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SAMMANFATTNING

Från och med 1 januari 2000 kommer det att införas en skatt på avfall som
deponeras på såväl kommunala deponier som deponier för industriavfall.
Skatten kommer initialt att vara 250 kr/ton.

Vissa avdragsmöjligheter (undantag) från skatten har medgivits. Bland dessa
finns överskottssand från gjuterier. Samtliga undantag skall gås igenom vart
4:e år. Gjuteriföreningen har försett Finans- och Näringsdepartementet med
underlag för att underlätta förhandlingarna i Bryssel (Gjuteriföreningsskrift
971215).

Även om ett undantag har beviljas är det ett uttalat önskemål i branschen att
finna alternativ användning för överskottssanden. Målet är att finna en
alternativ användning som är acceptabel ur såväl miljömässigt som
ekonomiskt perspektiv. Som ett led i detta arbete krävs någon form av
samstämmighet vad gäller vilka ämnen som skall analyseras i sanden samt hur
dessa skall analyseras och tolkas.

Skall man analysera sandens totala innehåll eller är det lämpligare att studera
vad som eventuellt kan lakas ur sanden?

Gjuteriföreningen har studerat och värderat en lång rad laktester för fasta
material i avsikt att finna en lämplig metod som kan gälla som någon form av
inofficiell standardmetod för gjuterisand. Vidare har kartlagts dagsläget och de
rekommendationer som kan ges beträffande undersökningar av överskotts-
sanden.

Rekommendationerna har diskuterats med representanter från Naturvårds-
verket, Länsstyrelser, leverantörer av gjuteriförnödenheter och gjuterier.
Dessutom har rapporten behandlats i Gjuteriföreningens arbetsgrupp för
projektet ”Alternativ användning av överskottssand från gjuterier”.

Det bör poängteras att detta inte är något standarddokument eller någon
officiell ståndpunkt från myndigheternas sida. Däremot kan det användas som
en väl förankrad grund vid framtida kontakter med myndigheter och användare
av gjuterisand.

Några generella gränsvärden för föroreningshalter vid olika typer av alternativ
användning existerar inte i Sverige idag. Användningen måste således
bedömas från fall till fall. Vid bedömningen av t ex metallinnehållet i sanden
kan man få viss vägledning av Naturvårdsverkets (SNV) rekommendationer
för användning av slam i jordbruket samt deras undersökning om normalt
förekommande metallhalter i jord. Dessa finns i rapportens bilagor.
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Rekommendationen när det gäller analys och bedömning av gjuterisand är
följande:

Steg 1 Totalanalys av företrädesvis metallhalt, polyaromatiska kolväten
(PAH) och fenol.

Steg 2 Om steg 1 visar höga halter eller på annat sätt ger diskutabla
resultat kan laktest, som visar ämnenas tillgänglighet, utföras.
Föreslagen metod är: NT ENVIR 003 som visar den totala
lakbarheten under mycket lång tid.

Som alternativ kan lakning ske enligt CEN/TC 292 prEN12457,
procedur C, som visar hur snabbt föroreningarna lakas ut.

Vilken av metoderna som skall användas i det aktuella fallet bör
förankras hos berörd länsstyrelse.

Steg 3 Uppföljande kontroll i en omfattning som beslutas i samråd med
länsstyrelsen. Här bör totalhalterna av ev intressanta ämnen som
framkommit under Steg 1 (och ev Steg 2) väljas för kontroll av
sandens innehåll över tiden.

Överskottssander från gjuterier anses generellt vara lågt förorenade och skulle
därigenom kunna bli en fullgod ersättning för naturgrus/sand.

Rapporten belyser även andra länders syn på gjuterisanden och vilka tester och
gränsvärden som gäller för nyttoanvändning i dessa länder.
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1  BAKGRUND

Gjuterierna i Sverige ”producerar” varje år ca 200 000 – 250 000 ton
överskottssand. Denna sand är i allmänhet lågt förorenad och torde kunna
användas som råvara i t ex vägbyggnad, ballast i betong, täckskikt på deponi,
cement- och tegeltillverkning som ersättning för jungfruliga massor. Den
mesta av sanden går idag till deponi. Varför frågan om alternativ användning
har blivit aktuell beror dels på den avfallsskatt som är föreslagen för
deponering av avfall (även om gjuterisanden är undantagen f n) och på det
fortlöpande miljöarbetet som sker i den svenska gjuteriindustrin.

För att överskottssanden ska kunna användas som alternativ råvara så måste
den karakteriseras. Detta för att ge svar på vilka eventuella miljöeffekter
användningen av den skulle kunna ge upphov till. Denna karakterisering ska
då ske med hjälp av olika kemiska analyser. De kemiska analyser som kan bli
aktuella är totalhaltsanalyser av både metaller och organiska ämnen, men
laktest kan också komma i fråga om sanden innehåller höga halter av någon
förorening. Exempel på detta kan vara vissa metaller. Metallerna föreligger i
regel som oxider och är mycket svåra att laka ut från sanden vilket bör
underlätta en alternativ användning

Denna rapport syftar till att värdera olika laktest som används för liknande
ändamål idag samt att ge ett förslag på de tester som behöver genomföras för
att karaktärisera sanden.
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2  FÖRORENINGAR I ÖVERSKOTTSSAND

Överskottssand kan generellt anses vara lågt förorenad, de föroreningar som
ingår kan vara vissa metallrester från själva gjutprocessen, en del organiska
och oorganiska föroreningar som främst härstammar från de olika
bindemedlen som används i gjuterierna. Hur stort föroreningsinnehållet är
beror på vilken typ av sand som studeras, om den t ex har varit pågjuten eller
ej.

2.1  Organiska föroreningar

Analyser finns gjorda på ett antal svenska och danska överskotts- och
formsander m a p miljöbelastande organiska föroreningar. Här redovisas
analyser gjorda på två sander med bindemedel av bentonit karaktär.

Totalhalten av BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) var 7,46
respektive 7,03 mg/kg.

Bensenhalten var i båda fallen lägre än detektionsgränsen för metoden dvs
mindre än 0,1 mg/kg. Toluenhalterna var 3,16 respektive 3,99 mg/kg. Detta är
lägre än det gränsvärde, på 5,0 mg/kg, som finns för användning av avlopps-
slam på jordbruksmark. Bakgrundshalterna i svenska urbana miljöer är
0,3 mg/kg. Etylenbensen- och xylenhalterna var tillsammans 4,30 respektive
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. Fenolhalten
beror på hur mycket kärnrester som sanden innehåller och på vilket
kärnbindemedel som har använts.

Halten PAH (polyaromatiska kolväten), för sex analyserade ämnen, var 0,425
respektive 0,897 mg/kg. För dessa sex ämnen kan halter upp till 3,0 mg/kg
accepteras i avloppsslam till jordbruksmark. Av övriga PAH var halten av
naftalen högst, 2,93 respektive 4,83 mg/kg.

Vid en annan analys analyserades sanderna med avseende på total innehållet
EGOM (extraherbara gaskromatografianalyserbart organiskt material) och
EOX (extraherbara organiska halogenföreningar). Dessa analyser ger ej svar
på exakt vad som finns i sanden men de ger en bild av totalinnehållet av
organiska- respektive halogenföreningar. I tabell 1 nedan jämförs halterna med
bakgrundsvärden för mark och sediment.
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Tabell 1 Kemisk analys av två sandprover

EGOM
[mg C/kg]

EOX
[mg Cl/kg]

Överskottssand A 20,0 0,10
Överskottssand B 12,3 0,25
Bakgrundsvärde, mark 1,0 0,20
Bakgrundsvärde, sediment 25,0 1,0

Totalinnehållet av organiskt material är mycket högre än för opåverkad jord
men lägre än för sediment. Innehållet av halogenföreningar kan anses som
låga.

De organiska föreningarna som tidigare har varit normgivande vid
återanvändning och deponering av gjuterisand är fenolföreningar. Om
fenolföreningarna ska betraktas som ett allvarligt miljöproblem kan dock
diskuteras då de bryts ner relativt snabbt i naturen.

2.2  Dioxiner

För att dioxiner ska bildas krävs tillgång på klor. De bindemedel som används
innehåller generellt inte klor, vissa klor föroreningar kan dock förekomma
men då i mycket låga mängder. Detta gör att dioxin innehållet i överskotts
sand kan anses försumbart.
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2.3  Metaller

Metaller i överskottssand har analyserats på flera håll. I tabell 2 redovisas
metallhalterna från analys av bentonitbunden överskottssand från järngjuterier
i Sverige och Danmark.

