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SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

FÖRORD

Denna rapport är slutrapporten inom projektet "Kaskadrecirkulering av
restprodukter genom kompostering", förkortat med akronymen
KASKAD.

Projektet finansieras av nedanstående aktörer, vilka alla tackas för sina
insatser:

Nordisk InnovationsCenter, Oslo, Norge

Econova AB, Norrköping

Näfveqvarns Bruk AB, Nävekvarn

Scania CV AB, Södertälje

Etelä-Suomen Multaravinne Oy, Forsa, Finland

Leinovalu Oy, Salo, Finland

Componenta Karkkila Oy, Karkkila, Finland

Metso Lokomo Steels Oy, Tampere, Finland

RGS-90 A/S, Köpenhamn, Danmark

Dania A/S, Aars, Danmark

Midtfyns Jernstøberi A/S, Ringe, Danmark

Slagelse Kommune, Slagelse, Danmark

Windcast Corp. AS, Kristiansand, Norge

Arbetet har utförts i samverkan mellan de deltagande företagen samt
forskare vid Svenska Gjuteriföreningens Service AB, Tekniska Hög-
skolan i Helsingfors, Laboratoriet för Gjuteriteknik och Teknologisk
Institut i Danmark.

Projektet har tidigare redovisats i fem delrapporter som finns tillgängli-
ga på Nordisk InnovationsCenters hemsida www.nordicinnovation.net

Föreliggande rapport sammanfattar de olika delprojekten samt resulta-
ten av dessa. Rapporten har författats av Ingela Gustafsson och Peter
Nayström, Svenska Gjuteriföreningens Service AB.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 1

SAMMANFATTNING

Nordens gjuterier har i regel interna återvinningssystem där 80 - 98 %
av sanden återvinns och återanvänds. Trots detta genereras årligen ca
400 000 ton överskottssand. Sanden skapas som ett överskott eftersom
man vid tillverkning av så kallade kärnor, som bildar håligheter i god-
set, i huvudsak endast kan använda jungfrulig sand. Överskottssanden
innehåller i regel endast små mängder föroreningar i form av organiska
ämnen och i undantagsfall metaller. Det förekommer ett flertal olika
typer av bindemedel i gjuteriindustrin som påverkar överskottssandens
sammansättning. Huvudsakligen skiljer man på sand som innehåller
bentonit (lera) och sand som bundits med någon annan typ av bindeme-
del.

Projektet har syftat till att undersöka möjligheten att använda olika ty-
per av gjuterisander i kompostering och jordtillverkning. Vid tillverk-
ning av jord används betydande mängder jungfrulig sand som dräne-
rings-/strukturmaterial. Projektet har visat att överskottssand från gjute-
rier är väl lämpad som ersättare av jungfrulig sand vid kompostering
och jordtillverkning. Möjligheter har därför öppnat sig för gjuterier att
kunna få en kontinuerlig avsättning för restprodukterna medan kompo-
sterarna/jordtillverkarna kan få tillgång till billiga kvalitetssäkrade rå-
material. Genom projektet har avtal knutits mellan gjuterier och jord-
tillverkare i ett par av de deltagande länderna. Dessutom har jordpro-
dukter innehållande gjuterisand introducerats på marknaden.

I projektet har olika komposteringsprocesser studerats i de nordiska
länderna. Omfattande analyser har gjorts av dels ingående material och
dels färdiga produkter. Detta för att studera om de rester av organiska
föroreningar som sanden innehåller bryts ner vid kompostering och
därmed gör användningen av gjuterisand miljömässigt intressant. En-
dast kommersiellt använda processer har använts och utvärderats. Någ-
ra modifieringar har inte gjorts med anledning av att gjuterisanden till-
förts som ersättning för ordinarie sandråvara.

De försök som genomförts är följande:

• Komposteringsförsök med bark och fiber från skogsindustrin (Sve-
rige)

• Komposteringsförsök med avfall från livsmedelsindustri och hus-
håll (Finland)

• Komposteringsförsök med reningsverksslam, trädgård- och parkav-
fall (Danmark)

• Användningen av furansand i växtmassor (Norge)

Resultat

Överskottssanden innehåller låga halter av metalliska föroreningar.
Eftersom det inte finns någon möjlighet att reducera metallhalter ge-
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nom komposteringsprocesser bör en metallanalys ingå vid kvalitetsbe-
stämningen av gjuterisand som ska användas i kompostering/jord-
tillverkning.

Komposteringen har en positiv effekt på de organiska föroreningarna.
Bensenhalten reducerades kraftigt, i storleksordningen 50 %. Det är
emellertid inte klarlagt om reduktionen beror på nedbrytning eller av-
dunstning. Det är sedan tidigare känt att bensenhalten minskar vid om-
lastning av gjuterisander.

Reduktionen av polyaromatiska kolväten (PAH) låg mellan 10-70 %.
Även fenol reducerades betydligt i flera av komposterna, vilket stäm-
mer överens med tidigare erfarenheter som visat att komposteringspro-
cesser har en förmåga att bryta ner fenol. Detta kunde dock inte kon-
stateras i överskottssand innehållande Cold Box-kärnsand. En teori är
att fenolerna i Cold Box-kärnsanden är bundna i bindemedelsfilmen
och därmed svårtillgängliga för mikroorganismerna.

Inblandning av stoft i överskottssanden försämrade inte kompostens
kvalitet. Mindre mängder stoft inblandat i sanden verkade snarare ha en
gynnsam effekt på temperaturen i komposten, med större reduktion av
organiska ämnen som följd.

Komposteringstidens betydelse för reduktionen av organiska ämnen
undersöktes. Det kunde konstateras att reduktionen av totalkolväten var
störst under slutet av komposteringsprocessen. Reduktionen av BTEX
och fenol var störst i början av komposteringsprocessen. Nedbrytningen
av PAH skiljde sig mellan olika komposter. Några hade störst nedbryt-
ning i början och några i slutet.

Biologiska tester visade att komposterna var hygieniserade och inte in-
nehöll salmonella. Grobarheten var mycket god, rotlängden likaså.

Gjuterisanderna har en medelkornstorlek mellan 0,21 - 0,39 mm och
stoften 0,12 - 0,14 mm. Det betyder att de i detta sammanhang är
finkorniga material varför det kan krävas att gjuterisandstillsatsen kom-
pletteras med tillsats av grövre material.

