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SAMMANFATINING 

Miljöfarligt avfall används som benämning på en mängd restprodukter, 
alltifrån oljeavfall till tungmetallhaltigt avfall och bekämpningsme
delsavfall. I Naturvårdsverkets publikation Miljöfarligt avfall - Väg
ledande förteckning ges exempel på vad som klassificeras som miljöfar
ligt avfall. Det framgår tydligt i denna skrift vilken heterogen 
samling avfall som samlas under detta enda begrepp. Det är av denna 
anledning fullt klart att en mängd behandlingsmetoder existerar och 
har sitt berättigande, även inom deponeringsområdet. 

I denna rapport görs en genomgång av existerande deponeringsmodeller 
för miljöfarligt avfall, både nationellt och internationellt. Speci
ellt har inkapslingstekniken studerats, där ett flertal referenser 
ges. 

Internationellt har sedan lång tid ansträngningar gjorts att förändra 
det miljöfarliga avfallets kemiska sammansättning så att det ur 
miljöteknisk synvinkel blir mindre farligt. Genom tillsatser av 
additiv kan det nya avfallets lakningsegenskaper kraftigt förändras. 
En genomgång av internationella system och metoder görs där även 
resultat från utlakningsförsök på stabiliserat avfall presenteras. 

Vid deponering av MFA (miljöfarligt avfall) måste och kommer alltid en 
bedömning av säkerheten i den enskilda lösningen att göras. I de fall 
en stabilisering genomförs föreslås att produkten prövas enligt 
följande: 

* kemisk fixering via ett sk utlakbarhetsförsök 

* kombinaionseffekter av kemisk fixering och fysisk stabilitet via 
ett sk ULP-försök (ytutlakningsförsök) 

* fysisk stabilitet via ett sk långtidsbeständighetsförsök. 

I de fall stabiliserade avfall utsätts för infiltrerad nederbörd 
kommer utlakningen att kraftigt bero av materialets permeabilitet. Vid 
en genomsläpplighet av ca 1·10- 9 m/s kommer ytutlakning att dominera, 
medan en högre permeabilitet (>1·10- 9 m/s) kommer att resultera i ge
nomströmningsutlakning i ökad omfattning. 

Av stor betydelse för utlakningsscenariot, oavsett om avfallet stabi
liseras eller inte, är om uppbyggnaden av deponin utförs torrt under 
tak enligt SAKAB-modellen eller öppet exponerat under "bar himmel" 
enligt KHM-modellen. I det senare fallet ianspråktas normalt rest
produktens hela magasineringskapacitet för vatten varje år, om mäktig
heten ökar med< 1 m/år. Detta innebär att deponin redan de första 
åren efter sluttäckning kommer att generera ett lakvatten i de fall 
tätskiktet är svagt permeabelt (10-50 mm/år). Deponering enligt SAKAB
raodellen innebär att magasineringskapaciteten behålls under upp
byggnadsskedet och efter sluttäckning tjänar denna volym som en 
buffert mot infiltererande vatten. 
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Den i projektet studerade vertikaldränmodellen innehåller element av 
dränerande grövre inert material som omger stabiliserat avfall. Det 
kan dels vara stabiliserande avfallsblock, vilka placeras i sand, 
eller vertikalt borrade dräner i en större monolitisk deponistruktur. 

Försök i laboratorieskala har utförts, där dessa två varianter av 
samma modell har studerats. Då genomsläppligheten i det dränerande ma
terialet är hög, kommer den huvudsakliga strömningen att vara omättad 
i det dränerande materialet. 

De båda materialen är i hydraulisk kontakt med varandra. Detta innebär 
att vattnets bindningstryck i de båda materialen strävar mot utjäm
ning. Detta leder till en transport av vatten till avfallet, vilket ej 
är önskvärt. Resultatet talar för att vertikala dräner i och runt 
avfall med en lägre genomsläpplighet under omättade förhållanden 
kommer att fungera befuktande/bevattnande snarare än dränerande. På 
basis av genomförda försök avråds från att deponera miljöfarligt 
avfall med vertikala dräner som är i hydraulisk kontakt med avfallet. 

Denna rapport är en av tre vilka avrapporterar ett större forsknings
projekt rörande deponering av miljöfarligt avfall. Projektet har be
drivits i samverkan mellan Terratema AB och Statens Geotekniska Insti
tut med förstnämnda som projektledare. Finansiär har varit Stiftelsen 
REFORSK. Övriga rapporter är Fällman, A-M, 1989: Stabilisering av mil
jöfarligt avfall, SGI VARIA 254, samt Carlsson, B, 1989: Deponering av 
miljöfarligt avfall, Terrtema AB. 
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1. BAKGRUND 

Fokuseringen på avfallsfrågorna har blivit alltmer markanta i takt med 
ett ökat miljömedvetande hos allmänhet, kommuner och företag. Inte 
minst viktiga är deponeringsfrågor i samband med hantering av miljö
farligt avfall. 

Stiftelsen REFORSK har i detta sammanhang anslagit forskningspengar 
till ett projekt rörande deponering av miljöfarligt avfall, vilket ge
nomförts i samarbete mellan Statens Geotekniska Institut och Terratema 
AB, där projektledning skötts av sistnämnda 

Projektet har dels omfattat en förstudie rörande existerande depone
ringsmodeller, gällande krav och intentioner för deponering, karaktä
risering och beräkningsmodeller, utlakning och transport av ämnen 
genom barriärer. I projektet har en fokusering skett emot stabilise
ring av miljöfarligt avfall samt försök med den sk vertikaldrän
modellen. En av de viktigare frågeställningarna har berört funktionen 
av denna modell. Omfattande försök med stabilisering av skilda miljö
farliga avfall har genomförts. Härvidlag har restprodukter från 
SAKAB och GRAAB KEMI AB använts. 
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2. MILJÖFARLIGT AVFALL I SVERIGE 

2.1 Indelning i avfallsgrupper 

Det saknas i Sverige idag en stringent definition av vad som är avfall 
och miljöfarligt avfall. En definition på avfall är: Material, råva
ror, produkter, mellanprodukter, biprodukter och hjälpkemikalier som 
har förorenats eller förstörts eller ej längre är brukbara för ur
sprungligt eller likartat ändamål eller som hanteraren av andra skäl 
önskar bli kvitt. 

I förordningen om miljöfarligt avfall (MFA) SFS 1985:841 anges för 
vilka avfall som förordningen är tillämpbar. Dessa avfall benäms mil
jöfarliga avfall och indelas enligt förordningen i följande grupper: 

1. oljeavfall 
2. lösningsmedelsavfall 
3. färg- eller lackavfall 
4. limavfall 
5. starkt surt eller starkt alkaliskt avfall 
6. avfall som innehåller kadmium 
7. avfall som innehåller kvicksilver 
8. avfall som innehåller antimon, arsenik, barium, beryllium, bly, 

kobolt, koppar, krom, nickel, selen, silver, tallium, tenn, 
vanadin eller zink 

9. avfall som innehåller cyanid 
10. avfall som innehåller PCB 
11. bekämpningsmedelsavfall 
12. laboratorieavfall 

I SNV:s rapport "Miljöfarligt avfall - Vägledande förteckning 11 indelas 
och ges exempel på vad som tillhör respektive avfallsslag. 

2.2 Omhändertagande och deponering 

Omhändertagande av MFA får ske endast av SAKAB (Svensk Avfallskon
vertering Aktiebolag) samt av den som har särskilt tillstånd. 

För att erhålla särskilt tillstånd ska i en skriftlig ansökan precise
ras, kvantitativ och kvalitativ karaktärisering av avfallet, var det 
produceras, hur behandllingen/omhändertagandet skall göras. Regeringen 
prövar ärendet. Tillståndet kan förenas med villkor och kan ges för 
viss tid eller tills vidare. 

I syfte att kontrollera avfallsvolymerna för MFA har alla som yrkes
mässigt producerar MFA skyldighet att lämna uppgifter till SNV eller 
annan av SNV aviserad myndighet om avfallets art och volym. Natur
vårdsverket har i allmänna råd 85:7 "Miljöfarligt avfall - Vägledande 
förteckning" givit exempel på MFA som omfattas av förordningen. SNV 
betonar att förteckningen ger exempel på MFA, den kan med hänsyn till 
områdets karaktär ej vara heltäckande. Av de ca 200 exempel som ges är 
det mindre än 5 exempel där kriteriet för klassificering som MFA är 
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angivet i en kvantitativ enhet tex halt (mg/kg, mg/1). 

Naturvårdsverket presenterar i PM 1920 "Miljöfarligt avfall 1980" 
statistik om MFA. Där framkommer att omhändertagandet av MFA gjordes 
av den avfallsproducerande industrin 36%, av annan industri 33%, av 
kommunerna 21% och av SAKAB 10% . Totalt producerades och omhändertogs 
ca 500 000 ton MFA år 1980, vilket motsvarar ca 0,2 kg/pers och dag i 
Sverige. 

Tabell 2.1: Omhändertagande av MFA i Sverige, procentuell fördelning 
(ur SNV PM 1920) 

HELA RIKET PP<XrnIUELL FÖROCLJ,;I~ 

Avfallsgruw PÖrbränr,1nq Återvinning/ ~p)nenn,g/ Till avlopp Destillation 
u~r~tninq t1!l upplag/ 

till t1r:o 

1. Oljeavfall )2,6 )2, 9 )1, 7 0,6 0,00 

2. lix:mingSITe'..ie ls- )2, 1 54, 7 7, 5 4, 5 0,) 
avfall 

3. Pärgavfall 20,2 7, 3 64,0 5, 5 0,0 

4. Lifnavfall 2,8 19,2 65,9 9,4 0,0 

5. Surt/alkaliskt 0,3 18,0 24,0 50,6 0,0 
avfall 

6. Kadmil.llT\:lVfall 0,0 74,4 25,0 0,0 0,0 

7. Kvick:silveravfal l 0,) 9,3 62,4 0,0 o,o 

8. Metallavfall 0, 1 20,0 72, 5 3, 7 o,o 

9. Cyanidavfall 0,0 94,9 1,6 2,2 o,o 

10. PCB-avfall 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Bekämpnings- 58,0 5,9 15,0 0,0 0,0 
tredelsavfall 

12. Övriqt kcmavfall 72,4 1,9 15,6 5,5 0,0 

13. Labavfall 25 9 4 1 4 1 61 2 0 0 

SUffil\ 20,4 24, 1 ◄ 0,4 11,8 0,0 

Hfl..A RIKET PRCx:F1m.JElL f'ÖRDer.NHt:; 

Avfa.llsgn..1;~:> Annan an- uwlaqrat Avfallet förbehandlas Annan C>mlindert:agaooet 
vimnnif'Y.:I 9enc«r-avvattning-fällning- metod ej löst 

ni!:!9::neutralisa:tlon 

1. Oljeavfall 1,2 0,0 2,8 0,2 0,8 

2. I..c6ning~ls- o,n 0,0 0,3 o, 1 0,8 
avfall 

3,. Pärgavfall 0,0 0,0 0,8 0, 1 2,9 

4. Limavfall 0,0 0,0 24,0 1,9 0,8 

5. Surt/alkaliskt 7,0 0,0 19,4 0,0 o, 1 
avfall 

6. Ka::nii.:rnavfall 0,0 0,0 0,0 o,o 0,6 

7. !Cvicksilveravfall o,o 0, 1 0,0 0,0 27,9 

8. Metallavfall 0,0 0,0 21, 1 2,2 1,5 

9. Cyanidavfall 0,0 0,3 1,1 0,5 o,s 

10. PCB-avfall 0,0 0,0 0,0 o,o 20,0 

11. Bekå,,pnings- o, 1 0,6 1,0 0,1 19,2 
n-edelsavfall 

12. övrigt kemavfall 0,6 0,0 0, 1 0,9 3,0 

13. Labavfall 0 0 0 4 13 1 0 0 4 3 

5".H'A 1,s 0,0 11,3 0,9 0,9 
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Av sammanställningen framgår bl a 

• att 40% deponeras, 200 000 ton/år 
• att för ca 1% eller 6000 ton, är omhändertagandet ej löst (lagras 

idag) 

Deponeringen av MFA fördelar sig på de skilda avfallsgrupperna enligt 
tabell 2.2. 