Tabell 2 Metallhalterna i 10 analyserade överskotts- och formsander, jämförda med naturliga halter
i jordskorpan. [mg/kg torr sand]

Naturlig halt i
torkad jord*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ö-skott
DK

ö-skott
DK

ö-skott
DK

ö-skott
SE

f-sand
SE

f-sand
SE

f-sand
SE

f-sand
SE

f-sand
SE

f-sand
SE

As 6
(0,1-40)

1,4 0,7 - - - - - - - -

Ba 500
(100-3 000)

62,0 38,0 47 - 118 36 58 35 55 40

Pb 10
(2-200)

1,60 2,80 5,1 6 5,9 4,3 5,5 2,8 5,3 4,5

Fe 38 000
(7 000-550 000)

5 600 6 100 39 000 27 500 6 100 2 950 3 000 21 000 3 000 3 000

Cd 0,06
(0,01-0,7)

0,034 0,036 <0,05 <1 0,125 0,097 0,121 0,041 0,115 0,104

Cu 20
(2-100)

- - - 25 - - - - - -

Cr 100
(5-3 000)

3,40 13,50 45 35 4,4 2,5 1,8 1,7 2,2 2,9

Mn 850
(100-4000)

- - - 310 - - - - - -

Ni 40
(10-1 000)

3,30 6,20 - 15 - - - - - -

Zn 50
(10-300)

8,80 14,30 30 35 19,0 12,2 17,0 16,0 16,0 13,6

* Siffrorna anger medelhalt för jordklotet (första raden) och haltintervall (andra raden), mg/kg torr sand

Analyserna visar att metallhalterna i sanderna normalt är låga. Inga
alarmerande metallhalter har observeras i något av proven.

I bilaga B visas en sammanställning av kemiska analyser utförda under 1998
på 10 olika svenska överskottssander från gjuterier.
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3  ALLMÄNT OM LAKNING

Lakning innebär att en vätska och ett fast material bringas i kontakt. Detta
leder till att vissa föreningar i det fasta materialet löses upp och följer med
lakvätskan ”bort”. Det är detta som kallas att ett ämne utlakas.

Lakning är en kemisk process. Drivkraften för lakning är den koncentrations-
gradient som råder mellan lakvätskan och det fasta materialet. Storleken på
lakningen begränsas både av kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer (se
kap 4).

Vid framtagandet av ett laktest är det en mängd olika faktorer som måste tas
hänsyn till. Här redovisas några av de viktigaste:

• Provberedning
• Lakvätskans sammansättning
• Kontaktmetod
• L/S-förhållande (Lakvätska/Prov-förhållande [l/kg])
• Kontakttid
• Temperatur
• Separation av eluat och prov

Laktester utförs för att oftast räcker det inte med att känna till totalinnehållet
av en förorening i ett avfall, detta då en del av föroreningarna är hårt bundna
till avfallet och kommer på så sätt aldrig att lakas ur. Eftersom allt förorenings
innehåll inte är tillgängligt så kommer de miljöproblem som avfallet skulle
kunna ge upphov till att reduceras.

Avsikten med laktester är vanligen följande:

• att identifiera utlakbara komponenter
• att klassificera avfall (t ex miljöfarligt avfall)
• att uppskatta utlakbarheten samt utlakningsförloppet av olika ämnen ur ett

avfall under olika tidsrum (halter av olika ämnen i lakvatten)
• att studera inverkan av olika behandlingsmetoder (processförändringar) på

utlakningen
• att kunna göra en riskanalys

Kontakten mellan lakvätskan och det fasta materialet kan ske på flera olika sätt
t ex skakning, omrörning, filtrering m m. Vilken metod som används beror på
vilka frågor som ska besvaras. Det är ofta på vilket sätt kontakten anbringas
som ger laktestet dess karaktär. Det går att dela in laktester i olika kategorier
(se kap 5):

• skaktester
• tanktester
• lysimetertester
• kolonntester
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Laktesterna strävar efter att i största möjliga mån efterlikna den miljö som
avfallet ska användas i. Detta för att lättare kunna värdera resultaten från
laktesterna.
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4  FAKTORER SOM PÅVERKAR UTLAKNINGEN

Som tidigare nämnts styrs utlakningen av föroreningar av kemiska, fysikaliska
och biologiska faktorer. Den biologiska faktorn är ofta svår att simulera i
laboratorietesterna. I tabellerna nedan redovisas en del av de faktorer som
påverkar utlakningen.

Tabell 3a Faktorer som påverkar utlakningen från ett kornigt avfallsmaterial

Kemiska Fysikaliska Biologiska
pH i avfallets lakvatten

pH i omgivande miljö

Redox-miljön dikterat av
avfallet

Komplexbildning av
komponenter från avfallet eller
omgivningen

Reaktionskinetik

Vattenflöde:
-flödeshastighet
-kanalisering
-kontinuerligt
-periodiskt återkommande
-mättat/omättat

Partikelstorlek

Omrörning

Förhållande mellan lakvatten
och avfall

Temperatur

Utveckling av redox
förhållanden p g a biologisk
aktivitet

Upplösning av olösliga
organiska föreningar

Tabell 3b Faktorer som påverkar utlakningen av ämnen från en stabiliserad avfallsprodukt

Kemiska Fysikaliska Biologiska
Alkalinitet

Kemiskförening/jon i
produktmatrisen

Kemisk växelverkan i porerna
på ytan

Förändringar i den kemiska
miljön (redox, pH) i produkten
med tiden

Kemisk förening/jon i
porvattnet

Reaktionskinetik

Kemisk sammansättning hos
lakvattnet

Porositet

Porstruktur

Kontinuerlig eller kontinuerligt
återkommande kontakt med
vatten

Förhållandet mellan ytan och
volymen i avfallsprodukten

Temperaturen i förhållande till
diffusionshastigheten och med
hänseende till stabilitet (frys/tö)

Flödeshastigheten i omgivande
miljö

Kolonisering

Degradering i produkten av
inträngande organismer

Tilltäppning av porer av
biologiska substanser

Förändringar i den kemiska
miljön p g a biologisk aktivitet
(redox)

Laboratorietester syftar till att efterlikna de verkliga lakprocessen som sker,
men strävar också efter att påskynda utlakningsförloppet. Faktorer som
påverkar utlakningen i laktesterna är följande:
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• provberedning (homogenisering, lagring av avfallet, kompaktering,
krossning)

• lakvattnets sammansättning
• skakningsteknik (omblandningsmetod)
• förhållandet mellan lakvatten- och avfallsmängden (L/S)
• laktid
• temperatur
• separation av lakvattnet

Generellt kan sägas att utlakningen är större vid laboratorieförsök än vid
naturliga lakprocesser.

4.1  pH-faktorn

Lakvattnets pH är oftast den mest styrande faktorn vid utlakningsstudier.
Eluatets pH-värde beror dels på vilken lakvätska som används och dels på
avfallet. Avfallet styr vanligen det uppkomna pH-värdet då de lakvätskorna
som används oftast har låg buffertkapacitet så som destillerat vatten eller svagt
surgjort destillerat vatten med salpeter- eller svavelsyra.

Kontakten med luften kan också påverka pH-värdet både vid kontakt med
lakvätskan eller avfallet. Kontakten kan leda till att en karbonatiseringsprocess
inleds vilken gör att pH-värdet i lakvätskan sjunker. Det förändrade pH-värdet
påverkar utlakningen av flertalet metaller. I de flesta laktester tas ingen hänsyn
till kontakten med luft, men i lakning av vissa avfall kan kontakten med luft
beaktas. Detta tordes inte vara nödvändigt för överskottssand.

4.2  Redox-förhållandena

Redoxförhållandena hos avfallet eller dess omgivning har en anmärkningsvärd
betydelse för utlakningen av metaller. Under reducerande förhållanden,
sjunker utlakningen av metaller betydligt, detta gäller dock inte alla metaller,
utlakningen av Ba, V, Mn, Fe och ibland As kan stiga väsentligt i jämförelse
med de oxiderade förhållandena.

Redoxförhållandena bestäms dels av avfallets sammansättning men också av
omgivande faktorer. Ibland kan en biologiskt aktiv miljö skapa reducerande
förhållanden, medan kontakt med luften eller ytvatten leder till oxiderade
förhållanden.
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4.3  Partikelstorlek och kontakttid

Drivkraften för lakning är den koncentrationsgradient som finns mellan
lakvätskan och avfallet. Lakningen upphör då denna koncentrationsgradienten
försvinner, detta sker när jämvikt råder.

