DM, DM2 og DM3 

1. D. multivorans opformeres i ca. 200 mL DM-medie (Bilag 2) i en 300 mL serumflaske med 

serumprop. Efter podning udskiftes gasfasen sterilt med N2.  

2. Kulturen inkuberes ved 30° C i ca. 7-12 dage, indtil en tæt kultur er opnået. Kulturens tæthed 

vurderes visuelt. 

3. Når kulturen har en passende tæthed, overføres der 10-20 mL kultur til en 100 mL serumflaske, 

indeholdende ca. 80-90 mL DM-medie. Efter podning lukkes flasken med en serumprop, og 

gasfasen udskiftes sterilt med N2. 

4. Kulturen inkuberes ved 30° C, indtil en tæt kultur er opnået. Vurderes visuelt. 

5. Når kulturen har opnået tilstrækkelig tæthed, tilsættes de enkelte flasker varierende mængder af 

sterilt nitrit, nitrat og laktat. Tilsætningen foregår med engangssprøjte og kanyle.  

6. Prøverne inkuberes efterfølgende ved 30° C. 

7. Der udtages prøve i henhold til afsnit 2.2. 
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2.5 Fermentativ dyrkning af D. multivorans i sulfatfrit medie - Forsøg DM4 
En kultur af D. multivorans blev opformeret fermentativt, i laktatholdigt medie, med henblik på at 

undersøge om bakterien, i fraværet af sulfat, kunne vokse ved at benytte nitrit eller nitrat som 

elektronacceptor.  

 

2.5.1 Procedure for fermentativ opformering 

1. D.multivorans opdyrkes i 100 mL basismedie (Bilag 1), tilsat 10 mM sulfat og 5 mM 

benzoesyre. Kulturen dyrkes i en 100 mL serumflaske med serumprop. Efter podning udskiftes 

gasfasen, sterilt, med N2.  

2. Kulturen inkuberes i 15 dage ved 30° C. Kulturens tæthed vurderes visuelt. 

3. Der overføres 40 mL kultur til et 50 mL sterilt Nunc-rør, som efterfølgende centrifugeres i 8 

minutter ved 5000 rpm. Supernatanten suges fra og smides væk. 

4. Pellet resuspenderes i 5 mL basismedie og opslæmningen overføres til en 300 mL serumflaske 

indeholdende 200 mL basismedie. Serumflasken tilsættes herefter 0,8 mL steril 50 % Na-laktat 

opløsning (Merck cat#106522) og gasfasen udskiftes, sterilt, med N2.  

5. Prøverne inkuberes i 19 dage ved 30° C. Kulturens tæthed vurderes visuelt. 

6. Der overføres 4 x 50 mL kultur til sterile Nunc-rør, som efterfølgende centrifugeres i 10 

minutter ved 5000 rpm.  Supernatanten suges fra og smides væk. 

7. Pellet i rør nr. 1 resuspenderes i 5 mL basismedie. Pellet i rør nr. 2, 3 og 4 resuspenderes 

efterfølgende ved hjælp af de samme 5 mL basismedie. 

8. Den opslæmmede kultur overføres til en 300 mL serumflaske, indeholdende 200 mL 

basismedie. Serumflasken tilsættes herefter 0,8 mL steril 50 % Na-laktat opløsning (Merck 

cat#106522), og gasfasen udskiftes, sterilt, med N2. 

9. Prøverne inkuberes i 6 dage ved 30° C. Kulturens tæthed vurderes visuelt. 

10. Der overføres 20 mL af den fermenterende kultur til en 100 mL serumflaske, indeholdende ca. 

80 mL basis medie. Flaskerne lukkes med en serumprop, og gasfasen udskiftes, sterilt, med N2. 

11. Serumflaskerne tilsættes sterilt sulfat, benzoesyre, nitrit og nitrat i henhold til Bilag 4 Tabel 4.3. 

Tilsætningen foregår med engangssprøjte og kanyle. 

12. Prøverne inkuberes ved 30° C. 

13. Der udtages prøve i henhold til afsnit 2.2. 
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2.7 Kemisk reaktion mellem nitrit og sulfid - Forsøg KM1 
Forsøg KM1 blev opstillet for at undersøge, hvorvidt nitrit og sulfid reagerer med hinanden og 

danner et gulligt produkt. 

1. Serumflasker indeholdende 100mL sterilt, anoxisk DM-medie tilsættes 0,5-1 mM sterilt nitrit 

samt 5 mM sterilt sulfid. Tilsætningen af nitrit og sulfid foretages med engangssprøjte og 

kanyle. 

2. Efter tilsætning af sulfid og nitrit inkuberes prøverne ved 30° C. 

3. Ved forsøgets afslutning udtages der prøve til analyse i henhold til afsnit 2.2.   

 

2.7 Ionkromatografi 
2.7.1 Princippet bag ionkromatografi 

Prøvematerialet placeres i ionkromatografens autosampler, der injicerer en given mængde prøve i 

eluenten. Prøvens indhold af anioner adskilles herefter ved passage gennem en separationskolonne, 

hvor anionerne adsorberer til et positivt ladet søjlemateriale. Anionerne elueres efterfølgende ved 

hjælp af kaliumhydroxid. Da anionerne har forskellig affinitet til søjlematerialet, elueres de, fra 

kolonnen, til forskellig tid. Komponenter med høj affinitet har således en lang retentionstid og 

omvendt. Retentionstiden afhænger endvidere af eluenttypen samt koncentrationen heraf. Eluent og 

prøve passerer dernæst en suppressor, som har til formål at fjerne hydroxidioner. Ved at fjerne 

hydroxidionerne minimeres baggrundskonduktiviteten, hvilket giver større analysefølsomhed. 

Prøvens indhold af anioner detekteres efterfølgende ved at måle eluentens konduktivitet.   

 

2.7.2 Det anvendte apparatur 

Der blev benyttet en ionkromatograf af fabrikatet Dionex, bestående af følgende komponenter: 

AS50 autosampler, AS50 thermal compartment, EG50 eluent generator, ED50 electrochemical 

detector samt en GP50 gradient pumpe. Den anvendte søjle var en Dionex anion bytter, model 

Ionpac AS11-HC (produktnr. 052960). Prøverne blev elueret med KOH, Dionex elugen cartridge 

(produktnr. 058900).  Efterfølgende databehandling blev foretaget ved hjælp af programmet Dionex 

Chromeleon version 6.60 SP1. Inden analysen blev prøverne fortyndet i 23 mM KOH, således at 

mængden af analyt befandt sig inden for ionkromatografens lineære område (ca. 0-1000 µM). 

Kørselsparametrene fremgår af henholdsvis tabel 2.7.2.1 og 2.7.2.2.  
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Tabel 2.7.2.1. Ionkromatograf kørselsparametre. Forsøg MM1 til MM4 samt  
DM1, DM2 og DM4. 
Injiceret prøvemængde 10 µl 
Kolonnetemperatur 30° C 
Supressor strømstyrke 57 mA 
Flow 1 mL / min. 
Eluentkoncentration - 
isokratisk 

23 mM  

 
 
Tabel 2.7.2.1. Ionkromatograf kørselsparametre for forsøg DM3 
Injiceret prøvemængde 10 µl 
Kolonnetemperatur 30° C 
Supressor strømstyrke 75 mA 
Flow 1 mL / min. 

 
Eluentgradient 

Tid (min.) Eluentkoncentration (mM) 
0 – 12 1 
12 – 14 1  30 
14 – 25 30 

25 – 25,1 30  1 
25,1 – 30 1 

 

Nedenstående grafer viser et eksempel på henholdsvis en standardkurve (Figur 2.7.2.1) samt et 

kromatogram fra analyse af en Maglemølle p72-pulpprøve (Figur 2.7.2.1). 
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Figur 2.7.2.1 Sulfatstandarder målt ved ionkromatografi. Der benyttes standarder indeholdende 0, 10, 25, 50,  
100, 200, 400, 600, 800, og 1000 µM sulfat.  

Standardkurve - sulfat  
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Figur 2.7.2.2 Kromatogram fra analyse af en Maglemølle p72-pulpprøve tilsat 10 mM nitrat. 
 
 
2.8 Nitritanalyse 
Bestemmelse af prøvernes nitritindhold tager udgangspunkt i analyseforskriften DS 222 samt Shinn 

(1941). Nitrit reagerer med sulfanilamid og danner en diazoniumion (reaktion 1), som efterfølgende 

kobles til N-(1-Naphtyl)ethylendiamin dihydrochlorid, hvorved der dannes et farvet produkt 

(reaktion 2). Koncentrationen af nitrit i prøven er proportional med farveintensiteten af produktet. 

Absorbansen måles spektrofotometrisk ved 540 nm (Grasshoff et al. 1983).  

 

Maglemølle p72 + 10mM nitrat
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Reaktion 2:

Sulfanilamid Diazoniumion

Diazoniumion

N-(1-Naphtyl)ethyldiamin

dihydrochloride

Farvet produkt

2HCL
2HCL

 
 
2.8.1 Procedure for nitritanalysen 
1. 1 mL prøve afpipetteres i 1,5 mL E-rør. 
2. Prøven tilsættes 20 µL R1 hvorefter der Vortexes kortvarigt. 
3. Vent 4-6 minutter. 
4. Tilsæt 20 μL R2. til prøven. Vortex kortvarigt. 
5. Stil prøverne mørkt i 30-35 minutter ved stuetemperatur. 
6. Vortex prøven kortvarigt og overfør 3 x 100μL til en mikrotiterplade (Sarstedt, cat.# 82.1581)           
7. Mål A540 nm vha. pladelæser (BIO-TEK Instruments INC, Model EL309)  
8. Nitrit koncentrationen beregnes vha. en standardkurve. 
 
2.8.2 Reagenser 
R1 – Sulfanilamidopløsning. 
• Afmål 14,4mL. koncentreret saltsyre (J.T. Baker, cat.# 6081) og overfør det til en 100mL 

målekolbe indeholdende ca. 75mL MQ-vand. 
• Afvej 1,0g sulfanilamid (MP Biomedicals, cat.# 102988) 
• Opløs kemikaliet i syren og tilsæt MQ-vand til 100mL. 
• Reagenset opbevares på køl i en mørk glasflaske. 
 
R2 – Koblingsreagens. 
• Afvej 0,07g N-(1-Naphtyl)ethylendiamin dihydrochlorid (Acros Organics, cat.# 206900250) 
• Opløs kemikaliet i 100mL MQ-vand.  
• Reagenset opbevares på køl i en mørk glasflaske. 
 
Nitrit standard. 
Nitrit standard fremstilles af Na2NO2 (Merck cat.# 1065490100) og MQ-vand. Der fremstilles 
standarder med følgende koncentrationer: 0, 5, 10, 20, 25, 40, 50 og 80 μM, hvilket svarer til 
metodens linearitetsinterval. Figur 2.8.2.1 viser et eksempel på en nitritstandardkurve.  
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Figur 2.8.2.1 Nitritstandardkurve målt spektrofotometrisk.  
Der anvendes nitritkoncentrationer på 0, 5, 10, 20, 25, 40,  
50 og 80 µM 

 
 
2.9 Sulfid analyse 

Indholdet af sulfid i prøverne bestemmes kolorimetrisk i henhold til (Fossing 1997).  