Tabell 2.2: Deponering 

Avfallsslag 

Metallhaltigt avfall 
Oljeavfall 
Surt/Alkaliskt avfall 
Färg- och lackavfall 
Övrigt kemiavfall 
Limavfall 
Lösningsmedelsavfall 
Kvicksilveravfall 
Kadmiumhaltigt avfall 
Bekämpningsmedelsavfall 
Cyanidhaltigt avfall 
PCB-avfall 

SUMMA 

av MFA (1980) 

%av respektive 
avfallsgrupp 

73 
32 
24 
64 
16 
66 

7,5 
62 
25 
15 
1,6 
0 

Deponeras 
ton 

90 000 
58 000 
17 400 
13 200 

8 000 
4 100 
2 600 

275 
120 

87 
56 

0 

194 000 

Med ledning av statistik från SNV PM 1920 kan följande tabell räknas 
fram för MFA där omhändertagandefrågan ej är löst (ca 1% av all MFA) 

Tabell 2.3: MFA (1980) som lagras i brist på teknik för omhändertagande 

MFA %av respektive ton/år (1980) 
avfallsgrupp 

Metallavfall 1,5 1810 
Övrigt kemiavfall 3 1550 
Oljeavfall 0,8 1465 
Färgavfall 2,9 600 
Lösningsmedel 0,8 275 
Kvicksilveravfall 27,9 123 
Bekämpningsmedelsavfall 19,2 111 
Surt/Alkaliskt avfall 0,1 72 
Limavfall 0,8 50 
Cyanidavfall 0,5 17 
Labavfall 4,3 13 
PCB-avfall 20 6 
Kadmiumhaltigt avfall 0,6 3 

SUMMA 6095 
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Det är således främst (procentuellt per avfallsslag) för kvicksilver-, 
PCB- och bekämpningsmedelsavfall som omhändertagandet ej är löst. I 
volymflöde dominerar metall-, övrigt kemi- och oljeavfall. 

Av den totala mängden MFA där omhändertagandefrågan ej är löst lagras 
ca 85% vid det egna företaget. 

2.3 Kemisk och fysikalisk karaktärisering 

Indelningen i tolv avfallsgrupper visar vilken huvudbeståndsdel som 
dominerar i avfallet. Exempelvis innehåller oljeavfallet ej endast 
olja utan även fotogen, lösningsmedel, vatten, fasta partiklar och 
övrigt ej identifierat. Genomsnittligt utgör vatten ca 40% av MFA. Av 
tabell 2.4 framgår huvudbeståndsdelarna i MFA. 

I SNV PM 1920 (22) ges en detaljerad redovisning över de enskilda av
fallslagens (ex kvicksilverhaltigt avfall) sammansättning (ex Hg, Ag, 
Cu, vatten) och typ (ex batterier, betningsmedel, amalgam). Redovis
ningen som görs i tabellform omfattar 52 sidor varför den ej medtas 
här. 

Avfallet kan också karaktäriseras genom dess volymvikt vilket också 
ger en god uppfattning om vatteninnehållet. 

Till den relativt stora spännvidden på volymvikten för skilda av
fallsslag görs med utgångspunkt från SNV PM 1920 följande 
bedömning av det specifika avfallets volymvikt. 

Oljeavfall 

Volymvikt 

0,25-0,50 ton/m3 Oljehaltig sågspån, trassel 

0,75-1,25 ton/m3 Råolja, smörjolja, hydraulolja, fett, 
emulsioner 

1,25-3,25 ton/m3 Oljeprodukter förorenade med stål- och 
järnspånor, oljehaltig jord, slam från 
tvätthallar 

Lösningsmedelsavfall 

Volymvikt 

0,75-1,25 ton/m3 Halogenfria resp halogenhaltiga 
lösningsmedel, vatten, olja 

0,25-1,75 ton/m3 Tvättvätska från kemtvätt 
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Färg- eller lackavfall 

Volymvikt 

0,5 -0,75 ton/m3 

0,75-2,25 ton/m3 

-3,25 ton/m3 

Limavfall 

Volymvikt 

0,25-0,5 ton/m3 

0,75-1,75 ton/m3 

2,50-2,75 ton/m3 

Surt eller alkaliskt avfall 

Volymvikt 

0,75-1,75 ton/m3 

1,75-2,25 ton/m3 

Kadmiumhaltigt avfall 

Volymvikt 

0,5-2,0 ton/m3 

Kvicksilverhaltigt avfall 

Volymvikt 

1,0-2,0 ton/m3 

3,0-4,0 ton/m3 

Trassel, trasor 

Färg- och lackavfall 

Ej rengjorda emballage 

Trassel och trasor med lim 

Lim, limrester, limförorenat vatten 

Ej rengjorda emballage innehållande 
limrester 

Sura eller alkaliska bad och 
sköljvatten, rengöringsvätskor 

Obehandlade skrubbervätskor med metall
hydroxidslam, sura ackumulatorvätskor 
(bly) 

Kadmiumhaltiga kemikalier, batterier, 
slam, elektroder, lödmetaller och stoft 

Kvicksilverhaltiga betningsmedel, 
amalgamhaltigt slam, lösningar 

Kasserade instrument och elkomponenter, 
kvicksilverbatterier, ej rengjorda 
emballage 

SGI Varia 255



0 

9 

Tungmetallhaltigt avfall 

Volymvikt 

0,5-3,0 ton/m3 

3,0-5,0 ton/m3 

Cyanidhaltigt avfall 

Volymvikt 

0,5-1,0 ton/m3 

1,0-4,0 ton/m3 

PCB-avfall 

Volymvikt 

0,5-1,5 ton/m3 

2,5-3,0 ton/m3 

6,0-7,5 ton/m3 

Bekämpningsmedelsavfall 

Volymvikt 

-0,5 ton/m3 

0,5-1,75 ton/m3 

Kemikalierester, biprodukter 

Volymvikt 

0,5-3,0 ton/m3 

7,0-8,0 ton/m3 

Kasserade fasta salter, silverhaltiga 
fixerbad, jonbytarbad, etsbad, kata
lysatorer, stoft, slam 

Blyhaltigt slam, mekaniskt avvattnat 
slam 

Cyanidhaltiga härdoljor 

Cyanidhaltiga ytbehandlingsbad, härd
salter, slam eller restprodukter, 
strubbervatten och härdsalter 

Transformator- och kondensatoroljor 
innehållande PCB 

Kasserade PCB-haltiga produkter 

Ej rengjorda transformatorer och 
kondensatorer innehållande PCB 

Trassel 

Kasserade bekämpningsmedel, ej 
rengjorda emballage, träimpregnerings
medel, rengöringsvätskor 

Fasta eller flytande rester av organiska 
och oorganiska kemikalier, gjutsand, 
framkallare 

Fasta oorganiska biprodukter 
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Laboratorieavfall 

Volymvikt 

0-3,0 ton/m3 Sura och alkaliska lösningar, kadmium 
och kvicksilverhaltiga lösningar och av
fall, tungmetallhaltiga och cyanidhal
tiga avfall 

Krav och intentioner från myndigheter vid omhändertagnade och 
deponering. 

Myndigheternas krav, intentioner och möjligheter angående omhänderta
gande och behandling av MFA speglas i följande. 

Omhändertagandet av MFA i Sverige ombesörjdes 1980 av det egna företa
get {36 vikt%) annat företag {33%), kommunen {22%) samt SAKAB {9%). 
Totalt omhändertogs ca 500 000 ton MFA 1980, vilket motsvarar ca 0,2 
kg/pers/dag, jämfört med ca 1 kg/pers/dag för hushållsavfall. 

Till 2/3 omhändertar och behandlar således industrin MFA. Tillstånd 
ges av regeringen. 

De krav som ställs vid deponering av MFA har bl a resulterat i tre PM 
från Naturvårdsverket, ett rörande metallhydroxiddeponering samt två 
som behandlar deponering av arsenikhaltiga jordmassor. De föreslagna 
modellerna redovisas närmare i kapitel 3. Kraven från myndigheterna 
formas efter den kunskap om avfallets farlighet som finns samt den 
tekniska och ekonomiska möjligheten att lösa det specifika problemet. 
Koncessionsbeslut rörande deponering av MFA beaktar rådande depone
ringsteknik med dess kostnader och väger detta mot skyddet för miljön. 
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Olja fotogen Lösnings-
rredel 

HJ loqenhd 1 -
tigt lbsnings-
mede 1 

f' arg, 
IHl 

lim Syro Ana I i Kadmium, 
l;;admium-
ftiren. 

Kv i Cl S. l I -
ver. lvicl-
si lverfciren. 

Tungmc tJ l \1 

tungmc-td l !-
faren. 

Cyonidcr PCB AUiv bcsUnds-
de 1 i bclämp-
ni ngs~de 1 

OvrigJ vJd-
1iga qi f tiga 
ämnen 

Vd ttco S l dm, fJstd 
partHlar, 
trdSH 1 

Ovrigt 

l Oljeavfall 45 ,60 0 ,69 0 ,54 32 ,89 18,04 2 ,24 

2 Lösningsme-
delsavfat l 6 ,58 0,66 55, 18 9 ,os I ,05 0, 56 21, 12 2, 16 3,64 

3 Färg· lack-
avfa 11 0,82 16 ,89 0 ,89 31 ,72 0 ,66 37 ,36 9 ,60 2 ,06 

4 LiffldVfa 11 0,89 4 ,27 5, 10 2 ,61 79 ,01 7 ,38 0,78 

5 Surt• alka-
ti skt avfä 11 4 ,84 11 ,33 I, 73 75, 77 l, 22 5, 11 

6 Kadmiumavfa 11 5,62 14 ,02 0,50 79, 79 0,0) 

7 Kvicksilver-
avfa 11 

0 ,02 I ,OJ 98,85 0, 10 

8 Ovrigt metall-
avfa l t 2, 74 4 ,20 9 ,21 48, 13 17 ,83 l 7 ,89 

9 Cyanidavfa 11 4 ,43 85,92 9 ,65 

10 PCB-avfa 11 6,49 JO, 18 5,45 2 ,56 55 ,32 0 

t t Bekämpnings-
mede 1savfa 11 5,62 12, 17 0,6) 22, 73 33, 15 17 ,69 ) , 97 

12 Ovri gt kem• 
avfall 3,28 1, 74 9 ,86 J ,00 18,02 31 ,60 27 ,96 4 ,54 

13 Lab avfa 11 4,50 37 ,69 6 ,88 0,80 6, 55 1.50 4 ,85 26,78 1 ,44 9 ,01 

TOTALT 19 ,85 0,34 5,22 l ,66 0,81 0,07 2, 38 1,00 0 ,02 0,0009 I ,89 0,03 0,0002 0 ,OJ 1. 79 41, 15 18 ,27 5,49 

f-' 
f-' 

Tabell 2.4: Huvudbeståndsdelar i MFA, viktprocent (ur SNV PM 1920). 
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3. DEPONERINGSMODELLER FÖR MILJÖFARLIGT AVFALL 

3.1 I Sverige 

Vid deponering av MFA (miljöfarligt avfall} ställs höga krav på funk
tion och säkerhet. Deponeringen av MFA betraktas vanligen som defini
tiv, dvs så länge som de teknisk-ekonomiska förutsättningarna för att 
nyttja restprodukten ej är uppfyllda deponeras materialet. 

