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SAMMANFATTNING

I denna undersökning har bentonitbundna överskottssander testats med avseende
på täthet. Resultaten visar att sådan sand i många fall är så tät, att den uppfyller
kraven för att användas som tätskikt för deponier.

Ett vanligt krav för att få använda sand som tätskiktsmaterial är att hydrauliska
konduktiviteten (genomträngligheten) är lägre än 10-9 m/s. Denna täthet uppnås
när bentonithalten ligger någonstans mellan 6 och 7 %. Generellt gäller att
bentonithalter över 7 % ger tillräckligt tät sand.

Kemisk analys av två av sanderna visar att halten organiska halogenföreningar
är relativt låg. Däremot är totala halten organiska kolföreningar hög.

I rapporten redovisas också tidigare utförda analyser av metaller och organiska
föreningar. Analyserna visar att föroreningshalterna ofta är låga i överskotts-
sanderna.

1 BAKGRUND

Gjuteriindustrins största avfallspost är form- och kärnsand. Varje år
"produceras" uppskattningsvis 200 000 ton avfallssand. Av detta deponeras 120
000-150 000 ton. Den största delen av dessa sandmassor är lågt förorenade och
anses knappast utgöra någon miljörisk.

Det vanligaste användningsområdet för överskottssand har hittills varit som
utfyllnadsmassa. I denna undersökning har vi studerat om bentonithaltiga
sandmassor kan vara tillräckligt täta för att vara användbara som material för
botten-, sido- och topptätskikt på avfallsdeponier, "soptippar". Om så är fallet
kan de utgöra en användbar, möjligen ekonomiskt intressant, resurs.

1.1 Deponier idag och i framtiden

I Sverige uppkommer varje år mer än 70 miljoner ton avfall. Detta måste tas
omhand på något sätt. Ungefär 75 % av avfallet placeras på deponi.

Det finns omkring 600 stora (som tar emot över 50 ton avfall per år) deponier i
landet. Vid hälften av deponierna hamnar konsumtionsavfall och vid hälften
industriavfall [1]. Man vet relativt mycket om vad som finns på de kommunala
deponierna, men kunskapen om industrideponiernas innehåll är mer begränsad.

För att deponier skall bli miljömässigt säkrare, har Statens Naturvårdsverk tagit
fram "Förslag till allmänna råd för deponering av avfall". Där finns beskrivet
olika försiktighetsåtgärder för att förebygga och motverka skador på hälsa och
miljö.

De allmänna rådens krav ligger inom ramen för dagens lagstiftning. På många
områden sker dock vissa skärpningar jämfört med gällande praxis. Bland annat
skall
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• avfall på väg in till deponin kontrolleras bättre

• instabilt avfall behandlas och stabiliseras

• nyanlagda deponier lokaliseras till områden där markförhållandena är
          lämpliga

• kraven på utförandet öka, bl a med avseende på topp- och bottentätning

• efter att deponin avslutats måste efterbehandling ske

Deponierna kommer att indelas i tre olika klasser, beroende på avfallets farlig-
het. Grovt sett ser indelningen ut så här:

Tabell 1 Förslag till deponiklasser.

Myndigheternas mål är att möjliggöra en miljöriktig utveckling. Tanken är att
avfallets egenskaper skall ligga till grund för var och hur det deponeras. När
deponin så småningom avslutats skall den vara miljömässigt acceptabel för
överskådlig framtid.

I förslaget till allmänna råd ställs, jämfört med tidigare, högre krav på
bottentätning, efterbehandling och tätande täckskikt. På så sätt kommer
lakvattenmängden att minska. Detta kommer i sin tur att leda till att man lättare
kan ta hand om lakvattnet.

1.2 Vad är ett tätskikt?
Ett tätskikt skall fungera som barriär mot vatten och gas. Tätskiktet kan aldrig
göras fullständigt "tätt", men syftet är alltid att materialgenomströmningen skall
vara så liten som möjligt.

För att förhindra att föroreningar sprids från en deponi måste man begränsa den
mängd vatten som kan tränga in i avfallet och laka ur föroreningar. Infiltrering
av regn och snö eller inträngning av yt- och grundvatten kan förhindras genom
att tätskikt läggs ovanpå, längs sidorna och i botten av deponin. De tätande
skikten kallas topp-, sido- resp bottentätskikt. Man kan förenklat säga att
avfallet stängs in mellan lager av mycket täta material
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För att ytterligare förbättra tätskiktens verkan, kan dränerande lager läggas
direkt ovanpå tätskiktet. Dräneringslagret skall tvinga vatten att rinna längs
tätskiktets yta. Resultatet blir att mindre vatten tränger in i deponin och att
vatten som passerat genom avfallet lättare kan samlas upp och tas omhand.

