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FÖRORD 

Det har under de senaste åren vuxit fram ett behov av att bestämma 
ytutlakningen av metaller och salter från hårda stabila material. 
Sådana erhålls tex då skilda restprodukter stabiliseras med cement. 
Det har ej ansetts adekvat att tillämpa skakförsök för solida material 
då materialet först krossas ner innan lakning sker. 

I föreliggande rapport prövas och utvärderas ett lakningsförfarande 
från EPA (Environmental Protection Agency) i USA vilket benämns ULP 
(Uniform Leach Procedure). Försöket speglar ytutlakning genom en dif
fusionsprocess. 

Undersökningen har drivits som ett internprojekt på SGI. 

Metoden antyder en möjlighet att utvärdera miljöpåverkan från hårda 
stabiliserade kroppar och material som deponeras eller nyttiggörs. Det 
skall betonas att den masstransportanalys som utförts är teoretisk och 
ej ännu har kalibrerats mot verkliga förhållanden. Allt laboratoriear
bete har noggrant utförts av laboratorieassistent Britt Friberg till 
vilket ett varmt tack riktas. 

Linköping augusti 1988 

Sten Kullberg 



SAMMANFATTNING 

Utlakningen från fasta, täta material bestäms dels av genomströmningsut
lakning (simuleras idag m ha skakförsök), dels av ytutlakning (vatten 
som strömmar på ytan av materialet). 

Denna undersökning behandlar bestämning av ytutlakning genom diffusion 
på fasta material i syfte att erhålla en laboratoriemetod där ytutlak
ningen kan simuleras och beräknas. 

En amerikansk metod för utlakningsförsök, ULP (Uniform Leach Procedure), 
beskrivs, provas och utvärderas i rapporten. Metoden är avsedd för hårda 
stabila material med en liten exponerad yta i förhållande till ett jord
material. De provkroppar som använts har haft dimensionerna 0=50 mm, 
h=25 mm. Lakningen i avjoniserat destillerat vatten pH 4 har varit sta
tisk. Försök har utförts både med och utan koldioxidmättning. Fyra olika 
material har provats, dels en cementstabiliserad flygaska sk CeFyll, 
dels tre olika cement- och massivcementstabiliserade rökgasreningspro
dukter från sopförbränning. Proverna har lakats kumulativt i lakperio
derna 30 s, 2 tim, 7 tim, 24 tim, 2 dygn, 3 dygn, 4 dygn, 8 dygn, 11 
dygn, 14 dygn, 18 dygn, 25 dygn, 32 dygn, 39 dygn och 49 dygn. Flerta
let av lakvattnen har analyserats med multielementmetoden ICP och jon
kromatograf. Fastfasinnehållet har bestämts genom uppslutning i syra 
och ICP-analys. På samtliga lakvatten har pH och el-konduktivitet be
stämts. 

För följande grundelement har den effektiva diffusionskonstanten De 
(m2/s) samt specifik utlakning J (g·m-2·dygn-l) beräknats: Bly, kad
mium, kalcium, klorid, kobolt, koppar, krom, totalsvavel (sulfat), vandin 
och zink. Under de första timmarna i lakcykeln har De varit avsevärt 
högre än längre fram i lakcykeln, i vissa fall 10-100 ggr. 

From det 18:e lakdygnet har relativt i tiden konstanta diffusionskon
stanter kunnat beräknas. Medeldiffusionssträckan har då varit ca 0,5 mm. 

Diffusionsförsöket bör således drivas längre än 18 dygn för att få säkra 
värden att beräkna utlakningen ifrån. 

Mättningen med C02 förändrar kraftigt lakmiljön från ett högt pH på 
aktuella restprodukter (pH 10) till ca pH 6. För vissa element har denna 
förändring i lakmiljö stor betydelse för utlakningen, för vissa ingen 
eller liten. Diffusionskonstanter för respektive grundelement och mate
rial presenteras i tabellform och diagram. 

ULP-försöket fungerar med några modifieringar väl som utlakningsförsök 
för denna typ av hårda material. Det bedöms att metoden även kan bli 
tillämplig på plastiska eller trögflytande material, exvis färgmassa. 
I de fall då ett statiskt lakförlopp primärt eftersträvas, bör ULP-för
söket även kunna användas på jordstrukturella material. 

I rapporten har en analys av masstransport genom ytutlakning respektive 
genomströmningsutlakning gjorts för material som är mycket täta. Respek
tive utlakning har dels analyserats vad avser specifik utlakning 
J (kg·m-2•dygn-l), dels som ackumulerad utlakning M (kg). Två 
beräkningsexempel är genomförda där utlakningen har beräknats dels för 
ett skikt med 0,2 m tjocklek, dels för en mäktighet om 3,0 m. Ytut
lakningen dominerar helt i båda fallen till föjd av materialets låga 
permeabilitet (K = 1-10-llm/s). 



En viktig frågeställning vid utredningar rörande utlakning är i vilka 
fall som ytutlakning via diffusion måste beaktas. Som en tumregel kan 
sägas att för material där den hydrauliska konduktiviteten K < 5•1o-9 m/s 
bör ytutlakning genom diffusion kvantitativt beaktas. Detta innebär 
att för alla material som används som tätande material bör ett diffu
sionsförsök i kombination meds k skakförsök genomföras för att erhålla 
ett komplett utlakningsscenario. 

Metoden erbjuder också en möjlighet att kalkylera utlakning från spric
kor i hårda material. 

Undersökningen har genomförts som ett internt forskningsprojekt vid 
SGI. 
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1. BAKGRUND 

Vid karaktärisering av ett materials lakningsegenskaper kan flera prin
cipiellt skilda metoder användas, ex lysimeterförsök, kolonnförsök resp 
skakförsök. I syfte att kunna simulera ett materials eller restprodukts 
lakprofil över en lång tidsperiod har skakförsöket visat sig vara mest 
lämpat. Detta försök har använts vid alla lakförsök i Kol-Hälsa-Miljö-
utredningen, Torv-Hälsa-Miljö-utredningen och Energi ur Avfall-utred
ningen. De restprodukter som testats har huvudakligen haft en mättad 
hydraulisk konduktivitet, K > 1-10-9 m/s. Ju tätare ett material är, 
ju mindre vatten kommer att rinna igenom materialet. Avrinningen på 
ytan ökar. Den rena genomströmningsutlakningen minskar således i bety
delse till förmån för ytutlakning ju tätare ett material är. Således 
kommer, vid en viss kritisk hydraulisk konduktivitet och diffusionskon
stant för ett specifikt ämne, ytutlakning genom diffusion att vara större 
än genomströmningsutlakning. 

EPA (Environmental Protection Agency) beskriver i 11 Guide to the Disposal 
of Chemically Stabilized och Solidified Waste 11 SW-872, 1982, en laknings
metodik att användas på fasta provkroppar. Metoden benämns ULP, Uniform 
Leach Procedure. 
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2. SYFTE 

Studien syftar till att utprova och utvärdera den av EPA föreslagna 
ULP-metoden. Utprovningen innebär att genomföra försök där både mätt
ning med koldioxid görs samt försök där koldioxid ej tillsätts (föränd
rad lakmiljö). Den effektiva diffusionskonstanten ska bestämmas för 
ett antal element samtidigt som en utvärdering av försökstidens betydel
se för De-värdet ska göras. Vidare avses en jämförande analys utföras 
mellan skakförsök och diffusionsförsök, där riktlinjer ges för de olika 
metodernas användning. 
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3. TEORI 

Lakningsförfarandet "Uniform Leach Procedure 11 syftar til 1 att bestämma 
utlakningen genom diffusion från fasta provkroppar. Flera mekanismer 
bestämmer överföring av element från den fasta provkroppen till lakvätskan. 
Initiellt sker en 11 avsköljning 11 av löst sittande material. Först efter 
denna 11 avsköljning 11 blir diffusion och löslighetskinetik de styrande 
processerna. En förutsättning för att diffusion och löslighetskinetiken 
skall verka är att en god kontakt mellan fast material och lakvätska 
etableras. Så kan exempelvis en ytfilm på provet försena vätningen. 

För huvudbeståndsdelarna i provet, exempelvis kalcium och sulfat för 
en avsvavlingsprodukt, kan hög löslighet i kombination med en begränsad 
volym vatten innebära att lakvätskan mättas. Detta kan spåras genom 
höga relativt konstanta halter i lakvätskan. Element som förekommer 
i låg koncentration i det fasta materialet och som har låg löslighet 
kan också uppvisa en lakningskaraktäristika som ej endast beror av dif
fusion. Små variationer i pH, temperatur eller närvaro av 11 konkurrerande 11 

joner kan drastiskt ändra utlakningsförlopept. 

De element som potentiellt har en högre löslighet än vad som kan möjlig
göras i lakningssituationen uppvisar en lakningskinetik som kan förkla
ras med klassisk diffusionsteori. Vid diffusionen erhålls höga initiella 
halter vilka successivt sjunker med tiden. 

Lösningen till masstransportekvationen för diffusion av ett element 
från ett semi-infinit medium har enligt ULP i 11 Guide to the Disposal 
of Chemically Stabilized and Solidified Waste 11 1982 följande uttryck: 

EAn = ~ (De)½· t½ ( 1) Ao V TT 

där EAn = totalt utlakad mängd på n lakperioder (kg) 
Ao = totalt innehåll av elementet i provet (kg) 
t = förfluten tid till provtagningstillfället (s) 
s = provets exponerade area (m2) 
V = provets volym (m3) 
De = effektiv diffusionskonstant (m2/s) 

Ur ekv 1 erhålls De som 

D = ~ (E An .:!_)2· 1 (2)e 4 Ao s t 

eran k anger i 11 The Mathemati cs of Diffusion II utl akni ngshasti gheten från 
ett semi-infinit medium när koncentrationen i ytan är noll till 

D (3c/3x) =O = D Co 
X /1rDf (3) 

Detta uttryck igenkänns bättre på formen 

J = Co /ö~ (4)✓;-t 
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vilket fås om högerledet i (3) förkortas med VD. Den totalt utlakade 
mängden mt per ytenhet erhålls genom integrering av (4) med avseende 
på t 

[kg/m2] (5) 

För ytan A blir då den utlakade mängden 
D h: h

M = 2·A·Co (1r) 2 (t) 2 (6) 

Koncentrationen Co kan uttryckas som 

C _ Ao
0 - - (7)

V 

och insätts (7) i (6) fås 

D 1 1M A = 2 - (TT)'2 t-'2 (8)Ao V 

Detta uttryck är ekvivalent med ekv 1 och 6. 