I Sverige har två deponeringsmodeller fått en officiell prägel. Dessa 
är metallhydroxiddeponin se (SNV PM 1092} och arsenikmonolitdeponering 
(SNV PM 3351 och PM 3352). Båda modellerna har således "sanktionerats" 
av Naturvårdsverket. Vid deponeringskrav kan hänvisning göras till 
dessa modeller. I varje enskild tillämpning kan förändringar med bibe
hållen deponifunktion göras. 

Deponeringen av MFA syftar principiellt till att förhindra utlakning 
av produkterna. Detta åstadkommes genom att hindra nederbördsin
filtration till avfallet respektive undvika grund- eller ytvattenin
trängning till upplaget. Tekniskt löses detta med täta barriärer samt 
lokalisering av deponier till sk inströmningsområden i landskapet. 

De tätningsmaterial som skall fungera som en barriär för vatten kan 
indelas enligt följande: 

I Naturlig jord 
1. Kompakterad lera 
2. Bentonit 

II Stabiliserad jord 
1. Cementstabiliserad jord 
2. Stabilisering/tätning med gummilatex 
3. Stabilisering/tätning med bitumen 

III Stabiliserad aska 
1. Cementstabiliserad flygaska 
2. CeFyll (cement+aska+vatten} i slurrykonsistens 

innan härdning 

IV Asfalt 
1. Asfalt 
2. Jordasfalt 
3. Sprayad asfalt 

V Flexibla membran 
1. Polyvinylklorid (PVC} 
2. Polyetylen (PE} 
3. Polypropylen 
4. Butylgummi 
5. Klorerad polyetylen (CPE} 
6. Etylen propylen gummi (EPDM} 
7. Klorsulfonerad polyetylen (Hypalon} 
8. Neoprene 
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En genomgång av tätningsmaterialens tekniska egenskaper såsom 
permeabilitet, temperaturhållbarhetsintervall, resistens mot olika 
kemikalier, väderbeständighet, bristningstid, mattningstid, 
draghållfasthet och töjning görs av K-E Kulander i rapporten 
"Teknisk-Ekonomisk utvärdering av alternativa tätningsmetoder vid 
deponering av miljöfarligt avfall", IVL, B543, 1979. 

3.1.1 Metallhydroxiddeponin 

Metallhydroxiddeponin som beskrivs i SNV PM 1092 (1978) är främst 
avsedd för deponering av metallhydroxidslam från ytbehandlingsan
läggningar. Innan deponering får göras krävs en behandling av metall
hydroxidslammet genom att pH-justering utförs och en avvattning till 
TS-halten 30% görs. Deponering bör ske på ett sådant sätt att en even
tuell framtida återvinning möjliggörs. Avfallet skall ej innehålla 
sexvärt krom. Cyanidhalten skall hållas så låg som tekniskt är möjligt. 

Upplaget skall utformas så som det anges i fig 3.1. Deponeringen 
innebär total inneslutning m ha täta barriärer av asfalt i botten 
och en plastduk i toppen. Mellan plastduk och avfall anläggs ett 
"dränerande" gruslager. I deponins botten (lågpunkten) anläggs ett 
dike som ansluts till en kontrollbrunn för observation av ev läckage. 

~30 CM SAND FÖR TÄO<.N!NG 

PLASTrOLIE 

AVJÄMNANDt OCH ORÄNERANCE: SAN'D ELLER.GRU5-

I AWATTNAT METALLHYDr~OXlOSUVj V6ER 

I 
! ! 

- MARKTÄTNI NG ~M~ED~AS~F~A7:LT~~~~~~d~=~~~;;;;;;:.,~;;;::;;;;;;:;:i~ 

ELLER HOTSVARAND ORÄN RA ER-10 CM 

;111 

GRUSFYLLNING 

\ SLUTEN KONTROLLBRUNN 

Figur 3.1: Upplag för avvattnat metallhydroxidslam enligt SNV PM 1092 

Under uppbyggnadsskedet av deponin kan en flyttbar ventilerad takkon
struktion användas för att successivt bygga upp deponin utan att 
vatten infiltrerar till deponin. 
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Naturvårdsverket anger vad avser plastdukens kvalite endast "kraftig 
plastfolie". Plastduken levereras vanligen i bredder om 3-5 m. Skar
varna svetsas eller limmas på plats. Kombinationen av skarvsvetsning 
(svårighet att få helt tätt) och deponins platta överyta medför risk 
för vatteninträngning. Vid arbeten med deponier av denna geometri har 
SGI konstaterat att lokala depressioner i deponins överyta kan före
komma. 

När det gäller kontroll av deponins funktion dvs att inget vatten 
tränger ner till avfallet, kan detta endast kontrolleras genom inspek
tion i en sluten kontrollbrunn. Det finns två principiella svagheter 
med detta system. 

1. Existerar läckage i dränerande dike, utloppsrör eller brunn kommer 
inget lakvatten att konstateras. Deponin uppfattades då som tät 
vilket ej är fallet. 

2. Den tid som förflyter från det att läckage i plastmembranet upp
träder tills ett lakvatten kan observeras i inspektionstrumman är 
oacceptabelt lång. Med ett inläckage av 5 mm vatten per år och en 
upplagshöjd av 3 meter kommer ett läckage i värsta fall att 
observeras först efter 100-tals år. 

Den faktiska tillämpningen av SNV:s anvisningar för metallhydroxid
modellen har resulterat i vissa modifikationer. Exempel på dessa är: 

o att den platta överytan har gjorts lutande. 

o det dränerande skiktet mellan avfall och plastduk har tagits bort. 

o bottentätningen av asfalt har tagits bort och ersatts av befintlig 
lera. 

o den flyttbara takkonstruktionen används endast i något fall, 
deponin täcks i stället successivt i omgångar. 

o inspektionsbrunnen har tagits bort, i stället analyseras avrinnan
de vatten från deponeringsområdet för att spåra ett eventuellt 
läckage. 

3.1.2 Arsenikmonolitdeponering 

En metod för sanering av CCA-kontaminerade jordmassor (CCA=coppar, 
crom, arsenik= träimpregneringsmedel} är genom inblandning med cement 
och vatten för gjutning i monoliter. De förorenade massorna används då 
som ballast vid tillblandningen. 

SNV PM 3351 och 3352 redogörs för förutsättningar för betongingjut
ning av CCA-haltiga jordmassor. I PM 3352 har kontaminerad jord blan
dats med cement i förhållandet 5:1. 

I 
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Lakförsök har utförts på fyra olika betongtyper med varierad halt CCA 
ballasten. För varje betong har fyra provkroppar (betongkub 7x7x4cm) 

gjutits. Två betongkuber behölls hela varav en besprutades med ett 
plastskikt, två krossades ned till 2 cm bitar varav en besprutades med 
plast. Som väntat minskar utlakningen på prov med plasthinna. Vilken 
plast som använts framgår ej av rapporten. Utlakningen är också klart 
mindre från hela prov jämfört med nedkrossade. Enligt rapporten är ut
lakningen av en sådan storleksordning att betongsmonoliterna kan depo
neras direkt på ett avfallsupplag utan speciella åtgärder. Kostnaden 
för ingjutning av kontaminerade jordmassor samt transport till av
fallstipp (max 5 km) beräknas till ca 520:-/m3 (1986}. Inga fullskale
försök är utförda. 

SNV PM 351 behandlar också ingjutning av CCA-kontaminerade jordar till 
betongmonoliter. Den tillsatta mängden cement varierar mellan 10-30%, 
vet-talet varierar inom 0,5-0,8 och tryckhållfastheten 0,3-1,3 MPa. 
Referensproverna med ren jord gav en tryckhållfasthet på 3-11 MPa. 
Lakförsök har utförts dels på krossade betongprover i kolonn dels på 
krossade och hela betongprover i omrörnignsförsök, ett slags diffu
sionsförsök. Kolonnförsöken visar avservärt högre halter av arsenik, 
krom och koppar än omrörningsförsöken. Det totalt utlakade mängden 
arsenik genom lakning på kontaminerad jord respektive betongingjuten 
kontaminerad jord blev i försöken 7,5% resp 0,3%, för krom erhölls 
3,5% resp 0,9% samt för koppar 0,02% resp 0,4%. Den förhöjda kopparut
lakningen kan bero på de höga pH som skapas av cementen. Lakförsök har 
också utförts på 2-komponents polyeuretanlackerade prover med en redu
cerad utlakning som följd. Ingjutning av jordmassor till betong bedöms 
bli 500:-/m3 • Storskaliga försök är ej utförda. 

Deponeringsmodeller i utlandet 

3.2.1 Deponering i upplag 

Lundgren T., Ahlberg A-C har i rapporten "Deponeringsmodeller för 
avfall - en litteraturstudie" förtecknat ca 20 olika deponeringsmodel
ler för miljöfarligt avfall, huvudsakligen hämtade från engelsk och 
amerikansk littertur. I förteckningen finns redovisat exempel på tät
skikt av lera, bentonit och plastmembran av skilda kvaliteer. 

Principiellt är deponierna uppbyggda som en sluten volym med ett 
tätande skikt som omger avfallet. Vanligtvis är ett dräneringsskikt 
anlagt i direkt anslutning till tätskiktet i syfte att minimera uppe
hållstiden för vatten ovan tätskiktet. Vissa deponier förses med fler 
än ett tätskikt. 

Kostnaden för deponering enligt de modeller som presenteras i studien 
exklusive transportkostnader är uppskattad till 10-1000 kr/ton avfall 
med ett medianvärde på 100-200 kr (1985-års priser). Som jämförelse 
kan sägas att deponering enligt den svenska metallhydroxiddeponin 
kostar 150-300 kr/ton enligt samma författare. 
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3.2.2 Deponering i behållare 

3.2.2.1 Inkapsling i svetsade polyetylenbehållare 

I syfte att innesluta korroderande 208-liters plåtfat med MFA i plast
behållare har detta undersökts av Lubowitz et. al. (12). Plåtfaten med 
MFA placerades i en MDPE-plastbehållare (~edium Qensity EOly ~tylen) 
med ~=0,67 m, h=0,95 m. Vikten var 20,5 kg och volymen 320 1. Gods
tjockleken var 6,35 mm. I projektet konstruerades en särskild PE-svets 
(värmare) som svetsade ett plant HDPE plastlock (gigh Qensity EOly~ty
len) på behållaren. Svetsjiggen gjordes enkel och var flyttbar för 
användning på skilda platser. Svetsutrustning är schematiskt avbildad 
i figur 3.2. 

Svetsen mellan lock och behållare hållfasthetsprovades genom att 
locket "drogs" av behållaren (ett tvärsnitt (T-sektion) sågades ut och 
hållfasthetsprovas). Brott erhålls vid ca 20 MPa med en töjning på 
38%. 

Vid svetsning av locket kan risk föreligga för brand/explosion om de 
inneslutna faten innehåller organiska lösningsmedel. Valet av material 
till behållarna (PE-plast) gjordes mht kemisk stabilitet, låg kostnad 
och hög hållfasthet. Den bästa kemiska stabiliteten uppvisade "ultra
high-molecule-weight" PE samt "crosslinked" PE. 

Kostnaden för en svetsad 208-liters behållare beräknades i rapporten 
till$ 63.50/st (1981) inkluderande verktyg-, material- och arbets
kostnader. Per ton inkapslat avfall blev kostnaden$ 253 (1981). 

Inkapslingen uppges vara säker och deponeringen avses ske på allmän 
avfallstipp. Inga studier av diffussion av kemikalier genom svetsen 
har gjorts. 