De genomförda försöken har visat att gjuterisanderna är väl lämpade att
används som ersättning av ca  20 - 80 % av den jungfruliga sand som
idag används vid jordtillverkningen.

Korrekt användning av materialen resulterar i en slutprodukt, jord, som
väl uppfyller de uppsatta kvalitetskriterierna.

De gjuterisander som visat sig lämpliga att använda i komposte-
ring/jordtillverkning och som även uppfyller nationella krav är:

• bentonitbunden sand

• resol-esterbunden sand

• furansand
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Vid användning av furansand i växtmassor erhölls ett grönare, friskare
och tätare gräs än i växtmassor med vanlig sand. Furansanden gjorde
även att rotsystemet blev långt mer utvecklat samt att gräset var fritt
från mossa.

Ekotoxikologiska tester visade inga negativa effekter vid inblandning
av furansand i växtmassor, varken på akut eller kronisk giftighet.

Rekommendationer
Försöken visar att i vissa fall kan gjuterisanden användas direkt utan
några som helst problem i jordtillverkningen. I andra fall krävs någon
form av behandling, kompostering eller annan typ, för att reducera
mängden organiska ämnen för att gjuterisanden skall kunna ersätta den
jungfruliga sand som idag används.

Före det att gjuterisand skall användas i kompostering/jordtillverkning
bör en grundläggande kemisk analys genomföras. Erhållna analysvär-
den kan med fördel jämföras med de analyser som redovisats inom ra-
men för detta projekt.

Avsikten är att undersöka om den aktuella gjuterisanden i någon mån
skiljer sig från de sander som studerats och befunnits lämpliga för kom-
post/jordtillverkning.

Analyserna bör omfatta:

• Metaller

• Flyktiga organiska ämnen (VOC) ex. bensen, toluen

• Polyaromatiska kolväten (PAH)

• Fenol + kresol

Den genomförda grundundersökningen ger svar på vilka parametrar
som behöver följas upp. Tillsammans med användaren av sanden fast-
ställs därefter lämpliga rutiner för den fortlöpande leveransanalysen.

För att gjuterisand skall vara attraktiv för en kompostera-
re/jordtillverkare krävs förutom en väldefinierad produkt ur kemiskt
hänseende även att sanden levereras friflytande dvs. att den inte inne-
håller några större klumpar/aggregat.

Vid bedömningen om kompostering är lämplig/nödvändig bör man be-
akta för och nackdelarna med denna och alternativ behandling.

Komposteringens fördelar är:

• att sanderna blandas effektivt

• det sker en god syresättning

• att materialen lagras före det att de används i den slutliga jordpro-
dukten.
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Nackdelarna är:

• ökade kostnader för hantering

• ökad miljöbelastning för drift av maskiner

• svårare att dosera materialen med hög noggrannhet i den slutliga
jordprodukten.
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PROJEKTPRESENTATION
Under senare år har intresset för olika komposteringsprocesser ökat allt
mer i Norden. Orsaken kan man i första hand finna i den allmänna strä-
van efter ett hållbart samhälle med besparing av naturresurser samt oli-
ka typer av lagstiftningar såsom kommande förbud mot deponering av
brännbara material och förbud mot deponering av organiskt material.
Genom kaskadrecirkulering (användning av restprodukter i andra bran-
scher) kan man uppnå såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar
vilket ökar konkurrenskraften hos de inblandade branscherna, som till
stor del består av SMF (små och mellanstora företag).

Kaskadrecirkulering är även en viktig parameter i den generella strävan
för ett hållbart, resurssnålt samhälle. Gemensamt för de olika kompos-
teringsprocesserna är att man använder sand/grus som strukturförbättra-
re antingen i själva komposteringen eller i samband med jordtillverk-
ningen. Sanden utgörs av jungfruliga material som tas från lokala fyn-
digheter. Genom att ersätta dessa med gjuterisand/stoft uppnår man så-
väl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Inför projektet har inledan-
de försök gjorts i Sverige och Finland med att ersätta de jungfruliga
sandmaterialen med gjuterisand.

En uppenbar fördel ur miljösynpunkt med denna användning av gjuteri-
sand är att man får en säker användning med kontinuerlig avsättning för
gjuterierna. Eventuella organiska rester ex. fenol och polyaromatiska
kolväten (PAH) torde brytas ner effektivt. Erfarenheterna från försöken
i Finland och Sverige ligger till grund för KASKAD-projektet.

Projektet berör och kan ge uppenbara fördelar för såväl gjuteriindustrin,
vilken i Norden genererar ca 400 000 ton sand/år, som komposte-
rings/jordtillverkningsnäringen. De sistnämnda har relativt höga kost-
nader för jungfrulig sand. Projektet har utförts i nära kontakt med be-
rörda myndigheter.

Projektet har syftat till att undersöka möjligheten för att använda olika
typer av gjuterisander i kompostering och jordtillverkning. Olika kom-
posteringsmaterial har använts i kombination med kommersiellt använ-
da komposteringsprocesser. Några modifieringar har inte gjorts med
anledning av att gjuterisanden tillförs som ersättning för ordinarie sand-
råvara.

I projektet har olika komposteringsprocesser utvärderats i de olika län-
derna och erfarenheterna har delats mellan deltagande partners. Om-
fattande analyser av dels ingående material och färdiga produkter har
genomförts.

Målsättningen har varit att visa på de möjligheter som finns för såväl
gjuterier som komposterare/jordtillverkare att använda gjuterisand/stoft
som strukturmaterial. Gjuterierna skulle kunna få en kontinuerlig av-
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sättning för restprodukterna medan komposterarna/jordtillverkarna
skulle få tillgång till billiga kvalitetssäkrade råmaterial.

Inom ramen för projektet har följande rapporter genererats:

Delrapport 1 "KASKAD Kaskadrecirkulering av restpro-
dukter genom kompostering - Delrapport 1"
Gjuteriföreningsskrift 031119

- Innehåller analyser av ingående material
för försöken i samtliga länder.

Delrapport 2 KASKAD-recirkulering af restprodukter.