Således kan masstransportekvationen via diffusion från en semi-infinit 
yta uttryckas på tre sätt. 
För specifik utlakning J(kg·m-2--s-l) 

(9) 

där = koncentration av ämnet i kg· m-3C0 

De= effektiv diffusionskonstant m2·s-l 

För totalt utlakad mängd M (kg) 

M = 2·A·C /i)et' (10)ov1r 

eller 

M = 2· Mo·~ /D;t ( 11) 

där A = provets area (m2) 
v = provets volym (m3) 
M0 =totaltinnehåll av ämnet i hela volymen (kg) 

För att ur ekvation 10 ochll beräkna De erfordras att den totalt utlak
ade mängden M samt innehåll av ämnet i provet är känd. 

Om endast utlakningen under ett visst intervall är känd kan De i stället 
beräknas med utgångspunkt från ekv 4. Under intervallet t uppmäts en 
utlakad mängd M. Den specifika utlakningen kan då uttryckas med ekv 
4 som 

= Co (o;'. 6t ( 12 ) vrr Vt- 6 t 
2 
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.6.M 
Dessutom gäl ler J.6.M = .6. t·A (13) 

Ekv 12 och 13 ger 

(14) 

insätts C0 = Mvo fås 

A t.6.M = M -0 V 
(15) 

Ekvation 13, 14 och 15 används för att beräkna De då utlakningen från 
ett visst tidsintervall .6.t, är känd. 

Ekvation 9, 10 och 11 används för att beräkna De då utlakningen från 
hela tidsintervallet t, är känt. 

Löses De från ekvation (10) resp (14) erhålls 

M )2 . .2!( (16)De= 2·A·C t
0 

(ackumulerad utlakning) 

)2. _7f_ (t- g) ( 17) 
.6. t2 2 

(intervallutlakning) 

där M = totalt utlakad mängd under tiden t (kg) 
.6.M = utlakad mängd under tidsintervallet .6.t (kg) 
A = exponerad area (m2) 
C0 = koncentration av ämnet i provet (kg·m-3) 
.6.t = tidsintervall under vilket .6.M lakats ut (s) 
T =totaltförfluten tid till provtagningstillfället 



6 

4. YTUTLAKNING GENOM DIFFUSION - PRINCIPIELLT GENOMFÖRANDE 

ULP är designat för att vara reproducerbart, snabbt och enkelt. Procedu
ren ställer krav på provkroppsgeometri, lakningskärl, lakvätska och 
lakningsförfarande, se figur 1. 

4.1 Prov kroppen 

Materialet som stabiliserats till en provkropp skall vara väl blandat. 
För att helt undgå randeffekter vid gjutning av en provkropp kan en 
kärna borras ur och användas. Provkroppen måste ha en väl definierad 
storlek och form. Cylindern bör ha en diameter till längd-förhållande 
och parallellepipeder en tjocklek till längd-förhållande på 0,2-5. Den 
minsta dimensionen i någon riktning skall vara 10 mm. Provets yta måste 
vara jämn utan hålrum och sargade hörn så att den kalkylerade ytan över
ensstämmer med den verkliga. Ytan bör ej tvättas eller vätas före för
söket men bör däremot torrborstas eller luftblåsas försiktigt för att 
avlägsna löst sittande material. För att underlätta och 11 standardisera 11 

försöket föreslås att provkroppen har följande form då den tillverkas: 
cylinder med 0 = 50 mm, h = 25 mm vilket ger en exponerad area A = 
78.5 cm2 och en volym v = 49,1 cm3. Används uppborrade eller andra prov
kroppsgeometrier går detta givetvis bra om kriterierna ovan är uppfyllda. 

Även andra provkroppar än fasta cylindrar kan användas. Vid exempelvis 
bestämning av ett halvfast färgavfalls lakningsegenskaper kan knappast 
sk skakförsök anses vara adekvata. Genom att packa färgavfallet väl 
i en glasbägare så att endast ovanytan exponeras mot vatten samtidigt 
som den är jämn med en kalkylerbar area kan denna metod även användas 
för denna typ av material. Försöksmetodiken och beräkningsmetodiken 
är ju sådan att om provets area väl är känd kan med kännedom om utlak
ningsförloppet, diffusionskonstanten beräknas. Principiellt kan således 
även ett jordliknande material utlakas med denna metodik. Problemet 
med jord är att bestämma dess exponerade area. 

4.2 Laknings kärlet 

Ingen specifik form på kärlet är föreskriven. Följande bör dock uppfyllas: 

0 Materialet i kärlet får ej reagera med lakvätskan. 

0 Kärlet bör skydda mot överdriven evaporation. 

0 Kärlet måste vara så stort att provkroppen är omgärdad av 
lakvätska till ett djup som är lika med eller större än prov
kroppens minsta geometriska dimension, här 25 mm. 

0 I botten skall ett stöd för provkroppen kunna placeras om 
det med hänsyn till provets struktur och geometri behövs. 
Stödet görs lämpligen i glas eller vit PE-plast och får ej 
täcka mer än 2% av provkroppens yta. 

Kriterierna uppfylls för en cylindrisk provkropp, 0 = 50 mm, h = 25 mm 
om ett glaskärl med 0 = 100 mm och h = 150 mm används. För att ratio
nellt kunna hantera lakvätskor och provkropp krävs två eller fyra behål
lare. 
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4.3 Lakvätskan 

Lakvätskan i ULP-försöket skall vara avjoniserat vatten med en elektrisk 
ledningsförmåga mindre än 0,01 mS/cm vid 25°C, och en totalhalt av orga
niskt kol mindre än 5 ppm. Vattnet skall vara mättat på syre och kol
dioxid samt ha ett pH-värde mellan 4 och 5,5. För SGI-försöken väljs 
pH = 4 då detta pH används till skakförsöken. Vattnet hålls mättat på 
koldioxid genom att sakta låta gasen bubbla i vattnet. Gasflödet upp
skattat till 20 cm3/min. Koldioxiden i gasfas löser sig i vatten och 
bildar kolsyra som sedan dissocierar i en vätejon och vätekarbonatjon 
(kolsyrasystemet). På detta sätt bildas vätejoner och lakningsmiljön 
blir surare än om ingen koldioxid hade satts till. 

,----------------

Dl FFUSIONSFÖRSÖK 

LAKVÄTSKA 
p H 4 

J-1':::; 0,01 mS/cm 

ORGANISKT C < 5 ppm 
3

VOLYM (cm }=10 x PROVYTA (cm2 
} 

E 
E 

0 LAKNINGSTIDER 
lD D 

30 s, 2 t im, 7 t im, 24 t im, 2 d 
D 

3d,4d,5d,8d,11d, 14d 
0 

D 

) pu L 
0 100 mm 

Figur 1. Utrustning använd vid genomförande av ett diffusionsförsök 
enligt ULP-modellen. 

Volymen lakvätska bör väljas så att det med hänsyn till lakintervallets 
längd inte uppkommer lösningskoncentrationer som väsentligt nedsätter 
diffusionsförloppet. I ref 1 föreslås den använda volymen i cm3 vara 
10 ggr provkroppens yta i cm2. Dvs om provets area är 78,5 cm2 bör 785 
cm3 lakvätska användas. 

4.4 Testproceduren 

När kriterierna för provkroppens, lakningskärlets och lakvätskans egen
skaper är uppfyllda kan försöket genomföras. Testproceduren kan delas 
upp i en initiell avsköljningsfas på 30 sekunder samt en lakningsfas 
på sammanlagt 14 dygn. Nedan redovisas stegvis hur proceduren förlöper 
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och vad som händer enligt det förfarande som beskrivs enligt ref 1. 
Andra lakintervall kan tänkas och i kapitel 6 föreslås ett modifierat 
program. 

1. Förberedelser: Mät upp lakvätska av förskriven kvalitet och kvanti
tet i två separata kärl. Glöm ej provhållarna. Preparera provkroppen. 

2. Avsköljningsfas: Provet sänks ned och placeras på provhållaren i 
ett kärl under 30 sekunder. Löst sittande material sköljs då av. 
Ta upp provet, låt det droppa av under några sekunder. 

3. Lakningsfas (punkt 3-12): Placera nu provet i det andra kärlet och 
lakningsfasen har startat. Provet tas upp efter 2 timmar. Låt provet 
droppa av under en kort stund. Under tiden provet lakats har vattnet 
från avsköljningsfasen samlats upp och nytt vatten tillsatts i kärlet. 

4. Provkroppen sänks ned i ny lakvätska och lakas i kumulativt 7 h, 
dvs 5 h från föregående lakperiods avslutning. Ta upp provet och 
låt det droppa av. 

5. Provkroppen sänks ned i ny lakvätska och lakas kumulativt till 24 
h, dvs 17 h från föregående lakperiods avslutning. Ta upp provet 
och låt det kort droppa av. 

6-12. Försöket fortsätter enligt samma mönster som ovan angivits. Prov-
kroppen lakas då kumulativt till: 

6. 2 dygn 
7. 3 dygn 
8. 4 dygn 
9. 5 dygn 

10. 8 dygn 
11. 11 dygn 
12. 14 dygn - testproceduren avslutad. 

4.5 Hantering av lakningskärl och lakvatten 

Mellan varje försöksperiod samlas föregående lakvatten in för senare 
elementanalys. Bestämning av elektrisk ledningsförmåga görs. Kärlet 
sköljs i destillerat avjoniserat vatten innan ny lakvätska tillsätts. 

Lakvatten sänds in för analys av önskade element. Glöm ej att spara 
vatten för omanalys vid behov av lägre detektionsgräns. 

Är den uppmätta halten av ett studerat ämne så låg att koncentration 
i det avjoniserade, destillerade vattnet är av samma storleksordning 
måste hänsyn tas till detta, genom att ursprungshalten subtraheras från 
uppmätt halt innan beräkning utförs. 