Bild 1 Princip för uppbyggnaden av deponi.

Tätskiktsmaterial kan vara av olika typer. Bland annat kan täta naturliga jord-
material användas, liksom leror, cementstabiliserade flygaskor och vissa
speciella restprodukter.

1.3 Vilka krav ställs på tätskikt?

Kraven som ställs på tätskikt för deponier kan delas in i

• krav på hög täthet

• krav på biologisk och kemisk stabilitet

• krav på lågt föroreningsinnehåll

Vad gäller täthet måste skiktet hindra genomströmning av vatten. EU:s
deponidirektiv specificerar att tätskiktet, för att bottentäta en klass II-deponi,
skall vara minst 1 meter tjockt och inte ha högre permeabilitet,
genomsläpplighet, än 10-9 m/s. För svenska förhållanden gäller att funktionen
hos tätskiktet skall motsvara EU-direktivets krav.

Kraven är i stort desamma, vare sig materialet skall användas som botten-
eller topptätning. I SNV:s rapport 4610, "Deponering av avfall", beskrivs
teknik och material närmare.

Tätskiktsmaterialet skall vara kemiskt och biologiskt stabilt. Nedbrytnings-
processer kan annars resultera i att tätheten minskar och att materialet trans-
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porteras bort. För föroreningar finns inte någon fastställd lista på "acceptabla"
halter. Naturligtvis skall tätskiktet vara utformat så att det inte självt ökar föro-
reningshalterna i omgivningen.

2 TÄTHET I ÖVERSKOTTSSAND

2.1 Insamling av material

Denna undersökning omfattar täthetsbestämningar av fem bentonitbundna
överskottssander. De testade sandernas bentonitinnehåll varierar från mycket
lågt (under 3 %) till mycket högt (över 10 %). Ett av gjuterierna som bidragit
med sand gjuter i aluminium, resten är järngjuterier. Vanliga förekommande
bentonithalter för aluminiumgjuterier är kring 5 % och för järngjuterier 6-7 %.

Sanderna insamlades av det aktuella gjuteriets personal. I instruktionen beto-
nades att sanden garanterat skulle ha karaktären överskottssand, alltså ha lämnat
systemet för leverans till deponi.

Sandproven karaktäriserades på sedvanligt sätt (kornfördelning, aktiv bentonit-
halt, glödningsförlust) i Svenska Gjuteriföreningens laboratorium. Glödnings-
förlusten mättes vid 550°C och 1000°C. Vid kvalitetskontroll av formmassor
mäts normalt glödningsförlusten vid 1000°C, men vissa oorganiska föreningar,
typ karbonater, kan brytas ned vid lägre temperaturer än så.

Tabell 2 Analysresultat för de testade sanderna. Se också bilaga 1-5.

2.2 Överskottssandernas packningsegenskaper

Mätningar av sandernas täthet och packningsegenskaper utfördes hos Statens
Geotekniska Institut, SGI, i Linköping. Provningen skedde på cylindriska
provkroppar med 50 mm diameter och 100 mm höjd. Provkropparna tillverkades
med en standardmetod, där sanden successivt packades i fem lager. Vid
provkroppstillverkningen gjordes ingen modifiering av vatteninnehållet.
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Denna packningsmetod medför att sanden packas något hårdare än vid packning
enligt standarden SS 027109 ("tung laboratoriestampning").

Sandernas packningsegenskaper bestämdes för proven med det lägsta och
högsta bentonitinnehållet, dvs prov A och E. I stort sett erhölls samma resultat
för båda proverna. Den optimala vattenkvoten för packning var 8-10 % och
maximala torrdensiteten ca 1,76 ton/m3. Skillnaden i bentonithalt var mycket
stor, men ändå tycks packningsegenskaperna inte skilja särskilt mycket mellan
proven.

Resultaten visar att

•  vid hög vattenhalt blir packningen bättre för överskottssand med hög
bentonithalt

•  vid låg vattenhalt blir packningen bättre för överskottssand med låg
bentonithalt

När tätskikt skall tillverkas av leriga jordar, får man normalt tätast material när
vattenhalten är hög. Överskottssanderna bör alltså kunna ge täta material,
lämpliga för tätskikt.

2.3 Överskottssandernas täthet

Täthetsmätningarna visar att vissa överskottssander kan vara lämpliga att
använda som tätskikt. Ett tydligt samband mellan bentonithalt och täthet finns.
Med ökande bentonithalt erhålls ett tätare material, vilket visar sig i lägre
värden på genomtränglighet.