Prøvernes indhold af sulfid reagerer med diaminreagens og N,N-dimethyl-1,4-phenylendiamin, 

hvorved der dannes methylenblåt. Farvereaktionen måles spektrofotometrisk. Sulfidkoncenrationen 

beregnes ved hjælp af en sulfidstandardkurve.  

 

2.9.1 Procedure for sulfidanalysen 

• Prøverne fortyndes i 2 % (w/v) zinkacetat så sulfidindholdet ligger mellem 0-30 µM. 

• Der tilsættes 80 µL diaminreagens til 1 mL fortyndet prøve og prøven Vortexes. 

• Prøverne henstilles mørk ved stuetemperatur i 1 time. 

• Farveudviklingen i prøven måles i 1 ml kuvetter ved A670 nm. Som blank benyttes 2 % zink 

acetat. 

• Sulfidkoncentrationen findes vha. en standardkurve baseret på 2 % zinkacetat. 
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3. Resultater 
 

3.1 Resultater – Maglemølle 
Produktionen af genbrugspapirmasse på Maglemølle er forbundet med lugtgener som følge af 

sulfatreducerende bakteriers sulfidproduktion. Da nitrat og nitrit i andre henseender er blevet 

benyttet med succes til at inhibere sulfatreducerende bakterier, ønskes det undersøgt, hvorvidt 

tilsætning af disse kemikalier til procesvandet på Maglemølle kan reducere den mikrobielle 

sulfidproduktion. Effekten af henholdsvis nitrit og nitrat undersøges i laboratorieforsøg ved at 

monitere og sammenholde sulfatreduktionen i ubehandlet procesvand med data for procesvand, 

tilsat nitrit eller nitrat. For at klarlægge om den bakterielle sulfatreduktion er udbredt i hele 

produktionssystemet, eller om den er afgrænset til en del af systemet, udtages der prøvemateriale tre 

forskellige steder. De tre prøveudtagningssteder betegnes henholdsvis pu336, p72 samt buffertank. 

Prøvemateriale fra p72 stammer fra loop 1 (Figur 1.5.1), som udgør første trin i afsværtnings-

processen. Pulp fra udtag pu336 stammer fra afsværtningsprocessens sidste trin, loop 2. 

Buffertanken, som er tredje prøveudtagningssted, benyttes som midlertidig lagertank for 

procesvand. Vandet i buffertanken er en blanding af frisk vand fra Susåen samt overskydende 

procesvand fra de forskellige stadier af afsværtningsprocessen. Vand fra buffertanken benyttes både 

under afsværtningen og til den indledende pulpning.   

 

3.1.1 Temperaturens betydning for sulfatreduktionen - Forsøg MM1 

Det undersøges, hvorvidt den mikrobielle sulfatreduktion i pulpprøver fra Maglemølle inhiberes ved 

tilsætning af 10 mM kaliumnitrat til pulpprøverne. Endvidere undersøges temperaturens betydning 

for sulfatreduktionsraten (SRR). Pulpprøverne udtages, inkuberes og analyseres i henhold til afsnit 

2.  Figur 3.1.1.1 viser omsætning af sulfat i p72-pulpprøver dyrket ved henholdsvis 40° C og 60° C. 

I pulpprøven inkuberet ved 40° C (Figur 3.1.1.1 A) observeres en lagfase på ca. 185 timer, hvorefter 

sulfatreduktionen starter. Ved en temperatur på 60° C (Figur 3.1.1.1 B) starter sulfatreduktionen 

efter 18 timer, og alt sulfat er omsat efter ca. 170 timer. Reduktionen af ca. 3 mM sulfat i 60° C 

prøven medførte akkumulering af ca. 2 mM sulfid (Figur 3.1.1.1 B). Der observeres en markant 

højere sulfatreduktionsrate (SRR) i prøven inkuberet ved 60° C i forhold til prøven inkuberet ved 

40° C. I 60° C prøven blev SRR beregnet til ca. 92 µM/time og i 40° C prøven til ca. 20 µM/time. 

Sulfatreduktionsraterne blev beregnet ved hjælp af lineær regression med 95 % konfidensinterval. 

Figur 3.1.1.1 C viser sulfat- og nitratreduktion i en p72-pulpprøve tilsat ca. 10 mM nitrat. 
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Pulpprøven blev inkuberet ved 40° C. Både sulfat- og nitratreduktionen starter først efter en lagfase 

på ca. 185 timer. Reduktionen af ca. 4 mM nitrat medfører akkumulering af 700 µM nitrit i 

pulpprøven.   
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I figur 3.1.1.2 vises temperaturens indflydelse på SRR i pu336 pulpprøver. I modsætning til p72- 

prøverne forekommer der sulfatreduktion fra forsøgets start både i pu336-prøver inkuberet ved 40° 

C (Figur 3.1.1.2 A) og 60° C (Figur 3.1.1.2  B). Sulfatreduktionsraterne for 40° C og 60° C er 

henholdsvis 15,79 µM/time og 59,06 µM/time. Figur 3.1.1.2 C viser reduktionen af sulfat og nitrat i 

en pu336-pulpprøve tilsat ca. 10 mM nitrat og efterfølgende inkuberet ved 60° C. Efter en kort 

lagfase reduceres pulpprøvens sulfatindhold, i løbet af 25 timer, fra ca. 7000 µM til 1500 µM, 

hvorefter sulfatreduktionen stagnerer. SRR er beregnet til 210,6 µM/time. Reduktion af nitrat starter 

umiddelbart efter tilsætningen af nitrat, men stagnerer efter 185 timers forløb. Nitratreduktionsraten 

(NaRR) er beregnet til 22,88 µM/time. Under forsøget observeres der akkumulering af nitrit to 

Figur 3.1.1.1 Sulfatreduktion i pulpprøver 
fra udtag p72 inkuberet ved henholdsvis 40° 
C (A) og 60° C (B). Graf C viser sulfat- og 
nitratreduktion samt nitritakkumulering i en 
p72 pulpprøve tilsat ca. 10 mM KNO3 64,5 
time efter forsøgets start. p72-prøven tilsat 
KNO3 inkuberes ved 40° C.  

 Sulfat,  Nitrat,  Nitrit,  sulfid 



 44

gange. Umiddelbart efter forsøgets start akkumuleres en mindre mængde nitrit (op til 50 µM), der 

hurtigt reduceres. Efterfølgende akkumuleres der ca. 700 µM nitrit i tidsrummet 115 – 170 timer. 

Nitritreduktionsraten (NiRR) for omsætning af de 700 µM nitrit blev beregnet til 11,72 µM/time. 

Tid (timer)

0 50 100 150 200 250 300

S
ul

fa
t (

µM
)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
SRR = 59,06 µM / time

Tid (timer)

0 50 100 150 200 250 300

S
ul

fa
t (

µM
)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
SRR = 15,79 µM / timeA B

 

Tid (timer)

0 50 100 150 200 250 300

S
ul

fa
t /

 N
itr

at
 (µ

M
)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

N
itr

it 
(µ

M
)

0

200

400

600

800

1000
1. SRR = 210,60 µM / time

2. NaRR = 22,88 µM / time
C

1

2

3

3. NiRR =11,72 µM / time

 
Figur 3.1.1.3 viser omsætningen af sulfat i vandprøver fra Maglemølles buffertank inkuberet ved 

henholdsvis 40° C Figur 3.1.1.3 A) og 60° C (Figur 3.1.1.3 B). Tilsvarende p72 og pu336 prøverne 

observeres den hurtigste omsætning af sulfat i prøven inkuberet ved 60° C. Sulfatreduktionsraten i 

pulpprøver inkuberet ved 40° C og 60° C er henholdsvis 25,95 µM/time og 67,03 µM/time. Det 

bemærkes, at sulfatreduktionen i 40° C prøven stagnerer efter 185 timer, hvilket kan skyldes 

forsuring af prøven som følge af fermentativ vækst. I pulpprøven inkuberet ved 60° C er alt sulfat 

opbrugt efter 54 timer.   

Figur 3.1.1.2 Sulfatreduktion i pulpprøver 
fra udtag pu336 inkuberet ved henholdsvis 
40° C (A) og 60° C (B). Graf C viser sulfat- 
og nitratreduktion samt nitritakkumulering i 
en pu336-pulpprøve tilsat 10 mM KNO3. 
pu336-prøven tilsat KNO3 inkuberet ved 
60° C. Sulfatreduktionsrate (SRR). 
Nitratreduktionsrate (NaRR).  

 Sulfat,  Nitrat,  Nitrit 
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Figur 3.1.1.3 Sulfatreduktion i vandprøver fra Maglemølles buffertank. Prøverne inkuberes ved 40° C (A) og 
60° C (B). Sulfatreduktionsrate (SRR).  
 
3.1.2 Nitratinhibering - Forsøg MM2 

I forsøg MM1 blev pulpprøverne fra p72 og pu336 tilsat 10 mM KNO3 for at undersøge nitrats 

effekt på sulfatreduktionen. Imidlertid blev der ikke observeret nogen inhibering af 

sulfatreduktionen ved tilsætning af nitrat. Det blev derfor besluttet at gentage inhiberingsforsøget 

for at undersøge, hvorvidt nitrattilsætningen ingen effekt havde, eller om den manglende inhibering 

havde andre årsager. Pulprøverne anvendt i forsøg MM2 udtages, inkuberes og analyseres i henhold 

til afsnit 2. Figur 3.1.2 B (p72) og D (pu336) viser, at tilsætning af 10 mM nitrat til pulpprøverne 

inhiberer sulfatreduktionen under hele forsøgets forløb. Nitratreduktionen starter i begge tilfælde 

umiddelbart efter tilsætningen af nitrat. I p72-pulpprøven er alt nitrat omsat efter 100 timer (NaRR 

= 151 µM/time) og i pu336-pulpprøven er nitratet opbrugt efter 34 timer (NaRR = 273 µM/time). 