Tiden för att nå jämvikt är normalt mycket lång i naturliga lakprocesser. I
laboratorietester görs vissa modifikationer för att testtiden ska kunna kortas.
Detta kan t ex vara att reducera partikelstorleken (malning), omrörning m m.

Vid modifiering av test förhållanden gäller det att man tar hänsyn till detta vid
värdering av resultaten. Vid malning ökar generellt utlakningen av
föroreningar. Ett annat sätt att nå max utlakning är att öka vattenflödet. Höga
vattenflöden gör att uppkomsten av jämviktsläget försvåras, detta ska dock
vägas mot den tidsvinst som görs. Omblandning gör att kontaktytan ökar och
där med nås jämviktsläget snabbare.

4.4  Puzzolana reaktioner

Med puzzolana reaktioner menas de självhärdande reaktioner som sker. Detta
innebär att lagringen av materialet påverkar utlakningen. Som exempel kan
nämnas att kolflygaska och blandningar av avsvavlingsprodukter hårdnar om
de lagras som fuktiga och komprimerade. De puzzolana reaktioner som sker
leder till att en del metaller binds till mineraler eller omvandlas till olösliga
kalciumföreningar. Detta medför att utlakningen reduceras.

För överskottssand torde det främst vara utlakningen från bentonitbundna
sander där puzzolana reaktioner kan ha betydelse.

4.5  Biologisk aktivitet

Biologisk aktivitet i avfallsmaterialet eller deponeringsmiljön leder ofta till att
lakvattnet får ett tillskott på organiska nedbrytningsprodukter, bl a organiska
syror. Den biologiska aktiviteten är ett okontrollerbart fenomen. Det är dock
troligt att biologisk aktivitet påverkar utlakningen.
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5  PRINCIPEN FÖR OLIKA LAKTESTMETODER

Det finns många olika laktester, de kan generellt delas in i olika grupper
beroende på hur lakförsöket utförs. Vilken typ av test som väljs för ett visst
försök beror på vilken frågeställningen är. De flesta lakmetoderna är
utvecklade att användas för att bedöma vilka miljöproblem som kan uppstå vid
deponering av avfallet, alltså inte för att bedöma de miljöproblem som skulle
kunna uppstå vid nyttoanvändning. Laktester kan grovt delas in i fyra grupper,
nämligen följande, skaktester, kolonntester, tanktester och lysimetertester.

De vanligaste frågeställningarna som finns vid utförandet av laktester är
följande:

• Vilka föroreningar som kommer att utlakas
• Maximal utlakbar mängd av föroreningar i geologiskt perspektiv (mycket

långsikt)
• Utlakningen av föroreningar på kortsikt

Här följer en kort beskrivning av de olika lakprocedurerna.

5.1  Skaktest

Skaktester är ett samlande namn för de tester där det sker en typ av aktiv
omblandning mellan lakvätskan och avfallet. Testet används för att
karakterisera kornigt avfall. I vissa fall krävs det att partikelstorleken
reduceras, men det är i de flesta fall inte nödvändigt för överskottssand då den
är så pass finkornig (d≈0,3 mm). Skaktesterna är relativt enkla och principen
är att avfallet införs i en behållare tillsammans med lakvätska, någon form av
omblandning sker sedan, skakning, omrörning m.m. I testet antas att ett
jämviktsläge uppstår mellan lakvätskan och avfallet. När jämvikt har inträtt så
är utlakningshastigheten noll. I de flesta testerna är tiden för en omskakning
eller lakcykel högst ett dygn. Totaltiden varierar oftast från ett till ett par dygn
beroende på antal lakcyklar.

Ett specialfall av skaktester är s k tillgänglighetstester. Tillgänglighetstester
syftar till att ge svar på frågan hur mycket av en viss förorening som kan
utlakas i geologiskt perspektiv. Testet utförs med mycket högt L/S-förhållande
(ofta 50-200) och reducerad partikelstorlek (ca 125 µm) för att påskynda
utlakningen. Ofta utförs testen vid pH-statiska förhållanden i två eller flera
steg.

I tabell 4 ges exempel på vilken information som kan fås från skaktester.
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Tabell 4 Exempel på olika typer av skaktest

Testtyp Information
1. Prov (vid behov krossat) skakas i

en bestämd mängd lakvätska,
varefter blandningen filtreras och
de önskade ämnena analyseras.

 
2. Det avfiltrerade provet från test

(1) skakas med en ny mängd
lakvätska och förfarandet det
upprepas ett antal gånger.

 
3. Provet (vid behov krossat)

skakas i en serie lakvätskor med
olika aggressivitet.

 
 
4. I eluatet från test (1) tillsätts ny

provmängd och förfarandet
upprepas ett antal gånger.

Snabbtest om utlakbarhet.

Test som ger information om
utlakbarhet under en lång tidsperiod.

Testet ger information om
utlakbarheten i olika lakvatten
förhållanden, t ex maximal utlakning
vid extrema förhållanden.

Test som ger information om halter
vid lågt förhållande mellan avfall och
lakvatten.

5.2  Kolonntest

Avfallet införs i en kolonn och lakvätskan påförs antingen med ”down-flow”
(nerifrån) eller ”up-flow” (uppifrån). Eluatet uppsamlas sedan och filtreras.
Flödet är vanligtvis mycket lågt, normalt 0,01-0,5 liter per kilo sand och dag.
Testtiden i kolonntesterna varierar mellan ett par veckor till ett par månader.
Kolonntesterna ger framförallt detaljerade uppgifter om sammansättningen
och variationen på de första eluaten som uppkommer. Det är vanligtvis dessa
eluat som innehåller de högsta förorenings koncentrationerna.

5.3  Lysimetertest

Dessa tester ger ungefär svar på samma saker som ett kolonntest. Utförandet
skiljer sig dock väsentligt. Lysimetertest utförs utomhus i stora bassänger där
avfallet har placerats och får sedan utsättas för naturlig nederbörd. Testerna
används dock sällan på grund av de höga kostnaderna och den långa testtiden,
oftast flera år.

5.4  Tanktest

Dessa tester används på avfall som har stabiliserats men även på ämnen som
har en låg vattenpermeabilitet och en fast form som erhålls genom
kompaktering. Dessa tester skulle kunna vara aktuella för överskotts sander
som använts vid tegel- eller cementtillverkning, men eventuellt också för
bentonitbundna sander som ska användas som täckskikt på deponier. Testet
utförs genom att en provkropp nedsänks i en bägare så att den helt omsluts av
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lakvätska. I lakproceduren spelar diffusionslakningen en betydande del. Det
pågår försök med att ta fram snabbtest för tanktester.

I bilaga A visas principen för olika typer av laktester.
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6  NÅGRA VANLIGA LAKTESTER I KORTHET

Här följer förenklade processcheman av en del laktest. Detta kan ses som en
sammanställning av de vanligaste laktesterna, en del av dem används som
standarder i andra länder för olika typer av avfall.

Tabell 5 Principutförande för några vanliga laktester

Lakmetod: EP Tox
Method 1310

TCLP
Method 1311

DIN 38414
(DEV-S4)

AFNOR X31-210

Test typ: Skaktest (sats
vis)

Skaktest (sats vis) Skaktest (sats vis) Skaktest (sats vis)

Land: USA USA Tyskland Frankrike
Parameter
Partikelstorlek: < 9,5 mm < 9,5 mm < 10 mm < 4 mm
Lakvätska: 0,5 M HOAC* HOAC (pH=2,88)

el HOAC+NaOH
(pH=4,93)

DMW** DMW

Provmassa: 100 g 100 g 100 g 100 g
L/S (l/kg) per cykel: 20 20 10 10
L/S (l/kg) max acku. 20 20 30 30
Antal cykler: 1 1 1-3 1-3
Kontakttid/cykel: 24 h 18 h 24 h 24 h (1:a)

16 h (2:a & 3:e)
Cykel förfarande: Ny lakvätska Ny lakvätska
Blandningsmetod: Ospec.

kontinuerlig
Rotation, 30 rpm Långsam rotation

/skakning
Linjär skakning,
60 rpm

Filtrering: 0,45 µm 0,6-0,8 µm
glasfiberfilter

0,45 µm 0,45 µm

HOAC = Ättiksyra
DMW = Avjoniserat vatten (≈dest. vatten)

Tabell 6 Principutförande för några vanliga laktester

Lakmetod: TVA-Eluattest STL, Procedure C WUR Leaching
Test

NEN 7341
Availability test

Test typ: Skak (sats vis)-
/tanktest

Skaktest (sats vis) Skaktest (sats vis) Skaktest (sats vis)