Dansk del

Komposteringsforsøg med overskudssand
og filterstøv fra støberier, slam fra kommu-
nalt rensningsanlæg, have- og parkaffald
samt bagharp

Delrapport 3 Kaskadrecirkulering av restprodukter genom
kompostering Delrapport 3 - Sammanställ-
ning av det svenska delprojektet – Använd-
ning av gjuterisand i jordtillverkning.
Gjuteriföreningsskrift 050607

Delrapport 4 Tillverkning av terrassjord av kompost som
innehåller överskottssand från gjuterier.
Finland . (Finns även tillgänglig på finska.)

Delrapport 5  Bruk av furansand fra Kristiansand Jernstö-
peri i vekstmasser.  Norge

Slutrapport KASKAD Kaskadrecirkulering av respro-
dukter genom kompostering – Slutrapport.
Gjuteriföreningsskrift 050928

Samtliga rapporter finns tillgängliga för nerladdning via Nordisk Inno-
vationsCenters hemsida www.nordicinnovation.net.

I bilagor till denna rapport finns sammandrag av de olika delrapporter-
na. De innehåller en kort beskrivning av projektet, viktiga resultat samt
en kort sammanfattning för respektive lands försök.

Bilaga 1 Komposteringsförsök med bark och fiber från skogsindu-
strin (Sverige)

Bilaga 2 Komposteringsförsök med avfall från livsmedelsindustri
och hushåll (Finland)
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Bilaga 3 Komposteringsförsök med reningsverksslam, trädgårds-
och parkavfall (Danmark)

Bilaga 4 Användning av furansand i växtmassor (Norge)
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Komposteringsförsök med bark och fiber från skogsindustrin (Sverige)

Beskrivning av projektet

Komposteringsförsöken i Sverige genomfördes tillsammans med jord-
tillverkningsföretaget Econova AB vid bolagets anläggning i Braviken
utanför Norrköping. Vid tillverkning av jordar för anläggningsändamål
kan man mycket förenklat säga att råvaran är åkerjord från orten samt
sand och organiskt material. Det organiska materialet kan vara traditio-
nell torv, naturgödsel, bark eller kompost av olika material.

I Econovas tillverkning ingår återvunnen åkerjord från olika byggpro-
jekt, jungfrulig sand samt återvunnet organiskt material från pappersin-
dustrin i form av fibermull och bark. Målet med försöken var att försö-
ka ersätta den jungfruliga sanden med gjuterisand. Försöken har ge-
nomförts enligt samma arbetsordning och kontrollsystem som används
för kompostering av andra produkter inom Econova. Avsikten är att
använda de färdigkomposterade materialen som tillsatts vid Econovas
jordframställning.

När det gäller gjuterisanderna valdes dessa för att ge ett representativt
urval av olika gjuterisandstyper som genereras vid Sveriges gjuterier
och som kan tänkas vara intressanta för en fortsatt användning om pro-
jektet faller väl ut.

Econova AB använder sedan tidigare med framgång furanbunden gjute-
risand. Denna sandtyp ingår dessutom i försöken som genomförs i
Danmark, Finland och Norge. Eftersom furansanden är väl undersökt
och utprovad i Econovas produktionsprocess ingår den inte i den nu
gjorda studien.

Tabell 1 Ingående material samt upplägg av försöken som genomförts av Econova AB
Kompost-
material

Inblandningar av gjuterisand in i grund-
blandningen, volyms %

Ursprung

3 % stoft från furansandberedning* Består av finkornig sand och
rester från bindemedel

10 % Gjuterisand - Cold Box-sand

20 % Gjuterisand - Cold Box-sand

Nermalda kasserade kärnor
bundna med ca 1,5 % Cold
Box-bindemedel

10 % Gjuterisand – Bentonitbunden sand

20 % Gjuterisand – Bentonitbunden sand

Överskottssand innehållande
bentonitlera och malt stenkols-
pulver

10 % Gjuterisand - Resol + Esterbunden sand
20 % Gjuterisand - Resol + Esterbunden sand

Alkalisk överskottssand (utan
bentonit)

Bark och fiber-
mull från skogs-
industrin

Grundblandning-
en består av:
60 %  Fibermull
40 %  Bark

Referens
10 % Sörmlast 0-4 sand

* Försöken med 3 % stoft skiljer sig från vad som gäller för de övriga. När samtliga
övriga försök slutförts blandades 3 % stoft från furansandanläggningen in i refe-
rensförsöket. Denna kompost tilläts därefter ligga ytterligare 4 veckor utan att nå-
gon omblandning skedde. Efter de 4 veckorna uttogs prover för analys. Avsikten
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med detta specialförsök var att undersöka stoftets eventuella påverkan på det färdi-
ga materialet. Erfarenheter från det danska delprojektet har visat att inblandning av
stoft före komposteringen kan ge problem med dammbildning när komposterna
vänds och syresätts.

Komposterna, innehållande vardera ca 100 m3, vändes med hjullastare
med ca 6 veckors intervall. Vid varje vändning kontrollerades varje
kompost med avseende på lukt, färgförändring, mikroliv m.m.

Samtliga i försöket ingående sandmaterial analyserades. Prover togs
och analyser gjordes även på nyupplagd kompost och färdig kompost.
Alla prover analyserades med avseende på metaller, mineraler och or-
ganiska ämnen, som betraktas som begränsande parametrar. Resultaten
jämfördes sedan med Econovas krav som för ingående material är base-
rade på Naturvårdsverkets MKM GV (mindre känslig mark med
grundvattenskydd) respektive SP:s Certifieringsregler för Anlägg-
ningsjord SPCR 148 (råvaror). För färdig produkt baseras Econovas
krav på Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig markanvänd-
ning) respektive SP:s Certifieringsregler för Anläggningsjord SPCR
148 (färdiga produkter). Det gjordes även en jämförelse med åkerjord i
Östergötland eftersom åkerjord ingår som råvara i jordar där sanden
provas som råvara. Förutom metaller, mineraler och organiska ämnen
analyserades även näringsämnen och pH för jämförelse med åkerjor-
den.

En mer ingående beskrivning av delprojektet finns i ”Delrapport 3 –
Sammanställning av det svenska delprojektet – Användning av gjuteri-
sand i jordtillverkning”.