Nitratreduktionen medfører akkumulering af nitrit i begge prøver. I pu336-pulpprøven akkumuleres 

ca. 10 mM nitrit, og i p72 ophobes ca. 15 mM nitrit. Figur 3.1.2 A (p72) og C (pu336) viser 

omsætningen af sulfat i kontrolforsøgene. Sulfatreduktionen i p72 kontrollen (Figur 3.1.2 A) 

forløber jævnt i forsøgets første 145 timer (SRR = 31,96 µM/time), hvorefter omsætningen 

stagnerer. Efter 250 timer uden sulfatomsætning genoptages sulfatreduktionen, og de resterende 2,5 

mM sulfat omsættes. Sulfatreduktionen i pu336 kontrollen (Figur 3.1.2 C) forløber i starten af 

forsøget med en rate på 54 µM/time, hvorefter den falder til 8 µM/time. 
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Figur 3.1.2.1 Sulfat- og nitratreduktion i p72 inkuberet ved 40° C uden nitrat (A) og med 10 mM nitrat (B). 
Sulfat- og nitratreduktion i pu336 inkuberet ved 60° C uden nitrat (C) og med 10 mM nitrat (D). Sulfatreduktionsrate 
(SRR). Nitratreduktionsrate (NaRR).  Sulfat,   Nitrat,  Nitrit 
 
3.1.3 Nitritihibering - Forsøg MM3 

Formålet med forsøg MM3 var at undersøge, hvorledes nitritkoncentrationen påvirker 

sulfatreduktionen i pulpprøver fra Maglemølle. Pulprøverne udtages, inkuberes og analyseres i 

henhold til afsnit 2. Figur 3.1.3.1 viser omsætningen af sulfat i pu336 pulpprøver tilsat henholdsvis 

50 (A), 100 (B), 500 (C), 1000 (D), 2500 (E) og 0 (F) µM nitrit 52 timer efter forsøgets start. I 

prøverne tilsat 50 µM (B) og 100 (C) µM nitrit reduceres det tilsatte nitrit i løbet af 3-5 timer, og 

der observeres ingen inhibering af sulfatreduktionen. I prøverne tilsat 500 (C), 1000 (D) og 2500 

(E) µM nitrit inhiberes sulfatreduktionen midlertidig, men genoptages, når nitrittet er omsat. Hvor 

længe sulfatreduktionen inhiberes, afhænger af den tilsatte mængde nitrit. Eksempelvis inhiberes 

sulfatreduktionen i 94 timer ved tilsætning af 2500 µM nitrit, men kun i 27 timer ved tilsætning af 
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500 µM nitrit (Figur 3.1.3.1 C & C1).   
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Figur 3.1.3.2 viser omsætningen af sulfat i p72-pulpprøver tilsat henholdsvis 0 (A), 50 (B), 100 (C), 

500 (D), 1000 (E) og 2500 (F) µM nitrit 75 timer efter forsøgets start. Tilsætning af nitrit til 

pulpprøverne medfører en midlertidig inhibering i alle prøverne. Inhiberingperiodens længde 

afhænger, som ved pu336-pulpprøverne, af den tilsatte mængde nitrit. Sulfatreduktionen inhiberes 

således ca. 12 timer ved tilsætning af 50 µM nitrit, men 350 timer ved en nitritkoncentration på 

2500 µM. Efter det tilsatte nitrit er forbrugt, genoptages sulfatreduktion. Pulpprøverne fra p72 

udtaget inhiberes generelt i længere tid end pu336-pulpprøverne.   

 

Figur 3.1.3.1 Nitritkoncentrationens betydning 
for sulfatreduktion i pu336 pulpprøver inkuberet 
ved 60° C. Prøverne tilsættes 50 (A), 100 (B), 500 
(C), 1000 (D), 2500 (E) og 0 (F) µM nitrit 52 
timer efter forsøgets start. Graf C1 viser et 
forstørret udsnit af graf C. Sulfatreduktionsrate 
(SRR). Nitritreduktionsrate (NiRR).  

 Sulfat,  Nitrit 
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Figur 3.1.3.2 Nitritkoncentrationens betydning for sulfatreduktion i p72 pulpprøver inkuberet ved 40° C. Prøverne 
tilsættes 0 (A), 50 (B), 100 (C), 500 (D), 1000 (E) og 2500 (F) µM nitrit 75 timer efter forsøgets start.  
Sulfatreduktionsrate (SRR). Nitritreduktionsrate (NiRR).  Sulfat,  Nitrit. 
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3.1.4 Temperaturtolerance - Forsøg MM4 

Under afsværtningsprocessen på Maglemølle opvarmes pulpen til 90° C. Endvidere foregår sidste 

del af afsværtningen (loop 2) ved 60° C, og der må derfor forventes at være en del termofile 

sulfatreducerende bakterier tilstede i pulpen. I forsøg MM4 undersøges omsætningen af sulfat i p72- 

og pu336-pulpprøver inkuberet i et temperaturinterval fra 35 – 90° C. Pulpprøverne udtages, 

inkuberes og analyseres i henhold til afsnit 2. Figur 3.1.4.1 viser omsætningen af sulfat i p72- og 

pu336-pulpprøver inkuberet ved henholdsvis 69, 71 og 73° C. I p72-pulpprøverne forekommer der 

sulfatreduktion op til en temperatur på 69° C (Figur 3.1.4.1 A). Øges temperaturen til 71° C (Figur 

3.1.4.1 B) stopper sulfatreduktionen i p72-pulpprøverne. Med hensyn til pu336-pulpprøverne 

observeres der sulfatreduktion op til en temperatur på 71° C (Figur 3.1.4.1 C). Ved en temperatur på 

73° C (Figur 3.1.4.1 D) og derover stopper sulfatreduktionen i pu336-pulpprøverne.  

Tid (timer)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

S
ul

fa
t (

µM
)

0

2000

4000

6000

8000

Tid (timer)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

S
ul

fa
t (

µM
)

0

2000

4000

6000

8000

Tid (timer)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

S
ul

fa
t (

µM
)

0

2000

4000

6000

8000

10000

A B

C

Tid (timer)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

S
ul

fa
t (

µM
)

0

2000

4000

6000

8000

10000
D

p72 - 69° C p72 - 71° C

pu336 - 71° C pu336 - 73° C

 
Figur 3.1.4.1 Temperaturtolerance for Maglemølle pulpprøver. Graferne A og B viser p72-pulpprøver inkuberet ved 
henholdsvis 69 og 71° C. Graf C og D viser pu336-pulpprøver inkuberet ved 71 og 73° C. 
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3.2 Resultater – Desulfococcus multivorans 
Da resultaterne fra inhibitionsforsøgene, baseret på procesvand fra Maglemølle, udviste svingende 

tendenser, blev det besluttet at inddrage en renkultur i forsøget på at opnå en højere grad af 

sammenhæng mellem resultaterne. Til dette formål blev det besluttet at anvende Desulfococcus 

multivorans (Dsm nr. 2059) fra afdelingens kultursamling. 

   

3.2.1 Nitrittolerance - Forsøg DM1 

I forsøg DM1 undersøges nitrittolerancen hos D. multivorans ved at opformere bakteriestammen og 

efterfølgende tilsætte vækstmediet stigende mængder af nitrit. For at sikre en tæt kultur af 

sulfatreducerende bakterier inden inhiberingen påbegyndes, sker tilsætningen af nitrit først 143 

timer efter forsøgets start. Opformering af D. multivorans, prøvetagning og analyse foretages i 

henhold til afsnit 2.2 og 2.4.  Ved tilsætning af nitrit til kulturer af D. multivorans observeres en 

midlertidig inhibering af sulfatreduktionen ved nitritkoncentrationer på 50 µM (Figur 3.2.1.1 B) og 

100 µM (Figur 3.2.1.1 C) nitrit. I de pågældende forsøg inhiberes sulfatreduktionen i 3 til 4 timer, 

hvorefter den genoptages. Sulfatreduktionsraterne  i de to prøver på henholdsvis 48 µM/time (50 

µM nitrit) og 56 µM/time (100 µM nitrit) er, efter den midlertidige inhibering, tilsvarende raten på 

56 µM/time i kontrolprøven uden nitrit (Figur 3.2.1.1 A). Sammenfaldet mellem SRR indikerer, at  

D. multivorans’ evne til at reducere sulfat ikke nedsættes ved eksponering for nitrit. Ved en 

forøgelse af nitritkoncentrationen til 500 µM (Figur 3.2.1.1 D) observeres en permanent inhibering 

af sulfatreduktionen. Bemærk, at prøven tilsat 500 µM nitrit stammer fra en anden forsøgsrunde og 

derfor har et højere sulfatindhold. I prøven tilsat 1200 µM nitrit (Figur 3.2.1.1 E) indeholder mediet 

stadig nitrit ved forsøgets afslutning, og det er således uvist om sulfatreduktionen genoptages 

efterfølgende. Ved at sammenholde OD600 værdierne for figur 3.2.1.1 A, B, C og D ses, at 

biomassetilvæksten i prøverne er næsten ens inden tilsætningen af nitrit. I prøverne, hvor nitrit 

hurtigt reduceres (Figur 3.2.1.1 B og C), påvirkes væksten ikke synligt, og det videre vækstforløb er 

tilsvarende kontrolprøven (Figur 3.2.1.1 A). Ved tilsætning 1200 µM nitrit (Figur 3.2.1.1 E) stopper 

biomassetilvæksten omgående.  
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3.2.2 Nitratreduktion - Forsøg DM2 

Ved at tilsætte nitrat til en kultur af D. multivorans undersøges, hvorvidt bakterien kan reducere 

nitrat, samt om sulfatreduktionen inhiberes af en eventuel nitritakkumulering. Endvidere undersøges 

det, om tidspunktet for dosering af nitrat har nogen betydning. Opformering af D. multivorans, 

prøvetagning og analyse foretages i henhold til afsnit 2.2 og 2.4.  Sammenligning af OD600 og SRR 

Figur 3.2.1.1 Nitrittolerance hos D. multivorans 
dyrket i sulfatholdigt medie ved 30° C. Nitrit-
koncentrationen i prøverne er henholdsvis 0 (A), 
50 (B), 100 (C), 500 (D) og 1200 (E) µM. 
Bemærk at prøve C har et højere sulfatindhold, da 
prøven stammer fra en anden forsøgsrunde.  
Sulfatreduktionsrate (SRR). Nitritreduktionsrate 
(NiRR).  Sulfat,  Nitrit,  OD600 
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i prøverne uden nitrat (Figur 3.2.2.1 A) og med nitrat (Figur 3.2.2.1 B og C) viser, at tilsætning af 

nitrat ikke umiddelbart påvirker væksten. Data i Figur 3.2.2.1 D stammer fra en anden 

forsøgsrunde, og OD600 samt SRR adskiller sig derfor en smule i forhold til de tre andre prøver. 