Land: Schweiz USA (Wisconsin) UK (Harwell) Nederländerna
Parameter
Partikelstorlek: Kornigt/monolitiskt Inga krav < 10 mm < 125 µm (95%)
Lakvätska: DMW mättat med

CO2

DMW DMW el. HAC-
buffer med pH=5

DMW med HNO3
till pH=4 el. 7

Provmassa: 100-200 g 120 g (våt vikt) 100 g 16 g
L/S (l/kg) per cykel: 10 10; 7,5 och 5 Varierar (beror av

bedd volym)
50

L/S (l/kg) max acku. 20 100
Antal cykler: 2 3 5-15 bedd volymer 2
Kontakttid/cykel: 24 h 24 h 2-80 h 23 h
Cykel förfarande: Ny lakvätska Ny massa Ny lakvätska Ny lakvätska,

pH=7 i 1:a, pH=4 i
2:a

Blandningsmetod: Genombubbling
med CO2

Långsam rotation Skakapparat Magnetomrörare

Filtrering: 0,45 µm 0,45 µm Vakuum filtrering 0,45 µm
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Tabell 7 Principutförande för några vanliga laktester

Lakmetod: NEN 7349 Serial
Batch
Test/Cascade Test

NEN 7343
Column Test

Combind column
and batch test

ENA Skaktest

Test typ: Skaktest (sats vis) Kolonntest Kolonn + skaktest Skaktest
Land: Nederländerna Nederländerna Danmark Sverige
Parameter
Partikelstorlek: < 4 mm (95%) < 4 mm (95%) Helst < 4 mm

största max 10 mm
< 20 mm

Lakvätska: DMW med HNO3
till pH=4

DMW med HNO3
till pH=4

DMW med HNO3
till pH=4

DMW med H2SO4
till pH=4

Provmassa: 40 g 500-800 g 5-10 kg / 10-100 g 125 g
L/S (l/kg) per cykel: 20 Varierar Varierar 4
L/S (l/kg) max acku. 100 10 2 i kolonn testet,

25-200 i skaktestet
16

Antal cykler: 5 7 prov tas 4 prov i
kolonntestet
2-5 prov i
skaktestet

4

Kontakttid/cykel: 23 h Varierar (21 dygn
för L/S=0-10)

Kolonntest: 70
dygn för L/S=0-2,
skaktest: 23 h

24 h

Cykel förfarande: Ny lakvätska Lakvätskan tillförs
kontinuerligt, upp
flöde

Ny lakvätska Ny lakvätska

Blandningsmetod: Rotation Rotation i
skaktestet

Skakbord

Filtrering: 0,45 µn 0,45 µm 0,45 µm 0,45 µm efter
centrifugering

Tabell 8 Principutförande för några vanliga laktester

Lakmetod: CEN/TC 292
prEN 12457

Korttids-skaktest Nordtest
NT ENVIR 003

Nordtest
NT ENVIR 002

Test typ: Skaktest (sats vis) Skaktest (sats vis) Skaktest (sats vis) Kolonntest
Land: Europa (Std

förslag)
Danmark Norden Norden

Parameter
Partikelstorlek: < 4 mm (90%) Inga krav < 125 µm (95%) < 4 mm (90%)
Lakvätska: DMW med H2SO4

till pH=4
DMW DMW med HNO3

till pH=4 el. 7
DMW med HNO3
till pH=4

Provmassa: 100 g 100 g 8 g Beror på kolonnen
L/S (l/kg) per cykel: 2, 2+8 el. 10 2,5 100 0,1 l/kg och dag
L/S (l/kg) max acku. 2 el. 10 2,5 200 2 (i vissa fall upp

till 10)
Antal cykler: 1 el. 2 1 2 4 eller 5 prover tas
Kontakttid/cykel: 24 h el. 6 h+18 h 20 min 3 h+18 h Omkring 20 dygn
Cykel förfarande: Ny vätska Ny lakvätska,

pH=7 i 1:a, pH=4 i
2:a

Lakvätskan tillförs
kontinuerligt, upp
flöde

Blandningsmetod: Rotation,(ev
rotation +
vippning)

Skakapparat Magnetomrörare

Filtrering: 0,45 µm S&S 5893

(blåband)
0,45 µm 0,45 µm
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Tabell 9 Förslag till snabbtest för monolitiska material

Lakmetod: Nederländskt snabbtest AFNOR X31-211
Test typ: Monolitiska material Monolitiska material
Land: Nederländerna Frankrike
Parametrar
Provkropp: Dimension > 40 mm Cylinder, h=8 cm, d=4 cm
Lakvätska: DMW med HNO3 till

pH=4
DMW

Vätske mängd: L/V=1,5 l/l L/S=10 l/kg
Blandningsmetod: Ingen Omrörning
Temperatur: 20 ±0,5 °C
Vattenbyten: 0,5 h

2 h
4,5 h
8 h
12,5 h
18 h
25 h
32 h

16h
varefter förvaring torrt 8 h
40 h
varefter förvaring torrt 8 h
64 h

Filtrering: 0,45 µm 0,45 µm
Fraktioner till analys: Provblandningar av t.ex.

fraktionerna 1-2, 3-5, 6-8
Alla

Övriga krav: Provkroppen nedsänkt i
vattnet hålles i vakuum
före testet ca 15 min

Provkroppens ålder högst
en vecka
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Tabell 10 Förslag till snabbtest för monolitiska material

Lakmetod: NEN 7345
ytutlakningstest

ANSI/ANS-16.1 ULP-test Dynamiskt
ytutlakningstest

Testtyp: Tanktest Tanktest Tanktest Tanktest
Land: Nederländerna USA Sverige Kanada
Parameter
Provkropp: Dimension > 4 mm Gärna cylinder,

dimension > 1 cm
(förhållandet mellan
lång och kort sida
helst 0,2 - 5)

Cylinder (d=50
mm, h=25 mm)

Cylinder (d=45
mm, h=74 mm)

Lakvätska: DMW med HNO3
till pH=4

DMW DMW med HNO3
till pH=4

DMW

Vätske mängd: L/V=5 l/l L/A=0,1 l/m2 L/A=100 l/m2 L/A=100 l/m2

Blandningsmetod: Ingen Ingen Ingen Ingen
Temperatur: 18-22 °C 17,5-27,5 °C
Vattenbyten: 0,25 d

1 d
2,25 d
4 d
9 d
16 d
36 d
64d

2 h
7 h
1 d
2 d
3 d
4 d
5 d
19 d
47 d
90 d

30 s
2 h
7 h
1 d
2 d
3 d
4 d
7 d
11 d
14 d

Mobila
ämnen:

1 h
4 h
7 h
1 d
1 d 7 h
2 d
3 d
3 d 7 h
5 d 4 h

Immobil
a
ämnen:

4 h
1 d
 1 d 7h
3 d
4 d 8 h
7 d
8 d 4 h

Filtrering: 0,45 µm Ingen 0,45 µm
Fraktioner till
analys:

Alla Alla Fraktionerna från
2, 7 och 14 d

Alla

Övriga krav: Provkroppen
nedsänkt minst 5
cm från vattenytan

Provkroppen
omgiven av vatten
minst 10 cm eller
provkroppens mini
dimension.
Max 20% av total
innehållet får
utlakas

Provkroppen
härdas i 24 d
under fuktiga
förhållanden före
provkroppens
vattenpermeabilitet
testas k < 5*10-9

m/s

Max 20% av
totalinnehållet får
utlakas
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7  KRITISK GENOMGÅNG AV NÅGRA TESTMETODER

Här kommer några av de tidigare beskrivna metoderna att granskas och
värderas. Några av testerna är standarder i andra länder i dessa fall redovisas
även de normer som gällt vid framtagande av gränsvärden för testet.

7.1  Det tyska skaktestet DEV-S4 (DIN 38414)

Allmänt: Ett enkelt standardiserat test (egentligen avsedd för slam) som i
Tyskland använts för att bedöma deponerbarheten av avfall. Testen är
föreslagen som testmetod i EU:s direktiv för analysering av avfall (under
arbete).

Tillämpning: Metaller och salter samt enstaka organiska komponenter har
undersökts ur lakvatten från oorganiska avfall.

Gränsvärden: I tyska delstaten Nordrhein-Westfalen har för olika deponier
givits gränsvärden för den maximala utlakningen, gränsvärdena grundar sig på
dricksvattenstandarderna. Gränsvärden för miljöfarligt avfall och inert avfall
håller EU på att ta fram direktiv för.

Jämförelse: I enstaka fall kan utlakningen i detta test, där pH-värdet inte
justeras, vara större än i andra snabbtest, där pH-värdet justeras ofta.