Resultat

Ingående material

I de ingående materialen fanns vid start enligt Econovas kvalitetskrite-
rier förhöjda värden för vissa organiska ämnen, se tabell 2. Dessa kom
därför att utgöra basen för utvärderingen av komposteringsförsöken.
När det gäller innehållet av oorganiska ämnen var dessa genomgående
mycket låga. De påverkar därför inte användningen av materialen för
kompost eller jordtillverkning. Trots detta gjordes analyser av metaller
även på de komposterade materialen.
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Tabell 2 Bevakningsparametrar (organiska) för de olika ingående
sanderna i försöken dvs. parametrar som överskrider
gränserna enligt Econovas kvalitetskriterier.

Ingående sander/stoft Parameter som
överskrider grän-
serna enligt "Eco-
novas kvalitetskrite-
rier"

"Econovas
kvalitetskrite-
rier"

Stoft från furansandberedning* Bensen 6,7 mg/kg
Toluen 70 mg/kg

0,2 mg/kg
35 mg/kg

Gjuterisand - Cold Box-sand Fenol + Kresol 32
mg/kg

10 mg/kg

Gjuterisand – Bentonitbunden
sand

Bensen 5 mg/kg
Fenol + Kresol 42
mg/kg

0,2 mg/kg
10 mg/kg

Gjuterisand – Resol + Ester-
bunden sand

Inga överskridanden

  * Försöken med stoftet gjordes på ett sätt som avviker för övriga försök. Se kap
3.1.

När det gäller metalliska föroreningar ligger dessa i samtliga fall
med marginal under uppsatta gränser.

Upplagd kompost

Halterna av metalliska föroreningen låg med bred marginal under kva-
litetskriterierna.

I tabell 3 visas de organiska parametrar som överskred Econovas kva-
litetskriterier för ingående material.

Tabell 3 Organiska parametrar som överskrider gränserna enligt
Econovas kvalitetskriterier för ingående material i jord-
tillverkning.

Kompostförsök Parameter som
överskrider "Econo-
vas kvalitetskriteri-
er"

"Econovas kvali-
tetskriterier"

Stoft från furansandberedning
3 %

Prov uttogs endast på
färdigkomposterad
råvara.

Gjuterisand - Cold Box-sand
10 %

Fenol + Kresol
19 mg/kg 10 mg/kg

Gjuterisand - Cold Box-sand
20 %

Fenol + Kresol
26 mg/kg 10 mg/kg

Gjuterisand – Bentonitbunden
sand 10 %

Bensen 0,36 mg/kg 0,2 mg /kg

Gjuterisand – Bentonitbunden
sand 20 %

Bensen 0,72 mg/kg 0,2 mg/kg

Gjuterisand – Resol + Esterbun-
den sand 10 %

Inga överskridanden

Gjuterisand – Resol + Esterbun-
den sand 20 %

Inga överskridanden
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Färdig kompost

Metaller
Halten av metalliska föroreningar i de använda ingångsmaterialen är
genomgående mycket låga, vilket resulterar i att halterna i den färdiga
komposten också är mycket låga. Eftersom det inte finns någon möjlig-
het att reducera metallhalter genom komposteringsprocesser bör en
metallanalys ingå vid kvalitetsbestämningen av gjuterisand som skall
användas i kompostering/jordtillverkning.

Flyktiga organiska ämnen
Försöken har haft en positiv effekt på de flyktiga organiska förorening-
arna. Framför allt kan man konstatera en kraftig minskning av bensen-
halterna. Reduktionen är i storleksordningen 50 %. Det är emellertid
inte klarlagt om reduktionen beror på nedbrytning eller avdunstning.

Bensen är flyktigt och de vändningar som skett för att syresätta kom-
posterna kan vara en bidragande orsak till att halterna minskat. Det är
sedan tidigare känt att bensenhalterna minskar vid exempelvis omlast-
ningar av gjuterisander.

Fenol och kresol
De sammanlagda halterna av fenol och kresol ligger generellt med
marginal under Econovas kvalitetskriterier. Undantaget är försöken
med Cold Box-kärnsand som överskrider gränsen med 2-3 ggr. Detta
gäller såväl de nyupplagda som färdiga komposterna.

I de genomförda försöken har ingen nedbrytning av fenol kunnat kon-
stateras för Cold Box-sanden. Detta är anmärkningsvärt och strider mot
tidigare erfarenheter av komposteringsprocessers förmåga att bryta ner
fenol. En teori är att fenolerna i Cold Box-kärnsanden är bundna i bin-
demedelsfilmen (polyuretan) och därmed svårtillgänglig för mikroor-
ganismerna. Någon närmare studie kring detta har inte gjorts i projek-
tet. Den relativt sett låga temperaturen vid komposteringen kan även
den vara en bidragande faktor.

Fenolhalten i den bentonitinnehållande sanden var ursprungligen högre
än i Cold Box-sanden. (Nivåerna överensstämmer även mot vad som
tidigare analyserats av det aktuella gjuteriet.) Här uppmättes emellertid
låga halter i såväl de nyupplagda komposterna som i de färdiga kom-
posterna. Detta styrker resonemanget om att fenolen har olika tillgäng-
lighet i sanderna. I Cold Box-sanden finns fenolen i bindemedelsfilmen
medan när det gäller den bentonitbundna sanden har fenolen i huvudsak
bildats under gjutprocessen.

Polyaromatiska kolväten (PAH)
Halten av polyaromatiska kolväten (PAH) är mycket låg redan i de ny-
upplagda komposterna. Endast i två fall överskrider halterna 1 mg/kg:
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Tabell 4 Halt PAH i bentonitbunden överskottssand före och efter
kompostering.

Kompostförsök Nyupplagd
kompost

Färdig kom-
post

Gjuterisand – bentonitbunden sand 10 % 1,66 mg/kg 1,46 mg/kg

Gjuterisand – bentonitbunden sand 20 % 2,65 mg/kg 1,76 mg/kg

Reduktionen av PAH ligger således i storleksordningen 10 - 30 %.
Halterna är emellertid redan initialt så låga att det är svårt att dra några
långtgående slutsatser kring komposteringens generella effekter på
nedbrytningen av PAH.

Några cancerogena PAH har över huvud taget inte kunnat detekteras i
komposterna.

Biologiska tester

• Inga prover innehåller salmonella.

• Baserat på Clostridia- och Enterococcosanalyserna bedöms kom-
posterna vara hygieniserade.

