7. Flouriserende tracere til kortlægning af hydraulisk
aktive strømningsveje i moræneler ved Gjorslev
Annette Rosenbom (GEUS)

7.1 Indledning
Årstidsvariationer i de hydrauliske strømningsveje igennem den umættede zone i moræneler
over kalk er undersøgt ved på to forskellige årstider svarende til henholdsvis en våd
(oktober/november 2001) og en tør (august 2002) jord at gennemføre af 3 tracerforsøg repræsenterer én 1, 5 og 20 års regnhændelse, se figur 7.1.

7.2 Feltforsøg

7.2.1 Forberedelse af feltlokalitet og tilførsel af tracere
Undersøgelsen fandt sted på Gjorslev-lokaliteten, som udgør et areal på 60mx60m. På arealet
blev der med en totalstation afsat en parcel af et areal på 2mx2m til hvert af de 6 tracerforsøg, se
figur 7.1. Placeringen og orienteringen af lokalitetens areal samt parcellerne på lokalitet blev fastlagt udfra et ønske om at undgå drænrør i forbindelse med parcellerne og i så vidt muligt omfang
senere at kunne generalisere parcellernes sprække-mønstre.

Figur 7.1. Skitse af Gjorslev lokalitet med placering af de 6 parceller repræsenterende henholdsvis to årstider og tre regnhændelser.
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De enkelte parceller blev klargjort en uge før selve påførelsen af tracer. Ved klargøringen blev
muldlaget manuelt fjernet med det formål kun at studere strømnings- og transport-veje igennem
moræneleren. Herefter blev parcellens overflade planet for at minimere afstrømning af tracer, og
umiddelbart før påførelsen af tracere løsnet med en rive for at undgå en forsegling af overfladen.
Efter klargøringen af parcellen blev den overdækket med en presenning. Et par dage inden påførelsen af tracere på parcellen blev erstattet af et 6m×10m telt for yderligere at minimere fordampningen fra samt undgå uønskede regnhændelser på forsøgsparcellen.
Påførelsen af traceren på de enkelte parceller blev foretaget med én til formålet designet vandingsmaskine, som sikrede en ensformig og jævn fordeling af traceropløsningen på parcellen.
Tracerne Acid Yellow 7 og Sulforhodamin B blev påført parceller i koncentrationer af henholdsvis
10 g/l og 0.12 g/l over 100 minutter og ved vandmængder svarende til omtalte regnhændelser.
Vandmængdens størrelse blev fastlagt ud fra figur 7.2, hvor:




én 1 års regnhændelse svarer til en regnintensitet på 2.4 mm/s (14 mm/100min)
én 5 års regnhændelse svarer til en regnintensitet på 4.5 mm/s (27mm/100min)
én 20 års regnhændelse svarer til en regnintensitet på 6.0 mm/s (36mm/100min)

Figur 7.2. Regnkurver fra SVK-skrift 26 (Spildevandskomitéen,1999) og Landsregnkurver fra
SVK-skrift 16 (Spildevandskomitéen, 1974) for ”Regionen Danmark udenfor København” afbildet
for henholdsvis 1, 5 og 20 års regnhændelser. De til forsøgene udvalgte 1, 5 og 20 årsregnhændelser ses markeret med rødt.
Cirka 12 timer efter påførelsen af tracerne til en parcel påbegyndtes en etapevis udgravning af
denne efter princippet angivet i figur 7.3. Udgravningens trekantede facon blev valgt med henblik
på den efterfølgende billedtagning af profilerne. Ved denne etapevise udgravning af parcellen
blev 3 morænelers-profiler henholdsvis svarende til dybdeintervallet 0.2–1.5 meter under terræn
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og 1.5-2.8 meter under terræn blotlagt. Samtlige profilers vertikale overfalde blev forsigtigt rengjort for udtværet materiale ved aftipning med en kniv.
Umiddelbart efter blotlægningen og rengøring af profilet blev der foretaget en flourescence afbildning af tracerfordelingen i profilets midte (Aeby et al., 2001).