Kritik: Testmetoden har kritiseras i forskarkretsar för att den inte ger
information om utlakningsförloppet och långtidslakningen. En mättad lösning
kan uppkomma vid det givna L/S-förhållandet (L/S = 10).

7.2  Det schweiziska TVA-testet

Allmänt: Ett relativt enkelt tvåstegs test. Godkänt av myndigheterna för analys
av avfallets utlakningsegenskaper och bedömning av deponerbarheten. För
stabiliserade avfall finns ett modifierat test.

Tillämpning: Metaller och salter samt enstaka organiska komponenter har
undersökts ur eluat från oorganiska avfall.

Gränsvärden: För två olika deponeringstyper ges gränsvärden för maximal
utlakning. Gränsvärdena grundar sig på kvaliteten för ytvatten.

Jämförelse: Testen ger ofta en större utlakning än den tyska metoden på grund
av CO2-bubblingen. Denna gör att pH sjunker och utlakningen ökar.

Kritik: Testet ger ingen information om utlakningsförloppet och långtids-
utlakningen.
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7.3  Det amerikanska TCLP-testet

Allmänt: Ett standardiserat relativt enkelt test. Testmetoden är godkänd av
myndigheter för bedömning om avfallet ska klassas som miljöfarligt avfall
eller ej. Stabiliserade avfall krossas före testningen.

Tillämpning: Metaller, pestisider och ett flertal organiska komponenter har
undersökts hos lakvatten från industriavfall. För kontroll av utlakning av
flyktiga organiska komponenter har ett modifikation av testet gjorts.

Gränsvärden: Gränsvärden ges för maximal utlakning, dessa används allmänt
för att bedöma deponerbarheten vid samdeponering med kommunala avfall.
Gränsvärdena grundar sig på normer för dricksvattenstandarderna.

Jämförelse: Det har visat sig att utlakningen av metaller ofta är stor med detta
testet på grund av komplexbildning och lågt pH-värde (ofta kring 5).

Kritik: Testet har kritiserats i forskarkretsar för att det inte ger information om
utlakningsförloppet och långtidsutlakning. Mättade lösningar kan uppstå.
Användning av ättiksyra endast relevant vid samdeponering.

7.4  Den kanadensiska testproceduren

Allmänt: Stabiliserat avfall analyseras med 6 olika metoder (troligen
standardiserade). Testmetoderna ger bland annat ett mått på utlakade mängder,
karakteriserar hur de olika komponenterna är bundna till matrisen samt mäter
avfallets neutraliseringsförmåga. Vid bedömning av avfallets karaktär används
en modifikation av TCLP-testet.

Tillämpning: Vid analys av salter, metaller, några organiska föreningar (bl a
klorfenoler) ur stabiliserade massor.

Jämförelse: Det dynamiska testet för stabiliserade avfall är jämförbart med det
motsvarande Nederländska testet, skillnaden ligger närmast i den kortare
testtiden, vilket eventuellt kan leda till att utlakningen av komponenter som
utlakas långsamt inte noteras.

Kritik: Tolkningen av resultaten är oklara. Testerna ger endast en
karakterisering av de stabiliserade avfallen. Testet kan kanske användas för att
jämföra utlakningen vid olika stabiliseringstekniker.

7.5  De nederländska testprocedurerna

Allmänt: Testmetoderna är standardiserade.
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För kornigt material används:

• Tillgänglighetstest som ger ett mått på tillgängligheten för utlakning
• Kolonntest som ger uppgifter om utlakningsförloppet på kortsikt
• Kaskadtest som ger uppgifter om utlakningen på lång sikt

För stabiliserat material används:

• Tillgänglighetstest
• Diffusionstest som ger uppgifter om utlakningsmekanismen och utlakbara

mängder

Tillämpning: Metaller och salter har undersökts ur lakvatten. Det förs även
diskussioner om att testa metoderna för organiska komponenter.
Testmetoderna har testats på ett flertal material (främst askor och slagger) och
jämförelser med fältförsök pågår.

Gränsvärden: För nyttoanvändning har preliminära gränsvärden presenterats
för maximal utlakning i kolonntestet (kornigt avfall) och i diffusionstestet
(stabiliserade avfallsprodukter). Gränsvärdena grundar sig på en
överenskommen acceptabel belastning av jordmaterialet under avfallet.

Kritik: Testmetoden är definitivt den mest genomtänkta, men är dyr och
tidskrävande att genomföra. Testinstruktionerna är på vissa punkter svår
tolkade. Genomförandet av testerna kräver erfarenhet av laktester samt
specialutrustning (kolonntestet och tillgänglighetstestet).

Övrigt: För tillfället byggs det upp en databas om utlakningsförloppet hos
olika material.

7.6  Det svenska ENA-testet och ytutlakningstestet

Allmänt: För korniga avfall används ENA-testet och för stabiliserade avfall ett
ytutlakningstest. Testprocedurerna är inte standardiserade. Testerna används
för bedömning av nyttoanvändning och deponering.

Tillämpning: ENA-testet har använts för ett flertal askor. Askor som
stabiliserats har kontrollerats med ytutlakningstestet. Eluat har undersökts med
avseende på metaller och salter.

Gränsvärden: Inga gränsvärden finns framtagna.

Jämförelse: Ytutlakningstestet är jämförbart med motsvarande Nederländska
test, skillnaden är närmast den kortare testtiden som kan medföra att
utlakningen av vissa komponenter som utlakas långsamt ej registreras.

Kritik: Ytutlakningstestet med täta vattenbyten och stor lakvattenmängd kan
ge problem då halterna i eluaten blir låga. I ENA-testproceduren kan mättade
lösningar uppstå vid lågt L/S-förhållande. ENA-testet är arbetskrävande att
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genomföra, lakvatten mängderna är små och filtreringsproceduren är långsam
för finkornigt material.

7.7  Sammanfattning och diskussion

Laktester ger information om utlakbara ämnen. Snabbtester ger endast ett
grovt mått på utlakbara mängder av föroreningarna. Långtidstester ger en
klarare bild av utlakningsförloppet, de ger därmed ett bättre underlag för risk
bedömning. Det är ofta viktigt att kunna bedöma lakningen på lång sikt,
speciellt för stora avfallsmängder. Ofta krävs det ett flertal olika tester för att
kunna göra en helhets bedömning. För små avfallsmängder borde det dock
räcka med ett snabbtest för att kostnaden ska hamna på en rimlig nivå.

De mer avancerade testerna (t ex kolonntester) är vanligtvis dyrare och mer
tidskrävande, dessa tester kräver även sakkunnighet och erfarenhet av de som
utför testen. Testen lämpar sig inte för rutinanalyser.
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8  OLIKA LÄNDERS SYN PÅ GJUTERISANDEN

Synen på gjuterisanden skiljer sig mellan olika länder. Vilka föroreningar som
det fokuseras på skiljer länderna åt, de har även kommit olika långt när det
gäller utvecklingen av standarder. Här ska redovisas ett antal olika länders syn
på gjuterisanden.

8.1  USA

I USA finns det standardiserade lakmetoder, EP-TOX och TCLP, gränsvärden
finns även framtagna för dessa tester, gränsvärdena redovisas i tabell 11.
Lakvatten från redan anlagda deponier har också kontrollerats, vid dessa
kontroller har man funnit att lakvattnet med undantag för Mn-, Fe- och
F-halterna höll dricksvattenkvalitet. Det påvisades också att halterna av fenoler
och kritiska ”dricksvattenmetaller”, det vill säga tungmetaller i grundvattnet
sjönk snabbt med avståndet från tipparna.

Tabell 11 Gränsvärden som gäller i USA

Ämne Kontroll nivå
[mg/l]

Ämne Kontroll nivå
[mg/l]

Metaller:
As*
Ba*
Cd*
Cr*
Pb*
Hg*
Se*
Ag*

Organiska ämnen:
o-kresol
m-kresol
p-kresol
Kresol**
2,4,5-Triklorfenol
2,4,6-triklorfenol
Pentaklorfenol
1,4-Diklorbensen
2,4-Diklortoluen
Hexaklorbensen
Hexaklorbutadien
Hexakloretan
Nitrobensen
Pyridin

5,0
100
1,0
5,0
5,0
0,2
1,0
5,0

200
200
200
200
400
2
100
7,5
0,13
0,13
0,5
3,0
2,0
5,0

Organiska flyktiga
ämnen:
Bensen
Koltetraklorid
Klorbensen
Kloroform
1,2-Dikloretan
1,1-Dikloretylen
Metyletylketon
Tetrakloretylen
Trikloretylen
Vinylklorid

0,5
0,5
100,0
6,0
0,5
0,7
200,0
0,7
0,5
0,2

* Dessa parametrar krävs både av EP-TOX -och TCLP-metoden. För övriga parametrar krävs TCLP-metoden.
** Om o-, m- och p-kresol inte kan separeras, används den totala kresol halten.
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En viktig slutsats som har dragits av laboratorieförsök är att resultaten är svåra
att överföra till vad som kommer att ske i en verklig deponi. Resultaten är
främst bra för att jämföra lakbarheten i olika avfall. Detta för att
laboratorieresultaten blir oftast högre.