4.6 Presentation av resultaten 

Resultatredovisningen från ULP-försöket bör innefatta följande: 

Provets sammansättning: Typ av produkt, torrdensitet, kemisk samman
sättning i fast fas av relevanta och aktuella element (mg/kg). 
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Preparation av provkroppen: Typ av stabilisering, gjutteknik, eventuella 
tillsatser som använts, provets dimensioner, lagringstid och temperatur, 
ytstruktur etc. 

Lakningsgenomförande: Hur försöket genomförts, om några avvikelser gjorts, 
redovisning av elektrisk ledningsförmåga, lakvattenvolymer. 

Provkroppens integritet efter försöket: Eventuella förändringar i ytan, 
uppsprickning, svällning, avnötning etc. 

Analysresultat: Halter (mg/1) från analyserade lakvatten för skilda 
element. 

Den effektiva diffu~ionskoefficenten De beräknas med någon av ekvatio
nerna 16 eller 17. Ar De relativt konstant eller slumpmässigt varierar 
kring ett värde anges detta. Minskar De med tiden kan ej ett sant värde 
antas. Konservativt kan dock ett värde antas. Det väljs då så att det 
ligger högt i mätintervallet av beräknade De-värden. Okar De med tiden 
bör försöket forsätts tills en stabil eller fallande trend uppmäts. 

4.7 Tillämpning av resultaten 

Den föreslagna modellen med beräknade resultat där den aktivt drivande 
utlakningsmekanismen är diffusion gäller under förutsättningarna: 

1. Lakvätskan är ej stillastående samt förändras ej signifikant till 
komposition och karaktär. 

2. Den stabiliserade provkroppen behålls intakt under hela försöket 
och utsätts ej för sprickor, håligheter eller svällning. 

3. Det utlakade materialet är snabbt borttransporterat så att diffusion 
är den begränsande processen. 

4. Inga betydande kemiska reaktioner mellan provkroppen och lakvätskan 
uppträder. 

5. Det utlakade ämnet är närvarande i bara en fysikalisk eller kemisk 
form. 

Faktorer som ökar utlakningen och diffusionskonstanten är: 

o ytojämnheter 
o svällning 
o flisning 
o upplösning 

Faktorer som minskar utlakningen och diffusionskonstanten är: 

o ojämnt eller stagnerat lakvattenflöde 
o pågående härdningsreaktioner med kemisk förändring 
o inhomogeniteter i provkroppen 
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5. FÖRSÖK MED STABILISERADE RESTPR0DUKTER 

5.1 Fysikalisk och kemisk karaktärisering av stabilisaten 

Den i kap 4 redovisade lakningsmetoden (ULP) har provats på fyra 
olika stabilisat av restprodukter med en något varierad sammansätt
ning (Tabell 1). Ett av stabilisaten har lakats både med och utan 
co2-mättning för att studera dess inverkan. 

Tabell 1. Stabiliserade restprodukter med aktuell sammansättning 
som prövats i diffusionsförsök med den sk ULP-metoden. 
(Massivcement = blandning av cement och masugnsslagg, 
RGP = rökgasreningsprodukt från sopförbränning, FGD = 

avsvavlingsprodukt från kolpulverförbränning.) 

Stabil isat Innehåll Total co2-
%av torrvikt laktid(benamning) mättning 

Cement Massiv Flygaska RGP FGD 
cement (kol) (sopför)(kol) (dygn) 

Stabiliserad flyg- 15 53 32 16 Utan 
aska (kolförbränning) 
sk CeFyll 

Stabiliserad rökgas- 27 33 40 49 Med och 
reningsprodukt A utan 

Stabiliserad rökgas- 27 33 40 49 Med 
reningsprodukt B 

Stabiliserad rökgas- 60 40 49 Med 
reningsprodukt C 

Stabilisatens ålder vid provtagningstillfället har varit olika. 
Den stabiliserade flygaskan (CeFyll) tillverkades/blandades 850701 
och diffusionsförsöket genomfördes 2 år senare. Stabilisaten från 
rökgasreningsprodukten A, B och C blandades till 870801 och lakades 
i diffusionsförsök ca 1½ månad senare. 

Alla stabilisats hydrauliska konduktivitet och tryckhållfasthet 
har bestämts (se Tabell 2). Provkroppsgeometrin har då varit 0 
= 50 mm, h = 50-100 mm. 
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Tabell 2. Sammanställning av de stabiliserade restprodukternas 
hydrauliska konduktivitet (m/s) och tryckhållfasthet 
(MPa). 

Stabil isat Hydraulisk konduktivitet Enaxlig tryckhåll-
k (m/s) fasthet (MPa) 

Stabiliserad flyg-
aska - CeFyl l 

1 · 10-9 (14 dygn) 
l,8·10-l0 (28 dygn)
<1·10-ll (56 dygn) 

15 

Stabil i se rad <1·10-ll (16 dygn) 9,0 (16 dygn) 
RGP - A 

Stabil i se rad 1 · 10-10 (16 dygn) 4,5 (16 dygn) 
RGP-B 

Stabiliserad <1·10- 12 (16 dygn) 14, 5 (16 dygn) 
RGP - C 

Provernas fastfasinnehåll har analyserats efter totaluppslutning 
i syra med ICP-analys (Tabell 3). 

Tabell 3. 

Grundelement 

Bly Pb 
Kadmium-Cd 
Kalcium-Ca 
Klorid - er 
Kobolt - Co 
Koppar - Cu 
Krom - Cr 
Vanadin - V 
Zink - Zn 

Kemisk fastfasinnehåll i de fyra stabiliserade rest
produkterna. Endast de elemnt som studerats med avse
ende på utlakning redovisas, Sort : ppm = mg/kg. 

Stabiliserad Stabiliserad Stabiliserad Stabiliserad 
flygaska RGP -A RGP - B RGP - C 

1383 1360 1289 
65 58 58 

17 4080 194290 148570 237860 
8500 10 000* 10 000* 10 000* 

29 12 11 6,1 
267 231 239 

130 87 82 86 
147 60 99 143 
183 4864 4398 4520 

* Antagen halt på basis av RGP-innehållet 
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5.2 Genomförande 

Diffusionsförsöken har genomförts enligt den beskrivning som tidi
gare redogjorts för. För tre av stabilisaten har försöken förlängts 
utöver de stipulerade 14 dagarna till att gälla i totalt 49 dygn. 

Lakvattnen har analyserats med Induktiv Kopplad Plasmaanalys ICP 
samt pH och elektrisk konduktivitet. 

5.3 Behandling av analysdata 

På basis av analysdata har en effektiv diffusionskonstant De (m2/s) 
beräknats utifrån ekvation 17. Därvid har 2-10 De-värden per stabilitet 
och grundelement kunnat beräknas. Samtidigt har den specifika utlakningen 
J (gram·m2 · dygn- 1) beräknats. Resultaten har plottat i ett diagram 
för att ge bättre överskådlighet. Syftet med utvärderingen av beräkning
arna har varit att fastställa hur länge ett försök bör pågå för att 
kunna använda resultatet för prognosticering. Det har i denna studie 
ej beaktats i vilken form exempelvis metallerna ligger bundna utan 
endast summautlakningen av en metall har studerats. Det har varit ett 
mål att ange storleksordningen på den effektiva diffusionskonstanten 
utifrån utförda försök på respektive material. Därvid har höga 
11 diffusionskonstanter 11 i början av försöket förklarats genom delvis 
löst sittande material som släppt eller lösts ut och som därför 
ej kan anses vara representativt för en diffusionsprocess från 
provet. 

5.4 Resultat 

Redovisningen av resultat är gjord för varje grundelement i syfte 
att visa på trender och tendenser samt olikheter mellan de olika 
stabilisaten. Utlakningsförloppet ska ses mot bakgrund av vid vilket 
pH-värde som lakningen skett. Detta har som tidigare nämnts styrts 
genom tillsättning av co2 vars tillförsel sänkt pH-värdet från 
pH 10 t i 11 pH 6. 

5.4.1 pH och elektrisk konduktivitet 

Mätdata för alla fem diffusionsförsöken redovisas i Figur 2. 
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5.4.2 Bly - Pb 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 4 och Figur 3. 

Tabell 4. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av bly från stabiliserade restprodukter. 

Restpro-
dukt 

Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

De ~s 
(m2/s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stab. flyg-
aska utan Co 2 

- Under detektions-
gräns <50 µ g· 1-l 

RGP-A 4 
utan co2 

18-49 6+3· 10- 15 10-10,5 

RGP-A 
med co2 

4 18-39 5+3 · 10- 16 6,2-6,5 

RGP-B 
med co2 

1 32 7. 10-16 6,3 

RGP-C 
med co2 

3 25-49 3+1·10- 16 6,2-6,4 

Beräknade De-värden med data före 18 dygns lakning ger högre värden, 
ca en faktor 10. From ca 18 dygn verkar De vara relativt konstant. 
Ett bedömt värde på De för stabilisat A-C = 2-9·10- 16 m2;s. 

Mättning med co2 tycks ej ha påverkat diffusions- och utlaknings
förloppet. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV BLY UTAN C02 VID 
FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT 
FASTFASINNEHÅLL : 1383 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 49 dygn 
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Figur 3. Utlakning av bly vid di ionsförsök. 
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5.4.3 Kadmium - Cd 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 5 och Figur 4. 

Tabell 5. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av kadmium från stabiliserade restprodukter. 

Restprodukt Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

D + s 
(~27s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stabiliserad 
flygaska utan 
co2 

Brist på data 

RGP-A 
utan co2 

1 25 2·10- 15 10 ,4 0Brist pa data 

RGP-A 
med co2 

5 18-49 4+2· 10- 14 6,2-6,5 

RGP-B 
med co2 

5 18-49 5+2· 10- 14 6,1-6,4 

RGP-C 
med co2 

5 18-49 8+6 · 10- 15 6.2-6.4 

Diffusionskonstinter beräknade vid 2 resp 14 dygn för stabilisat 
A ger De >1·10- 3 m2;s. Med början from 18:e dygnslakningen blir 
De relativt konstant. 

Utlakningen av kadmium tycks vara lägre vid pH 10 än pH 6 med en 
faktor ca 10, endast ett analysvärde noterades vid pH 10, resterande 
analysdata låg under detektionsgränsen. Utlakningen vid högt pH 
varierar mellan De= 8·10- 15 - 5·10- 14 m2/s. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KAlJMIUM MED C02 VID UTLAKNING AV KAlJMIUM UTAN C02 VID 
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Figur 4. Utlakning av kadmium vid diffusionsförsök. 
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5.4.4 Kalcium - Ca 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 6 och Figur 5. 