Tabell 3 Uppmätta tätheter i överskottssanderna.

Ett vanligt krav för att ett material skall kunna användas som tätskikt är, att
permeabiliteten är 10-9 m/s eller lägre. Generellt tycks följande gälla:
•  överskottssander där bentonithalten ligger över 7 % är tillräckligt täta för

att klara kravet.
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• överskottssander där bentonithalten ligger mellan 6 och 7 % har en täthet
som ligger alldeles vid gränsen för kravet. Dessa sander kan användas som
tätskikt om förutsättningarna i övrigt är rätta. Faktorer som kan påverka
lämpligheten är traktens klimat och deponins utformning (släntlutningar,
avrinningslängder, förekomst av dränering mm).

• överskottssander där bentonithalten ligger under 6 % klarar inte
täthetskravet

För de testade sanderna tycks det endast vara halten aktiv bentonit som påverkar
tätheten. Vad gäller övriga parametrar är de relativt lika. Med hänsyn till
kornstorleksfördelningen klassificeras sanderna som "ensgraderad mellansand",
dvs kornen ligger inom ett snävt intervall och är mestadels 0,2-0,6 mm.

Hos något av proven märktes en tydlig ökning av täthet i provningens inledning.
Efter en tid stabiliserades tätheten. Förmodligen beror detta på svällning hos
bentoniten.

Sand A visade tecken på inre erosion, vilket leder till att hålrum kan uppstå och
material kan transporteras bort. Bentonithalten var där alltför låg för att fylla ut
porutrymmet mellan sandkornen. Denna sand kunde inte ge ett stabilt material.

Sand E var så tät, att inga mätvärden erhölls under de 3,5 månader testet pågick.
För denna sand har resultatet skattats utifrån tidigare erfarenheter.
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3 FÖRORENINGAR I ÖVERSKOTTSSAND

3.1 Bestämning av föroreningar
Sandproverna B och E analyserades med avseende på kemiska föroreningar
med hjälp av EGOM och EOX. Analyserna utfördes hos AnalyCen,
Lidköping.

EGOM står för "extraherbart gaskromatografianalyserbart organiskt
material", och är ett mått på den totala mängden organiskt kol i provet.

EOX står för "extraherbara organiska halogenföreningar", och är ett mått på
den totala mängden organiska fluor-, klor-, brom- och kodföreningar i
provet. De båda använda metoderna kan inte användas för att ge besked om
exakt vad som finns i proven. De visar i stället hur stor den totala mängden
organiska föreningar resp halogenföreningar är.

Tabell 4 Kemisk analys av sandprov B och E.

Som jämförelsematerial har använts Naturvårdsverkets data för
bakgrundshalter i sediment och mark [4]. Antalet jämförelsevärden som
hittills finns tillgängliga är än så länge dock mycket få.

Jämfört med bakgrundsvärdena för mark är kolhalterna i sandproverna
mycket höga, 10-20 gånger högre än bakgrundsvärdena. Tidigare analyser av
specifika kolföreningar i form- och överskottssand redovisas i avsnittet
"tidigare undersökningar av överskottssand".

I formsand används normalt inte ingredienser med halogener. Överskotts-
sanderna bör därför inte innehålla halogenföreningar, vilket också EOX-
analysen visar. Halterna är i samma storleksordning som för opåverkad mark.
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4  TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR AV FÖRORENINGSHALTER I ÖVER-
SKOTTSSAND

För att ge en mer komplett bild av överskottssandens lämplighet som tätskikt,
refereras nedan några tidigare undersökningar med avseende på föroreningar i
bentonitbunden överskotts- och formsand.

4.1 Organiska föroreningar

Lemkow redovisar i [2] analyser på ett antal svenska och danska överskotts och
formsander m a p miljöbelastande organiska föroreningar. Endast två av
sanderna har karaktären bentonitbunden överskottssand. De redovisas här.

Totala halten av BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) var 7,46 och 7,03
mg/kg. Bensenhalterna var i båda fallen lägre än detektionsgränsen för metoden,
0,1 mg/kg sand.

Toluenhalterna var 3,16 och 3,99 mg/kg. I avloppsslam som skall användas på
jordbruksmark kan halter upp till 5,0 mg/kg accepteras [3]. Bakgrundshalterna i
ytjordar i svenska urbana miljöer ligger i storleksordningen 0,3 mg/kg [4].
Etylbensen- och xylenhalterna var tillsammans 4,30 och 3,04 mg/kg.