• När det gäller grobarheten hos krassefrön är den mycket god i alla
proven, > 87 %. Ett bra resultat skall ligga över 60 %.

• Längden på rötterna är för samtliga prov >100 % av laboratoriets
referensodling. Enda undantaget är i de prover som innehåller Cold
Box-kärnsand. Här är rotlängden 50 - 75 % av referensen.

Praktiska tillämpningar

Gjuterisand har en ensartad fraktion vilket innebär att den befintliga
sanden inte kan ersättas mer än till viss del. Det är dock så att huvud-
fraktionen i gjuterisanden ligger mellan 0,125 - 0,35 mm vilket passar
bra in med vad som förskrivs i Anläggnings AMA. Detta har speciellt
stor betydelse om åkerjorden har hög lerhalt. Man måste alltså jämföra
kornfraktionsanalysen (siktkurvorna) för åkerjorden, befintlig sand och
gjuterisanden för att få en siktkurva som motsvarar Anläggnings
AMA:s krav.

Beroende på råvarans ursprung och ovanstående resonemang kring
siktkurvan, kan 20 - 80 vol-% av den jungfruliga sanden ersättas med
gjuterisand i jordtillverkning.

Slutsatser

Överskottssanden innehåller generellt mycket låga halter av metalliska
föroreningar, oftast lägre än i t.ex. vanlig åkerjord. Däremot förekom-
mer vissa organiska föroreningar som härrör från den termiska ned-
brytningen av bindemedlen.
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De organiska föroreningarna som förekommer är huvudsakligen ben-
sen, toluen, fenol och PAH. De genomförda försöken har visat att gjute-
risanderna trots detta är väl lämpade att användas som ersättning av ca
20 – 80 % av den jungfruliga sand som idag används vid jordtillverk-
ningen.

De bäst lämpade sanderna för kompostering/jordtillverkning enligt för-
söken är bentonitbunden samt och resol-esterbunden sand. Förore-
ningshalten i dessa sander är låg redan från början och kan sänkas yt-
terligare med lämplig behandling/hantering.

Stoft från furansandberedning och Cold Box-sand är mindre lämpliga
att använda i den komposteringsprocess och på det sätt som använts i
projektet. Orsaken när det gäller stoft är framför allt innehållet av ben-
sen som är begränsande. Man bör även vara observant på stoftets dam-
mande egenskaper som kan vålla problem vid hanteringen.

När det gäller Cold Box-sanden har den inte varit utsatt för någon ter-
misk påverkan i gjuteriet. Framför allt är det innehållet av fenol och
bristen av nedbrytning av denna i komposteringsprocessen som påver-
kar bedömningen.

Econova AB har sedan tidigare goda erfarenheter av att använda furan-
bunden gjuterisand i sin jordtillverkning. Dessa resultat bekräftas även
från försöken i övriga nordiska länder. Även furansand är således
lämplig att använda vid kompostering/jordtillverkning.
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Komposteringsförsök med avfall från livsmedelsindustri och hushåll (Finland)
Beskrivning av projektet

Komposteringsförsöken i Finland utfördes tillsammans med företaget
Etelä-Suomen Multaravinne Oy i Forssa som behandlar bioavfall.
Företager komposterar olika typer av bioavfall i moderna slutna proces-
ser. Kompostmaterialet leds automatiskt genom anläggningen på tre
veckor, varefter det placeras på ett kompostfält för eftermogning. Ef-
termogningens längd beror på användningsändamålet. Under eftermog-
ningen tillförs ofta natursand som strukturförbättrare.

Det komposterbara biomaterialet (i tabellen nedan kallat kompost) som
använts i försöken består av komposterbart hushållsavfall och avfall
från livsmedelsindustri med ca 30 % torv som bindemedel.

Överskottssand från tre olika gjuterier ingick i försöken. Testkompos-
terna blandades enligt tabellen nedan i komposter om ca 20 m3. Kom-
posterna vändes två gånger under testperioden enligt normal procedur
med hjälp av hjullastare. Temperaturen mättes sex gånger under test-
perioden.

Tabell 1 Blandningsförhållandena i testkomposterna
Blandningsförhållande Leverantör av sand/stoft

Bentonitbunden sand/kompost (50:50) Componenta, Högfors
Bentonitbunden sand /kompost (80:20) Componenta, Högfors
Bentonitbunden sand + stoft (20 %)/kompost
(50:50)

Componenta, Högfors

Esterhärdad fenolhartssand/kompost (50:50) Leinovalu, Salo
Esterhärdad fenolhartssand /kompost (20:80) Leinovalu, Salo
Esterhärdad fenolhartssand + stoft (4 %)/
kompost (50:50)

Leinovalu, Salo

Esterhärdad fenolhartssand + stoft (5 %) +
kromitsand (20 %)/kompost (50:50)

Metso-Lokomo Steels,
Tammerfors

Esterhärdad fenolhartssand + stoft (5 %) +
kromitsand (20 %)/kompost (20:80)

Metso-Lokomo Steels,
Tammerfors

Vanlig sand/kompost (50:50) Kontrolkompost, natursand
Vanlig sand/kompost (20:80) Kontrollkompost, natursand

Resultat

Ingående material

Tungmetallerna i alla råmaterial låg klart under jord- och skogsbruks-
ministeriets gränsvärden. En jämförelse av natursand med den använda
gjuterisanden visar att metallhalten i natursanden är högre än i sanden
från gjuterierna.

Natursanden innehåller däremot inga organiska föreningar till skillnad
mot överskottssanderna. I tidigare finländska undersökningar har hal-
terna av framförallt de organiska föroreningarna fenol och PAH (polya-
romatiska kolväten) studerats. Analyserna i denna undersökning visar
att halterna av nämnda föroreningar i de olika sand- och stofttyperna
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t.o.m. är lägre än tidigare. Den bentonitbundna sanden, i vilken fenol-
halten var något högre än tidigare, utgör ett undantag.

Kromhalten var låg i den överskottssand som innehöll kromitsand.
Detta innebär att kromitsandens kromoxid är så stabil att den inte ex-
traheras av den salpetersyra som används vid analysen.

Färdig kompost

Temperaturutvecklingen i testkomposterna indikerade att komposte-
ringen startade väl. Temperaturen sjönk dock i november månad och
var under flera vintermånader frusna. Den snabba nerkylningen berod-
de antagligen på att testkomposterna var för täta på grund av att det
saknades luftningsmaterial (bark, flis eller liknande).