Tabell 6. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av kalcium från stabiliserade restprodukter. 

Restpro-
dukt 

Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

D + s 
(~27s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stabil i se rad 
flygaska 
utan co2 

3 8-16 3+0,5·10- 14 9,3-10,5 

RGP-A 
utan co2 

5 18-49 7+3· 10- 14 9,9-10,4 

RGP-A 
med co2 

5 18-49 3+1·10- 13 6,2-6,5 

RGP-B 
med co2 

5 18-49 2,7+0,5·10- 13 6,1-6,4 

RGP-C 
med co2 

5 18-49 2,7~0,4·10- 13 6,2-6,4 

Lakning i surare miljö (pH 6) ger ca 10 ggr högre utlakning (jfr 
RGP A) av kalcium än vid basisk (pH 10). En relativt markerad minskning 
av De mellan 14 och 18 dygn framträder vid analys av samtliga RGP
stabilisat (se figur 5 och bilaga 3). 

Med co2-mättning blir De= 3·10- 13 m2/s, utan co2-mättning ca 10 
ggr lägre. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KALCIUM VID 
FÖRSÖK MED CEMENTSTABILISERAD Fl YGASKA S K CEFYLL 
FASTFASINNEHÅLL : 174080 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET: 16 dygn 
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Figur 5a Utlakning av kalcium vid diffusionsförsök. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KALCIUM MED C02 VID 
FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT ;m, 
FASTFASINNEHÅLL : 148570 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET: 49 dygn 
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Figur 5b: Utlakning av kalcium vid diffusionsförsök. 
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5.4.5 Klorid - Cl-

Beräknade resultat redovisas i Tabell 7 och Figur 6. 

Tabell 7. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av klorid från stabiliserade restprodukter. 

Restpro-
dukt 

Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

De+ s 
(m27s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stabil i se 
flygaska 
utan co2 

rad 1 16 <3· 10-13 9,3 Osäkert då De 
avtar med tiden 

RGP-A 
utan co2 

1 49 <2·10-ll 10 Osäkert då De 
avtar med tiden 

RGP-A 
med co2 

5 18-49 1+6· 10- 10 6,2-6,5 

RGP-B 
med co2 

5 18-49 1,2+0,2·10-ll 6,2-6,4 

RGP-C 
med co2 

1 49 <3 · 10-ll 6,4 Osäkert då De 
avtar med tiden 

Utlakningen av klorid tycks ha nått en konstant nivå vid 18 dygn 
för stabilisat RGP-A med co2 (De=1·10-lO m2/s) och RGP-B med C02 
(De=l.2·10- 11 m2/s). Dock skiljer utlakningen dem emellan med en 
faktor 10. Lakning med co2 ger en betydligt snabbare utlakning 
än utan. 

Den stabiliserade flygaskan är med avseende på klorid minst laknings
benägen. För alla stabilisaten sjunker De snabbt med tiden. En 
stabil nivå har vid 49 dygn troligen ej nåtts för stabiliserad 
flygaska, RGPA utan C02 samt RGP-C med C02. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KLORID UTAN C02 VID 
FÖRSÖK MED CEMENTSTABILISERAD FL YGASKA S K CEFYLL 
FASTFASINNEHALL : 8503 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 16 dygn 
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Figur 6;i Utlakning av klorid ionsförsök. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KLORID MED C02 VID 
Ft'IRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT *** B *** 
FASTFASINNEHÅLL : 10000 ppm 
F"ÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 49 dygn 
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Figur 6b: Utlakning av klorid vid iffusionsförsök. 
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5.4.6 Kobolt - Co 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 8 och Figur 7. 

Tabell 8. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av klorid från stabiliserade restprodukter. 

Restpro-
dukt 

Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

De+ s 
(m27s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stabiliserad 
flygaska 
utan co2 

4 1-8 1+7·10- 14 6,1-9,7 

RGP-A 
utan co2 

4 14-49 8+4· 10- 14 10-10,5 

RGP-A 
med co2 

5 14-49 2+2· 10- 13 6,0-6,5 

RGP-B 
med co2 

5 14-49 2+1·10- 13 6,0-6,4 

RGP-C 
med co2 

5 14-49 5+3· 10- 13 6,0-6,4 

Utlakningen av kobolt för RGP-stabilisaten med co2 är approximativt 
De= 2-5·10- 13 m2/s. Utan co 2-mättning minskar De med en faktor 
3-10. Koboltutlakningen stabiliseras relativt tidigt i lakperioden 
(8-14 dygn). 



26 

DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KOBOL T VID 
FÖRSÖK HED CEMENTSTABILISERAD Fl YGASKA S K CEFYLL 
FASTFASINNEHÅLL : 29 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 8 dygn 
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Figur 7a Utlakning av kobolt vid diffusionsförsök. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KOBOLT MED C02 VID 
FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT *** 8 *** 
FASTFASINNEHÅLL : 1i ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET: 49 dygn 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KOBOLT MED C02 VID 
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Figur 7b: Utlakning av kobolt vid diffusionsförsök. 
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5.4.7 Koppar - Cu 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 9 och Figur 8. 

Tabell 9. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlaknng 
av koppar från stabiliserade restprodukter. 

Restpro-
dukt 

Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

De+ s 
(m27s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stabiliserad 
flygaska 
utan co2 

Mätdata saknas 

RGP-A 
utan co2 

Mätda ta sa knas 
under det.gräns 

RGP-A 
med co2 

3 2-14 2+1·10- 15 6,1-6,2 Mätdata >14 dygn 
under det.gränsen 

RGP-B 
med co2 

3 2-14 9+7·10- 16 6,1-6,2 Il 

RGP-C 
med co2 

2 2-14 4+1·10- 16 6,1-6,2 

En viss osäkerhet råder om De avtar efter 14 dygns-lakningen. Upp
mätta halter låg under detektionsgränsen vid lakningarna som var 
längre än 14 dygn. Utlakningen är sannolikt lägre vid högre pH 
än vid lägre (pH 6). Jämför RGP-A med och utan. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KOPPAR MED C02 VID 
FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT *** A *** 
FASTFASINNEHÅLL : 267 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 14 dygn 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK DIFFUSIONSFÖRSÖK 
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FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 14 dygn F(y/SÖKETS VARAKTIGHET : 14 dygn 
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5.4.8 Krom - Cr 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 10 och Figur 9. 

Tabell 10. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av koppar från stabiliserade restprodukter. 

Restpro-
dukt 

Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

De+ s 
(m27s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stabiliserad 
flygaska 
utan co2 

3 3-16 2+0,5·10- 15 9,8-10,5 

RGP-A 
utan co2 

3 25-49 l,5+0,5·10- 15 9-10, 5 

RGP-A 
med co2 

2 25-49 l,3+0,l·l0- 15 6,0-6,4 

RGP-B 
med co2 

4 18-49 4+2· 10- 15 6,0-6,4 

RGP-C 
med co2 

Analysdata saknas 
under det.gräns 

Utlakningen av krom varierar ej med de varierande pH-värdena 6 
och 10. För samtliga stabilisat gäller att De= l-4·10- 15 m2/s. 
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DIFFUSJONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV TOTAL MÄNGD SVAVEL UTAN C02 VID 
FÖRSÖK MED CEMENTSTABILISERAD FL YGASKA S K CEFYLL 
FASTFASINNEHÅLL : 48090 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET: 16 dygn 
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Figur 10 a Utlakning av tota svave1 (sulfat) från stabiliserade 
restprodukter vid diffusionsförsök. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
U"{jLAKNING AV TOTAL MÄNGD SVAVEL HED C02 VID 
FÖRSÖK HED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT *** B *** 
FASTFASINNEHALL : 9580 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 49 dygn 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV TOTAL MÄNGD SVAVEL HED C02 VID 
F'öRSÖK HED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPROOUKT *** C *** 
FASTFASINNEHALL : 13320 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 49 dygn 
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Fir.ur 1 Utlaknin~ av totalsvavel (sulfat) vid diffusionsförsök. 



DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KROM VID 
FÖRSÖK MED CEMENTSTABILISERAD FL YGASKA S K CEFYLL 
FASTFASINNEHÅLL : 130 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 16 dygn 
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FASTFASINNEHÅLL : 87 ppm 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV KROM MED C02 VID 
FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT !Wf B lflflf 

FASTFASINNEHÅLL : 82 ppm 
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5.4.9 Totalsvavel - S 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 11 och Figur 10. 

Tabell 11. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av svavel (sulfat) från stabiliserade restprodukter. 

Restpro- Antal Tid De+ s pH vid Kommentar 
dukt mätdata (dygn) (m27s) lakning 

Stabiliserad 9, 0-10, 5 De varierar 
flygaska kraftig då 
utan co2 t < 16 dygn 

RGP-A 
utan co2 

6 14-49 l,5+0,5·10- 14 9 ,0-10 ,4 

RGP-A 7 7-49 2+2· 10- 13 6,0-6,4 
med co2 

RGP-B 7 7-49 4,5+2·10- 13 6,0-6,4 
med co2 

RGP-C 5 18-49 l,5+0,5·10- 13 6,0-6,4 
med co2 

Utlakningen av svavel sker huvudsakligen som sulfat. Detta kan 
konstateras om utlakningsdata för svavel och sulfat jämförs. Med 
co2-mättning (surare miljö pH 6) ökar utlakningen (D ) med en faktor210. För RGP-stabilisaten gäller att De= l-4·10- 13 m /s. 
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5.4.10 Vanadin - V 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 12 och Figur 11. 

Tabell 12. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av vanadin från stabiliserade restprodukter. 