Enligt AFS, American Foundrymen´s Society, kommer det även i
fortsättningen vara Pb och Cd som är det största problemet med avfallssand
från mässings- och järngjuterier. Organiska ämnen anses inte som något
problem.

8.2  Tyskland

Tyskland är det landet i Europa som hittills haft de strängaste bestämmelserna
för avfallssand. Sanden betraktas generellt som miljöfarlig, det är framför allt
innehållet av organiska ämnen som har ansetts miljöfarliga och då PAH-
föreningar i synnerhet. PAH-föreningar är mer eller mindre cancerogena och
de bildas vid ofullständig förbränning av organiska material. Eftersom det
råder reducerande förhållanden i formhåligheterna vid gjutning, gör det att det
finns möjlighet för PAH-föreningar att bildas.

Lakningsförsök utförs enligt DIN 38414, totalhalten av sex olika PAH-
föreningar analyseras. Undersökningar som har gjorts visar att det är stora
skillnader i PAH innehåll mellan olika gjuterier. Det går dock inte att finna
något samband så som att en speciell formmassa skulle ge högre halter av
PAH.

Övriga egenskaper som beaktas vid deponering är gjuterisandens COD-värde,
det vill säga den kemiska syreförbrukningen, halten av tungmetaller studeras
också. I tabell 12 redovisas de gränsvärden som gäller i Tyskland.
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Tabell 12 Gränsvärden som gäller i Tyskland vid deponering på en deponi för restprodukter

Anmärkning Ämne Gränsvärde i lakvatten
[mg/l]

Lakprov 1 med koldioxidmättat
vatten

Aluminium
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Krom +3
Krom +6
Kobolt
Koppar
Nickel
Kvicksilver
Zink
Tenn

10,0
0,1
5,0
1,0
0,1
2,0
0,1
0,5
0,5
2,0
0,01
10,0
2,0

Lakprov 2 med destillerat vatten Ammoniak/ammonium
Cyanid
Fluorid
Nitrit
Sulfit
Sulfid
Fosfat
Lösta organiska ämnen, DOC
Biokemiskt syrebehov, COD
Kolväteämnen
Kolföreningar
Klorerade lösningsmedel
pH-värde

5,0 kväve
0,1
10,0
1,0
1,0
0,1
10,0 fosfor
50,0 kol
10,0 syre
5,0
0,05 klor
0,1 klor
6-12

Att deponera vattenglasbunden sand är mycket svårt i Tyskland. Detta beror på
sandens höga pH-värde vilket gör att utlakningen av tungmetaller kan öka.

8.3  Nederländerna

I och med att landet är så tätbefolkat är det svårt att deponera avfall. Det är
främst PAH-föreningar som betraktas som farliga, analys görs med avseende
på tio olika föreningar, även totalhalten av tungmetaller studeras. Till skillnad
från Tyskland så är det endast totalhalterna som betraktas och ingen hänsyn tas
till ämnenas lakbarhet. Gjuterisandernas innehåll av fenoler fästes endast litet
avseende på. I tabellen nedan visas de nederländska gränsvärdena.
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Tabell 13 De nederländska gränsvärden för PAH-innehåll, då det gäller
deponering av överskottssand från gjuterier

PAH [mg/kg torr
sand]

Naphtalene 50
Acenaphtalene
Acenaphtene
Fluorene
Phenantrene 50
Anthracene 50
Fluoranthene *
Pyrene
Benzo(a)anthracene *
Chrysene *
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k) fluoranthene *
Benzo(a)pyrene *
Di-benzo(a,h) anthracene
Benzo(g,h,i)perylene *
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene *
Subtotal 50
Total <200

*) Ska analyseras

Anmärkningar:
1. Max 50 mg/kg torr sand för naphtalene, phenantrene resp anthracene.
 
2. Om kriteriet i 1. uppfylls gäller att summan av de tre PAH-föreningarna är

max 150 mg/kg torr sand.
 
3. Om dessutom kriterium 2. uppfylls skall totalhalten av de tre PAH-

föreningarna samt halterna hos de föreningar märkta med * i tabellen
summeras. Summan av de 10 PAH-föreningarna måste vara lägre än 200
mg/kg torr sand.

 
4. Rekommenderad analysmetod för PAH-föreningar: GC-MS-metoden.
 
5. Lakmetod enligt den nederländska standarden NVN 5432.

8.4  Finland

I Finland finns inga framtagna gränsvärden anpassade till just gjuterisand. Det
pågår dock ett projekt mellan VTT och Tekniska Högskolan i Esbo för att ta
fram gränsvärden för nyttoanvändning av gjuterisand. Dessa gränsvärden
kommer framförallt att inrikta sig på innehållet av PAH-halterna i sanden.
Metallhalterna anses generellt att vara låga och behöver därför inte studeras.

Det finns dock framtaget förslag vilka gränser som ska gälla för deponering av
förorenad jord upp till max 50 ton. Gränsvärdena är föreslagna av VTT och det
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amerikanska TCLP-testet har använts. Eluathalterna kan tyckas vara väldigt
höga men i TCLP-testet används ganska aggressiv lakvätska vilket gör att
utlakningen ökar.

Tabell 14 Föreslagna gränsvärden i Finland vid deponering av förorenad
jord

Ämne
Maximal
totalhalt*
[mg/kg]

Maximal utlakning med
TCLP-metoden

[mg/l]
As 200 5,0
Hg 25 0,2
Cd 50 1,0
Cr (VI) 50 5,0
Cr (III) 2 000
Cu 3 000
Pb 1 500 5,0
Mineralolja 10 000
PAH 200
PCB 2,5

* Kriterierna kommer eventuellt att skärpas, t.ex. mineraloljehalten i förorenad
   jord bör justeras.
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9  NUVARANDE REGLER I SVERIGE I KORTHET

I Sverige har det främst fokuserats på fenolinnehållet i gjuterisanden när dess
miljöpåverkan ska bedömas. Detta ledde till att Statens Naturvårdsverk 1980
publicerade ”Riktlinjer för fenolhaltig avfallssand från gjuterier”. Avsikten
med publikationen var att ge riktlinjer för vad som skulle krävas av gjuterierna
vid hantering av fenolhaltig avfallssand.

Avfallssanden delades in i tre olika kategorier, nämligen:

Kategori 1: Spillsand. Detta är sand som inte har härdats samt ej pågjutna
formar eller kärnor.

Kategori 2: Avfallssand från pågjutna formar och kärnor samt kärnrester som
har avskiljts från bentonitsand vid uppslagning av gjutgodset.

Kategori 3: Avfallssand från cirkulerande bentonitbunden formmassa
innehållande rester av fenolharts sand.

Målet med sand hanteringen i gjuterierna ska vara att reducera mängderna i
största möjliga mån, då speciellt av kategorierna 1 och 2. Följande
behandlingsmetoder och deponeringsriktlinjer ges:

Kategori 1: Sanden deponeras på avfallsupplag som har lakvattenrening
motsvarande minst biologisk behandling. Avfallsupplaget ska ha
prövats och godkänts enligt miljöskyddslagen. I de fall ledig
kapacitet finns för uppvärmning av sanden, ska den
genomvärmas till minst 200°C. Sand av kategori 1 som
behandlats på detta sätt kan läggas på avfallsupplag avsett för
sand enligt kategori 2.

Kategori 2: Sanden kan deponeras på enligt miljöskyddslagen prövat
avfallsupplag. Detta behöver nödvändigtvis inte ha
lakvattenbehandling. Sanden bör användas som täckmassor för
annat avfall.

Kategori 3: Sanden kan hanteras som annan fenolhartsfri gjuterisand. Sanden
kan läggas på prövad tipp för schaktmassor eller användas som
utfyllning. Sanden får dock ej läggas inom skyddsområde för
vattentäkt eller i närheten av annan vattentäkt eller i övrigt så att
vattenförorening kan ske.