__ cYUNOH 

tl:CTPTACLf 

55-GM DsUM 

Figur 3.2: Svetsapparat för inneslutning av 208-liters tunnor med 
miljöfarligt avfall (från Lubowitz, H.R. ref. 12). 
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3.2.2.2 Inkapsling genom kringgjutning med polyetylen och glasfiber 

Studien som har genomförts av Lubowitz/Telles (11) 1981 behandlade 
inneslutning av 208-liters plåtfat innehållande MFA, i polyetylen och 
glasfibermassa som göts runt plåtfatet. Inneslutningen hade som syfte 
att göra plåtfaten transportsäkra samt möjliggöra deponering av dessa 
på kommunal tipp. 

lJl'!'H : iDRA UllC 
lAM 

1 TO,-... CAP I 
JAO:n 

/SUF'f-OU 

,,// 
FlfX18~ HYDAAUUC 

------- AND HE.ATING LI NE S 

ClA>,' SHHl 
Hl:ATir--G JACKET -

JAO:ET TRUNNION &.Al!NG AND 
- .------ROTATION Ml:CHANIS.M 

IN~u.ATI 0N 

lC•..D1NG 
UVH, 

t-.-Y-;,,._,.,.,rY:rY--r'7'-r'--- lOT A TI ON 
PIT 

Figur 3.3: Apparat för inkapsling av 208-liters tunnor genom 
kringgjutning med polyetylen och glasfiber. (ref 11) 

Till inneslutningen av 208-1 tunnorna föreslogs följande procedur. 
Tunnan placeras i en speciell maskin för kringgjutning av plast (se 
fig 3.3}. Gjutformen som omsluter tunnan är delbar i två halvor. Först 
placeras ett 0,5 mm tjockt glasfiberskal utanpå tunnan. Gjutformen 
sluts sedan och polyetylen i pulverform fylls utanpå glasfiberskalet 
(tunnans väggar och topp). Via värmeslingor i de två gjuthalvorna 
överförs värme till PE-plasten som smälter. Uppvärmningen till ca 
260°C samt efterföljande luftkylning bör ske snabbt så att minimal 
värmemängd överförs till tunnan med dess innehåll av MFA. Gjutformen 
vänds sedan 180° så att locket kan gjutas på samma sätt. Godstjockle
ken var 6,4 mm för PE-plasten och 0,5 mm för glasfiberskalet. 
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På mindre inkapslade prover 0=76 mm h=100 mm utfördes hållfasthets
provningar. Provernas draghållfasthet och töjning vid brott uppmättes 
till 24 MPa vid 600% töjning (med glasfiberförstärkning) och 27 MPa 
vid 68% töjning (utan glasfiber). Hållfasthetsbestämningen stämde väl 
med fabrikantens uppgifter. 

Provkropparnas tryckhållfasthet uppmättes i vertikal och lateral led. 
Trots extrem påverkan kunde inget brott i plasten observeras. Detta 
ansågs vara anmärkningsvärt och bero på det sätt varje behållare är 
tillverkad. Med svetsade lock på förtillverkade behållare kan ej brott 
undvikas mellan lock och vägg vid extrem kompression. På tomma behål
lare uppmättes tryckhållfastheten till 15-20 MPa vid en deformation på 
40%. Inga brott eller sprickor observerades. 

Andra provkroppar preparerades med saltlösningar av tungmetallerna, 
arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, antimon, 
zink och selen. pH-värdet justerades så att metallerna i största 
möjliga mån skulle vara lösliga. Efter inkapsling och avsköljning av 
provkropparna placerades de i en plastburk med avjoniserat vatten. In
kapslingar som innehöll nickel, zink och antimon placerades i en 0,1 M 
lösning. Efter lakning i 90, 120 resp 240 dygn togs prover och analys 
av tungmetaller genomfördes. Utvärderingen av mätresultaten är oklar, 
ingen beräkning av diffusionskonstanter för skilda metaller görs. Ej 
heller görs en transformering över till fullskaletunnor map läckage 
genom plastväggen. Utredarna bedömer inkapslingen som mycket säker ur 
täthetssynpunkt. 

Den beräknade kostnaden för inkapsling enligt denna metod beräknas 
till$ 9-100 per tunna (1981). Beroende på avfallets densitet blir 
kostnaden per ton$ 30-600. 

3.2.2.3 Inkapsling av tunnor med hjälp av glasfiberarmerad 
polyeuretan 

Lubowits/Telles presenterar (13) en metod för inkapsling av MFA genom 
att spraya tunnan med vattenbaserad polyeuretan som armerats med glas
fiber. 

Fyra olika plaster utprovades med avseende på draghållfasthet, hårdhet 
och vattenabsorption. Draghållfastheten för glasfiberarmerad polyeure
tanplast uppmättes till 10-30 MPa vid en töjning på 120-250%. Utan ar
mering erhölls 10-20% lägre hållfasthetsvärden. Vattenabsorptionstes
ten utfördes genom att plasten nedsänktes i avjoniserat vatten med ef
terföljande bestämning av absorberat vatten efter 4, 28, 48, 72 och 
264 timmar. Mätningarna visade att plastens vattenabsorption minskade 
vid tillsats av ett tvärbindningsmedel till plasten. Efter 264 timmar 
var viktökningen ca 5%. 

Uretanplasten som är vattenbaserad härdar redan vid 10°c. Med ökad 
temperatur påskyndas härdningsprocessen. 
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På provkroppar med varierat antal påsprutade skikt för inkapsling ut
fördes belastningsprovning. Ett skikt motsvarade ca 0,3 mm. Vid an
vändning av flera skikt (upp till nio utprovades, tjocklek 3 mm) ökar 
härdningstiden. Ett problem vid påsprutningen av plasten var den låga 
viskositeten som möjliggjorde en skikttjocklek på endast ca 0,3 mm. 
Belastningsprovningen av inkapslade provkroppar visade att sprickor/ 
brott uppkom först vid hoptryckning till ca 80% av ursprungshöjden. 

Lakförsök utfördes på sex provkroppar (alla innehållande NaCl) med en 
tvålagers polyeuretaninkapsling som härdats i 22°c, 4 timmar per in
kapslingsskikt. Provkropparna nedsänktes för lakning i avjoniserat 
vatten. Med konstant agitering uttogs prover för analys av klorid 
efter 7, 30 och 60 dygn. För fem av de sex provkropparna uppmättes 
halter lägre än 1,5 ppm Cl-. En av proverna genererade en konstant 
kloridhalt 12,4 ppm, härledd ej till diffusion genom inkapslingen utan 
till kontaminering vid hanteringen. Inkapslingen bedömdes med avseende 
på utlakning som säker baserad på ovanstående metodik. Inga diffu
sionsberäkningar presenterades. 

Fördelarna med den refererade inkapslingsmetoden angavs som: 
• inget behov av värme för att plasten skall härda. 

• utrustning för påsprutning/inkapsling finns att tillgå på markna
den. 

• metoden kan användas på skadade eller tillbucklade plåtfat. 

• metoden kan användas oberoende av vad plåtfaten innehåller (vått 
eller torrt avfall). 

Nackdelarna med metoden uppges vara: 
e användandet av en dyr specialplast med snäva tekniska tolerans

gränser 

• säkerhetsutrustning krävs vid påsprutning till skydd mot använt 
härdningspreparat. 

e härdningstiden förlängs vid lägre temperatur. 

• för att erhålla en tjock inkapsling krävs flera sprutningar vilket 
tar lång tid (ca 4 tim mellan var sprutning). En rationell hante
ring kräver därför stora serier. 

3.2.3.4 Omhändertagande av MFA i USA genom inkapsling - en jämförande 
analys 

I Lubowitz/Telles (14) återfinns en jämförelse av skilda metoder 
för omhändertagande av MFA vilka kan härledas till studier utförda av 
eller i samarbete med EPA (Environmental Protection Agency) i USA. 
Priser anges i$ år 1979. Jämförelser speglar förhållandena i USA un
dantaget en konventionell deponering med avskärmande barriärer. Tre av 
de beskrivna inkapslingsmetoderna har närmare beskrivits i kapitel 
3.2.2.1-3.2.2.3. 
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Tabell 3.1: Jämförande analys av skilda metoder för omhändertagande av MFA (Lubowitz, et al, EPA -600/2-81-140) 

Metod för Uppskattade 
omhändertag_ande kostnader 

Inkapsling - 11 Resin $110/ton 
Fusion Process" - torrvikt 
Plastinsmältning (baserat på 

20000 ton /år) 

Inkapsling - 11 Resin 1$0,45/3,78 l 
Fusin Process" -
Plastinsmältning 

Inkapsling i ce $0,60/inkaps-
ment med material 11 ing (enbart 
som är allmänt råmaterial) 
ti 11 gängliga 

Inkapsling - 11 Resin !Saknas 
Spray Up Process" -
plastsprutning 

Inkapsling i fär $3, 30/i n kaps-
diginblandad 1ing (enbart 
betong råmaterial) 

Kos5nader 
$/m 

180 

120 

32 

Sa knas 

145 

jBehandlings-
bart MFA 

0stabiliserat 
avfall, slurrys 

55-gallon 
fat (208 1 ) 
och mindre 
behå 11 are 

Små behållare 

Plåtfat och and-,Laboratorie 
ra behållare med provad 
MFA 

Små be hå 11 a re !Anvisningar 
med MFA eller under fram
lågradioaktivt tagande 
avfa 11 

Metod
status 

Laboratorie
provad 

Laboratorie 
provad 

Bruksanvis-
ning framta-
gen 

Fördelar 

Kan appliceras 
på många MFA. 
Enkel utrust
ning krävs 

Inneslutning i 
skarvfri plast 
med hög håll
fasthet mot 
tekn i sk påver
kan 

Låga material-

Nackdelar Kommentar 

Värme behövs för,Brett tillämpnings
att smälta sam-
man plasten 

Värme erfordras 
för att smälta 
samman plasten. 
Utrustningen är 
ej kommersiellt 
ti 11 gänglig 

Endast användbar 
och utrustnings-för mindre be-
kostnader hållare 

En ke 1 marknads Erfordras spe
till gänglig ut ci a 1 plast. Ej 
rustning kan användbar för. 
användas. Ingen små behållare 
värmning behövs 

Förväntas ge enjEndast användbar 
fysisk och ke- för mindre be
misk stabil pro hållare 
dukt som kan 
deponeras 

område 

Förväntas ge en bättre 
inkapsling än hittills 
tillgänglig teknik. 