Figur 7.3. Principskitse for den etapevise udgravning af en parcel. Udgravningen under etape 1
foregår manuelt og inden påføringen af tracerne. Ca. tolv timer efter påføringen af tracerne pågyndes etape 2, hvor en 1.5 m dyb udgravning etableres foran parcellen og 50 cm inde i parcellen til profil 1. Jorden ved profil 1 fjernes manuelt for at få et så intakt profil som muligt, hvorimod
den resterende jord bortgraves ved brug af en rendegraver. Profil 2 og 3, som etableres henholdsvis 70 og 90 cm inde i parcellen, blotlægges ligeledes manuelt, hvorefter den bortgravede
jord fjernes af en rendegraver. Efter blotlæggelsen af de tre profiler i den øvre del af udgravningen påbegyndes etape 3. Her videreføres profil 3 ned til en dybde af 2.8 meter under terræn og
de nødvendige trappetrin til stabilisering af udgravningens vægge etableres. Bortgravningen af
jord ved profilerne 3, 4 og 5 foregår atter manuelt, og en rendegraver anvendes til det resterende. Profil 4 og 5 etableres henholdsvis 110 cm og 130 cm inde i parcellen.
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7.2.2 Opmåling og fordeling af tracere i jordprofiler
For at kunne kortlægge de to flouriserende tracere Acid Yellow 7 og Sulforhodamine B koncentrationsfordeling i de blotlagte vertikale morænelersprofiler blev der anvendt et specialudstyr
udlånt af Institute of Terrestrial Ecology, Swiss Federal Institut of Technology Zürich (ETHZ)
(Aeby et al., 2001).
Udstyret består af et excitations-modul og et detektions-modul, figur 7.4. Excitations-modulet består af:
 en højspænding xenon lampe med kølesystem, som giver excitation-lyset,
 3 filtre pr. tracer, som frasortere den uønskede del af excitation-lyset,
 en 8 meter langt væskefyldt lyslederkabel, som fører den ønskede del af excitation-lyset
fra lampe-enheden ned i udgravningen ca. 1.7 m foran morænelersprofilet,
og detektions-modul betår af:
 ét filter pr. tracer, som frasortere den uønskede del af re-emissions-lyset fra morænelerprofilet.
 et ”slow scan” sensitivt ”charge coupled device” (CCD) kamera-system, som anvendes til
detektion af lys re-emission fra morænelersprofilet. Systemet inkluderer ud over kameraet en PC med programmet Pixcel installeret samt en kontrol-enhed til kameraet. Kamera-systemet har et lys-sensitivt areal på B1286×H1152 pixels og tillader 16-bit digitalisering samt dataoverføringshastigheder på 83 kHz.

Figur 7.4. Forsøgsopstilling med excitations- og detektions-modul.

CCD kameraet og den ”frie” ende af lysleder-kablet blev placeret i udgravningen ca. 1.7 m fra
morænelersprofilet. Lampe- samt computer-enheden blev placeret i en varevogn ved udgravningen. For at undgå andre lyskilder i udgravningen under billed-tagningen blev udgravningen dækket til med et sort special-tæppe, som eliminerede passagen af dagslys til udgravningen. For at
kunne sætte dimension på billederne blev der på morænelersprofilet ophængt en ramme med en
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indre dimension på 70 cm x 65 cm (~1mm/pixel). På denne ramme blev der påsat 9 jordprøver
med kendte koncentrationer af de to anvendte tracere, hvorved tracernes flourescence ved den
efterfølgende billedbehandling kunne omsættes til koncentrationer.
Med special-udstyret blev der optaget 3 digitale billeder pr. tracer pr. jordprofil, figur 7.5. Disse
tre billeder omfatter:
 et refleksions billede af det reflekterede excitations lys fra profilet. Her benyttes de tre
excitations-filtre og emissions-filtret fjernes fra CCD kameraet. Dette billede tages for at
kunne korrigere for et uensformigt jordprofil samt de over profilet varierende optiske jordmatrix-egenskaber. Eksponeringstiden for dette billede er ca. 500-800 ms.
 et flat-field billede af den rumlige intensistets-fordeling af det reflekterede excitations lys
fra profilet. Dette billede bruges til at korrigere for uensformig belysning af profilet. Her
benyttes samme filteropsætning som ved refleksions billedet, blot indskydes der et gråt
eller flouriserende plant pap-dække over profilet. Eksponeringstiden for dette billede er
1-15 millisekund.
 et flourescence billede af tracerens emission fra profilet. Her benyttes både emissionsfilteret samt excitations-filtrene. Eksponeringstiden for dette billede er ca. 4-6 min.