Restpro-
dukt 

Antal 
mätdata 

Tid 
(dygn) 

De+ s 
(m27s) 

pH vid 
lakning 

Kommentar 

Stabiliserad 
flyga ska 
utan co2 

6 3-16 5+1 · 10- 15 9,5-10,5 De ökar från 
1 ti 11 2._3 dygn 

RGP-A 
utan co2 

La kda ta sa knas, 
under det.gräns 

RGP-A 
med co2 

1 14 3·10- 15 6,0-6,5 

RGP-B 
med co2 

5 18-49 1,5+0,5· 10- 15 6,0-6,4 

RGP-C 
med co2 

4 25-49 9+6 · 10- 16 6,2-6,4 

För stabilisat RGP-F (utan co2) erhölls analysdata under detektions
gränsen vilket tyder på att De minskar vid högt pH. Diffusionskon
stanten för RGP-stabilisaten ligger i intervallet De= 059-3·10- 15 

m2/s. För stabiliserad flygaska är De något högre 5·10-l m2/s. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖKDIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV VANADIN MED C02 VIDUTLAKNING AV VANADIN VID 

FÖRSÖK MED CEMENTSTABILISERAD FL YGASKA S K CEFYLL FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT *** A *** 
FASTFASINNEHÅLL : 60 ppmFASTFASINNEHÅLL : 147 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 14 dygnFÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 16 dygn 
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vid diffusionsförsök. 
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5.4.11 Zink - Zn 

Beräknade resultat redovisas i Tabell 13 och Figur 12. 

Tabell 13. Beräknade effektiva diffusionskonstanter för utlakning 
av zink från stabiliserade restprodukter. 

Restpro- Antal Tid De+ s pH vid Kommentar 
dukt mätdata (dygn) (m27s) lakning 

Stabiliserad 
flygaska 

2 11-16 1,7+0·10- 16 9,3-10,5 Osäker trend 
De dygn 

utan co2 

RGP-A 1 14 6· 10-19 9,0 
utan co2 

RGP-A 7 7-49 5+3·10- 14 6,0-6,4 
med co2 

RGP-B 5 18-49 3+1·10- 14 6,0-6,4 
med co2 

RGP-C 4 25-49 l,5+0,5·10- 14 6,0-6,4 
med co2 

Grundelementet zink uppvisar en kraftig förändring i lakningsegen
skaper då pH förändras från pH 9 (COrmättning) till pH 6. Diffu
sionskonstanten ändras ca 5 tiopotenser. Vid pH 6 blir De= 1-5·10- 14 

m2/s. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV ZINK VID 
FÖRSÖK MED CEMENTSTABILISERAD FL YGASKA S K CEFYLL 
FASTFASINNEHÅLL ; 183 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 16 dygn 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV ZINK MED C02 VID UTLAKNING AV ZINK UTAN C02 VID 
FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT *** A *** FÖRSÖK MED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT *** A *** 
FASTFASINNEHÅLL : 4864 ppm FASTFASINNEHÅLL ; 4864 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 49 dygn FÖRSÖKETS VARAKTIGHET ; 14 dygn 
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Fi g ur 12 a Ut1akn i n g av zink liserade restprodukter vid 
diffusionsförsök. 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV ZINK HED C02 VID 
FÖRSÖK HED STABILISERAD RÖKGASRENINGSPRODUKT !W<' B lflflf 

FASTFASINNEHÅLL : 4398 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 49 dygn 
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DIFFUSIONSFÖRSÖK 
UTLAKNING AV ZINK HED C02 VID 
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FASTFASINNEHÅLL : 4520 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 49 dygn 
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Figur 12b: Utlakning av zink från diffusionsförsök. 
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5.4.12 Slutsatser 

De genomförda diffusionsförsöken enligt den föreslagna ULP-rutinen 
har varit enkla och okomplicerade att genomföra. Metoden fungerar 
tekniskt/praktiskt mycket väl. Försök har gjorts med både co2-mätt
ning (lakningsmiljö ~ pH 6) och utan (pH 9-10). 

Följande generella slutsatser kan göras mot bakgrund av utförda 
försök. 

o Avsköljningsfasen, dvs lakningen/avsköljningen under de första 
30 sekunderna har genomgående höga värden på De. Dessa mätdata 
kan vara intressanta endast för att kunna beräkna det absolut 
första lakvattnet. 

o Under de första timmarna och dygnen har den beräknade diffu
sionskonstanten varit avsevärt högre än längre fram i lakcykeln, 
i vissa fall 10-100 ggr (se figurerna). 

o From det 18:e lakdygnet har relativt konstanta diffusions
konstanter kunnat beräknas. Medeldiffusionssträckan x =/ 2·De·t 
har då varit (De= 1·10- 13 ) ca 0,5 mm. Diffusionsförsök bör 
således drivas längre än 18 dygn för att få säkra värden att 
beräkna utlakningen ifrån. 

o Mättning med co2 förändrar kraftig lakmiljön från ett högt 
pH på aktuella restprodukter (pH 10) till ca pH 6. För vissa 
grundelement har denna förändring av lakmiljö stor betydelse. 

o I Tabell 14 anges beräknade diffusionskonstanter som uppmätts 
då diffusionen stabiliserats och därför kan sägas vara långtids
medelvärden. Observera dock att angivna diffusionskonstanter 
gäller för de stabiliserade restprodukterna och ej utan vidare 
kan generaliseras till att gälla andra material. 
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Tabell 14. Sammanställning av uppmätta och beräknade effektiva 
diffusionskonstanter (långtidsmedelvärde) för skilda 
grundelement vid utlakning från restprodukter i olika 
lakningsmiljö. De anges i m2/s. 

Grundelement Stabiliserad RGP-A RGP-A RGP-B RGP-C 
A flyga ska utan co2 med co2 med co2 med co2 

utan co2 

Bly 3-9· 10- 16 2-8. 10- 15 3-4·10- 16 

Kadmium 2·10- 15 2-6 · 10- 14 

Kalcium 2-4·10- 14 4·10- 14-1·10- 13 2-4·10- 13 2-3· 10- 13 2-3· 10- 13 

Klorid 3·10- 13 2·10-ll 5·10-ll_7·10-lO 1·10-ll 3· 10- 11 

Kobolt 4·10- 15-s·10- 14 4·10- 14-1·10- 13 9·10- 14-4·10- 13 1-3·10- 13 2-s·10- 13 

Koppar 3-5·10- 16 

Krom 1-3' 10- 15 2-6 · 10- 15 

Svavel 1-2·10-14 9·10- 14-4·10- 13 2-6·10- 13 1-2· 10- 13 

Vanadin 4-6· 10- 15 3-10-15 

Zink l,7'10-16 2-s·10- 14 2-4·10- 14 
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6. FÖRSLAG TILL MODIFIERING AV ULP-FÖRSÖKET 

Nedanstående förslag till ett modifierat ULP-försök enligt ursprunglig 
modell och som beskrivits i kapitel 4 görs mot bakgrund av vunna er
farenheter i de fem redovisade diffusionsförsöken. 

Försöksdata 

Provvolym 

Lakvolym 

La kmi l jö 

Lakningstid 

Analyserade 
lakvatten 

ULP 

Fast provkropp 
cylinder/parallell
epi ped 

10 x provkroppsarean 

COrmättni ng 

30 s, 2 h, 7 h, 24 h, 
2 d, 3 d, 4 d, 5 d, 
8 d, 11 d, 14 d 

Alla 

Modifierad ULP (SGI-version) 

Fast provkropp 
0 50 mm h = 25 mm 
Plastisk massa 
0 = bägarens botten
diameter 

20 x provkroppsarean 

Med co2-mättning samt 
utan co2-mättning 
beroende på vilken lak
miljö som eftersträvas 

30 s, 2 h, 7 d, 24 h, 
2 d, 3 d, 5 d, 9 d, 
14 d, 21 d, 28 d, 35 d, 
42 d, 49 d 

1 d, 28 d, 49 d. Långtids
lakning som ger konstanta 
De-värden 

7 h, 2 d, 14 d Korttids
lakning som ger initiella 
De-värden samt tendenser 
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7. ANALYS AV MASSTRANSPORT GENOM YTUTLAKNING 
RESPEKTIVE GENOMSTRÖMNINGSUTLAKNING 

Med ytutlakning menas här utlakning från en överyta eller begränsnings
yta till följd av vatten som strömmar längs dessa. Det kan röra sig 
om en spricka eller ett tätskikt som leder vatten. Denna utlakning re
presenteras bäst av ett diffusionsförsök, se tidigare kapitel. 

Med genomströmningsutlakning menas en utlakning till följd av vattnets 
nedträngning i ett material vilket åtföljs av upptagande av salter och 
tungmetaller. Denna utlakning representeras bäst av ett sk skakförsök. 
I ett mycket permeabelt material uppstår ingen ytutlakning, allt vatten 
strömmar igenom. I ett mycket impermeabelt material uppstår ingen genom
strömningsutlaking då allt vatten strömmar ovan materialet. Den följande 
analysen skall försöka beskriva när den ena respektive den andra utlak
ningsprincipen dominerar samt när de uppträder samtidigt. Analysen skall 
bidra med beräkningsmässiga tumregler för hur utlakningsscenariot gestal
tas (Fig 13). 

!1 ! t! ! t titt t t! 

. . . . . . . . . . . . . . .. ~~~ 
GENOMSTRÖMNINGS YTUTLAKNING GENOMSTRÖMNINGSUTLAKNING 

UTLAKNING OCH 

YTUTLAKN I NG 

Figur 13. Vilken typ av utlakning som erhålls från en deponi eller 
nyttiggörande objekt beror av det deponerade materialet och/ 
eller täckskiktets täthet mot vatten. 

7.1 Genomströmningsutlakning 

7.1.1 Vattenmättnadsfas 
Under den första tiden (0-100 år) efter det att en deponi eller ett 
nyttiggörandeobjekt anlagts kommer inget lakvatten att transporteras 
bort från deponin beroende på den stora magasineringsvolymen och mate
rialets vattenhållande förmåga. Däremot produceras ett lakvatten inuti 
deponin kontinuerligt allteftersom vatten tillrinner. När fältkapacite
ten fe, uppnås i material dräneras deponin på lakvatten till omgivningen. 
Fältkapaciteten beror av materialets vattenhållande förmåga och ökar 
med tilltagande finjordshalt. Tiden t, som förflyter tills dess att 
lakvatten dräneras bestäms av mäktigheten h (m), fältkapacitet (m), 
aktuell vattenhalt g samt materialets permeabilitet för vatten K (m/s). 
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Den totala maga~ineringsvolymen blir Mv = ~fc-9)·~/100. Infiltrerande 
0volym per ar blir IN= K·fP.·t om K < 1-10- m/s. Ar K > 1-10-8 m/s antas 

en konstant nettoinfiltration per år oberoende av K. Således gäller 
att tiden TD (D=dränering) förflutit innan dränerande lakvatten uppkommer. 