Konstruerad för använd
ning vid små industrier, 
sjukhus, laboratorier, 
skolor etc 

Spraymetoden kräver dy
rare plast än vad som 
används vid insmält
ningsprocessen 

Kan bli tillgänglig 
som "prefabricerad 
produkt" där endast 
vatten tillsätts 

N 
0 
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Metod för Uppskattade Kostnader IBehandl ings- Metod Fördelar Nackdelar Kommentar 
omhändertagande kostnader $;m3 bart MFA status 

Inkapsling i $253/ton 290 Huvudsakligen Tillverkning Skarvfri, ke- Utrustningen Förväntas ge en inkaps
plasttunnor (baserat på 55-gal-fat av fullskale-misk och fysisk för svet~ning ling av 55-gal-fat som 

80 000 55-gal (208 l) och prototyp stabil plast. ej kommersiellt motsvarar inkapsling i 
tunnor/år mindre behåll Låg kostnad och tillgänglig stål fat 

are enkel utrustnin~ 

Inka p s 1in g av $243/ton l280 55-gal-fat Kommersiell !Enkel teknik. !Rostar Används för närvarande 
55-ga l fat i (baserat på Små investe- för inkapsling av läck
större stålfat 80 000 55-gal ringar för att ande tunnor av växtgift 

fat per år) bruka metoden 

Förbränning på $179-218/ton 215 Halogena orga- !Kommersiell !Förbränner av- I.Producerar gif- jFörbränningsanläggning-
land niska vätskor fallet.Välkänd ~ig aska. Er- arna svåra att lokalisera 

teknik. Hög vo- Wordrar rökgas-
lymkapacitet ~ening. Korrosior 

~v material 

Förbränning ti 11 $70-90/ton 93 Halogena orga- jKommersiel 1 /Förbränner av- I.Producerar gif-
sjöss ni ska vätskor fallet. Välkänd tig aska. Korro

teknik. Hög vo- $ion av material 
lymkapacitet. 1i utrustningen 
Erfordrar mi nd-
re rökgasrening 

Kemisk fixering $0,03-0,04/ 11 Ej nedbrytbart jMånga pro- Låga kostnader, Niktökning på Utvecklingen går mot an
med cement 3,781 avfall cesser är vanlig betong- ~vfallet vändning av minsta möj

kommersiella utrustning an- liga cementtillsats för 
vänds att minimera volymen 

Il Il _ 11_ IlKemisk fixering $0,03-0,05/ 8-13 - "-
med kalk 3,78 l 

N 
I-" 
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Metod för Uppskattade Kostnader Behandlings- Metod- !Fördelar !Nackdelar !Kommentar 
omhändertaqande kostnader $/m3 bart MFA status 

Kemisk fixering 
med organiska 
polymerer 

Kemisk fixering 
med termoplaster 

Deponering i 
djupa borrhål 

Biologisk ned
brytning 

Pyrolys 

$647/ton 746 

IKostnader från,-
fall till fall 

1$150 000/år 0,55 
$0,02/gal 
(baserat på 
1600m djupt 
borrhål 

323 ooom I 
månad 

$16,5/ton 18 
(baserat på 
oljeavfall) 

Ej nedbryt-
bart avfa 11 

l 
_ 11_ 

Huvudsakligen 
väts kor 

Organiskt och 
biokemiskt 
avfall 

Många pro- ,~er hög kvalitO jvsevärda kost- IPilotindustrier under 
cesser är Erfordrar ej nader. Värmefixe-utveckling 
kommersiella avvattning av ringen av plas-

avfallet ten är känslig 
för föroreningar 

_11 _ Erfordrar ej Värme erfordras 
~ kemi sk reaktion för att smälta 

för att plasten plastmassan. 
skall härda Svårt att blanda 

i stora kvanti-
te ter a vfa 11 

Kommersiell Låga kostnader, Kräver passande 
hög kapacitet geologiska för-

hållanden. Vid 
nerpumpning kan 
igenpluggning 
ske om vätskan 
innehåller fast 
ia vfa 11 

Kommersiell Lätt tillämpbar,[j tillämplig 
kan ge använd- lför att avgifta 
bar restprodukt ~ungmetallhal-

tigt avfall 

- Bidrar eJ 1 Erfordrar avse-
större omfatt- ~ärd kemisk 
ning till C02 Energi, kan fri
utsläpp till at-röra skadliga ga-
mosfären ser 

!Resultatet beror av 
vald termoplast 

Stabilitet och vätskans 
motilitet i borrhål 
ifrågasatt 

Erfordrar korrekt kont
roll för att realisera 
en nedbrytning 

I\.) 
I\.) 
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Metod för 
omhändertagande 

Oxidation med 
saltsmältor 

Elektromagnetisk 
plasmaomvand
ling 

Deponering i 
grottor 

Uppskattade Kostnader IBehandlings- Metod Fördelar Nackdelar Kommentar 
kostnader $/m3 bart MFA status 

Huvudsakligen Laboratorie Utmärkt värme Det använda sal- jFoU pågår 
ha 1 ogenerat provad utbyteskarak tet kontami neras 
avfall täristik och måste depo-

neras e11 er re-
ci rkul eras. Kan 
fri ge skadliga 
gaser. 

Huvudsakligen Laboratorie Metoden mycket lite 
halogenerat provad utredd 
avfa 11 

Hög kapacitet I Risk vid tran- jExperimentstadie 
sport av oskyddat 
a vf a 11 ti 11 
grottor 

N 
w 
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4. STABILISERINGSTEKNIKER FÖR MILJÖFARLIGT AVFALL 

4.1 Optimerad stabilisering 

Den ideala stabiliseringsprocessen gör allt toxiskt material i ett in
dustriellt avfall icke reaktivt och orörligt. Denna typ av fullständig 
immobilisering kan erhållas genom att inkapsla avfallet eller inkorpo
rera föroreningen i en stabil kristallstruktur. I de flesta industri
ella slam sker en utfällning av toxiska metaller som amorfa hydroxider 
som är olösliga vid stigande pH 9-11. Genom att noggrant välja ett 
stabiliseringssystem med anpassat pH-värde kan lösligheten av en god
tycklig metallhydroxid bli minimerad. Några stabiliseringssystem drar 
fördel av denna pH-löslighetsrelation för att erhålla en blandning av 
toxiska katjoner. Ytterligare immobilisering kan erhållas om ut
fällningarna kunde kristalliseras hellre än förbli geler eller amorfa 
föreningar. 

Anjoner är generellt mycket svårare att binda till olösliga föreningar 
än vad katjoner är.Tex är sulfater och klorider, vilka är de mest 
vanliga industriella anjonerna, svåra att binda till olösliga fören
ingar. De mest lyckade försöken att kemiskt stabilisera material med 
anjoner har gjorts via fysisk inkapsling och isolering av salterna med 
andra mer olösliga material. 

Hittills har ingen stabiliseringsprocess utvecklats som klarar alla 
typer av miljöfarligt avfall. De idag tillgängliga stabiliseringspro
cesserna är avsedda för speciella avfall. Det skall betonas att den 
kemiska fixeringsprocessen är komplex och inte alltid förstådd. 

Stabiliseringsteknikerna varierar kraftigt i sin tillämpning, kostnad 
och förbehandling och begränsas därför vanligen till avfall som kan 
behandlas bra. Då en process väljs ska noggrant övervägande göras be
träffande graden av inneslutning, processkostnad, resulterande volym 
och hanteringstekniska egenskaper på slutprodukten. 

Enligt Pojasek, R. 1979 är det speciellt 13 tungmetaller som bör upp
märksammas som allvarliga vattenföroreningar (tabell 4.1). 

Tabell 4.1: Toxiska metaller vilka särskilt bör beaktas. 
Antimon Kadmium Nickel 
Arsenik Koppar Selen 
Beryllium Krom Silver 
Bly Kvicksilver Tallium 
Zink 

4.2 Principiella stabiliseringstekniker. 

4.2.1 Cementbaserade tekniker. 

Den tidiga utvecklingen av cementbaserad fixering startades inom 
området för lågradioaktiv avfallsdeponering. Utvecklingen gick sedan 
vidare mot voluminös avfallsdeponering speciellt slam förorenad med 
tungmetaller. Det pågår nu (1979) arbete med tillämpning av cement-
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fixering i slam med höga organiska halter. Grunden till framgång med 
cementfixering är en reduktion av area-volym-förhållandet och en 
minskning av permeabiliteten. Cementbaserade tekniker använder vanligt 
Portland cement med andra tillsatser inkluderande flygaska eller andra 
aggregate för att forma en monolitisk massa. Fem typer av Portland
cement används {Pojasek 1979): 

Typ 1 är normalcement 

Typ 2 rekommenderas för användning vid närvaro av sulfatkoncentra
tioner {150-1500 mg/kg}. 

Typ 3 har en snabb hållfasthetstillväxt och rekommenderas för an
vändning där en snabb härdning krävs. 

Typ 4 rekommenderas vid volymkrävande betongarbeten beroende på 
låg värmeutveckling under hydratiseringsprocessen. 

Typ 5 är en speciell aluminiumfattig sulfatresistent cement som 
rekommenderas vid närvaro av höga sulfater (>1500 mg/kg). 

Typ 1 har vanligen använts för avfallsstabilisering medan typ 2 och 5 
har använts i specialapplikationer. 

De flesta våta avfall kan blandas direkt med cement eller andra till
satser, dock föredrar de flesta att arbeta med en tjock eller pastös 
blandning. Samma teknik kan användas vid blandning i behållare eller i 
ett kontinuerligt system. 

Den cementbaserade tekniken har visats vara lyckad på många slam som 
bildats genom utfällning av tungmetaller. Cementens höga pH tenderar 
att behålla metallerna i form av olösliga hydroxider eller karbonater. 
Metalljoner tas också upp i cementmatrixen. Material som asbest, 
latex, metallspån och plaster ökar hållfasthet och stabilitet på sta
bilisatet. Emellertid är vissa organiska och oorganiska föreningar 
fördärvliga för cementens härdningsförlopp. 0renheter i form av orga
niskt material, silt, lera, stenkol och brunkol fördröjer härdnings
förloppet på Portlandcement. 

Metallsalter av mangan, koppar, bly, tenn och zink har befunnits 
orsaka stora variationer i härdningsförloppet. Natriumsalter som arse
nat, borat, fosfat, jodat och sulfid har befunnits agera som en retar
dator i Portlandcementblandningar. Avfall som innehåller stora mängder 
sulfat har ställvis svårt att stabilisera, orsakat genom bildning av 
sulfataluminatföreningar, vilket ytterligare förstärks av en kraftig 
expansion av materialet speciellt då det placeras i en våt miljö. 

Lyckligtvis kan retardation och svällproblem i cementblandningen lösas 
genom användning av specialtillsatser eller genom en processföränd
ring. Speciella tillsatser används också för att minska rörligheten 
för vissa föreningar. Många av de använda tillsatserna är affärshem
ligheter men experimentellt arbete med radioaktivt avfall har gett vär
defull information. Lera och vermiculite är goda absorbenter. Natrium-
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silikat har använts med framgång för att binda föroreningarna i en ce
mentfixeringsprocess. Ytterligare arbete på att förbättra cementstabi
liserat avfall har inkluderat polymerimpregnering och många typer av 
yttäckande processer. I en polymerimpregneringsprocess fylls cementens 
porutrymmen genom att suga in styrene som polymeriserats med värme. 
Yttäckande material har undersökts inkluderande asfalt, asfaltemulsion 
och vinyl. Dessa tekniker kan mångfalt öka kostnaderna för behandling 
av ett slam och är därför ej lämpliga för voluminöst avfallsslam. 

Fördelar med cementbaserade tekniker. 

* Tillsatsmedlen är relativt billiga. 

* Tekniken för cementblandning och handhavande är väl utvecklad. 

* Tekniken är relativt tolerant mot kemiska variationer i slurryn. 

* Hållfasthet och permeabilitet kan varieras genom tillsatsen av 
cement. 

Nackdelar med cementbaserade tekniker. 

* Stabiliseringar med låg hållfasthet är sårbara för sura lakvatten. 
Extrema omständigheter kan resultera i en söndervittring av mate
rialet med en ökad lakning som följd. 

* Förbehandling, dyra cementsorter eller dyra tillsatser kan bli 
nödvändigt för avfall som innehåller föreningar som påverkar härd
ningsförloppet. 

* Cement och andra tillsatser ökar volymen och vikten på avfallet 
väsentligt. 

4.2.2 Kalkbaserade tekniker. 

Kalkbaserade stabiliseringstekniker baseras på kalks reaktion med fin
korniga kiselmaterial och vatten. Detta material refereras ibland som 
puzzolan betong. De två vanligaste tillsatserna vid kalkstabilisering 
är flygaska och cementugnsdamm. Båda dessa är restprodukter som depone
ras. Andra tillsatser vilka förbättrar hållfasthet och stabilitet är 
vanligen affärshemligheter. 