Råmaterialanalyserna avseende testkomposterna visade att halterna av
skadliga föroreningar i gjuteriernas restsand var mycket låga. Tidigare
undersökningar (Orkas, 2001) har visat att den biologiska aktiviteten i
komposterna leder till att halten av organiska föroreningar, t.ex. fenol-
halten, i den färdiga komposten sjunker till en bråkdel av utgångshal-
ten.

Några olika biologiska analyser gjordes på fyra av testkomposterna.
Resultatet visade att salmonella inte förekom samt att komposterna var
hygieniserade. Grobarheten var bra liksom längden på rötterna.

Slutsatser

• Tungmetallhalterna i överskottssanden ligger klart under jord- och
skogsbruksministeriets gränsvärden.

• Halten av skadliga organiska föroreningar i överskottssanden är
mycket låg.

• De biologiska analyserna visar att hygieniseringen i testkomposter-
na är god.

• Inblandningen av stoft i överskottssanden inverkade inte negativt på
analysresultaten.

• Temperaturmätningen visade att överskottssandskomposter behöver
bark, flis eller motsvarande stödmaterial för att försäkra tillräcklig
luftning.

Enligt försöken som gjorts föreligger inga hinder för användning av
överskottssand från gjuterierna vid kompostering av organiskt material
från hushållen och livsmedelsindustrin. På basis av undersökningsre-
sultaten har Etelä-Suomen Multaravinne Oy planerat specialprodukten
terassjord med 25 % överskottssand och stoft från gjuterier.
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Komposteringsförsök med reningsverksslam samt trädgårds- och parkavfall
(Danmark)
Beskrivning av projektet

Kompostering är en mycket använd process för att omhänderta träd-
gårds- och parkavfall i Danmark. Processen används både av privata
och kommunala verksamheter. För att uppnå de för användningsområ-
det optimala kompostegenskaperna tillsätts 40-60 vikts-% sand
och/eller mulljord till komposten. I projektet undersöktes möjligheten
att använda överskottssand och stoft från gjuteriernas sandåtervinning
samt slam från kommunalt reningsverk som ersättning eller komple-
ment till sand och/eller mulljord.

Komposteringsförsöken gjordes med följande material:

• Slam från kommunalt reningsverk (SL)

• Trädgårds- och parkavfall (HPA)

• Bagharp (trädgårds- och parkavfall med partiklar > 12 mm) (BH)

• Kemiskt bunden överskottssand (furan) (FOS)

• Stoft från furansandåtervinning (SFR)

• Bentonitbunden överskottssand (BOS)

• Stoft från sandberedning av bentonitsand (SBO)

Som referens ingick också nysand (kvartssand) (NS)

Tabell 1 Blandningsförhållandena i de tio olika komposterna.

Mängd (ton)Kompost
nummer SL HPA BH FOS SFR BOS SBO NS Totalt
1 - 15 - - - - - 5 20
2 1,5 5 3,5 - - - - 5 15
3 - 15 - 5 - - - - 20
4 - 15 - - - 5 - - 20
5 - 14,5 - 5 1 - - - 20,5
6 - 14 - - - 5 1 - 20
7 1,5 5 3,5 5 - - - - 15
8 1,5 5 3,5 - - 5 - - 15
9 1,5 4,2 3 5,3 1 - - - 15
10 1,5 4,2 3 - - 5,3 1 - 15

Komposterna byggdes upp i trekantsprofil om ca 50 m3 vardera. De
vändes en gång per vecka med undantag för komposterna innehållande
stoft. Dessa vändes inte på grund av damning. I samband med vänd-
ningarna mättes temperaturen inne i komposten.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 17 BILAGA 3

Efter 17 veckor sorterades varje kompost för sig med hjälp av en sikt
med 12 mm masköppning. Materialet som passerade sikten lades ut i
nya komposter, med samma kompostnummer som tidigare, och det
grova materialet (bagharp, BH) som inte passerade sikten forslades un-
dan för att användas vid annat tillfälle. Mängden kompost vid sorter-
ingstillfället varierade mellan 11,5 ton och 18 ton.

Försöken pågick tills dess att temperaturen i komposterna indikerade att
komposteringsprocessen sjunkit till en mycket låg nivå.

Resultat

Resultaten har bedömts i förhållande till ”Vejledning i håndtering af fo-
rurenet jord på Sjælland” och ”Bekendtgørelse om anvndelse af affald
til jordbrugsformål (slambekendtgørelse)” nr. 623 af 30. Juni 2003. Vi-
dare har kvaliteten bedömts genom RGS 90.

Ingående material

Analyserna av de ingående materialen har jämförts med gränsvärden
för ren jord klass 1 och 2 i Danmark. Flera av materialen låg över
gränsvärdena för olika parametrar enligt tabell X nedan.

Tabell 2 Parametrar som överskrider gränserna för ren jord klass
1 och 2.

Parameter som överskrider gränserna i ren jord, mg/kgIngående material
Klass 1                    Gräns Klass 2                    Gräns

Furanbunden sand Bensen 1,3
BTEX total 5
Fenol 1,5

0,1
0,6
0,1

Stoft från furanbun-
den sand

Nickel 100
Bensen 19
BTEX total 74
Fenol 23
Naftalen 5,5
PAH total 8,3

30
0,1
0,6
0,1
0,5
1,5

Nickel 100
Bensen 19
BTEX total 74
Fenol 23
Naftalen 5,5

 40
1,5
10
5
1

Bentonitbunden
sand

Bensen 0,5
BTEX total 1,04
Fenol 0,62

0,1
0,6
0,1

Stoft från bentonit-
bunden sand

Bensen 0,19
Fenol 415
Naftalen 10,5
Benzo(a)pyren 0,7
PAH total 24,3

0,1
0,1
0,5
0,1
1,5

Fenol 415
Naftalen 10,5
PAH total 24,3

5
5,5
15

Slam från renings-
verk

Kadmium 0,81
Fenol 22

0,5
0,1

Fenol 22 5

Trädgårds- och
parkavfall

Bly 43
Kadmium 0,5
Bensen 0,13
BTEX total 0,67
Fenol 0,35
Benzo(a)pyren 0,3
PAH total 3,59

40
0,5
0,1
0,6
0,1
0,1
1,5
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Parameter som överskrider gränserna i ren jord, mg/kgIngående material
Klass 1                    Gräns Klass 2                    Gräns

Bagharp Arsenik 33
Bly 66
Kadmium 1,3
Zink 540
Bensen 0,24
BTEX total 1,49
Fenol 0,2
Benzo(a)pyren 0,4
PAH total 14,7

20
40
0,5
500
0,1
0,6
0,1
0,1
1,5

Kadmium 1,3
Zink 540

1
500

Främst är det de organiska ämnena som överskrider gränsvärdena enligt
klass 1 men även klass 2. I några fall överskrids även gränsvärdet för
oorganiska parametrar.