För K < 1-10-8 m/s fås 

- Mv - (f c-9) h(m) (f c-9) h=TD(år) - IN - K(m/s)·fp·t(s)·l00 K·fp·3,15·109 (18) 

För K > l · 10-8 m/s fås 

- Mv - (f c-9) h (m) 10
TD(år) - IN - IN (mm/år) (19) 

där fp = perkolationstidsfaktor (under hur stor del av året 
som perkolation sker, faktor mellan 0-1) 

fe = fältkapacitet % 
g = aktuell vattenhalt% 

Ex 1: För en ren flygaska utan täckning antas g = 10%, fe= 30%, IN 
= 300 mm/år och h = 5 m. Då erhålls TD = 6,7 år. 

Ex 2: För en ytstabiliserad flygaska med cement antas g = 10%, fe= 
30%, K = l•lo-9 m/s, h = 5 m och fp = 0,7. Då erhålls TD = 45 
år. 

7.1.2 Utlakningsfas 

Den från upplaget dränerade lakvattenvolymen Q, kommer fram till år 
TD i princip att vara noll. Från och med år TD genereras årligen lak
vattenvolymen Q = IN (nettoinfiltration). Den utlakade mängden, m, av 
ett element beskrivs av 

t. 2 
m = f c(t)·Q(t)dt (20) 

t 1 

där c(t) anger koncentrationen av ett element över tiden. Funktionen 
c(t) är svår att bestämma. I de s k skakförsöken lakas fast material 
(S=Solid), med vatten (L=Liquid) (ref 2). De lakvatten som metoden pro
ducerar motsvarar en L/S-kvot av 1, 4, 8, 12 och 16. Med kännedom om 
det deponerade materialets torrdensitet Pd samt aktuell vattenbalans 
kan uppmätta halter c i de skilda LIS-kvoterna sägas representera medel
värden under olika tidsperioder av c(t) (figur 14). 
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VERKLIG HALTUTVECKLING 

HALTNIVÅER I LAKVATTNEN FRÅN SKAKFÖRSÖK 

-
0: 
w 
'::i
<i: 1:1 
I 

1:16 

TID 

Figur 14. De enskilda lakvattenproverna med L/S = 1, 4, 8, 12 och 16 
representerar medelvärden under olika tidsperioder av c(t). 

Generellt gäller att en uppmätt lakvattenhalt från ett enskilt LIS-för
sök representerar den halt som uppträder i deponin efter TL/S år. Då 
erhålls för olika hydraulisk konduktivitet, K (m/s): 

K > 10-8: TL/S = L/S Pd-h (21)
¼ 
Pd•h•l0- 3 Pd · h

K < 10-8: TL/S = L/S · = L/S·3,2·10-ll· K·fp (22)
K·fp·t 

där Pd (kg/m3) 
h (m) 
IN (mm/år) 
L/S = 1, 4, 8, 12, 16 

Vid stationära strömningsförhållanden i deponin utlakas således av elementet 
n, mn (mg)= cn (mg/l)·IN (1), i varje tidsögonblick. 

7.2 Ytutlakning 

Ytutlakningen från en semiinfinit kropp beskrivs som tidigare angivits 
av ekvationen 11: 

M= 2·M -~)e-t'
0 V 1f 

I diagramform redovisas ekvationen för två olika mäktigheter h = 0,1 m 
11resp h = 5 m. M/M0 anges som 11 utlakat i % i diagrammen. 
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Figur 15. Utlakad mängd genom diffusion i %av hela skiktets mäktighet 
på 0,1 m som en funktion av effektiv diffusionskonstant i m2/s. 
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Figur 16. Utlakad mängd genom diffusion i %av hela skiktets mäktighet 
på 5 m, som en funktion av effektiv diffusionskonstant i m2/s. 
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Ytutlakningen såsom den beskrivits av ekv 11 förutsätter hela tiden 
ett fritt ej stagnerat vatten i kontakt med materialet. I verkligheten 
kommer detta ej att gälla under ett helt år. Beräkningarna kan därför 
betraktas som konservativa med avseende på utlakningen. 

Koncentrationen c, i det avrinnande ytutlakningsvattnet kommer att min
ska med tiden (M = f t). Ett beräknat medelvärde ges av c = M/R, där 
M = utlakad mängd och R = avrunnen volym vatten för varje given tidspe
riod. 

7.3 Jämförande masstransportanalys 

Vid analys av utlakning av ett ämne från ett material är det slutgiltigt 
två parametrar som tilldrar sig intresset, dels den totalt utlakade 
mängden, dels den specifika utlakningen i varje tidsintervall. Nedan 
kommer dessa båda parametrar att analyseras för ren (100%) genomström
ningsutlakning (0% ytutlakning), respektive ren (100%) ytutlakning (0% 
genomströmningsutlakning). I syfte att visa på beräkningsgången exempli
fieras med utlakning av klorid från stabiliserad flygaska och stabilise
rad rökgasreningsprodukt A. För beräkningsgången vid genomströmningsut
lakning hänvisas till ref. 4. 

7.3.1 Specifik utlakning 

För specifik ytutlakning vid tiden t gäller ekv 4. 

-t-

Vid genomströmningsutlakning gäller för specifik utlakning mellan tiden 
t1 och t2 t2 

1 c(t) · Q(t) · dt (jfr ekv 20) 

Betraktas tiden på årsbasis, gäller approximationen Q(t) = konstant 
= IN (mm/år) · A (m2). 

Lakvattenkoncentrationen c(t) ansätts ett värde beroende på aktuellt 
LIS-förhållande. Således ansätts under utlakningens första skede 
c(t) = CL/S=l (kg·m-3). 

Den specifika utlakningen skrivs då 
t2 

J = (trt~Y A 21CL/S=l . IN . A dt = CL/S=l . IN (kg·m- 2·år- 1) 

Från ett deponerat material genereras lakvatten till följd av utlakning 
genom diffusion momentant då vatten kommer i kontakt med materialet. 

Detta är ej fallet med lakvattenbildning till följd av genomströmnings
utlakning. Materialets permeabilitet kommer att bestämma i vilken takt 
lakvatten genereras. 
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I tabell 15 har utlakningen av klorid från stabiliserad flygaska och 
stabiliserad rökgasreningsprodukt A, orsakad genom ytutlakning respek
tive genomströmningsutlakning, beräknats vid olika tidpunkter. Därvid
lag har de permeabilitetsvärden som återfinns i tabell 2 använts. Tabell 
15 visar utlakningens storleksordning om endast en utlakningsprincip 
fick råda, exempelvis om endast ytutlakning var aktuell. I verkligheten 
kommer båda principerna att medverka i utlakningsprocessen. Totaleffek
ten av denna process är svår att bestämma och ligger ej inom detta pro
jekts ram att fastställa. 

Tabell 15. Specifik utlakning som ytutlakning eller genomströmningsut
lakning av klorid från stabiliserad flygaska (FA) och sta
biliserad rökgasreningsprodukt A (RGP-A) vid olika tidpunk
ter. 
DeFA = 3•10- 13 m2/s, DeRGP = 2-10-ll m2/s, 
lakmiljö pH 10, CL/S=l (FA) = 1?800 mg/1, CL6S=l (RG~) 
= 37000 mg/1, lN-FA = 0,32 mm/ar, lN-RGP = ,32 mm/ar, 
Co-FA = 8500 ppm, Co-RGP = 10000 ppm. Utlakningen beräk
nas för två olika mäktigheter h=0,20 m (skikt) samt h=3 m (en 
pallhöjd). Pd=l,3 ton/m3. start= lakningen startar. 

Tid år 'I Utlikning av klorid (g·m-2•ctygn-1) 
h = 0,2 m h = 3 m 

Stab.flygaska \ RGP-A Stab. flygaska RGP-A 
Ytlak. Gen. lak Ytlak. Genlak. Ytlak. Genlak. Ytlak. Genlak. 

I 

0,01 (4 dygn) 1,7 0 16 0 1,7 0 16 0 
0,1 (37 dygn) 0,52 0 5,0 0 0,52 0 5,0 0 
1 0, 17 0 1,6 0 0,17 0 1,6 0 
10 0,052 0 0,50 0 0,052 0 0,50 0 
100 0,017 0 0, 16 0 0,017 0 0,16 0 
125 0,015 0,011 0,14 0,032 0,015 0 0,14 0 

(start) (start) 
500 0 ,007 4 0,011 0,071 0,032 0,0074 0 0,071 0 
1000 0,0052 0,011 0,050 0,032 0,0052 0 0,050 0 
1875 0,0038 0,011 0,037 0,032 0,0038 0,011 0,037 0,032 

(start) (start) 

Det framgår tydligt av tabell 15 att ytutlakningen dominerar över genom
strömningsutlakning vad avser specifik utlakning. Observera att tabellen 
gäller mot bakgrund av en mycket låg genomsläpplighet, K = l•lo- 11 m/s, 
i materialet. 
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7.3.2 Totalt utlakad mängd 

För totalt utlakad mängd per ytenhet vid ytutlakning vid tiden t gäller 
ekvation 5 

M= 2 · Co -~ De ~ t \ 

För totalt utlakad mängd vid genomströmningsutlakning vid tiden t gäller 

M = j C(t) · Q(t) dt 
0

Enligt tidigare resonemang gäller att 

Q(t) = IN (mm/(år) · A (m2) 

C(t) = CL/S=l under utlakningens första skede. 

Den totalt utlakade mängden skrivs då 
t 

M = j CL/S=l · IN · A dt = t · CL/S=l . IN · A 
0 

I tabell 16 redovisas en beräkning av totalt utlakad mängd klorid från 
stabiliserad flygaska och stabiliserad rökgasreningsprodukt analogt 
med vad som gäller för specifik utlakning i tabell 15. 

Tabell 16. Total utlakning, som ytutlakning eller genomströmningsutlak
ning, av klorid från stabiliserad flygaska (FA) och stabili
serad rökgasreningsprodukt A (RGP-A) vid olika tidpunkter. 