Med hensyn til nitrat doseringstidspunktets betydning er resultaterne tvetydige. I prøverne tilsat 

nitrat efter 0 timer (Figur 3.2.2.1 B) og 143 timer (Figur 3.2.2.1 D) starter nitratreduktionen først, 

når alt sulfat i mediet er opbrugt. I modsætning hertil reduceres nitrat og sulfat samtidig i prøven 

tilsat nitrat efter 69 timer(Figur 3.2.2.1 C). Reduktionen af nitrat medfører ikke nitritakkumulering, 

og der observeres ingen inhibering af sulfatreduktionen.  
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Figur 3.2.2.1 Sulfat og nitritreduktion i D. multivorans prøver (DM) tilsat ca. 1mM nitrat. Nitrat blev tilsat efter 0, 69 
og 143 timer. DM uden nitrat (A), DM + 1mM nitrat tid 0 (B), DM + 1mM nitrat tid 69 (C), DM + 1mM nitrat tid 143 
(D). Sulfatreduktionsrate (SRR). Nitratreduktionsrate (NARR).  Sulfat,  Nitrit,  Nitrat,  OD600    
 
3.2.3 Nitrit og nitrat som elektronacceptor - Forsøg DM4 
På baggrund af forsøgene DM1 og DM2 fremgår det, at D.multivorans kan fjerne nitrit og nitrat fra 

vækstmediet. Imidlertid hersker der uklarhed om, hvorvidt D.multivorans kan vokse ved at benytte 

nitrit eller nitrat som elektronacceptor, eller om det blot omdannes som en del af en 
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afgiftningsproces. For at afklare denne problemstilling opstilles et eksperiment, hvor D.multivorans 

først opformeres fermentativt, i laktatholdigt, sulfatfrit basismedie, hvorefter bakterierne overføres 

til nyt sulfatfrit medie tilsat natriumbenzoat samt nitrit eller nitrat. For at undersøge om bakteriernes 

evne til at omsætte sulfat, nitrit og nitrat ændres under den fermentative vækst, laves der 

kontrolforsøg, hvor prøverne tilsættes sulfat som elektronacceptor. Endvidere opstilles et sterilt 

kontrolforsøg, for at sikre at eventuel reduktion af for eksempel nitrit ikke skyldes en kemisk 

reaktion i mediet. Opformering af D. multivorans, prøvetagning og analyser foretages i henhold til 

afsnit 2. Figur 3.2.3.1 viser, at D. multivorans kan fjerne henholdsvis nitrit (Figur 3.2.3.1 A) og 

nitrat (Figur 3.2.3.1 B) fra vækstmediet under sulfatfri forhold. Imidlertid ses der ingen biomasse 

tilvækst i de to prøver, hvilket indikerer, at bakterien ikke kan anvende nitrit og nitrat som 

elektronacceptor. Til trods for den manglende biomassetilvækst må reduktionen af nitrit og nitrat 

tilskrives biologisk aktivitet, da der ikke forsvinder sulfat, nitrit eller nitrat i det sterile kontrolforsøg 

(Figur 3.2.3.1 F). Reduktionen af sulfat, nitrit og nitrat i kontrolforsøgene, dyrket i sulfatholdigt 

medie, (Figur 3.2.3.1 C, D og E) viser, at den fermentative vækst ikke nedsætter D. multivorans’ 

levedygtighed. En bemærkelsesværdig ting i dette forsøg er prøven tilsat sulfat og nitrit (Figur 

3.2.3.1 E), der adskiller sig fra hidtidige forsøg, ved at sulfatreduktionen genoptages efter ca. 250 

timers nitritinhibering. Prøven adskiller sig endvidere ved, at biomasse tilvæksten ikke stopper, når 

der tilsættes nitrit, hvilket ikke tidligere er observeret ved nitritkoncentrationer over 100 µM. At der 

observeres vækst, imens sulfatreduktionen er inhiberet, indikerer, at bakterierne kan generere energi 

på anden vis, eventuelt ved at fermentere rester af laktat tilsat under den fermentative dyrkning. 

Undersøgelse af kromatogrammer fra ionkromatografanalysen afslørede imidlertid ikke, hvorvidt 

prøverne indeholdt rester af laktat.  
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Figur 3.2.3.1 Undersøgelse af D. multivorans (DM) vækst i basismedie tilsat benzoat som elektrondonor og nitrit (A) 
eller nitrat (B) som elektron acceptor. Graferne C, D og E repræsenterer DM prøver, som er dyrket fermentativt og 
efterfølgende tilsat sulfat, nitrit og nitrat. DM tilsat sulfat (C). DM tilsat sulfat og 10 mM nitrat (D). DM tilsat sulfat og 
0,8 mM nitrit. Sterilkontrol (F).  Sulfat,  Nitrit,  Nitrat,  OD600    
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3.2.4 Laktats betydning i forbindelse med nitritinhibering - Forsøg DM3 

I forsøg DM3 undersøges, om tilsætning af laktat til vækstmediet bevirker, at bakterierne kan 

overleve nitritinhibering gennem længere tid og efterfølgende genoptage reduktionen af sulfat. I 

forsøget opformeres D. multivorans i sulfatholdigt medie, hvorefter der tilsættes henholdsvis nitrit 

og laktat. Opformering af D. multivorans, prøvetagning og analyser foretages i henhold til afsnit 2. 

Ved tilsætning af ca. 0,5 mM nitrit til en aktiv kultur af D. multivorans observeres en øjeblikkelig 

inhibering af sulfatreduktionen (Figur 3.2.4.1 A) samt et stop i tilvæksten af biomasse. Det tilsatte 

nitrit blev reduceret langsomt, men var endnu ikke opbrugt ved forsøgets afslutning. Tilsætning af 

1,5 mM nitrit til en D. multivorans kultur, opformeret i laktatholdigt medie (Figur 3.2.4.1 B), 

inhiberer sulfatreduktionen og medfører et lille fald i væksthastigheden. Da laktat omsættes i det 

tidsrum, hvor sulfatreduktionen er nitritinhiberet, antages det, at laktat danner grundlag for den 

observerede biomassetilvækst. Det tilsatte nitrit reduceres i løbet af 250 timer, hvorefter 

sulfatreduktionen genoptages. Kontrolforsøgene uden laktat(Figur 3.2.4.1 C) og med laktat (Figur 

3.2.4.1 D) viser, at sulfat reduceres en smule langsommere ved tilstedeværelse af laktat. Bemærk, at 

de målte laktatkoncentrationerne er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden skyldes, at 

prøvens indhold af laktat og acetat, som har næsten samme retentionstid, ikke kan adskilles 

fuldstændig ved analyse på ionkromatografen.  
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Figur 3.2.4.1 Undersøgelse af, hvorvidt D. multivorans (DM) kan overleve længere tids nitritinhibering og 
efterfølgende genoptage reduktionen af sulfat, når vækstmediet tilsættes laktat. DM tilsat 0,5 mM nitrit (A). DM tilsat 
laktat og 1,5 mM nitrit (B). DM (C). DM tilsat laktat (D).  Sulfat,  Nitrit,  Laktat,  OD600    
 
 
3.2.5 Sulfid / nitrit reaktion - Forsøg KM1 

Da der i D. multivorans (Figur 3.2.5.1) og 

Maglemølleforsøgene (Figur 3.2.5.2) adskillige 

gange blev observeret gulfarvning af prøverne efter 

tilsætning af nitrit, blev det besluttet at undersøge, 

hvorvidt denne reaktion medvirkede til at fjerne 

nitrit i prøverne. Den gule farve i prøverne 

intensiveres ved stigende nitritkoncentration og 

registreres kun, hvis der samtidig produceres sulfid. 

Forsøgsopsætning og prøvetagning blev udført i 

henhold til afsnit 2. Resultaterne fra forsøg KM1 
Fig.3.2.5.1 Gulfarvning af D.multivorans (DM) 
prøver efter nitrittilsætning. Øverste: intet nitrit. 
Nederst: 3 dage efter tilsætning af nitrit. Flaskernes 
indhold fra venstre mod højre: Sterilkontrol; DM; 
DM+0,5; 1; 2; 5; 7,5; 10; 15; og 20 mM NO2

- 
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viste at dannes gul farve og svæv i begge prøver, 

imidlertid forsvinder der kun 7 µM nitrit i prøve 1 

(Tabel 3.2.5.1), hvilket er så lidt at det kan 

skyldes usikkerheder i forbindelse med 

prøvetagning og analyse. I prøve 2 forsvinder der 

57 µM nitrit i løbet af 815 timer. 

Reaktionsproduktet er ukendt, men den gule farve 

taget i betragtning er der sandsynligvis tale om et 

svovlprodukt. 
 
Tabel 3.2.5.1 Undersøgelse af, hvorvidt der fjernes nitrit fra en steril medieprøve tilsat sulfid og nitrit.  
Prøve Tid (timer) Nitrit (µM) Nitrit reduktionsrate 

(µM/time) 
Gul farve Udfældning 

0 733 1 
574 726 

0,012 Ja Ja - uklart svæv 

0 688 2 
815 631 

0,070 Ja Ja - uklart svæv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2.5.2 Gulfarvning af pu336-pulpprøver 6 
dage efter tilsætning af nitrat. Nitratkoncentration i 
prøverne, fra venstre, 0; 0,5; 1; 2; 5; og 7,5 mM. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Maglemølle 
Til afsværtningsprocessen benyttes vand fra Susåen, og der introduceres derfor konstant 

sulfatreducerende bakterier via vandet til processen. Desuden recirkuleres procesvandet flere gange 

fra loop 2 til loop 1, mens overskydende vand opbevares i buffertanken, indtil det genanvendes. 

Under afsværtningsprocessen tilsættes natriumdithionit, som er en svovlforbindelse, der effektivt 

kan udnyttes af sulfatreducerende bakterier. Kombinationen af disse faktorer medvirker til at skabe 

gode vækstforhold for sulfatreducerende bakterier og dermed sulfiddannelse i Maglemølle. 

 

4.1.1 Betydningen af recirkulering 

For at kunne forebygge mikrobielle problemer i et processystem er det nødvendigt at have kendskab 

til, hvor i systemet de problemskabende bakterier vokser. Ved undersøgelse af prøvemateriale fra 

henholdsvis buffertanken, loop 1 og loop 2 blev det vurderet, om der foregik sulfatreduktion i hele 

proceslinjen, eller om det eksempelvis var begrænset til bestemte segmenter i proceslinjen. På 

baggrund af resultaterne fra forsøg MM1 (Figur 3.1.1.1, Figur 3.1.1.2 og Figur 3.1.1.3) fremgår det, 

at sulfatreduktion var udbredt i hele produktionsanlægget, hvorfor eventuelle tiltag til at inhibere de 

sulfatreducerende bakteriers vækst bør omfatte hele procesanlægget. Da der under 

afsværtningsprocessen først tilsættes dithionit i loop 2 (Figur 1.5.1), burde der ikke være basis for 

vækst af sulfatreducerende bakterier i større omfang i processens start (loop 1). Den omfattende 

recirkulation af procesvandet bevirker imidlertid, at bakterier og dithionitholdigt vand fra loop 2 

overføres til loop 1 og buffertanken. I buffertanken blandes vandet fra loop 2 med vand fra Susåen 

og rensningsanlægget samt overskydende procesvand fra de foregående afsværtningstrin, inden det 

genbruges til pulpning af papir. Recirkuleringen af procesvandet bevirker således, at de 

sulfatreducerende bakterier får en længere opholdstid i procesanlægget og dermed kan bidrage til 

sulfidemission gennem længere tid. Betydningen af recirkulering i forhold til lugtafgivelse afspejles 

også i Maglemølles miljørapporter fra 2006 og 2007. I 2006 blev procesvandet recirkuleret ca. 6 

gange, og virksomheden kunne med undtagelse af sulfidemissionen (3 µg/m3) overholde deres 

lugtgodkendelse (Dalum). I 2007 blev recirkuleringen af procesvandet øget til ca. 13 gange, og 

samtidig steg den gennemsnitlige lugtemission med ca. 60 %, hvilket medførte, at lugtgodkendelsen 

ikke længere kunne overholdes. Sulfidemissionen i 2007 var 4 µg/m3 (Dalum). Problemet med 
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øgede lugtgener ved recirkulering af procesvand er et velkendt fænomen i papirindustrien og 

således ikke enestående for Maglemølle (Klahre et al. 1996; Klahre et al. 1997). 