Osäkerheten i resultaten från analyserna är relativt stor för främst bag-
harp men till viss del även för trädgårds- och parkavfall. Detta beror på
att provtagning och neddelning till representativa laboratorieprover var
svårt att utföra då materialet bestod av en del kvistar och grenar.

Upplagd kompost

Några analyser gjordes inte på de nyupplagda komposterna. I stället
gjordes beräkningar baserade på ingångsmaterialens innehåll för de oli-
ka komposterna.

Färdig kompost

Prover togs och analyserades på den färdiga komposten efter 27 veck-
ors kompostering. De flesta av komposterna innehåller bly och kadmi-
um i sådana mängder att gränsvärdena för klass 1 överskrids.

Andelen organiska föreningar reduceras betydligt vid komposteringen.
Andelen totala kolväten reduceras mellan 22 och 53 %. Bensen- och
BTEX-andelen reduceras betydligt, dock överskrids klass 1 för kom-
post 3, 7, 9 och 10.

Fenolhalten reduceras men den ligger fortfarande över gränsvärdena för
klass 1 i flertalet komposter. Störst reduktion av fenol observerades i
komposterna 6 och 10, vilka innehåller stoft från sandberedning av
bentonitsand.

Den totala PAH-andelen reduceras i alla komposter utom en. Reduktio-
nen ligger mellan 10 - 70 %, men är dock inte tillräcklig för att få hal-
ten under gränsvärdet för klass 1 för flertalet komposter.

Även en biologisk analys gjordes av den färdiga komposten. Samtliga
kompostprover var salmonellafria och innehållet av Enterococcos låg
långt under gränsvärdet. Det var dock bara prov från fem komposter
som klarade de ställda kraven för grobarhet och rotlängd. De övriga
fem som inte innehöll kraven innehöll alla slam från kommunalt re-
ningsverk. Det kan också nämnas att dessa hade en genomsnittstempe-
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ratur i komposten som var mellan 11 och 17ºC lägre än de övriga kom-
posterna.

Komposteringstidens betydelse

På fyra av de tio komposterna gjordes analyser efter 17 av de totalt 27
veckorna för att undersöka komposteringstidens betydelse för reduktion
av organiska ämnen.

Reduktionen av kolväten var betydande de sista 10 veckorna, de första
17 var den mycket blygsam. Andelen reducerades i den sista perioden
med 29 till 52 %.

Reduktionen av BTEX och fenol var störst den första perioden. Gene-
rellt kan sägas att reduktionen för de båda föroreningarna över hela
komposteringsprocessen var betydlig.

Nedbrytningen av PAH skiljer sig mellan de olika komposterna. I två
av dem var nedbrytningen störst i den första perioden och i de andra två
var den störst i sista perioden.

Trädgårds- och parkavfall samt bagharp från Aalborg

Trädgårds- och parkavfallet samt bagharpen som använts i komposte-
ringsförsöken kommer från Köpenhamn. Då dessa innehöll relativt
höga halter av miljöstörande ämnen gjordes analyser på dito material
vid RGS 90:s komposteringsanläggning i Aalborg.

Analysen av HPA- och BH-prover uttagna i Aalborg visade att andelen
organiska och oorganiska föroreningar var väsentligt lägre än motsva-
rande material som använts i projektet. Som en följd av de låga ut-
gångsvärdena är också andelen av miljöstörande ämnen i komposten
betydligt lägre.

HPA och BH i försöken bidrar med störst andel av både organiska och
oorganiska föroreningar i komposterna.

Slutsatser

Analyserna visar att samtliga ingångsmaterial överskrider gränsvärdena
för ren jord klass 1 på minst ett område (organiskt och/eller oorganiskt),
och några material också klass 2. I förhållande till slamkungörelsen
(slambekendtgørelsen) överskrids bara gränsvärdet för benzo(a)pyren
för trädgårds- och parkavfall (HPA), bagharp (BH) och sand från sand-
beredning av bentonitbunden sand (SBO). Som tidigare nämnts är ana-
lysresultaten av HPA och BH något osäkra på grund av ingångsmateri-
alets sammansättning samt svårigheter vid provtagning och eddelning
av prover.

Efter komposteringsprocessen finns få överskridelser av kadmium-
gränsvärdet för klass 1 och endast ett för klass 2. På det organiska om-
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rådet finns en del överskridelser av gränsvärden för klass 1, men inte
för klass 2.

Komposteringsprocessen har stor betydelse för reduktionen av de orga-
niska föroreningarna. Tidigare försök med biologisk nedbrytning av or-
ganiska ämnen i bentonitbunden överskottssand har visat att BTEX,
PAH och fenoler reduceras med ca 70 % vid lagring av sanden i sex
månader. Efter en lagringstid på fyra veckor är andelen av nämnda för-
oreningar reducerad med 40 - 60 %.

Analyserna visar också att komposterna baserade på HPA, furanbunden
eller bentonitbunden överskottssand samt stoft från dito sandberedning-
ar hade den största reduktionen av organiska ämnen. Detta kan bland
annat bero på den höga genomsnittstemperaturen som dessa komposter
hade under hela komposteringsperioden. Detta skulle kunna visa på att
stoft i en begränsad mängd inblandad i överskottssanden kan ha en
gynnsam effekt. Stoftmängden bör dock begränsas på grund av dess
höga andel av organiska ämnen, särskilt PAH, samt risken för damning
vid hantering.

Innehållet av PAH i HPA och BH kan bland annat förklaras genom ut-
släpp från bilar och nedfall av förbränningsprodukter från skorstenar.