De-FA = 3•10-13 m2/s, D -RGP = 2-10-ll m2/s, 
lakmiljö pH=l0, CL/S=l {FAJ = 12800 mg/1, CL/S=l (RGP) = 
37000 mg/1, IN-FA = 0,32 mm/år, lN-RGP = 0,32 mm/år, 
Co-FA = 8500 ppm, Co-RGP = 10000 ppm. Utlakningen beräknas 
för två olika mäktigheter h=0,20 m (skikt) samt h=3 m (en 
pallhöjd), Pd = 1,3 ton/m3. Start= lakningen startar. 

Tid år Utlakad mängd g/m2 
h = 0,2 m h = 3 m 

Stab. flygaska RGP-A Stab. flygaska RGP-A 
Ytlak. Gen. la k. Ytlak. Gen. lak. Ytl ak. Gen.lak. Ytl ak. Gen.lak 

0, 01 ( 4 dygn) 4 0 37 0 4 0 37 0 
0,1 (37 dygn) 12 0 116 0 12 0 116 0 
1 38 0 370 0 38 0 370 0 
10 120 0 1160 0 120 0 1160 0 
100 385 0 3680 0 385 0 3680 0 
125 430 0 (start) 4120 0 (start) 430 0 4120 0 
500 860 1540 8230 4440 860 0 8230 0 
1000 1210 3580 11600 10360 1210 0 11600 0 
1875 i 1660 7170 15900 20720 1660 0 (start) 15900 0 (start)

I 
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I beräkningsfallet med stabiliserad flygaska och skikttjocklek 0,2 m 
har 430 g Cl utlakats per m2 via ytutlakning innan genomströmningsutlak
ningen startat. Detta motsvarar ca 20% av tillgänglig klorid. Motsvarande 
relation för den stabiliserade rökgasreningsprodukten är 160%, dvs mer 
än tillgänglig klorid har lakats ut, vilket naturligtvis är omöjligt. 
Analysen visar att huvuddelen av all klorid har lakats ut till följd 
av ytutlakning, innan genomströmningsutlakning ens har startat (gäller 
för h=0,2 m, K=l•lo-11 m/s). 

För den större mäktigheten om h=3 m har 1660 g Cl/m2 lakats ut från 
den stabiliserade flygaskan, vilket motsvarar 5% av totalmängden klorid. 
Motsvarande värde för den stabiliserade rökgasreningsprodukten är 41%. 

7.3.3 Ytutlakning kontra genomströmningsutlakning 
I de genomförda beräkningsexemplen, som redovisades i tabell 15 och 
16, är utlakning via ytutlakning helt dominerande till följd av materia
lets låga permeabilitet. En viktig frågeställning vid utredningar röran
de utlakning är i vilka fall som ytutlakning via diffusion måste beak
tas. Som tidigare framgått, är det ett flertal parametrar som inverkar 
på storleken av respektive utlakning. Exempelvis erhålls samma ytutlak
ning med en låg C0-halt och ett högt De-värde som med en hög C0-halt 
och ett lågt De-värde. Varje material är ju unikt till sammansättning. 
Vidare kan en produkt ha samma proportionella kemiska sammansättning 
men uppvisa en varierande permeabilitet, vilket har stor inverkan på 
utlakningsscenariot. 

Generellt bedöms mot bakgrund av ovan förda diskussion, utförda exempel 
samt andra ej här redovisade exempel, ytutlakning genom diffusion ha 
ej försumbar inverkan för den totala utlakningen, då materialets permea
bilitet K < 5•10-9 m/s. Detta motsvarar en nettoinfiltration (fp=l,0) 
på 160 mm/år eller (fp=0,3) 50 mm/år. Mer än hälften av det vatten som 
via nederbörd når ett material med denna genomsläpplighet rinner av 
på ytan. Det angivna K-värdet, då ytutlakning börjar få betydelse för 
total utlakad mängd, bör ses som ett ungefärligt riktvärde. Självklart 
kan ytutlakning vid extremt lättlakade material inverka vid högre K-vär
den än ovan angivet och omvänt. 

Nedan görs en sammanställning över de båda 11 utlakningsprinciperna 11 samt 
därtill hörande lakförsök. 
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Tabell 17. Schematisk jämförelse av ytutlakning respektive genomström
ningsutlakning som utlakningsmekanism baserad på beräknings
exempel och analyser. 

Moment Ytutl akni ng = Y Genomströmningsutlakning = G 

Lakförsök Diffusionsförsök-ULP Skakförsök (enligt sk ENA-modellen) 

Tid för lak
försök 

2-7 veckor 1-4 dygn 

Provmateri al Fasta täta provkroppar, 
plastiska täta produkter 

Löst lagrat material i jordfraktion 

ex färgavfall 

Första 
lakvattnet 

Genereras år 1, 
ningen startar 
omedelbart. 

utlak Beror av K(m/s) och mäktighet. 
Ju lägre K och större mäktighet, 
desto längre tid till första 
lakvattnet. 

Hal tema Minskar mycket kraftigt 
initiellt. 
Ökad De och C0
ger högre halter. 

Höga initiella halter. Minskningen 
följer skakförsökets uppmätta 
halter vid olika LIS-kvoter. 

Lakvatten
volym 

Ju lägre K, desto 
större volym. Begränsas 
av klimatet. 

Ju högre K, desto större volym. 
Begränsas av klimatet. 

Inverkan på 
totalutlakad 
mängd 

Inverkar då K <5•10-9 
m/s. Dominerar-då 
K < 1-10-l0 m/s. 

Dominerar då K > 5-10-9 m/s. 
Avtagande inverkan på 
K < 5 · 10-9 m/ s. 

Spri ckutl ak Metoden medger beräk Kan ej simulera sprickutlakning. 
ni ng ning av utlakning från 

spri ekor. 

De två utlakningsmekanismernas kvantitativa inverkan på det totala utlak
ningsscenariot beror av faktorer som hydraulisk konduktivitet, effektiv 
diffusionskonstant för aktuellt element och material, materialets mäktig
het, fältkapacitet och vattenhalt samt lakningskaraktäristika från sk 
skakförsök. Som en tumregel ges således mot bakgrund av presenterade 
resultat och analyser följande: Med ett material där K < 5-10-9 m/s 
bör ytutlakning genom diffusion kvantitativt tas med som utlakningsmeka
nism. Detta betyder att för alla material som används som tätande mate
rial bör ett diffusionstest i kombination meds k skaktest genomföras 
för att erhålla ett komplett utlakningsscenario. 
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BILAGA 1 

urLAKNING AV BLY UTAN 1;1J~ VID FöRSöK M~LJ STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODUKT 

FöRSöKETS VARAKTIGHET 
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BILAGA 3 

UlLAKNING AV KALCIUM VID FöRSöK MED CEMENTSTABILISERAD FLYGASKA SK L:~~YLL 
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BILAGA 3 

U1LAKNING AV KALCIUM MEU 1;1J/ VID FöRSöK MED STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODU 

fAST~ASINNEHÅLL: 194290 � pm 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 
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BILAGA 3 

0IFFUSIONSFöRSöK 

UlLAKNING AV KALCIUM MED cu~ VID FöRSöK MED STABILISERAD R\KGASRENii~GSPRDDU 

FASTFASINNEHALL: ~~/66U � om 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 
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BILAGA 4 

DIFFUSIONS~öRSöK 
**************** 

UlLAKNING AV KLORID MED r·u/ VID FöRSöK M~U STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODUK 

FASTFASINNEHALL~ 10000 ppm 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 
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BILAGA 4 
DIFFUSIONSFöRS6~ 
**************** 

UTLAKNING AV KLORID MED r;rl~ VID FöRS6K MED STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODLiK 

FASTFASINNEHÅLL: 10000 � pm 

FöRS5KETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 
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BILAGA 5 

**************** 

UlL~KNING AV KOBOLl VID FöRBöK MED CEMENTSTABILISERAD FLYGASKA SK CEFYLL 

FASTFASINNEHÅLL= 29 �� m 

~öRSöKElB VARAKTIGHET: 8 DYGN 
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BILAGA 5 
DlfFUSIONSFöRSöK 
**************** 

UlLAKNING AV KOBOLT MED cu~ VID FöRSöK MFD STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODUK 

FASTFASINNEHÅLL: 12 ppm 

F6RSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 
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BILAGA 5 
DlFFUSIONSFbRSöK 
**************** 

UTLAKNING AV KOBOLT M~U CU2 VID FöRSöK MED STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODUK 

FASTfASINNEHÅLL~ 6.1 � pm 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 
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BILAGA 7 

**************** 

UlLAKi~ING AV KROM MED LU~ VID FöRSöK MED SlABILISERAD R\KGASRENINGSPRDDUKT 

FASTFASINNEHÅLL: 87 � pm 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 

---······················.................__________....___................ 

~·:1 c: l< lJ 1·•:1 lJ L_ E: F;~ {i f) 

L..f~t<i\i I i\1[3S'T I[:; H{:iLT 
(u.q/1) ( ,n·····:~/ s) 

......................................._______________________________,.____________ 
:::·: .. {)()(:tE:·-:-()()(, 1 il (l<)()E-i-(}t)() 1 •j 

.,. ~5 l ~:5 Cf E-: ..... (; l ~::in.I-

l .,tt)()E: -1-t)(J :I. ()(;<)E··t-t)c)C1 :_::;,. l C?t1E: ~--() 1. '.:5 n :~: n 

:':?" ~5CJ(iE: ••t-()(:i 1 :LO 
i'.j. u Cf()<)E ·+·()() j_ 10 1 n :·.2 ~5 :!. E: -- () 1 ~:; 

«••····..·-········-~··-....,_,__,_____,,.,,._,............-«...-....,_______ -----

DIFFUSIONSFöRSö~ 

UlLAKNING AV KR� i~ MED L;u~ VID FöRSöK MED STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODUKT 
·X· ,:,,lf, .:,: E{ ·* ·* ·*· 

FASTFASINNEHÅLL: 82 ppm 

FbRSöKETS VARAKTIGHE·r ~ 49 DYGN 

----···-···•-•.e.-,-,,._,_______,,__,__,,,.-·•····-..·-··---

1::WECIFI!< 
L.iCit<N I NUST ID LJ'T.L..{:11<r~i I i\ll3 !<DNST?~i\!T 

( I)...,{(3(\f) ( u.q / 1 ) n ,/ ( rr,·····:2·*·c1 \/Cl n) ( m···:::/-s) ... . -
----·····-··-·-·~····~···-·····-···-······-··--· 

::; Il l:t, "'?' () E~ """ () (J Ll 
1. ()()()f:::--1-(::()() u. ~5 n E~()t3E: ·--<) 1 ~5I'! 