Fenolhalten hos sand med 2,5 % cold-box-kärnrester var 21,0 mg/kg sand.
Motsvarande värde för sand utan kärnrester var 1,12 mg/kg sand. Halten beror
på vilket kärnbindemedel som använts och mängden ingående kärnrester. Höga
fenolhalter finner man naturligtvis i sand som innehåller kärnrester med
fenolbindemedel (typ cold-box). Sand som inte kommit i kontakt med fenol-
bindemedel innehåller, som väntat, låga fenolhalter.

Halten PAH (polyaromatiska kolväten), sex analyserade ämnen, var 0,425 och
0,897 mg/kg. För dessa sex ämnen kan halter upp till 3,0 mg/kg accepteras i
avloppsslam till jordbruksmark [3].

Av övriga polyaromatiska kolväten var halten naftalen störst, 2,93 och 4,83
mg/kg.

4.2 Dioxiner

För att dioxiner skall bildas krävs att klor finns närvarande. Normalt finns inte
klor i bindemedlen. Överskottssander skall därför inte innehålla dioxiner. Vissa
kärnbindemedel kan vara förorenade med små mängder (under en procent) klor.
Filterstoft från en anläggning där sådant bindemedel används har analyserats
[5].
Dioxinhalterna var mycket låga: totalt 0,93 pg NTEQ per gram stoft. över-
skottssanden är grövre än filterstoft och halterna är därför sannolikt ännu lägre.
De funna dioxinerna var av två typer: 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD och OCDD.
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4.3 Metaller

Metaller i överskottssand har analyserats på flera håll. Här redovisas resultat
från överskottssand från ett svenskt och tre danska järngjuterier samt formsand
från sex svenska jämgjuterier [2], [6].

Analyserna visar att metallhalterna i sanderna normalt är låga. I tabellen nedan
redovisas halterna i tio olika bentonitbundna sander från järngjuterier i Sverige
och Danmark. Halterna av arsenik (As), barium (Ba), bly (Pb), järn (Fe),
kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), mangan (Mn), nickel (Ni) och zink
(Zn) redovisas och jämförs med halterna i naturliga torkade jordar [7]. Några
alarmerande höga metallhalter har inte hittats i något av proven. Observera
dock att vissa specifika gjuterier kan generera överskottssand med annorlunda
sammansättning av metaller.

Tabell 5 Metallhalterna i 10 analyserade överskottssander, jämförda med naturliga halter i
jordskorpan. As - arsenik Ba - barium, Pb - bly, Fe -järn, Cd - kadmium, Cu - koppar,
Cr - krom, Mn - mangan, Ni - nickel och Zn - zink.
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5  URLAKNING AV ÖVERSKOTTSSAND

En viktig parameter för om överskottssanden är lämplig som tätskikt är dess
benägenhet att laka ur ingående föroreningar. Det föreligger inte många
tidigare resultat från urlakningsförsök, och i detta projekt har några sådana
tester inte utförts. Nedan redovisas resultat från ett tidigare försök, utfört i
samband med en planerad deponi.

Försöken omfattade urlakning av överskottssand, innehållande ca 5 % bento-
nit. 100 g sand skakades med 900 ml svavelsurt vatten (pH=4) i 7 dygn. Efter
filtrering analyserades vattnet med avseende på metaller och fenoler. Någon
ytterligare justering av pH-värdet utfördes inte.

För att få jämförelsevärden gjordes proceduren om, denna gång med opå-
verkad sand från omgivningen till den planerade deponin. I tabell 6 redovisas
föroreningshalterna i överskottssand och omgivande mark tillsammans med
föroreningshalterna i lakvätskan från överskottssand och omgivande mark.

Tabell 6 Resultat av lakningsförsök vid planerad deponi.

I undersökningen konstaterades att metallhalterna generellt var något högre i
överskottssanden än i den omgivande marken. Metallhalterna i lakvätskan
från den omgivande marken var i många fall högre än i lakvätskan från
överskottssanden.

Det refererade lakförsöket kan dock inte jämföras med den verkliga urlak-
ningsprocess som äger rum i en deponi. Lakvätskan från försöket innehåller i
båda fallen betydligt högre föroreningshalter än naturligt producerat
lakvatten.
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SYFTE

Rapporten skall vara en hjälp för gjuterier med bentonitbunden överskottssand
att överväga om sanden skall deponeras eller kan användas för konstruktion av
tätskikt.

INNEHÅLL

Rapporten redovisar en undersökning av bentonitbundna sanders täthet
relaterade till halten aktiv bentonit. Vidare sammanfattas tidigare utförda under-
ökningar rörande föroreningshalterna i denna typ av sand.

ÄMNESOMRÅDE

Gjutning

Miljö

NYCKELORD

Överskottssand

Deponi

Tätskikt

Bentonit

Föroreningar