Kalkbaserade tekniker lider av samma problem som cementbaserade med av
seende på härdningsförlopp. Kalkstabilisering är vanligen bättre an
passad för stabilisering av oorganiskt än organiskt avfall. Nedbrytning 
av organiskt material i stabiliserat avfall kan med tiden resultera i 
ökad permeabilitet och lägre hållfasthet. De flesta våta avfall kan be
handlas direkt med kalk, dock föredrar branschfolk en tjock slurry 
eller en filterkaka att arbeta med. Slutprodukten tillåts att härda 
före deponering eller i vissa fall pumpas ut till deponeringsplatsen 
där den får sluthärda. 
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Fördelar med kalkbaserade tekniker. 

* Tillsatserna är billiga och lätt tillgängliga. 

* Den utrustning som krävs för stabilisering är enkel att tillämpa 
och välkänd. 

* Den kemi som styr puzzolana reaktioner är relativt välkänd. 

Nackdelar med kalkbaserade tekniker. 

*Volym-och viktökning är kraftig vid användning av detta material. 

* Stabiliserat slam är känsligt för sura lakvatten samt för härd
ningsproblem som beror av oorganiska föroreningar i avfallet. 

4.2.3 Silikatbaserade tekniker. 

Alkaliska föreningar, som alkalisilikater, reagerar i utspätt till
stånd med utspädda syror under partiell neutralisation till soler 
eller geler beroende på koncentration. Vid koncentrerade lösningar 
bildas antingen en gel eller en fällning av amorf kiselsyra. 

I de tillämpade stabiliseringstekniker som idag används (kap. 4.3) 
ingår ofta alkalisilikater som ett av flera stabiliseringsmedel. Det 
preciseras ofta inte närmare vilket silikat som används. I en del fall 
nämns kalciumsilikat respektive natriumsilikat (vattenglas samt natri
ummetasilikat). Syftet med tillsatsen av alkalisilikater är att bilda 
olösliga föreningar av tungmetallsalterna. Fällningarna från tung
metallsalterna är ofta amorfa och innehåller fin kiselsyra tillsammans 
med aktuellt metallsilikat. Vissa organiska material som glycerin, la
texgummi, socker och stärkelse kan reagera med alkalisilikatlösnignar. 

Genom tillsats av silikater till avfall med metalljoner ändras 
lakningsbetingelserna. 

30'.) \ 
\ 

\ 

F>:. Cr, Cu 

Figur 4.1: Samband mellan tillsatt mängd silikater och lakvattenhalter 
för några joner (ref 27) 
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Lösligheten av ett metallsilikatkornplex är beroende av pH endast i 
ringa omfattning jämfört med exempelvis metallhydroxiderna, se figur 
4.2 och 4.3. 

10 
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Figur 4. Metallsilikaters löslighet som en funktion av pH. (ref 17) 
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Figur 4.3: Metallhydroxiders löslighet som en funktion av pH. (ref 17) 
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Ett silikatsbaserat stabiliseringsmedel som används är vermiculit, ett 
expanderat silikatmineral. Materialet har en mycket låg specifik vikt 
och är därför volymkrävande. 

4.2.4 Termoplastiska tekniker. 

Stabiliseringstekniker med bitumen utvecklades för användning tillra
dioaktiva avfall. I denna teknik torkas avfallet och blandas med 
bitumen vid en hög temperatur, vanligen <100°c. Blandningen stelnar 
när den kallnar. I många fall placeras blandningen av bitumen och 
avfall i en plåt- eller plasttunna innan deponering sker. 

Bitumenprocessen kräver vanligen specialutrustning för upphettning och 
blandning. Denna utrustning är ej anpassad för extremt voluminösa 
avfall. Normalt blandas bitumen in i ett förhållande 1:1 eller 1:2 
(bitumen:avfall) vilket tillsammans med en dyr utrustning ger en dyr 
process. 

En variant har utvecklats som använder en asfaltemulsion, vilken kan 
blandas med ett vått slam. Denna process kan köras vid en lägre tempe
ratur än en ren bitumenprocess. Emulsions-avfallsblandningen måste 
dock torkas innan den kan deponeras. 

Användningen av bitumentekniker begränsas till avfall som kan fixeras. 
Organiska kemikalier som löser bitumen kan ej användas. En hög kon
centration av starkt oxiderande salter som nitrater, klorater eller 
perklorater reagerar med bitumen och bryter långsamt ner det. 

Andra termoplastiska tekniker har utvecklats vilka använder paraffin 
eller polyetylen som bindande material. Dessa fixeringsprocesser 
liknar vanligen fixeringsprocesser med bitumen. Det termoplastiska ma
terialet blandas med slurryn vid en förhöjd temperatur och får sedan 
kylas av. Den resulterande blandningen deponeras i behållare. 

Fördelar med termoplastiska tekniker 

* Föroreningar är vanligen bättre fixerade i termoplastfixering än i 
andra stabiliseringsprocesser. 

* Termoplaster har stor tålighet mot skilda lakvattensammansättningar 

* Termoplaster har god vidhäftningsförmåga mot inneslutna material. 

Nackdelar med termoplastiska tekniker 

* Kräver vanligen dyr utrustning och skicklig arbetskraft. 

* Skyddsåtgärder måste vidtas om avfallet innehåller föroreningar 
som kan avgå vid uppluckring. 

* Termoplaster kan antändas. 
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*Våtaslam måste torkas innan de kan blandas med termoplastiska ma
terial. 

* Det finns vissa begränsningar för vilka föroreningar som kan pro
cessas. Organiska lösningsmedel och några oorganiska orsakar en 
långsam nedbrytning av stabilisatet. 

* Stabilisatets plastiska struktur kan kräva att transporten till 
deponeringsplatsen sker i behållare. 

4.2.5 Organisk Polymer Teknik. 

Den nu dominerande organiska polymertekniken i användning är ureafor
maldehydprocessen. I processen tillsätts en polymerkomponent vilken 
blandas i avfallet. Sedan tillsätts en katalysator och blandningen 
härdar sedan. Det polymeriserade materialet förenar sig vanligen inte 
med avfallet. Resultatet blir ett svampartat material som tillåter 
lite vätska att rinna igenom. Produkten kan torkas innan deponering 
sker, men placeras vanligen i container först. 

Fördelar med organisk polymerteknik 

* Enbart en liten tillsats räcker vanligen för att blandningen skall 
stabiliseras. 

*Teknikenkan appliceras på antingen våta eller torra slam. 

* Den organiska avfallspolymerblandningen har låg densitet jämfört 
med andra fixeringstekniker. 

Nackdelar med organisk polymerteknik 

* Föroreningarna binds endast i en svagare, lösare matrix. 

* Katalysatorerna som används i ureaformaldehydprocessen är starkt 
sura. De flesta metaller är extremt lösliga vid låga pH och kan 
därför lösas vid polymerisationprocessen. 

* En del organiska polymerer är nedbrytningsbara. 

* Slutprodukten placeras vanligen i en container före deponering. 

4.2.6 Inkapslingstekniker. 

Inkapslingstekniken används ofta för att beskriva en stabiliseringspro
cess i vilken avfallspartiklarna ges ett "skyddande hölje" Många pro
cesser faller inom denna kategori. Det system som här diskuteras 
innebär inneslutning med ett hölje eller vägg av inert material. Ett 
flertal system för att innesluta avfall har undersökts. Den mest 
vanliga är användning av "polybutadin-bindning" för slam följt av en 
tunn polyetylenvägg runt denna kropp. Inkapslingen kan sedan deponeras. 
Detta system karaktäriseras av placering av en ogenomtränglig barriär 
mellan avfallskropp och yttre miljö. En sådan barriär eller hölje kan 

SGI Varia 255



31 

placeras på avfall stabiliserade med andra metoder. En utförlig be
skrivning av inkapslingstekniken görs i kap. 3.2.2. 

Fördelar med inkapslingstekniker 

* Avfallet är helt avskiljt från omgivningen. Därför kan mycket 
lösliga föreningar inneslutas. 

* Ingen extra eller yttre container behövs då väggmaterialet är 
starkt och kemiskt inert. 

Nackdelar med inkapslingstekniker 

* Materialet som används i processen är ofta dyrt. 

*Teknikenkräver specialutrustning och värmebehandling för att 
forma "väggarna". 

* Avfallet måste testas innan inkapsling kan ske. 

* Vissa inkapslingsmaterial är ej brandsäkra. 

* Via en enkätundersökning och närmare förfrågan till konsulterande 
firmor inom branschen i USA framkom följande behandlingsmetoder 
korresponderande mot skilda avfall. 

Tabell 4.2: Stabilisering av avfall med skilda metoder samt kostnader 
härför i kr/m3 (priser USA 1979) 

Stabiliserings Avfall som Ej möjligt att Kostnader 
process stabiliserats stabilisera kr/m3 (1979 USA) 

Cementbaserade Toxisk inorga Organiskt avfall 60-85 
niskt industri toxiska anjoner 
avfall, RGP 

Kalkbaserad Toxiskt inorga Organiskt avfall 60-105 
niskt industri toxiska anjoner 
ellt avfall,RGP 

Termoplaster Toxiskt in Organiskt avfall Ges från fall 
organiskt starka oxida till fall 
industriellt tionsmedel 
avfall 

Organisk Toxiskt in Sura avfall, Ges från fall 
polymer organiskt organiskt av till fall 

industriellt fall, starka 
avfall oxidationsmedel 

Inkapsling Toxiska och Starka oxida 1000 
lösliga in tionsmedel 
organiska avfall 
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4.3 Tillämpade stabiliseringstekniker. 

Det förekommer i Sverige idag ingen etablerad stabiliseringsteknik av 
miljöfarligt avfall som baseras på någon av tidigare nämnda stabilise
ringsmedel. I USA, Canada och delar av Västeuropa har en handfull tek
niker utvecklats vilka ofta använder ett flertal stabiliseringsmedel i 
kombination. Nedan följer en beskrivning av aktuella tekniker. 

4.3.1 CHEMFIX. 

I CHEMFIX-processen används vattenglas (natriumsilikat) och andra 
lösliga silikater som stabiliseringsmedel. Andra föreningar som kan 
tillsättas är kalciumklorid, kalciumsulfat och cement. Silikaten 
utfälls antingen genom att tillsätta ett svagt surt avfallsmaterial 
eller en vattenlösning av ett flervalent metallsalt somt ex kalcium
klorid. Den resulterande silikatpolymeren kan innehålla flervalenta 
katjoner som härrör från avfallet. 

Avfallet som skall stabiliseras bör ha en TS-halt av 20-40%. Starkt 
sura avfall skall neutraliseras med kalk till ca pH 5. Stabiliserings
medlet uppgår normalt till 5-10% av avfallets torrvikt. Den stabilise
rade slurryn kan pumpas till avfallstippen där ett eventuellt över
skott av vatten avdunstar. Återstoden blir ett jordlikt material. 

CHEMFIX-processen har patenterats av Chemfix Inc. of Kenner, Louisiana 
USA. Tekniken har applicerats i USA, Kanada, Japan, Frankrike och Eng
land. Stabiliseringen genomförs i en anläggning monterad på en last
bil. 

CHEMFIX används på licens i England av Wimpey Waste Management Ltd och 
skyddas av ett UK-patent 1.377.301. 

Från CHEMFIX-processen rapporteras följande lakvattendata från en 
deponi i direkt anslutning till en stabiliseringsstation. 