1.0 :~;,, :?()()E ·····<) 1!:5 
J. () l 11-~:'.9t::-····(J()tl11 

::::: n E3 :_5 ·7 t:: -·- () c) i,1. 
4-. 9(J(;E ~{-{)() l ~2 ()()()E:-·•·(J()4n 

,.,_,, •••••"--•~••••- ••••~••--••----••---•--••--•-•••~,_-.,_•-~••-••••••-•-,.~---••••-•---••-•-•n••-••~••-••••••--.-.o•-••-•••---~--••-••.. •••-• 



BILAGA 8 

UlLAKNlNG AV TOTAL M[NGD SVAVEL VID FöRSöK M~O CEMENTSTABILISERAD FLYGASKA 
CEFYU... utan C0 

2 

FASTFASINNEHALL: 48090 � pm 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 16 DYGN 

_.................... _...._.........................................................................-.................................._...._......................._............._.......... ·-··..·-····....-....-------- ·-----

SF't:~C: IF~ I~< 
l.J ·r L. ::\ i< i\i I !\I [i 

( J_)\{[31-...i) ( LJ.i;J / 1 ) ( :n·····:~ / '::;) 

~5t, ()l 

J. " i:)()l)E:··i-()<)() l7670 

J n ()(J(JE:. ·+·f){),:) 2" 11 
t J. .. ·7~3 

t3 () ,:) C• t~ ·+· (J () () E:1 u ()tj11 

l .. :Lt)c)E::·+i:)(_:tl 
l .. lj<)t)E-1-(l<) l 5 n (>t)(;E+·(l()(; 

....................._................._.,......._........ ··••·-•"' ...........................-........._............................- .............___ 

utan co2 

FöRSöKETS VARAKTIGHET 

i~·1 c: i< t.J 1....-l LJ L. E~ F~ f:i f) 
t_~;}::.1...,1 I t\![3f)'f I I) 

(i...1.9/l) 

..,,,,,,.. ____ .,,..." ...,,_...."-····•·-• .,.,,_.,,,_,,,,,_,,,_,_,,_.,__ 
l '-/ /t:5 

:;'·· . .··.:···•.••,r•rn .--.. - •. , 
.,::: :c {.)i;:ji.ji;:: -···!_)l,,} j_ 

2000 
~::'.:,::'. / (_) 

2" 677E·-·C 1. 4 
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BILAGA 8 

0iLAKNlNG ~V TOTAL MLNGD SVAVEL VlD föRSöK MED SlABILIS~RAD R\KGASRENINGSPR 
med co 

2 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYG~ 

LAKPERIDD UPPMÄTT ~~~Ll~lK DIFFUSIO~iS-

(u.q./1) 

::~: Il:? " 9:2:()E'.. -·(>(:i 1. C18t)E:: ...•()() :i. 
:2 TT ()(J()F~ ·+·()()() :l ()()()f::'.. •+•()(:1() Il 

L c;,1;:::.() 
../ TT ()()()E: ..i-()()t) ' • ..J-1,...J•.,,I i 

l EJt)<)E::-r\)() 1.\t 

::;:: 11 '.5()()!::::·+•(;c) l 7· n ()()()[~ •+•()()(J 1.1-. O::::-:tE:·····O:L4 
)'" ()()()!::~ ..!-()()() 

:~) ta Cj)()()[:.+·{)(} :t 7· u ()(J()f:::•+·()()t.) t ~5()()!:) '.:::". • Ji.f3E ··- 0 0 :L ::~;. FJ2 :LE--U .i.::,; 
.:q. '=Jt)(if:~+(J() :i. l • ()()t)E:. +C~f) 1 21.<){)() 4. M ~)tl9E: () :t ::,;;M 

UILAKNING AV lLIIAL MLi~G0 SVAV~L VIu ~öRSöK ~i~U BlABILlS~RAD R\KGASRENii~GSPR 
med co 

2 

FöRSöKETS VARAKTIGHET 49 DYGN 

---·····---·~-·····-···•·· 

~~;., Li-70E··-(H)4 
.,,./""')i•.:'i""•
/ i._.;;_::; 6. :i.:::,; i E-·0 :i.~,; 

l ()t)()E~·+·t)()()tl 

7 • :t -=-;i ::~.l-::. --· (J() 1 
1. :, Ll-()()E: ··!-()t) :l :l ()()f.31. :~:; .. :::;lJ()t=--()(1 :i. 
1.«BOOE:+OU:l. 

:L .q.t)()() 2. OOOE>··OO :l :2 .. () l ,bl~-·-() :L :~~; 

:::;. ::i'OOE+00:1. 
IlJ~. :::;(() 1.)E:+-(Jf.) 1 J. _ ()()t)E:~ -+·()() 1 



BILAGA 8 

**************** 

UlLAKNlNG AV lOIAL M[NGu SVAVLL VlD FökSöK M~D STABILIS~RAD R\KGASRENINGSPR 

FöRSöKETS VARAKTIGHET : 49 DYGN 

( U.C:i / 1 ) 

~~~ Il ()()(iE: ·+·t)i.)() l ()<)()F~ ·+·i:)()()tl 

·7" (J()C)E;: +()()() 

:l l{-()()E~ -l-()() 1. :l ·7·7 Li-Li.,i 

111 E~()t)t::-+()():J. Lj. n C)(J()t7:. -!··<)()() .I.()(){)() ::? t, :~::j(Jc)E: ..... ()(J l 
~S()()E: +·()() t ~.~~,. J. 11-:31::~ ..... (J(j l 

:;:,. 200E~+0 1.) l :l n (J()()E:.+·()()() l ::5<)()t) :.::: .. l ~1. ::::: E: ····· t) (i :t 
:~; ~ C?()()E~ -t-()() l 7· n ()()(}E:·-1-C;(;i:) l ·:.1-()()(; 

Lj. » ::~><)(1t::: ··1-()() l :J. ()l)()i::'.:•+•1:)() J. 

:~: IS 

11 

..........................................................................................................................................._.......................____ 



BILAGA 9 

DIFFUSIONSFöRSö!~ 
**************** 

UlLAKNING AV VANADIN VID FöRSöK MED CEMENTSTABILISERAD FLYGASKA SK CEFYLL 

FASTFASINNEHALL: 147 �� m 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 16 DYGN 

.... ··················-···•··· ·····-······ ....... ··········· .......................................... ········•····· ······•........................................ ·························..······················-···----

i:::t c: !< lj t-.r; LJ i_ E F~ {.) [: L) I F.F.LJE; I (Ji\JE~····· 
L..tii<f\! I l\iC3~'.3~r I I) 

( uq / 1. ) ( in·····:2 / ·s) 

---···-····-·····• ............... ··············-············ 

C)}. ;, <)(:1()F::--r-()()<) '. .• ! 

-I·!2 u (){)t)E:·+·()()t) .!. .l 

1. OOOE·H)OO :l .. ~:::t)()E:••···<J(::::::: 
L';. u () (! () E~ ··l- () (J () l (J(J(iE~ +·()()() :L ,, 1 ()t)E:: ·--~()():~:H 

~5. ()()¾)E:-t-()(;1:) 1 n ()()()E:: •+•()()() 

f.3 ()()<)E-: ..,~()()() ::~~,. ()(:i(JE ·~-()l)t)'1 

1. .. l (:i(;E:: ··1-()() :I. ~~:; '" (:1 () () t:: -I··()()() 

~) z ()()()F:~ ··i-()()() l> u ()()(lE::·····!'.)():tl. 

UlLAKNING AV VANADIN M~U CD2 VID FbRSGK tiLU STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODU 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 14 DYGN 

( f)\1 CJ!\I) ( m····2/ ·,;;) 

················-·······-····-······---------

l" 4(H)E·+·(H)l :::;; u C1(1 (; E: ··t- c) () () 
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BI LAGA 10 

DlF0USIONSFöRSöK 
**************** 

UTLAKNING AV ZINK MED C02 VID FöRSöK tiED STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODUKT 

FASTFASINNEHÅLL: 4864 � pm 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 

___.,,,,,,-••••-»••e,,.. ___ -----·-·-••«-•••--•<>•-·-----

U:iKl\l I NGf.;T ID H{-:iL.T !,J -r L.. ;:i !< t\l I I\! [3 
( DY(31\I) ( u.q /]. ) q/ (rn·····~~·~~-dy·qn) ( fn·····::: / s) 

-----····--·..-....,_.,,, _________ 

4-. 279[:-00l 
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:1 t: ()<)C1E: +<)<)t) ::::: (:,()()E'.:-t-()()() l • 841 E·····O 14g 

l .. L~()t)E:: -1- 1:)() l ..:.!..,! I .,_, iJ. 9 :l 7E··"·002 1. 1. :lBE·.... O:l.::: 
J. E3<)(1E:-t--<)(i l •4 H (i()()t:~ 'i-()()()n 
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.t.~ ,. l:-, :;;~ t7 E~: ·- () <) ~2 
4,. 9CiCJE -!-(>(il 1. t)(H)E.:·+·(H) 1 ::::;TI B:2t)E-i)(i2 

DIFFUSIONSFöRSö~: 

UTLAKNING AV ZINK MED ~u~ VID FöRSöK MED STABILISERAD R\KGASRENINGSPRODUKT 

FASTFASINNEHÅLL: 4~~8 ppm 

FöRSöKETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 

?~i c: I< lJ t•~i tJ I.._ t::. F;~ f-) IJ SFEC IF It::: 
L.. ,~::11< f\i I t\i C3 E~ ·r I I) 

( Lt'-:] / 1 ) (rn·····2/t=5-) 

........" ..."'"····-····--"""""'"·---------

~.) n .q. •:7 () E~ --(:! () li :2 ll i:7, t1 Lf. [':: -·- () l 11-
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DIFFUSIONSFöR86K 
**************** 

{\.1",•1

tJI_J,.::. VID F5RSöK MED STABILISERAD R\KGASRENINGBPRODUKT 

FöRS6KETS VARAKTIGHET: 49 DYGN 
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