 

4.1.2 Temperaturens betydning for omsætningen af sulfat 

Inkubation af pulprøverne ved henholdsvis 40° og 60° C viste, at sulfat blev reduceret hurtigere i 

alle pulpprøver (Figur 3.1.1.1, Figur 3.1.1.2 og Figur 3.1.1.3) ved en temperatur på 60° C, hvilket 

indikerer, at pulpen primært indeholdt termofile bakterier. Den højeste sulfatreduktionsrate (SRR), 

92 µM/time blev fundet i p72-pulpprøven inkuberet ved 60° C. I prøverne fra pu336 og 

buffertanken inkuberet ved 60° C blev SRR beregnet til henholdsvis 59 og 67 µM/time. Ved 

beregning af SRR blev der ikke taget højde for forskelle i substrat og pulpmængde samt antallet af 

bakterier. Der er således ikke tale om specifikke rater, hvilket bevirker, at raterne kan bruges som 

retningslinjer men ikke giver et præcist billede af omsætningshastigheden. Temperaturtolerancen 

for sulfatreducerende bakterier i pulpen blev nærmere undersøgt i forsøg MM4 (Figur 3.1.4.1) ved 

at inkubere pulpprøverne i et temperaturinterval fra ca. 35 til 90° C. Temperaturforsøget viste, at 

der i p72- og pu336-pulpprøverne forekom sulfatreduktion ved temperaturer op til henholdsvis 69° 

C og 71° C, hvilket understøtter antagelserne fra forsøg MM1 om, at pulpen indeholder termofile 

sulfatreducerende bakterier. Da reduktion af sulfat blev benyttet som kriterium for vækst i forsøg 

MM4, kan det ikke udelukkes, at bakterier i pulpprøverne kan overleve ved højere temperaturer blot 

uden at foretage sulfatreduktion. Et mere retvisende billede af temperaturtolerancen kunne være 

opnået ved at opvarme pulpprøverne til høj temperatur i ca. 45 minutter, svarende til den tid, hvor 

pulpen opvarmes i forbindelse med blegning, og efterfølgende inkubere dem ved 60° C og måle en 

eventuel sulfatreduktion. Da fjernelse af sulfat fra prøverne blev benyttet som kriterium for 

mikrobiel sulfatreduktion, blev det i en enkelt pulpprøve undersøgt, hvorvidt det omsatte sulfat 

kunne genfindes som sulfid. Ved analyse af en p72-pulpprøve (Figur 3.1.1.1 B), hvor der blev 

omsat ca. 3 mM sulfat, blev der genfundet ca. 2 mM som sulfid. Af det resterende sulfat, der ikke 

kan genfindes som sulfid, antages en vis del at være assimileret af bakterierne. Endvidere kan 

analyseresultatet være en anelse for lavt, i tilfælde af at det udfældede sulfid ikke resuspenderes 

fuldstændig inden analysen. Slutteligt må der forventes at være en vis afdampning af sulfid i 

forbindelse med prøvetagningen samt under inkubationen, da den anvendte serumprop ikke er 100 

% gastæt. Et præcist overblik over, hvad det tilsatte sulfat benyttes til, og hvor det forsvinder hen, 

vil kræve et tracer-forsøg, hvor omsætningen af radioaktivt mærket 35SO4
2- følges. På baggrund af 

et tracer-forsøg vil det også være muligt at beregne mere præcise sulfatreduktionsrater.   
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4.1.3 Effekt af nitrattilsætning – Forsøg MM1 

Nitrat skal reduceres til nitrit for at inhibere de sulfatreducerende bakterier, og anvendelsen af nitrat 

forudsætter derfor, at pulpen indeholder nitratreducerende bakterier, der kan producere og udskille 

nitrit til pulpen. Det udskilte nitrit kan så efterfølgende inhibere de sulfatreducerende bakteriers 

sulfitreduktase, hvilket på sigt fører til nedsat sulfidemission (Afsnit 1.4.2). Effekten af 

nitrattilsætning til p72- og Pu336-pulpprøver blev undersøgt i forsøgene MM1 og MM2. 

Resultaterne fra forsøg MM1 (Figur 3.1.1.1, Figur 3.1.1.2 og Figur 3.1.1.3) er uklare, med hensyn 

til hvorvidt nitrat kan bruges til at nedbringe sulfidproduktionen i Maglemølleanlægget. Efter 

tilsætning af 10 mM nitrat til p72-pulprøven (Figur 3.1.1.1 C) blev der observeret en lang lagfase 

(185 timer), inden sulfat- og nitratreduktionen startede. Den lange lagfase betød, at der kun var et 

enkelt målepunkt, efter at sulfatreduktionen startede, og der kan således ikke udledes noget på 

baggrund af p72-pulpprøven. Årsagen til den lange lagfase er ukendt. Ved tilsætning af 10 mM 

nitrat til en pu336-pulpprøve (Figur 3.1.1.2 C) blev der observeret nitratreduktion under hele 

forsøgets forløb men kun en begrænset nitritakkumulering i forsøgets første 150 timer. Pulpprøvens 

indhold af sulfat blev i forsøgets første 50 timer reduceret sideløbende med nitrat, hvorefter 

sulfatreduktionen stagnerede. Sulfatreduktionen stoppede på et tidspunkt, hvor pulpen kun 

indeholdt ca. 50 µM nitrit. Om denne nitrit koncentration var høj nok til at forårsage nitritinhibering 

af de sulfatreducerende bakterier, vides ikke. Myhr et al. (2002) har imidlertid tidligere påvist 

nitritinhibition hos en population af sulfatreducerende bakterier fra et oliefelt eksponeret for 75 µM 

nitrit, hvilket sandsynliggør, at der også kan forekomme nitritinhibition ved 50 µM nitrit. En mulig 

forklaring på den stagnerede sulfatreduktion kunne være et fald i pH som følge af fermenterende 

bakteriers aktivitet. I henhold til pH-målinger fra forsøget (data ikke vist) blev der under forsøget 

kun målt et mindre pH-fald: fra 7,8 til 7,1. Tidligere studier af Maglemølle-pulpprøver (Tang & 

Jørgensen 2005) har vist, at sulfatreduktionen uden problemer kan forløbe ved pH 6, og det 

forekommer derfor usandsynligt, at bakterierne i dette forsøg skulle være inhiberede ved pH 7,1. 

Alternativt kunne de sulfatreducerende bakterier være sulfidinhiberede (Reis et al. 1992), men da 

der ikke blev observeret inhibering i prøverne uden nitrat (Figur 3.1.1.2 A og B), hvor der blev 

omsat tilsvarende mængder sulfat, fremstår det usandsynligt, at bakterierne skulle være 

sulfidinhiberede. I pu336-pulpprøven tilsat nitrat (Figur 3.1.1.2 C) blev SRR beregnet til 210 

µM/time, hvilket er ca. 3,5 gange højere end raten for den tilsvarende prøve uden nitrat (Figur 

3.1.1.2 B). Den høje SRR indikerer, at pulpprøven har et højt indhold af sulfatreducerende 

bakterier, samt at bakterierne har en høj metabolisk aktivitet. 
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En mulig effekt ved tilsætning af nitrat til et processystem er, at væksten af heterotrofe 

nitratreducerende bakterier (hNRB) stimuleres, hvilket kan medføre substratinhibering af de 

sulfatreducerende bakterier, da hNRB generelt har højere affinitet for de tilgængelige 

elektrondonorer (Cord-Ruwisch et al. 1988). Den samtidige sulfat- og nitratreduktion observeret i 

forsøg MM1 (Figur 3.1.1.2 C) indikerer imidlertid, at de sulfatreducerende bakterier i pulpen ikke 

er substratinhiberede. 

 

4.1.4 Effekt af nitrattilsætning – Forsøg MM2 

Til trods for at der blev anvendt samme forsøgsopsætning i forsøg MM2 (Figur 3.1.2.1) og MM1 

(Figur 3.1.1.1 og Figur 3.1.1.2), blev der opnået vidt forskellige resultater. Tilsætning af nitrat til 

pulpprøverne i forsøg MM2 resulterede i en hurtig nitratreduktion med efterfølgende akkumulering 

af nitrit (Figur 3.1.2.1). Den kraftige nitritakkumulering inhiberede sulfatreduktionen fra forsøgets 

start. Den hurtige omsætning af nitrat indikerer tilstedeværelsen af en stor og meget aktiv 

population af nitratreducerende bakterier. En mulig forklaring på de forskellige resultater kan være 

populationsændringer i pulpen. Udtagelsen af pulpprøver på Maglemølle til forsøg MM1 og MM2 

blev foretaget med ca. 1½ måneds mellemrum, og det kan derfor ikke udelukkes, at den mikrobielle 

population i pulpen havde ændret sig en smule imellem de to forsøg.  

 

4.1.5 Nitrittolerance – Maglemølle 

Undersøgelse af nitrittolerancen hos sulfatreducerende bakterier i p72- (Figur 3.1.3.2) og pu336-

pulpprøver (Figur 3.1.2.1) viste, at sulfatreduktionen blev midlertidig inhiberet ved tilsætning af 2,5 

mM nitrit. Genoptagelse af sulfatreduktionen viser at tilsætning af nitrit til Maglemølleanlægget 

kun vil nedsætte sulfidemissionen midlertidig med mindre der tilsættes nitrit løbende.  

Generelt var p72-pulpprøverne lidt længere tid om at overvinde nitritinhiberingen end pu336-

prøverne. Da SRR for prøver inkuberet med og uden nitrit var i samme størrelsesorden nedsætter 

nitrit tilsyneladende ikke bakteriernes evne til at reducere sulfat. I enkelte prøver tilsat nitrit blev der 

endda målt højere SRR end i kontrollen.  

 

4.2 Desulfococcus multivorans 
Resultaterne fra Maglemølleforsøgene viste, at sulfatreduktionen i pulpen kunne inhiberes ved 

tilsætning af nitrit. Imidlertid var der tale om et komplekst system med en forskelligartet mikrobiel 

population, hvor mange ubekendte faktorer kunne influere på omsætningen. For at få en bedre 



 63

indsigt i nitrat og nitrits påvirkning af sulfatreduktionen blev der inddraget studier af en D. 

multivorans-renkultur.  