Det finns inte några standardiserade gränsvärden framtagna för respektive
kategori och då häller inte någon lakmetod för bedömning av avfallet.
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10  FÖRESLAGNA TESTER VID DEPONERING AV AVFALL

Statens Naturvårdsverk utgav 1996 publikationen ”Deponering av avfall -
förslag till allmänna råd”. I publikationen finns det en del föreslagna metoder
för karakterisering av avfall, sådana rekommendationer saknas dock när det
gäller lakbarheten av organiska ämnen.

Här följer Naturvårdsverkets rekommendationer för karakterisering av avfall
(endast de delar väsentliga för gjuterisand presenteras).

10.1  Föroreningspotential

10.1.1  Sammansättning

Oorganisk kemisk sammansättning:
ICP-MS (Ion Coupled Plasma - Mass Spektrometri) eller AAS
(Atomabsorption).

Organisk kemisk sammansättning:
Extraherbart gaskromatograferbart organiskt material (EGOM), enligt
Wahlberg & Adolfsson-Erici (910821).

Förekomsten av extraherbara organiska halogena ämnen genom bestämning av
EOX, enligt Wahlberg & Adolfsson-Erici (910821).

10.1.2  Miljöfarlighet

För dessa metoder krävs överföring av det fasta avfallet till vattenfas, då
analyserna inte är genomförbara på fast fas. Det finns ingen generell metod för
detta. Det är därför viktigt att den metod som används till detta noggrant
redovisas i varje förekommande fall.

10.2  Mobiliteten hos föreningarna

10.2.1  Tillgängligheten för lakning i vatten

Test för att bedöma om utlakningen är perkolationsstyrd eller diffusionsstyrd:
Rekommendation saknas.

Total mängd oorganiska ämnen som är tillgängligt för lakning i vatten:
Nordtest NT ENVIR 003 (1995). Tillämpning för både granullära och
monolitiska material.

Redoxpotentialens betydelse:
Rekommendation saknas.
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Utlakningsförloppet av oorganiska ämnen över tiden:
Genom skaktest i serie (granullära material): ”Complience test for leaching of
granular waste materials and sludges”, procedur C. Under fastställande i CEN
292 (prEN 12457).

Genom kolonntest (granullära material): Nordtest metod NT ENVIR 002
(1995).

Genom ytutlakningstest (monolitiska material): NEN 7345 (Nederländerna).

Påverkan på utlakningen av oorganiska ämnen vid eventuella pH-
förändringar:
Förslag Fällman & Aurell (1994). Tillämpning granullära och monolitiska
material.

Motsvarande rekommendationer för lakning av organiska material saknas.

10.3  Genomgång av de rekommenderade lakmetoderna

10.3.1  Nordtest NT ENVIR 002

Detta är en nordisk rekommendation för ett kolonntest. Testet används för bas
karakterisering av avfall. Det ger en bild av förorenings innehållet i de första
lakvattnen (ca 0 - 10år) som uppstår i deponin. Vid framtagande av testet har
det nederländska testet NEN 7343 använts som utgångspunkt. Testet är
utvecklat för att tillämpas på kornigt avfall. Nedan följer en kort beskrivning
av testet.

Vilken försöks utrustning som ska användas och hur den ska förberedas
regleras noggrant. Kolonnen ska vara utformad så att höjden är minst fyra
gånger diametern. Provet som ska undersökas måste ha en partikelstorlek där
90 % är mindre än 4 mm. Som lakvätska används avjoniserat vatten som
surgjorts med salpetersyra till pH = 4. Testet är ett kolonntest med s k up-flow
och flödet ska vara kring 0,1 l/kg och dag. Eluatet filtreras och uppsamlas i
slutna behållare som är satta under kväve tryck för att minska luftens inverkan
på eluatet. Under test tiden som vanligen är 2 - 3 veckor (tills L/S = 2,0 nås)
tas fyra eller fem eluat ut för analys vid givna L/S-förhållanden.

Testet lämpar sig inte för rutinkontroller på grund av den långa testtiden.

10.3.2  Nordtest NT ENVIR 003

Detta är en nordisk rekommendation för ett tillgänglighetstest. Testet används
för att avgöra den mängd föroreningar som kan utlakas ur avfallet i geologiskt
perspektiv (mer än 1 000 år). Vid framtagande av testet har det nederländska
testet NEN 7341 använts som utgångspunkt. Testet är utvecklat för att
tillämpas på kornigt avfall. Nedan följer en kort beskrivning av testet.
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Testet är ett två stegs skaktest som utförs vid mycket högt L/S-förhållande,
100 i varje steg. Prover som ska undersökas måste ha en partikelstorlek där
95 % är mindre än 125 µm. För att öka kontakten och påskynda utlakningen
används en magnetomrörare. Olika lakvätskor används i de olika stegen, i
första steget används avjoniserat vatten, eventuellt med salpetersyra till,
pH = 7 och i andra används avjoniserat vatten med salpetersyra till pH = 4,
under försöken regleras pH m h a salpetersyra så att det ej stiger över given
nivå. Totala tidsåtgången är 21 timmar fördelade på 3 timmar i första steget
och 18 timmar i andra steget, efter varje steg filtreras eluatet. Före analys
blandas de båda eluaten samman till ett prov.

Beskrivning av metoden visas i bilaga D.

10.3.3  CEN/TC 292 prEN12457, procedur C

Testet är föreslaget som Europa standard. Testet syftar till at påvisa hur
mycket som kommer att utlakas ur avfallet de närmsta åren. Testet är utvecklat
för att användas på kornigt avfall. Nedan följer en kort beskrivning av testet.

Testet är två stegs skaktest som lämpar sig för kvalitets kontroll. Provet som
ska undersökas måste ha en partikelstorlek där 90 % är mindre än 4 mm. I
båda stegen används avjoniserat vatten surgjort med salpetersyra till pH = 4
som lakvätska. Första steget utförs vid L/S = 2 och lakningen fortlöper i 6
timmar. Efter första laksteget filtreras eluatet och provmassan sätts till ny
lakvätska så att det ackumulerade L/S-förhållandet blir 10. För att få
effektivare utlakning placeras behållaren i en vändapparat under
försöksprocessen. Analys sker på både eluat från steg ett och steg två.

Beskrivning av metoden visas i bilaga E.
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11  JÄMFÖRELSE AV GJUTERISAND OCH LIKNANDE MATERIAL

Statens Geologiska Institut (SGI) har på uppdrag av Vägverket utfört en
miljömässig karakterisering av gråbergsavfall från fyra olika gruvor samt på
s k järnsand från Boliden Mineral AB. Tanken är att dessa material ska kunna
vara ett alternativ till jungfruliga massor vid vägbyggnad.

Vid bedömning av den miljöpåverkan ett material ger upphov till, tas hänsyn
till dess kemiska sammansättning samt hur stor del av detta som kan utlakas, i
såväl kort som långt tidsperspektiv. Den miljömässiga karakteriseringen av en
restprodukt syftar till att ge information om vilka emissioner som kan
förväntas genom utlakning samt hur halterna kan komma att förändras med
tiden. I detta fall var den miljömässiga karakteriseringen mycket grundlig och
innefattade följande, totalhaltsanalys, tillgänglighetstest och kontrolltest. Med
utgångspunkt från resultaten i kontrollresten ansågs det ej nödvändigt att
utföra pH-statiska test.

Nedan beskrivs kortfattat de undersökningar som utfördes på materialen.

11.1  Totalhalt (kemisk sammansättning)

Genom att bestämma totalhalten av oorganiska ämnen, fås en uppfattning om
materialets huvudsakliga beståndsdelar. Analysen har skett med ICP-teknik
(mass-/atomabsorption), vilket medger låga detektionsgränser. Ämnena görs
tillgängliga för analys genom att materialet initialt utsätts för en kombination
av upplösning med litiumboratsmälta och bombuppslutning i salpetersyra.

11.2  Tillgänglighetstest

Tillgänglighetstest ger den totala mängden som kan utlakas av olika ämnen då
kornstorlek, alkalinitet, tid m m inte begränsar utlakningen. Det test som
användes var Nordtest NT ENVIR 003 (1995), detta är ett tvåstegs test med
mycket stort L/S-förhållande (L/S = 100 i två steg). Materialet är nermalt till
< 125 µm pH hålls konstant under lakningen där pH = 7 under 3 timmar i
första steget och pH = 4 under 18 timmar i andra steget. Tillgänglighetstestet
avspeglar lakningen under mycket lång tid.