För att bentonitbunden och furanbunden överskottssand ska kunna an-
vändas tillsammans med t.ex. HPA behöver sanderna genomgå en be-
handlings- och sorteringsprocess. Sorteringen ska främst sortera ut
metalliska partiklar och behandlingsprocessen ska mala ner klumpar
och kärnrester, samt homogenisera och befukta sanden. Det sistnämnda
för att undgå damning vid hantering.

Den behandlade sanden kommer att innehålla minimalt med metalliska
partiklar, ha den lägsta möjliga andel av organiska föroreningar och
inte belasta arbetsmiljön vid hantering av komposterna.

För att undgå att maximala koncentrationer i färdig kompost överskrids
bör tillsatsen av överskottssand begränsas till ca 50 % av sandbehovet.

En kompostprodukt med överskottssand framställd under ovan nämnda
behandlingar och förhållanden tillåter antagandet att komposten minst
uppfyller kraven för ren jord klass 2 och kraven i slamkungörelsen.

Användningsområdet för en sådan kompostprodukt kan t.ex. vara vid
etablering av bullervallar, rondeller samt till kompost som ingår vid
framställning av gräsmattor. Det kan nämnas att återvunnen furansand
använts i Norge de senaste åren för framställning av gräsmattor med ett
bra resultat.
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Användning av furansand i växtmassor (Norge)
Beskrivning av projektet

Affärsiden för bolaget Norsk Jordforbedring AS är att använda kom-
post från avloppsslam, källsorterat hushållsavfall samt trädgårds- och
parkavfall i olika jordprodukter. Förutom kompost är huvudbestånds-
delen i jordprodukterna sand.

Bolaget var intresserade av att undersöka furansand som beståndsdel i
olika sportblandningar där kraven på sandkvalitet är mycket hög. I fot-
bollsplaner och golfgreener är det mycket viktigt att dräneringsegen-
skaperna i växtlagret är goda, förutsägbara och stabila. Partikelsam-
mansättningen i furansand är väldefinierade och ligger inom ett område
som gör det väl lämpat för produktion av greenmassor till golfbanor.

Furansanden som i detta projekt kommer från Kristiansands Jernstøpe-
ri, är baserad på bindemedlet furfurylalkohol som polymeriserats med
en svag syra. Bindemedlet är så rent som möjligt, utan tillsats av t.ex.
fenol. Analysresultat från tidigare analyser av sanden har visat på låga
halter av metaller och fenol.

För att undersöka eventuella ekotoxikologiska effekter av inblandning
av furansand i jordprodukter gjordes en försöksgreen, där inblandning
av 30 respektive 60 % furansand gjordes i normalsanden.

Resultat

Gräset på försöksgreenen etablerade sig bäst i de furansandsinnehållan-
de jordmassorna. En förklaring kan helt enkelt vara att den mörka fär-
gen ger upplagring av värme som ger drivande verkan.

Kvaliteten på delen av greenen med furansand blev mycket hög, med
ett grönt, tätt och friskt gräs utan inslag av svampsjukdomar. En för-
klaring till det betydligt grönare gräset i den furansandsbaserade pro-
dukten är närvaron av järn. En annan intressant observation var frånva-
ron av mossa i greenmassorna som innehöll furansand, i motsats till
kontrollmassorna. Anledningen till detta är inte fastlagd men en teori är
att innehållet av järn och sulfonsyra i furansanden hämmar mossan.

Vidare konstaterades att rotsystemet i furansandsinnehållande produk-
ten var långt med utvecklat än motsvarande i kontrollprodukten.

Giftigheten av furansandsinnehållande greenmassor testades genom ett
urval tester. Testerna som användes inkluderade akut giftighet för
hoppkräftor och sallad, samt kronisk giftighetstest med nitrifikations-
bakterier. Två prover av furansandsinnehållande greenmassor testades;
färskt material där 60 % av normalsanden ersatts med furansand och
samma produkt lagrad i ca nio månader i en försöksgreen.

Det kunde inte observeras några negativa effekter av furansands-
inblandningen i någon av de använda testerna.
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Slutsatser

Furansand har använts som sand i specialdesignade jordblandningar till
uppbyggnad av golfgreener. Sandens förutsägbara kvalitet med ideell
partikelfördelning, mörka färg och låga innehåll av tungmetaller gör
sanden speciellt lämplig för denna typ av användning.

Ekotoxikologiska tester av furansandsprodukten gav inga negativa ef-
fekter.

Följande erfarenheter erhölls från försöksgreenen:

• Jordblandningen som innehöll furansand stimulerade grobarheten
trots sen sådd. En möjlig teori är att den mörka färgen i produkten
är med och driver på grobarheten.

• Gräset växte klart bättre än i kontrollfältet.

• Rotutvecklingen var klart bättre än i kontrollfältet.

• Det såg ut som att fälten med furansandsinblandning undgick fram-
växt av mossa i motsats till kontrollfältet. Detta kan bero på att dålig
etablering av gräs i kontrollfältet gav bättre förutsättningar för
framväxt av mossa. En spännande teori är emellertid att furansan-
dens innehåll av järn och sulfonsyra ger en kemisk barriär mot den-
na typ av etablering.

Baserat på resultaten marknadsför nu Norsk Jordforbedring två god-
kända produkter som innehåller furansand.
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No. 6 Econova AB Sågbackens Ind. Omr.
Box 90

SE-616 21 Åby
Sverige

Mr. Dag Lindahl +46 11 36 81 31 +46 11 36 81 69 dag.lindahl@econova.se

No. 7 Etelä-Suomen Multa-
ravinne OY

Tuomipolku 1 FI-30420 Forsa   Fin-
land

Mr. Mika Laine +358 34 22 033 +358 34 35 50 33 mika.laine@ymparistopalvelu
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SYFTE

Syftet är att underlätta för användningen av gjuterisand/stoft i komposte-
ring/jordtillverkning.

INNEHÅLL

Slutrapporten innehåller en sammanställning av resultaten från de olika
delprojekten. Vidare ingår, som bilagor, sammandrag av de olika delrap-
porterna, innehållande kort beskrivning av projektet, viktiga reslutat
samt en kort sammanfattning för respektive lands försök.
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Gjutning
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Överskottssand

Restprodukter

Kompostering

Jordtillverkning
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