 

4.2.1 Effekt af nitrattilsætning D. multivorans 

Tilsætning af nitrat til en D. multivorans-kultur dyrket henholdsvis med og uden sulfat viste, at  

D. multivorans kunne reducere nitrat både i en sulfatholdig (Figur 3.2.2.1 B, C og D) og i en 

sulfatfri kultur (Figur 3.2.3.1 B). I overensstemmelse med tidligere studier (Widdel 2005) blev det 

fundet, at D. multivorans ikke kunne vokse ved at benytte nitrat som terminal elektronacceptor i 

fraværet af sulfat (Figur 3.2.3.1 B). Nitratreduktion er tidligere observeret hos forskellige slægter af 

sulfatreducerende bakterier som Desulfovibrio (Keith & Herbert 1983), Desulfobulbus (Widdel & 

Pfennig 1982) og Desulfobacterium (Szewzyk & Pfennig 1987), men var i disse tilfælde knyttet til 

vækst. Den manglende vækst hos D. multivorans i forbindelse med nitratreduktion stiller således 

spørgsmål til, om den observerede nitratomsætning overhovedet skyldes tilstedeværelse af en 

nitratreduktase, eller om nitrat blot reduceres ved en utilsigtet reaktion i mediet. Hvorvidt D. 

multivorans har en nitratreduktase eller ej, kan ikke afgøres på baggrund af de tilgængelige data fra 

forsøg MM3. Spørgsmålet om, hvorvidt D. multivorans har en nitratreduktase, kan afklares ved at 

undersøge, om bakterien er i besiddelse af enten nap- eller nar-generne, som koder for henholdsvis 

periplasmisk og membranbundet nitratreduktase. Endvidere står det uafklaret, om den observerede 

nitratreduktion eventuelt er knyttet til en ATP-produktion, der sikrer, at bakterien kan overleve, men 

som er for lille til at understøtte vækst. Ved at sammenholde de forskellige SRR i forsøg DM2 

(Figur 3.2.1.1) fremgår det, at tilstedeværelsen af nitrat tilsyneladende ikke påvirker 

sulfatreduktionen eller hastigheden heraf. Nitratreduktionsraterne (NaRR) var generelt lave (0,9-1,7 

µM/time), dog med en enkelt undtagelse. Den høje NaRR (41 µM/time) beregnet i prøve C (Figur 

3.2.1.1 C) kunne tyde på, at kulturen var blevet kontamineret med en nitratreducerende bakterie. 

Mikroskopering af prøven viste kun tilstedeværelse af en celletype, hvilket usandsynliggør men 

ikke udelukker, at prøven skulle være kontamineret.  

 

4.2.2 Nitrit som terminal elektronacceptor 

Reduktion af nitrit til ammonium kan hos nogle sulfatreducerende bakterier, som D. desulfuricans 

CSN (Krekeler & Cypionka 1995), knyttes til ATP-produktion og vækst (Seitz & Cypionka 1986). 

Hos D. multivorans, dyrket sulfatfri med benzoat og nitrit som henholdsvis elektrondonor og  

-acceptor, blev der imidlertid ikke observeret biomassetilvækst (Figur 3.2.3.1 A), hvilket indikerer, 
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at D. multivorans ikke eller kun i mindre omfang genererer ATP ved nitritreduktion. Den 

manglende vækst på kombinationen benzoat og nitrit udelukker dog ikke, at D. multivorans 

muligvis kan benytte nitrit som terminal elektronacceptor i kombination med en lettere omsættelig 

elektrondonor som H2. 

 

4.2.3 Nitrittolerance og betydningen af laktattilsætning 

Undersøgelse af nitrittolerancen hos D. multivorans viste, at nitritkoncentrationer op til 100 µM 

inhiberede sulfatreduktionen kortvarigt (Figur 3.2.1.1 B og C). Sulfatreduktionen i de pågældende 

prøver blev genoptaget 3-4 timer senere, da det tilsatte nitrit var blevet omsat. Ved 

nitritkoncentrationer på 500 µM og derover blev sulfatreduktionen inhiberet men blev efterfølgende 

ikke genoptaget (Figur 3.2.1.1 D og E). D. multivorans-prøverne adskilte sig således i forhold til 

Maglemølle-pulpprøverne ved ikke at være i stand til at genoptage reduktionen af sulfat efter 

længere tids nitritinhibering. En mulig forklaring herpå kunne være, at ATP-lagrene i D. 

multivorans blev udtømt under nitritinhiberingen, og bakterierne derfor døde af energimangel, da de 

på grund af nitritinhiberingen var forhindrede i at generere nyt ATP ved sulfatreduktion. 

Forklaringen på, at der ikke blev observeret en tilsvarende inhibering i pulpprøverne, er med stor 

sandsynlighed, at de sulfatreducerende bakterier kontinuerligt forsynes med fermenterbare fedtsyrer 

fra andre bakterier i pulpen og dermed ikke er ATP-begrænsede. Resultaterne fra forsøg DM3 

(Figur 3.2.4.1), hvor omsætningen af nitrit og sulfat i to D. multivorans-prøver med og uden laktat 

blev undersøgt, bekræfter ovenstående antagelse. Tilstedeværelse af laktat i mediet betød, at 

bakterierne kunne generere ATP ved fermentering og dermed overleve nitritinhibering gennem 

længere tid (Figur 3.2.4.1) med efterfølgende genoptagelse af sulfatreduktionen. Tilsvarende 

tendens blev observeret af Kaster et al. (2007). I forbindelse med ovenstående inhiberingsforsøg 

blev det antaget at D. multivorans reducerer nitrit til ammonium, men eftersom prøvernes indhold af 

ammonium ikke blev målt, fremstår det uvist, hvor det omsatte nitrit er forsvundet hen. Da 

bakterien bruger ammonium som kvælstofkilde, er det imidlertid tvivlsomt om det overhovedet vil 

være muligt at måle en stigning i ammoniumkoncentrationen. Omsætningen af nitrit vil kunne 

følges præcis ved at monitere omsætningen af radioaktivt mærke nitrat.        

 

4.2.4 Sulfid/nitrit-reaktion – Forsøg KM1 

I forbindelse med både Maglemølle- og D. multivorans-prøverne blev der under forsøgenes forløb 

observeret en tiltagende gul farve samt et hvidligt svæv i prøverne tilsat nitrat eller nitrit. Da 
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fænomenet kun forekom i nitrat- eller nitritholdige prøver, antages det, at farven skyldes en reaktion 

mellem sulfid og nitrit. Den gule farve blev ikke dannet ved tilsætning af nitrit til en sterilkontrol. 

Både den gule farve og svævet forsvandt fra prøverne efter et par måneder. Fænomenet er nævnt i et 

par studier, Kaster et al. (2007) og Reinsel et al. (1996), hvor farvedannelsen i begge tilfælde 

knyttes til sulfidoxidation. Reinsel et al. (1996) foreslår, at fremkomsten af den gule farve skyldes 

en reaktion mellem sulfid og nitrit, hvorved der produceres elementært svovl i henhold til 

nedenstående reaktion. 

3H2S + 3HS- + 4NO2
- + 7H+    0,75S8

0 + 2N2 + 8H2O      

Imidlertid hersker der tvivl om, om ovenstående reaktion kan forklare fænomenet, da Reinsel et al. 

(1996) ikke kunne gentage deres forsøg med tilsvarende resultater.  

Resultater fra forsøg KM1, hvor hypotesen om at der dannes en gul farve ved reaktion mellem nitrit 

og sulfid blev undersøgt, viste at der kun forsvandt en meget lille mængde at det tilsatte nitrit. I 

forsøg 1 (Tabel 3.3.1) blev der således observeret gul farve og svæv, men der forsvandt kun 7 µM 

nitrit (0,012 µM/time). Mængden af nitrit der forsvandt i forsøg 1 er så lille, at det kan skyldes 

analyseusikkerhed. I forsøg nummer to (Tabel 3.3.1) blev der ligeledes observeret gul farve og 

svæv, men der forsvandt ca. 50 µM nitrit fra prøven (0,070 µM/time). Den præcise forklaring på 

fænomenet står således uafklaret hen, men den gule farve og svævet indikerer, at der sandsynligvis 

dannes en blanding af elementært svovl og polysulfid.   

 

4.3 Nitratinhibering 

Effekten af nitrat- og nitrit-tilsætning til populationer af sulfatreducerende bakterier er blevet 

undersøgt i talrige studier, eksemplificeret ved Greene et al. (2003), Hubert et al. (2005) og Nemati 

et al. (2001) med flere. Resultaterne af de forskellige studier er svært sammenlignelige på grund af 

forskelle i forsøgsopsætningen og anvendte bakteriekulturer samt en lang række andre parametre. 

Der er således rapporteret om nitritinhibering ved så forskellige koncentrationer som 75 µM (Myhr 

et al. 2002) og 20 mM (Hubert et al. 2003). Tilsvarende er der stor forskel i den tid, som 

bakteriepopulationer inhiberes ved tilsætning af inhibitor. Til trods for disse forskelle er den 

gennemgående tendens i ovenstående og en lang række andre studier, at sulfatreducerende bakterier 

kan inhiberes ved tilsætning af nitrat eller nitrit. Da det ikke er lykkedes, at finde litteratur 

omhandlende sulfidemission og nitratinhibering i fuld skala papirfabrikker, er det uvist om 

nitratinhibering i praksis er muligt. Et af de steder, hvor man med succes har benyttet nitrat til at 

inhibere aktiviteten af sulfatreducerende bakterier, er offshore-olieindustrien (Larsen et al. 2004). 
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Til trods for at olieudvinding og afsværtning af papir ikke umiddelbart minder om hinanden, er der 

alligevel en række lighedspunkter. Således er der i begge tilfælde tale om kvælstofbegrænsede 

anaerobe miljøer med et stort indhold af potentielle elektrondonorer. Endvidere tilføres begge 

miljøer kontinuerligt elektronacceptorer i form af henholdsvis sulfat og dithionit, hvilket giver de 

sulfatreducerende bakterier gode vækstmuligheder. Baseret på data fra olieindustrien, diverse 

studier og egne undersøgelser vurderes det, at tilsætning af nitrat eller nitrit til Maglemølleanlægget 

vil kunne nedbringe sulfidemissionen fra anlægget midlertidigt. Da sulfatreducerende bakterie 

inhiberes af nitrit, er første forudsætning for at nedbringe sulfidemissionen, ved hjælp af 

nitrattilsætning, tilstedeværelse af bakterier, som kan reducere nitrat til nitrit. Da pulpen i henhold 

til forsøg MM2 (Figur 3.1.2.1) indeholder nitratreducerende bakterier bør tilsætning af nitrat kunne 

medvirke til at inhibere sulfidproduktionen. Eventuelt kunne pulpen inokuleres med en kultur af 

nitratreducerende-sulfidoxiderende bakterier (NR-SOB), hvorved man både får dannet nitrit og 

fjernet sulfid. Da der forekommer sulfidproduktion i buffertanken samt i loop 1 og loop 2 er det 

nødvendigt, at pulpen indeholder nitrit under hele afsværtningsprocessen for at sikre en optimal 

inhibering. Dette vil kunne sikres ved at tilsætte nitrat flere forskellige steder under processen, frem 

for bare at tilsætte nitrat i starten af processen. Selv om tilsætning af nitrat til afsværtningsanlægget 

med stor sandsynlighed vil medføre et fald i sulfidemissionen på kort sigt er det tvivlsomt om der 

kan opnås en permanent reduktion. Laboratorie forsøg med nitritinhiberede pulpprøver (Figur 

3.1.3.1 og Figur 3.1.3.2) viste at sulfatreduktionen genoptages når der ikke længere er nitrit tilstede. 