Tillgänglighetstest har även utförts under oxiderande förhållanden. Utförandet
är identiskt förutom att man tillsätter lite väteperoxid för att uppnå oxiderande
förhållanden. Detta test görs för att se hur oxiderande förhållanden påverkar
utlakningen. Oxiderande förhållanden uppstår då materialet kommer i kontakt
med syre, vilket kan vara aktuellt vid viss nyttoanvändning.
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11.3  Kontrolltest

Utlakningens beroende av vattenomsättningen, dvs tidsberoendet, undersöktes
översiktligt med ett tvåstegs skakförsök enligt den s k CEN-metoden. Metoden
finns föreslagen som europeisk standard, prEN 12457. Utförandet innebär att
prov blandas med avjoniserat vatten vid L/S = 2 och skakas i en vändapparat.
Lakvätskan avskiljs, varefter ytterligare vätska sätts till materialet så att det
ackumulerade förhållandet motsvarar L/S = 10. Vid L/S = 2 skakas materialet i
6 timmar och vid L/S = 10 i 8 timmar.

Resultaten från kontrolltestet kan användas för att uppskatta den tidsberoende
utlakningen från en anläggning (t ex en väg) som innehåller det studerade
materialet. Hur lång tid de respektive L/S-förhållandena representerar beror på
vattenomsättningen och därmed indirekt på anläggningens utformning.

11.4  Resultat och jämförelse med gjuterisand

Jämförelse med gjuterisand kommer endast att ske m a p totalhalt då det
saknas utförda tester på gjuterisand med CEN-metoden och Nordtest NT
ENVIR 003-metoden. Resultaten av dessa test kommer dock att redovisas
kortfattat.

Försöken visar att tillgängligheten för lakning av föroreningsinnehållet är
maximalt omkring 40 %, i vissa enskilda fall kan utlakningen vara större men i
de flesta fallen är den lägre. Försöken visar också att de oxiderade
förhållandena kan påverka lakningen av vissa komponenter mycket, upp till
faktor 80.

Resultatet av kontrolltestet, för gråbergsavfallen, visar att vid L/S = 10 så har
det maximalt utlakats 0,5 - 1 % av det som kommer att utlakas ur avfallet över
geologisktid. För järnsanden har dock upp till 15 % utlakats redan vid
L/S = 10, en skillnad som bör belysas är att vid lakningen av gråbergsavfallet
verkar lakningen vara relativt linjär mot L/S-förhållandet medan det vid
lakning av järnsanden verkar det vara s k wash-off effekter, detta då den
ackumulerade utlakade förorenings mängden vid L/S = 2 är i samma
storleksordning som den vid L/S = 10.

I tabellen nedan redovisas totalhalterna av vissa föroreningar, de undersökta
materialen jämförs med ett medelvärde för gjuterisand, som kan anses vara
representativt.
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Tabell 15 Totalhalten [mg/kg] av olika ämnen i avfall som är aktuella för
liknande återanvändning. Totalhalterna jämförs med ett
medelvärde för gjuterisand

Ämne
LKAB
Kiruna

Renströms-
gruvan

Petiknäs-
gruvan

Björkdals-
gruvan

Boliden
järnsand

Medelvärde
för

gjuterisand
(ur tab 10)*

As 0,826 296 64,3 2,75 17,2 1,05
Ba 386 440 522 903 3100 54,3
Pb 2,025 1025 57,9 9,71 134 4,38
Fe 55 800 41 200 35 000 35 900 366 000 11 725
Cd 0,0613 10,4 0,646 0,155 <1,0 0,0673
Cu 63,2 174 90,2 57,9 4 750 25
Cr 34,7 58,6 41,0 102 1595 11,24
Mn 633 1 010 1 120 805 2 900 310
Ni 73,6 33,2 58,2 84,8 131 8,17
Zn 16,0 3105 223 76,4 13 200 17,57
* endast exakta värden har tagits med vid beräkning av medelvärdet

Av jämförelsen syns att gjuterisanden har generellt ett lågt förorenings-
innehåll, lägst eller nära lägst för varje enskilt ämne. Totalhalten säger dock
inte något om hur mycket av föroreningen som sedan skulle kunna komma att
utlakas.
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12  FÖRSLAG TILL ANALYSMETOD FÖR ÖVERSKOTTSSANDEN

Målen för de tester som ska genomföras på överskottssanden är att de ska ge
en fullgod karakterisering och att de ska vara så gynnsamma som möjligt
ekonomiskt sett. Det är ingen idé att utföra diverse olika kemiska tester på
sanden om den inte innehåller några större mängder föroreningar. De tester
som är dyra att genomföra är framförallt laktester och då i synnerhet
kolonntester, detta då både utförandet är komplicerat och uppkomsten av flera
eluat gör att analyskostnaderna blir höga.

Kontakt togs med Naturvårdsverket för att överlägga om vilka tester som
skulle behöva genomföras på överskottssanden och vilka gränsvärden som
skulle gälla för nyttoanvändning av den. I samband med att denna kontakt togs
presenterades också vissa analyser som hade skett av sander från olika
gjuterier (dessa analyser presenteras i bilaga B). Dessa analyser tillsammans
med tidigare kunskaper om sandens föroreningsinnehåll resulterade i ett
förslag till ämnen som bör analyseras för att karakterisera gjuterisanden för
nyttoanvändning.

12.1  Gränsvärden och analysmetoder

• Det som ska analyseras i sanden är metaller, PAH och fenoler
(vattenlösliga). Analyserna bör utföras i form av totalhaltsbestämning.
Totalhaltsanalysen anses vara fullt tillräcklig om totalhalten av de
undersökta ämnena ligger under de gränsvärden som gäller för
”Användning av avloppsslam i jordbruket” SNV-rapport 4418, delar av
den ges i bilaga C. Vidare kan sandens innehåll av tungmetaller jämföras
med de medelvärden på metallinnehåll i torkad jord som SNV tagit fram.
Dessa medelvärden presenteras i bilaga F.

Vägledning kan även hittas i Naturvårdsverkets rapport 4638 "Generella
riktvärden för förorenad mark" I bilaga G visas en sammanställning av
riktvärden för användning av förorenad jord på områden som klassas som
MKM dvs mindre känslig markanvändning.

• Skulle något ämne visa höga halter blir det aktuellt att kontrollera hur stor
del av den totala halten som kan tänkas utlakas med hjälp av laktest. Det
laktest som föreslagits är Nordtest NT ENVIR 003 som är ett
tillgänglighetstest Detta laktest presenteras i bilaga D. För bedömning av
resultatet på tillgänglighetstestet kommer det till en början inte att finnas
några gränsvärden, utan resultaten kommer att värderas från fall till fall.

• Som alternativ till kan ENVIR 003 kan även CEN TC/292 (prEN 12457)
som ger svar på frågan hur snabbt en förorening kan lakas ut från sanden.

Vilken av metoderna som skall användas bör förankras hos aktuell
länsstyrelse.
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• Totalhaltsanalyser av överskottssanden bör sedan ske med jämna
mellanrum för att kontrollera att sanden inte förändras.

De inledande analyserna ger en vägledning av vilka ämnen som skall
analyserar i kontrollproven.
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SYFTE

Syftet är att ta fram en arbetsmetod för karaktärisering av överskottsand från
gjuteriindustrin samt att förankra en lämplig lakningsmetod hos
myndigheterna.

INNEHÅLL

Rapporten beskriver olika typer av lakningsmetoder för framför allt korniga
avfall varav en metod valts som rekommenderad metod för gjuterisand. Vidare
beskrivs hur undersökningen av gjuterisanden bör utföras för att ge svar på
frågan om någon risk föreligger för kontaminering av mark vid deponering
eller alternativ användning av sanden.

ÄMNESOMRÅDE

Gjutning

NYCKELORD

Överskottsand

Lakmetoder

Analysering

Deponering

Alternativ användning
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BILAGA A

PRINCIPEN FÖR OLIKA LAKTEST
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BILAGA B

KEMISK ANALYS AV 10 ÖVERSKOTTSSANDER FRÅN SVENSKA
GJUTERIER (1998)
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BILAGA C

UTDRAG UR SNV-RAPPORT 4418, ”ANVÄNDNING AV AVLOPPSSLAM I
JORDBRUKET”
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BILAGA D

LAKTEST: NORDTEST NT ENVIR 003
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BILAGA E

LAKTEST: CEN/TC PREN 12457
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BILAGA F

METALLHALTER I JORD
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BILAGA G

RIKTVÄRDEN FÖR ATT ANVÄNDA FÖRORENADE JORDMASSOR PÅ ETT
OMRÅDE SOM ÄR KLASSAT SOM MKM (MINDRE KÄNSLIG
MARKANVÄNDNING)
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1  SAMMANFATTNING

Här börjar brödtexten!