Tabell 4.3: Lakningskaraktäristika från en anläggning i 0hio, USA. 
Stabiliseringsmedlets kvantitet och kvalitet är ej 
preciserat. "Inches of Leachate water" anger inches 
(25,4 mm) av vatten som penetrerat avfallet. (ref 17) 

Constitucnt Raw SluJgc 0-25 S0-75 75-100 

C:Hlmiurn (Cd) <0.10 ppm <n.1n ;•pin ·-....P.10 !'i'l!l · !l.!Oppm <O.\Opprn 

Cakium (Ca) )00 -(!l. !Il ,0.111 ,.n.!tl .;::o. 10 

Total Chromium (Cr) 81 ..;..n,ltl •-....il. !O 's..ll.lll ....:..0.!0 

Coppcr (Cu) <0.10 <o.lll <0.10 -.::o. \il <0.10 

!ron (Fe) 500 <n.111 . 11.:P -......_n.1n 

Lcad (Pb) <0.10 <n.10 ,,o.1n • 1l.l tl -...'~ll.l 0 

Magnesium (M;d 170 <O.!tl <n.iu 0..:11. ! d <...O. l {) 

Nickel (Ni) 97 <O.!(l ,tl.!tl •'-.(\, \(l ---:.o. !O 

Potassium (K) -10 111 

Zinc (Zn) 100 <n.1tl <1uo ·-....0. l(l <..O.\() 

Phcnol <1.t) <n.)tl "'-.tl.!() •,.n. ! n <O.!O 

Cyanidc (CN) <,uo <tl.10 <n.1u <11.in <0.10 

Chloridc (CL.) lnterfcrcni:I.' !!Hl \() 15 ! 5 

Fluoride (F.) <0.10 <o.w --..::n.10 <o.tn <0.10 

Sulfatc (S04=) 170 5tl l'l 

Nitratc (N03") 88 ~() l S 

Total Dissolvcd Solids ~'hH) I SO 1-rn 
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4.3.2 SOLIROC. 

S0LIR0C-processen baseras på användning av cement och ett flertal si
likater för att stabilisera avfallet. Silikatet kan vara ett alkalime
tallsilikat, ett aluminiumsilikat eller ett komplext aluminium sili
kat. Materialet i sig är ofta en restprodukt. Metoden går principiellt 
ut på att kombinera ett surt avfall (är avfallet ej surt måste det 
surgöras) med den använda silikaten och justera pH till mellan 0,5 och 
3,0. I detta steg bildar silikaterna kiselsyror med låg molekylvikt 
och metallerna behålls i lösning. I den andra delen av processen höjs 
pH till ca 7 genom att tillsätta kalk eller en alkalisk metallhydrox
id. Då utfälls metallhydroxider och kiselgel. Det påstås att en del av 
metalljonera binds kemiskt i kiselgelen. Innan gelen avlägsnas kan den 
skiljas från vattenfasen med någon känd standardmetod. Det påstås i 
patentet av vattnet är i "huvudsak rent" och kan därför överföras till 
vanligt avloppsledningsnät. Tillsatsen av cement görs för att öka ma
terialets hållfasthet. Det tar ca 3 dygn att stabilisera avfallet. 
Processen har varit föremål för flera europeiska patent, bl a tre bel
giska nr 831427, nr 842206 och nr 886716 och ett engelskt nr 1518024. 
Den största europeiska anläggningen är GEREP-installationen av Mitry 
Compans nära Paris, Frankrike. Andra anläggningar finns i Norge, 
Belgien och Kanada. UK-licensen hålls av Re-Chem i Southampton, Eng
land. 

4.3.3 PETRIFIX. 

Denna franska teknik använder ett flertal puzzolana material för att 
stabilisera avfallet. Det finns lite publicerat om metoden men den 
verkar vara baserad på kalciumsilikat och en aktivator. Aktivatorn är 
förmodligen kalk eller något annat alkaliskt material. Enligt Murat är 
huvudkomponenten masugnsslagg, en välkänd cementersättning som behöver 
en alkalisk aktivator. Ett sådant cementsubstitut marknadsförs i 
England som CEMSAVE. 

Avfall som genomgått PETRIFIX-processen har lagts upp i vallar/högar 
som täckts med jord och besåtts. 

Ett flertal patent finns däribland ett europeiskt patent, 0038235 Al 
och ett amerikanskt, US 4375986. 

PETRIFIX-processen handhas praktiskt på samma sätt som CHEMIFIX
anläggning i Hombourg i Frankrike och troligen även på andra platser i 
landet. 

4.3.4 IUCS-systemet. 

IU Conversion Systems Inc har använt ett flertal stabiliseringsproces
ser för behandling av industriavloppsvatten och restprodukter från 
kolkraftverk. Den sista processen är känd under namnet P0Z-0-TEC. 
Detta system kombinerar skrubbervätskorna från rökgasavsvavling med 
flygaska och kalk. Alkali, gips och silikater från askarna resulterar 

ett hårt material som kan användas inom byggnadsindustri eller som 
fyllning. En variant av denna process har resulterat i ett franskt 
i 
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patent där även cement ingår. Behandling av industriavloppsvatten 
görs på liknande sätt. Där används kalk, flygaska, alkaliska jordarts
metallernas sulfater, jord och förbränningsavfall. 

Tillämpningen av processen på MFA har lett till utveckling av en sta
biliseringsprocess som kan appliceras på ett flertal oorganiska 
avfall. 

4.3.5 SEALOSAFE. 

Följande beskrivning gäller Sealosafe-metoden vilken kan delas in i 
ett antal moment. 

* Analys och karaktärisering 

* Förbehandling 

* Tillsättning av stabiliseringsmedlet 

* Kvalitetskontroll av slutprodukten 

* Deponering eller nyttiggörande av slutprodukten 

SEAL0SAFE-processen innehåller ett eller flera förbehandlingssteg be
roende på aktuella avfallsslag. Exempelvis kan oxidation, reduktion, 
komplexbindning och fällning vara nödvändiga steg innan stabilisering 
sker. Den resulterande alkaliska slurryn kan konverteras till STABLEX 
genom att justera fastfasinnehållet till optimal nivå och blanda in 
anpassade kemikalier. Det har designats anläggningar för en årlig ka
pacitet av 15000-200000 ton. 

Analys och karaktärisering 

För att kunna bestämma om ett avfall kan behandlas med SEAL0SAFE
metoden och i så fall hur krävs en karaktärisering. Följande parame
trar bestäms alltid: 

Aciditet Bly 
Alkalinitet Nickel 
Totalkram pH 
Crom VI Torrdensitet 
C0D Sulfid 
Koppar T0C 
Cyanid TS-halt 
Järn Zink 

Utifrån en karaktärisering som i vissa fall behöver kompletteras 
utöver vad som här redogörs för bestäms hur behandlingen ska ske. 
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Tabell 4.4: Typiska avfall 
(ref 27) 

Source 

LIQU!DS 

Photography 
Organic chemical synthesis 
Natura! gas purification 
Gas scrubbing 
Paint spray booth 
Electroplating 

Galvanizing 
Meta! treatments 
Elcctronics manufacture 
Glass manufacture 

SOLIDS 

Catalyst residues 

Petrochemical catalysts 
Heat treatment residues 
Meta! refining 
Fire extinguisher manufacture 
Meta! recovery plant 
Coal gas purification 
Oil incineration 
Asbestos products manufacture 
General incineration wastes 

SLUDGES AND FILTER CAKES 

Electroplating 

Galvanizing 
Zinc smelting 
Tannery 
Acid pickling 
Electrical component manufacture 
Railway washings 
Effluent treatment residues 
Printing trade 
Chemical manufacture 
Pharmaceutical manufacture 
Alkali production 
General meta! finishing 
Aluminium finishing 
Battery manufacture 
Paint manufacture 
Preservatives, insecticides and fungicides 
Dye manufacture 

som behandlats med SEALOSAFE-processen. 

Pollutants 

Thiocyanate, cyanide 
Lead, titanium 
Arsenic 
Alkaline sulphides 
Cadmium, lead, tin 
Acids, alkalis, chromium, zinc, cyanide, nickel, 
copper, cadmium 
Acids, zinc 
Cyanide, acids, alkalis, zinc, manganese, barium 
Tin, lead, copper, chromium, selenium 
Acids, lead, antimony, arsenic, cadmium 

Vanadium, chromium, manganese, nickel, copper, 
lithium 
Cobalt, molybdenum, nickel 
Cyanide, barium 
Lead, antimony, fluoride, arsenic 
Alkali, cadmium 
Copper, nickel, zinc 
Sulphides, cyanides 
Vanadium 
Asbestos and asbestos products 
Manganese, iron, lead, zinc, vanadium 

Cadmium, chromium, lead, copper, nickel, zinc, 
cyanide 
Zinc 
Alkali, arsenic 
Sulphide, chromium 
Acid, chromium, zinc, iron 
Carbon, cyanide, tin, lead 
Alkali 
Copper, tin, nickel, chromium, zinc 
Copper, zinc, nickel, chromium, lead 
Barium, sulphide, cyanide 
Zinc, mercury, barium, beryllium 
Mercury 
Cyanide, zinc, nickel, copper, chromium, bismuth 
Alkalis, acids, chromium, copper 
Lead, antimony, cadmium, nickel, mercury, acids 
Lead, cadmium, antimony, cobalt 
Arsenic, chromium, mercury, sulphides 
Zinc, lead, cadmium, vanadium 

Generellt kan allt oorganisk MFA processas. Om höga koncentrationer 
uppmätts i något avfall kan de vara olämpliga att behandla separat. 
Blandas avfallet med annat avfall kan en bättre produkt erhållas. En 
lista på avfall som kan orsaka problem vid separat behandling är 

* MFA med högt innehåll av lösta salter. Ett exempel är NaCl konta
minerat med kvicksilver, vilket produceras vid tillverkning av 
klorin. Stora volymer av koncentrerad syra och alkali ger möjlig
heter till höga salthalter. 
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* MFA med högt innehåll av giftiga anjoner såsom borater, vilka är 
mer lättlakade från STABLEX än katjonerna. 

* MFA med ett högt innehåll av oorganisk salt som förhindrar härd
ningsprocessen i cement, exempelvis sulfater och borater. 

* MFA som producerar osunda och giftiga odörer såsom svavelväte 
eller fosgen. 

* MFA som frigör väte under processen exempelvis alkalimetallerna, 
alkaliska jordartsmetallerna och metallhydrider. 

* MFA som frigör giftiga gaser i kontakt med vatten eller alkali, t 
ex alkaliska metallkarbider eller fosfider. 

* MFA som producerar giftigt damm tex blå asbestos. 

MILJÖFARLIGT AVFALL som till stor del innehåller organiskt material är 
generellt olämpligt för behandling. Behandling kan ske om lämplig 
blandning med annat avfall görs. Följande lista på organiska avfall kan 
ej behandlas. 

1. MFA som innehåller brandfarliga eller explosiva föreningar. 
2. MFA som innehåller flyktiga föreningar. 
3. MFA som innehåller biologiskt aktiva föreningar såsom insekticider 

och pesticider. 
4. MFA som innehåller organiska föreningar som är giftiga vid låga 

koncentrationer. 
5. MFA som innehåller cancerogent material. 
6. MFA som förhindrar härdning av cement, tex socker. 

Förbehandling. 