Figur 7.5. (a) Refleksions billede, (b) ”Flat-field” billede og (c) Flourescence billede.
Udfra disse tre billede-typer for hver tracer pr. profil frembringes ved billedbehandling et flourescence intensitets-billed, som er uniform belyst, plant og fra en homogen jordoverflade. Intensitets-billederne blev herefter omsat til absolutte tracer koncentrations-billeder ved hjælp af kaliberingsprøverne. IDL-software (Interactive Data Language) blev anvendt til billedbehandlingen
(Aeby, 2001).

7.3 Resultater
Ved hjælp af IDL-billedbehandlings-programmer var det herefter muligt at fremstille flourescence
intensitets-billed og omsætte disse til tracer koncentrations billeder.
Både Acid Yellow 7 og Sulforhodamin B koncentrations billeder fra de tre tracerforsøg repræsenterer én 1, 5 og 20 års regnhændelse ved henholdsvis den våde (oktober /november 2001) og
den tørre (august 2002) periode fremgår af figurerne 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9. Af disse figurer samt
ikke viste data fremgår det:

GEUS

5










6

at migrationsvejene igennem jordprofilet for Acid Yellow 7 og Sulforhodamin B tilnærmelsesvis er ens.
at Acid Yellow 7 transporteres igennem jordprofilet (>2.8 meter under terræn), hvorimod
Sulforhodamin B, som breder sig mere horisontalt ud i profilet og er ikke konstateret dybere end 1.5 meter under terræn i profilerne.
at Acid Yellow 7 i de øverste ca. 20 cm af profiler følger en stempel-strømning i den tørre årstid, hvorimod Sulforhodamin B følger bioporerne.
at koncentrationen af Acid Yellow udbredt ved stempel-strømning øges med øget regnmængde.
at Acid Yellow 7 og Sulforhodamin B i den våde jord transporteres igennem de øverste
20 cm af profilet via bioporerne.
at bioporer (primært ormegange) dominerer de to tracers migrationsvejene i de øverste
1.2 m af profilet.
at samtlige ormegang bidrager til tracer migrationen i den tørre årstid, hvorimod kun ormegange, der videreføres i en sprække, bidrager til migrationen i den våde jord (oktober/november). I den tørre jord (august) ses ophobning af tracer-masse i ormegange,
som ikke bliver videreført i en sprække.at transporten af tracer fra 1.4 meter under terræn kun foregår i sprækker med orbindelse til en transportmæssig aktiv bioporer/ormegang.
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Figur 7.6 Koncentrationsprofiler for Acid Yellow 7 for 1, 5 og 20 års regnhændelsen tilført våd
jord (oktober/november 2001).

Figur 7.7. Koncentrationsprofiler for Acid Yellow 7 for 1, 5 og 20 års regnhændelsen tilført tør
jord (august 2002).
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Figur 7.8. Koncentrationsprofiler for Sulforhodamine B for 1, 5 og 20 års regnhændelsen tilført
våd jord (oktober/november 2001).

Figur 7.9. Koncentrationsprofiler for Sulforhodamin B for 1, 5 og 20 års regnhændelsen tilført tør
jord (august 2002).
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7.4 Konklusion
Ved anvendelse af omtalte tracer-detektions metode har det været muligt at opnå en detaljeret
viden om årstidsvariationer i de hydrauliske aktive strømnings- og transport-veje igennem den
umættede zone i moræneler over kalk. Metoden har muliggjort en identificering og kvantificering
af tracere igennem de øverste 2.8 m af moræneleren via tracer koncentrations profiler/billeder
med en opløsning svarende til en pixelstørrelse på 1mm2. En indføring i anvendelsen af specialudstyret, tilvejebringelsen af specialudstyret (køb eller leje), omfattende feltarbejde samt et indgående kendskab til billedbehandling begrænser dog for nærværende brugen af metoden.
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