For at opretholde den inhiberende effekt er det derfor nødvendigt at tilsætte nitrat med jævne 

mellemrum, hvilket gør metoden mere urentabel på grund af øgede udgifter til nitrat. Hyppig 

tilsætning af nitrat kan medføre en ændring af den mikrobielle population, hvilket er et fænomen, 

der ofte observeres i forbindelse med nitratinhibering (Hubert et al. 2003; Hubert et al. 2005; 

Hubert & Voordouw 2007; Mohanakrishnan et al. 2008). Da ændringen typisk går i retningen af 

mere inhibitortolerante bakterier, må det formodes, at effekten af nitratinhibering vil falde med 

tiden. Et modtræk til opbygning af en nitrittolerant population af sulfatreducerende bakterier kan 

være at nitrattilsætningen engang i mellem kombineres med tilsætning af et biocid. Eksempelvis 

Bronopol, der er effektivt imod sulfatreducerende bakterier og samtidig har synergieffekt med nitrit 

(Greene et al. 2006). Bronopol inhiberer bakterierne ved at binde til thiol grupper i proteiner 

(Greene et al. 2006). For at undgå bakterierne udvikler resistens er det dog vigtigt at 

biocidbehandlingen ikke benyttes alt for ofte. Ved således at anvende biocid fjernes nitrittolerante 

bakterier fra anlægget, for en stund, hvorefter nitratinhibering atter burde være mulig. Det kan dog 
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ikke udelukkes, at der i afsværtningsanlægget findes nitrittolerante, biocidresistente bakterier som 

ikke påvirkes af ved tilsætning af inhibitorer. Et uafklaret spørgsmål er også hvorvidt der ved nitrat 

tilsætning vil blive dannet gul farve, som der blev observeret i laboratorieforsøgene, og om denne 

gule farve medfører misfarvning af pulpen.  

Med hensyn til virksomhedens rensningsanlæg burde det også være muligt at nedbringe 

sulfidemissionen derfra ved at tilsætte nitrat. Nitrattilsætningen vil sandsynligvis, som i selve 

afsværtningsanlægget, kun have positiv effekt indtil den mikrobielle population har tilpasset sig de 

nye forhold. Alternativt kan sulfid i rensningsanlægget fældes ved tilsætning af jern. Hvorvidt 

sulfidfældning påvirker slamkvaliteten, således det ikke kan bruges som gødning er uvist 

Baseret på inhiberingsforsøgene vurderes det at nitritkoncentrationen i pulpen skal være omkring 

0,5 mM (23mg/l) for at opnå en effektiv inhibering af sulfatreduktionen. Da der ved maksimal drift 

er ca. 2800 m3 procesvand i anlægget skal anlægget tilføres ca. 120 kg NaNO3 (Bilag 5), som 

efterfølgende skal reduceres til nitrit, for at opnå en startkoncentration på 0,5 mM nitrit. Baseret på 

den højeste NiRR målt i pulpprøverne fjernes der i hele anlægget ca. 11 kg nitrit pr. time eller ca. 

265 kg/døgn. Ved et forbrug på 260 kg nitrit/døgn skal anlægget dagligt tilføres ca. 490 kg NaNO3. 

Med en markedspris på ca. 260 kr. pr. 100 kg (Zhang et al. 2008) vil nitratbehandlingen koste ca. 

1300 kr./dag. Tallene fra ovenstående eksempel kan give en ide om mængden af nitrat der skal 

tilsættes, men da der er tale om et dynamisk system kan tallene ikke bruges i praksis.  
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5 Konklusion 

 

5.1 Maglemølle 
Aktiviteten af sulfatreducerende bakterier i pulp fra afsværtningsanlægget Maglemølle blev 

undersøgt med henblik på at afklare, hvorvidt sulfidemissionen fra anlægget kan nedbringes ved at 

tilsætte nitrat eller nitrit til pulpen. Bakteriernes aktivitet blev vurderet ved at måle omsætningen af 

henholdsvis sulfat, nitrat og nitrit ved hjælp af ionkromatografi og kolorimetriske assays.  

Aktivitetsmålinger i prøver udtaget henholdsvis i starten, midten og slutningen af proceslinjen viste 

alle tilstedeværelse af aktive sulfatreducerende bakterier. Undersøgelse af bakteriernes 

temperaturtolerance viste, at den øvre grænse for sulfatreduktion var 69° C i p72-pulpprøver og 71° 

C i pu336-pulpprøver. Endvidere blev det fundet, at sulfatreduktionen forløb hurtigere ved 60° C 

end ved 40° C. Tilsætning af nitrat til pulpprøverne resulterede i nitritakkumulering og inhibering af 

sulfatreduktionen. Ved tilsætning af nitrat til pulpprøverne blev der observeret simultan reduktion af 

sulfat og nitrat, hvilket indikerer, at de sulfatreducerende bakterier ikke var substratinhiberede.  

Bakteriernes nitrittolerance blev bestemt ved at tilsætte stigende mængder nitrit til pulpprøverne. 

Forsøget viste, at sulfatreduktionen i både p72- og pu336-pulpprøverne blev midlertidig inhiberede 

ved nitritkoncentrationer op til 2,5 mM. Sulfatreduktionen blev genoptaget, efter at det tilsatte nitrit 

var reduceret. På baggrund af forsøgsresultaterne vurderes det, at tilsætning af nitrat til 

Maglemølleanlægget kan bidrage til at nedbringe sulfidemissionen. Det formodes imidlertid, at 

tilsætning af nitrat til Maglemølleanlægget vil medføre et ”community shift” i retning af mere 

nitrat-/nitrit-tolerante bakterier, hvorfor der kun vil være tale om en midlertidig reduktion i 

sulfidemissionen.  

 

5.2 Desulfococcus multivorans 
Renkulturstudier af D. multivorans viste, at bakterien kunne reducere nitrat. Bakterien kunne dog 

ikke vokse ved at benytte nitrat og benzoat som henholdsvis terminal elektronacceptor og 

elektrondonor. Ligeledes var det ikke muligt at få bakterien til at vokse med nitrit som 

elektronacceptor. Undersøgelse af nitrittolerancen hos D. multivorans viste, at nitritkoncentrationer 

op til 100 µM inhiberede sulfatreduktionen i 3-4 timer, hvorefter sulfatreduktionen blev genoptaget. 

Nitritkoncentrationer på 500 µM og derover inhiberede sulfatreduktionen permanent. Tilsætning af 

laktat til vækstmediet forlængede den periode, hvor bakterien kunne overleve nitritinhibering og 

efterfølgende genoptage sulfatreduktionen. Det antages, at D. multivorans i laktatholdigt medie kan 
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overleve længere perioder med nitritinhibering ved at koble ATP-produktionen til 

laktatfermentering. 
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7 Bilag 
 
Bilag 1 – Basismedie (baseret på DSMZ medie 193 og 197). 
Basismediet er tilsvarende DM-mediet men er ikke tilsat sulfat og natriumbenzoat. 
 
Opløsning A: 
KH2PO4                         0.40     g 
NH4Cl                            0.60      g 
NaCl                              14.00    g 
MgCl2 x 6 H2O             2.60      g 
KCl                                1.00      g 
CaCl2 x 2 H2O               0.30      g 
Na2SeO3 x 5H2O  0.60 μg (anvend 0,57 ml 0,04 mM natriumselenit opløsning)  
Resazurin                      2.00      mg (100 μL ready made solution) 
Milli-Q vand              1780   ml 
 
Opløsning B: 
Spormetal opløsning SL-10 2.00 ml 
(se DSMZ medie 320) 
 
Solution C: 
NaHCO3 (bicarbonate)    10.00      g 
Milli-Q vand                    200.00  ml 
 
 
Opløsning E: 
Vitamin opløsning (se DSMZ medie141)   
B 12   2 ml 
Thiamin Chlorid  2  ml 
Vitamin mix  2 ml 
 
Opløsning F: 
Na2S x 9 H2O                     0.80  g  Natriumsulfid nonahydrat 
Milli-Q vand                    20.00   ml anvend 3 ml 0,5 M opløsning. 
 
Opløsning A: Alle ingredienser afvejes og overføres til ”omvendt” kolbe. Autoklaveres 1½ time. 
Opløsning C: NaHCO3 afvejes og opløses i MQ-vand. Gasfasen udskiftes med CO2.  
Opløsning F: Na2S x 9 H2O afvejes og opløses i MQ-vand. Gasfasen udskiftes med N2.  
Opløsning C og F autoklaveres i 100mL serumflaser lukket med en serumprop. 
Dithionit: Tilsæt 5 ml steril Milli-Q vand til vial med 0,22 g autoklaveret dithionit. 
 
Efter autoklavering afkøles (spand med is) mediet (Opløsning A) under omrøring. 
Gasfasen udskiftes med 90 % N2 / 10 % CO2. 
Opløsning B, C, E og F tilsættes opløsning A. 
Mediet tilsættes 0,6 ml dithionit pr 2 l medie. 
Mediets pH justeres til 7,1-7,4 – der skal tilsættes ca. 3 ml 1M HCl. 
Efter justering af pH slukkes for omrøringen og mediet tappes på sterile flasker. 
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Bilag 2 – DM-medie (baseret på DSMZ medie 193 og 197) 
 
Opløsning  A: 
 Na2SO4                            2.84  g  (10 mM)  
 KH2PO4                         0.40     g 
 NH4Cl                            0.60      g 
 NaCl                              14.00    g 
 MgCl2 x 6 H2O             2.60      g 
 KCl                                1.00      g 
 CaCl2 x 2 H2O               0.30      g 
Na-benzoat  1,20      g (4,2 mM)  
Na2SeO3 x 5H2O  0.60 μg (anvend 0,57 ml 0,04 mM natriumselenit opløsning)  
Resazurin                      2.00      mg (100 μL ready made solution) 
Milli-Q vand            1780   ml 
 
Opløsning B: 
Spormetal opløsning SL-10 2.00     ml 
(se DSMZ medie 320) 
 
Opløsning C: 
 NaHCO3 (bicarbonate)    10.00      g 
 Milli-Q vand                    200.00  ml 
 
 
Opløsning E: 
 Vitamin opløsning (se DSMZ medie 141)   
 B 12   2 ml 
 Thiamin Chlorid  2  ml 
 Vitamin mix  2 ml 
 
Opløsning F: 
 Na2S x 9 H2O                     0.80  g  Natriumsulfid nonahydrat 
 Milli-Q vand                    20.00   ml anvend 3 ml 0,5 M opløsning. 
 
Opløsning A: Alle ingredienser afvejes og overføres til ”omvendt” kolbe. Autoklaver 1½ time. 
Opløsning C: NaHCO3 afvejes og opløses i MQ-vand. Gasfasen udskiftes med CO2.  
Opløsning F: Na2S x 9 H2O afvejes og opløses i MQ-vand. Gasfasen udskiftes med N2.  
Opløsning C og F autoklaveres i 100mL serumflaser lukket med en serumprop. 
Dithionit: Tilsæt 5 ml steril Milli-Q vand til vial med 0,22 g autoklaveret dithionit. 
 
Efter autoklavering afkøles (spand med is) mediet (Opløsning A) under omrøring. 
Gasfasen udskiftes med 90 % N2 / 10 % CO2. 
Opløsning B, C, E og F tilsættes opløsning A. 
Mediet tilsættes 0,6 ml dithionit pr 2 l medie. 
Mediets pH justeres til 7,1-7,4 – der skal tilsættes ca. 3 ml 1M HCl. 
Efter justering af pH slukkes for omrøringen og mediet tappes på sterile flasker. 
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Bilag 3 - Oversigt forsøg MM1, MM2 og MM3 
De nedenstående tabeller viser en oversigt over de nitrat og nitritkoncentrationer, der benyttes for at 

inhibere sulfatreduktionen i forsøgene MM1, MM2 og MM3. De angivne koncentrationer er kun 

gældende umiddelbart efter tilsætning af inhibitor.  
Tabel 3.1 Tabellen viser mængden af nitrat tilsat forsøg MM1. Endvidere vises nitratkoncentrationen i pulpprøverne 
umiddelbart efter tilsætningen af nitrat. I forsøg MM1 undersøges, hvorvidt tilsætning af nitrat har nogen inhiberende 
effekt på sulfatreduktionen i pulpprøver fra Maglemølle. Endvidere undersøges temperaturens betydning for 
reduktionen af sulfat.  
Prøve Volumen pulpprøve 

(mL) 
NO3

-  
(mM) 

Volumen NO3
- tilsat 

p72 ≈ 300 0 --- 
p72 + 10 mM NO3

- ≈ 300 10 3 mL 1 M KNO3 
pu336 ≈ 300 0 --- 
pu336 + 10 mM NO3

- ≈ 300 10 3 mL 1 M KNO3 
Buffertank ≈ 300 0 --- 
 
Tabel 3.2 Tabellen viser mængden af nitrat tilsat forsøg MM2. Endvidere vises nitratkoncentrationen i pulpprøverne 
umiddelbart efter tilsætningen af nitrat. I forsøg MM2 undersøges, hvorvidt tilsætning af nitrat har nogen inhiberende 
effekt på sulfatreduktionen i pulpprøver fra Maglemølle.  
Prøve Volumen pulpprøve 

(mL) 
NO3

-  
(mM) 

Volumen NO3
- tilsat 

p72 ≈ 300 0 --- 
p72 + 10 mM NO3

- ≈ 300 10 3 mL 1 M KNO3 
pu336 ≈ 300 0 --- 
pu336 + 10 mM NO3

- ≈ 300 10 3 mL 1 M KNO3 
 
Tabel 3.3 Tabellen viser mængden af nitrit tilsat forsøg MM3. Endvidere vises nitritkoncentrationen i pulpprøverne 
umiddelbart efter tilsætningen af nitrit. MM3 forsøget bruges til at undersøge, hvorledes inhibitorkoncentrationen 
påvirker sulfatreduktionen. 
Prøve Volumen pulpprøve 

(mL) 
NO2

-  
(mM) 

Volumen NO2
- tilsat 

p72 ≈ 300 0 --- 
p72 + 50 µM NO2

- ≈ 300 0,05 1,5 mL 10 mM NaNO2
p72 + 100 µM NO2

- ≈ 300 0,1 3 mL 10 mM NaNO2 
p72 + 0,5 mM NO2

- ≈ 300 0,5 1,5 mL 100 mM 
NaNO2 

p72 + 1 mM NO2
- ≈ 300 1 3 mL 100 mM NaNO2 

p72 + 2 mM NO2
- ≈ 300 2 6 mL 100 mM NaNO2 

pu336 ≈ 300 0 --- 
pu336 + 50 µM NO2

- ≈ 300 0,05 1,5 mL 10 mM NaNO2
pu336 + 100 µM NO2

- ≈ 300 0,1 3 mL 10 mM NaNO2 
pu336 + 0,5 mM NO2

- ≈ 300 0,5 1,5mL 100 mM 
NaNO2 

pu336 + 1 mM NO2
- ≈ 300 1 3 mL 100 mM NaNO2 

pu336 + 2 mM NO2
- ≈ 300 2 6 mL 100 mM NaNO2 
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Bilag 4 - Oversigt forsøg DM1, DM2, DM3 og DM4 
De nedenstående tabeller viser en oversigt over de koncentrationer af sulfat, benzoesyre, nitrat, 

nitrit og laktat, der benyttes i forsøgene DM1 til DM4. De angivne koncentrationer er gældende ved 

forsøgenes starttidspunkt (T0). Undtaget herfra er nitrat og nitrit koncentrationerne, da tilsætning 

heraf i visse tilfælde sker efter forsøgets start, hvilket i så fald er markeret.  
Tabel 4.1 Tabellen viser startkoncentrationerne for sulfat, natriumbenzoat, nitrat og nitrit for forsøget DM1. Endvidere 
viser tabellen det volumen nitrit, der tilsættes til de enkelte serumflasker. DM1 forsøget bruges til at undersøge, 
hvorledes inhibitorkoncentrationen påvirker sulfatreduktionen. 
Prøve Medie vol. 

(mL) 
SO4

2-  
(mM) 

Natriumbenzoat 
(mM) 

NO2
- / NO3

- 
(mM) 

Volumen NO2
- 

/ NO3
- tilsat 

D.multivorans ≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 0 0 
D.multivorans + 
50 µM NO2

- 
≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ≈ 0,05 0,5 mL 10 mM 

NaNO2 
D.multivorans + 
100 µM NO2

- 
≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ≈ 0,1 1 mL 10 mM 

NaNO2 
D.multivorans + 
0,5 mM NO2

- 
≈ 115 ≈ 21,1 ≈ 4,2 ≈ 0,5 0,06 mL 1 M 

NaNO2 
D.multivorans + 
1 mM NO2

- 
≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ≈ 1 2,5 mL 40 mM 

NaNO2 
 
 
Tabel 4.2 Tabellen viser startkoncentrationerne for sulfat, natriumbenzoat, og nitrat for forsøget DM2. Endvidere viser 
tabellen det volumen nitrat, der tilsættes til de enkelte serumflasker. I DM2 forsøget undersøges, om tilsætning af nitrat 
inhiberer sulfatreduktionen.  
Prøve Medie vol. 

(mL) 
SO4

2-  
(mM) 

Natriumbenzoat 
(mM) 

NO3
- (mM) Volumen NO3

- 
tilsat 

D.multivorans ≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 0 0 
D.multivorans +  
10 mM NO3

-  
≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ≈ 1 1 mL 100 mM 

KNO3 
D.multivorans +  
10 mM NO3

- tilsat 
efter 69 timer 

≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ≈ 1 1 mL 100 mM 
KNO3 

D.multivorans +  
10 mM NO3

- tilsat 
efter 143 timer 

≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ≈ 1 1 mL 100 mM 
KNO3 
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Tabel 4.3 Tabellen viser startkoncentrationerne for sulfat, natriumbenzoat, nitrit og laktat for forsøget DM3. Tabellen 
viser endvidere det volumen nitrit og laktat, der tilsættes til de enkelte serumflasker. I DM3 forsøget undersøges, om en 
sulfatreducerende bakterie kan overleve nitritinhibering, når vækstmediet tilsættes laktat. 
Prøve Medie 

vol. 
(mL) 

SO4
2-  

(mM) 
Natrium 
benzoat 
(mM) 

Laktat 
(mM) 

Volumen 
laktat 
tilsat  

NO2
- 

(mM) 
Volumen 
NO2

- tilsat 

D.multivorans ≈ 90 ≈ 10 ≈ 6,4 0 0 0 0 
D.multivorans 
+ 1 mM NO2

- 
tilsat efter 61 
timer 

≈ 90 ≈ 10 ≈ 6,4 0 0 ≈ 1 0,8 mL 0,1 
M NaNO2

 

D.multivorans ≈ 90 ≈ 10 ≈ 6,4 ≈ 20 0,32 mL 
50% Na-

laktat  

0 0 

D.multivorans 
+ 2 mM NO2

- 
tilsat efter 61 
timer 

≈ 90 ≈ 10 ≈ 6,4 ≈ 20 0,32 mL 
50% Na-

laktat 

≈ 2 1,6 mL  
0,1 M 

NaNO2 

 
 
Tabel 4.4. Tabellen viser startkoncentrationerne for sulfat, natriumbenzoat, nitrit, nitrat og laktat for forsøget DM4. 
Tabellen viser endvidere det volumen nitrit eller nitrat, der tilsættes til de enkelte serumflasker. Formålet med forsøget 
er at undersøge, om D. multivorans kan vokse ved at benytte enten nitrit eller nitrat som elektronacceptor. 
Prøve Medie pr. 

flaske 
(mL) 

SO4
2-  

(mM) 
Benzoesyre 

(mM) 
Laktat 
(mM) 

NO2
- / NO3

- 
(mM) 

Mængde NO2
- 

/ NO3
- tilsat 

D.multivorans ≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ukendt 0 0 
D.multivorans 
+ 1 mM NO2

- 
≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ukendt ≈ 1 1 mL 0,1M 

NaNO2
 

D.multivorans 
+ 10 mM NO3- 

≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ukendt ≈ 10 10 mL 0,1 M 
KNO3 

D.multivorans 
+ 1 mM NO2

- 
≈ 100 ≈ 0 ≈ 4,2 ukendt ≈ 1 1 mL 0,1M 

NaNO2 
D.multivorans 
+ 10 mM NO3- 

≈ 100 ≈ 0 ≈ 4,2 ukendt ≈ 10 10 mL 0,1 M 
KNO3 

Sterilkontrol + 
NO3

- og NO2
- 

≈ 100 ≈ 10 ≈ 4,2 ukendt ≈ 1 
 

≈ 1 

1 mL 0,1 M 
NaNO2 

1mL 0,1 M 
KNO3 
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Bilag 5 – Nitratdosering 
 
Alle beregninger forudsætter at nitrat reduceres til nitrit i forholde 1:1 uden tab. 
 
 
Mængde NaNO3 der skal tilsættes for at opnå en nitritkoncentration på 0,5 mM: 

kg 118,99  
g/kg 1000

g/mol 84,99  l 2800000  M 0,0005  m **
NaNO3

==  

 
Mængde nitrit der reduceres pr time: 

kg/time 11,06  
g/kg 1000

g/mol 46,0055  l 2800000  
M/M 1000000  l 0,3

M/time 25,76

  m
**

*

NO-
2

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
μ

μ

 

 
Mængde NaNO3 der omsættes pr døgn: 

døgnkgmolg
molg

døgnkg /37,490/99,84*
/0055,46

/44,265m
3NaNO ==  
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