Surt avfall 
Surt avfall pH-justeras med kalk eller basisk avfall till pH 9-10. Vid 
dessa pH förekommer de giftiga metallerna som hydroxider och kommer 
till en viss utsträckning att fällas ut. Från det analytiska resulta
tet, p-aciditet (neutralisation till pH 8.2) kan en ekvivalent mängd 
alkali räknas fram. En passande form att uttrycka aciditeten i är ml 
Na(OH) 2 per gram MFA. Om p-aciditeten uttrycks på dessa sätt kan p-a
ciditetsfaktorerna i Tabell 10 användas för att konvertera p-acidite
ten till ton alkali per ton surt avfall. I verkligheten åtgår ca 20% 
mer alkali. 
Tabell 4.5: P-aciditetsfaktorer för några vanliga alkalier 

Alkali P-acidity factor 

Sodium hydroxide 0.040 
Potassium hydroxide 0.056 
Calcium hydroxide 0.037 
Calcium oxide 0.028 
Calcium carbonate 0.050 
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Alkaliskt avfall 

Det alakliska avfallet neutraliseras med surt avfall eller syra. 
Mängden syra kan lätt beräknas. 

Cyanidhaltigt avfall 

Cyanid förstörs vanligen genom oxidation, vilket resulterar i bildan
det av cyanat, kväve eller en blandning av båda. De vanligaste oxida
tionsmedlen är ozon, ozon plus ultraviolett ljus, väteperoxid, natri
um- eller kalciumhypoklorit eller klorgas. Vilken process som väljs 
beror i stor utsträckning på typen av material som behandlas samt 
vilka möjligheter som finns. Omvandlingen av enkla cyanider görs 
mycket lätt. Problemet är att MFA också innehåller metaller som 
kobolt, nickel och järn vilka bildar stabila cyanidkomplex som oxide
rar extremt långsamt även vid högt stökiometriskt överskott. Det är 
emellertid mycket viktigt att omvandla de sista spåren av cyanid
komplex då de annars orsakar utläckage. Det har påståtts att en till
sats av lösligt kopparsalt katalyserar oxidationen av nickel och några 
andra cyanidkomplex. 

Organiskt MFA 

En del organiskt MFA stabiliseras av STABLEX av flera skäl. I några 
fall kvarhålls materialet i olösliga kalcium eller andra metallsalter. 
Organiskt material kan också adsorberas på ytan av STABLEX. Typ av ma
terial som kan användas till detta är aktiverat kol, flygaska med högt 
kolinnehåll, bentonit samt kvartsmjöl. En förbehandling av organiskt 
MFA kan vara nödvändig. Det kant ex innebära att pH justeras för att 
utfälla organiskt material som aminer och organiska syror som då kan 
filtreras bort. Andra exempel på separation av en vätskefas är ut
fällning av fenoler och formaldehyd med avfall som innehåller ammoni
umsalter. 

Toxiska element 

När avfallets karaktäristika är känd är det möjligt att besluta om det 
är värt att återvinna någon komponent, om något toxiskt element kräver 
förbehandling eller om avfallet direkt kan tillsättas slurryn första
bilisering. Många element som diskuteras nedan kräver inte special
behandling såvida de ej förekommer i högre koncentrationer. En poäng 
vid stabiliseringen är metallhydroxiders olöslighet. Tabell 4.6 visar 
det pH-interval då metallerna faller ut. Ansättningen av pH-värdet är 
normalt en kompromiss för att producera så lite lösliga joner som möj
ligt, beroende på vilka toxiska element som är närvarande och i vilken 
koncentration. Andra metaller som normalt uppträder som anjoner kräver 
noggrann behandling om de ska förhindras att laka ur. 
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Tabell 4.6: pH-intervall för kvantitativ utfällning av toxiska 
metaller. (ref 27) 

Meta/ pH range 

Aluminium 6.5-8.0 
Antimony 2.0-8.0 
Beryllium 5.5-9.0 
Bismuth 2.0-12 
Cadmium 1 6.8-12 
Cerium 3.0-12 
Chromium (III) 5.4-10 
Cobalt1 6.7-12 
Copper1 5.4-12 
Iron 2.3-12 
Lead 6.0-9.0 

I. Soluble in presence of ammonium salts 
2. If Hg(!) salts are present, the element will also be precipitated 
3. Soluble in the presence of ammonium carbonate. 

Meta/ 

Manganese 1 

Mercurv2 

Nickel 1, 

Silver 1 

Thallium (III) 
Thorium 
Tin 
Titanium 
Uranium3 

Zinc1 

Zirconium 

pHrange 

8.3-12 
7.5-12 
6.7-12 
9.0-12 
9.0-12 
3.8-12 
1.8-9.0 
3.0-12 
4.3-12 
5.3-9.0 
2.8-10 

Arsenik förekommer vanligen som arsenit eller arsenat och kan utfällas 
som sulfider från båda valenserna. Emellertid är den höga lösligheten 
av arseniksulfider i basisk miljö hög, vilket gör metoden mindre att
raktiv. 

Den bästa metoden att ta bort arsenik är att oxidera den till femvärt 
stadium, tillsätta ett järnsalt och samfälla det med järnhydroxid 
genom tillsättning av alkali. Denna metod är mycket användbar för sam
fällning av molybden VI, selen VI, tellurium VI, tungsten VI och 
vanadin IV. 

Andra element som uppträder som anjoner somt ex bor, germanium, 
fosfor, kisel och svavel kan fällas som olösliga kalcium- och magnesi
umsalter. Då kalk används som alkali, är kalcium alltid närvarande i 
slurryn och magnesium måste tillsättas. Kvicksilver konvekteras bäst 
till ett divalent stadium och utfälls med en svag tillsats av natirum
sulfid. Den metoden är också tillfredsställande för vismut, kadmium, 
kobolt, koppar, bly, mangan, nickel, silver, tallium och zink. Emel
lertid görs dessa metaller vanligtvis olösliga som hydroxider beroende 
på en billigare, enklare och mindre farlig metod. Med avseende på 
kvicksilver och den låga acceptabla halt i lakvatten kan denna endast 
säkras genom fällning som sulfid då denna är mindre löslig än hydrox
id. 

Krom VI reduceras till krom III. Ofta inverkar annat avfall till
räckligt reducerande, om inte kan ett järnsalt tillsättas som reduk
tionsmedel. Kromet kommer då att bli olösligt som kromhydroxid. Den 
ordning i vilken behandlingarna utförs kan både skapa och eliminera 
problem. Till exempel, om ammoniak är närvarande med kopparhydroxid 
vid pH 9 kommer reaktionen dem emellan att ge ett kopparammoniuoum
komplex som är mer lösligt i vatten än kopparhydroxiden. Om ammoniaken 
har avlägsnats före tillsatsen av kopparavfallet eller behandlats i 
särskilt bad, hade problemet ej uppkommit. Man måste se det så att med 
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en blandning av avfall kan många skilda reaktioner ske. Detta betonar 
och förstärker vikten av analyser innan avfallen blandas samman. 

När all förbehandling är utförd blandas avfallet till en slurry. I 
detta steg av processen är det mot bakgrund av att erhålla en till
räcklig stabilisering viktigt att torrsubstansen hålls inom vissa 
gränser. 

Vanligtvis innehåller avfallet mycket vätska vilket måste balanseras 
genom tillsättning av fast avfall eller borttagande av vätska. Centri
fugering har visat sig vara en bra metod. Kan detta ej göras måste 
någon form av inert material tillsättas tex talk, gips, jord, flygas
ka eller rökgasstoft. Skulle blandningen vara för fast kan regnvatten 
samlas in och tillsättas. 

I England förekommer SEAL0SAFE-anläggningar med bassänger för 
slurryblandningar upp till 200 ton samtidigt. 

Tillsättning av stabiliseringsmedlet 

När slurryn är färdig blir nästa steg i processen stabilisering. Slut
produkten vid en SEAL0SAFE-anläggning är STABLEX som erhålls genom att 
tillsätta slurryn puzzolant material som cement, flygaska och rökgas
reningsprodukter. I några fall kan andra komponenter tillsättas vilka 
ändrar blandningens egenskaper tex tryckhållfasthet och permeabili
tet. Ska STABLEX deponeras under vatten tillsätts speciella komponen
ter vilket fördyrar produkten. 

Stabiliseringsprocessen bygger på hydratisering av cement och flygas
ka. Denna process kräver vatten och slurryn kommer därför att stelna. 
Enkla och komplexa silikater bildas vilka har en låg löslighet. På en 
molekylär nivå uppträder utbytesreaktioner och skapas kemisk stabili
sering. Emellertid är adsorption och inkapsling de väsentligaste pro
cesserna som skapar immobilisering. Kisel och hydratiserad kisel ut
vecklar en struktur som fångar toxiska element och binder dem i ett 
gitter. Mängden flygaska och cement som krävs beror av 
flygaskekvalite, önskad stabilitet och slutlig användning. 

Visst avfall förhindrar härdningsprocessen fysiskt genom att bilda 
högviskösa blandningar med lågt fastfasinnehåll. Detta är fallet då 
järn- och kromsalter är närvarande. Annat avfall som också förhindrar 
stabiliseringsprocessen är socker och kalciumchelat vilka binder den 
fria kalken och ammoniumsalter som reducerar pH. Förekommer dessa 
måste speciella tillsatser göras. Vid inblandning av puzzolana materi
al skall tillses att luft ej blandas in i produkten då detta sätter 
ner hållfastheten. 

Härdningen av slurryn börjar så snart blandningen upphör och efter två 
till fem dagar har den hårdnat så att man kan gå på den. Härdningen är 
snabb under de första månaderna beroende på klimatet men fortgår för
modligen år framöver. 
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Kvalitetskontroll av slutprodukten 

Stabiliseringsprocessens effektivitet kan endast klarläggas genom en 
karaktärisering av STABLEX-produkten. De parametrar som prövas är 
tryckhållfasthet, permeabilitet, lakningsegenskaper och långtidsstabi
litet. Då graden av stabilisering är en funktion av tiden utförs prov 
vid bestämda tidsintervall. Den normala metoden är att lagra stabili
satet i en container under 28 dygn vid en temperatur av 20°c och en 
relativ luftfuktighet ej mindre än 60%. 

Tryckhållfasthet 

Två typer av test utförs vanligen, unconfined compressive strength 
(enaxlig tryckhållfasthet) och confined compressive strength. I tabell 
4.7 ges en sammanställning över tryckhållfastheten på skilda material. 

Tabell 4.7: Enaxlig tryckhållfasthet på några vanliga material. 

Material Hållfasthet MPa 

Betong (standardblandning av Portlandcement, sand+ 30 
grus) efter 28 dagar 
"Mortar" (standardblandning av Portlandcement + grus) 20 
efter 28 dagar 
"Industrial grouts" efter 28 dagar 0.5-4 
STABLEX efter 28 dagar 0.7-4 

Permeabilitet 

Då lösligheten på skilda element i SEAL0SAFE-STABLEX-processen minskar 
men aldrig når noll har materialets vattengenomsläpplighet stor 
betydelse för mängden utlakat material. Permeabiliteten för STABLEX 
uppges vara 1·10- 7 - 1·10- 9 m/s. 

Lakningsegenskaper 

Det finns ingen Brittisk standard för hur ett lakförsök ska gå till. 
Hur lakförsöket läggs upp bör styras av den miljö materialet ska vara 
i vid nyttiggörandet eller deponeringen. Den vanligaste lakvätskan är 
vatten i förhållandet L/S = 10. I de flesta laktester krossas materia
let, utlakningen ökar då eftersom den exponerade arean ökar. Erfarenhet 
har visat att jämviktskoncentrationen av material i lakvätskan ej på
verkas mycket av hur provet sönderdelats. Den stora fördelen med att 
använda ett finfördelat prov är att små representativa prover lätt 
erhålls samt att laktiden kan reduceras till några timmar. Malning i 
sig kan generera föroreningar i materialet. Tabell 4.8 visar typiska 
lakresultat för STABLEX som uppmätts av National Sanitation Foundation 
of America med en L/S-kvot av 10, pH 4,5 mättad med koldioxid. 
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Tabell 4.8: Lakresultat på STABLEX 

Type of waste Parameter Concentration Concentration 
in waste in extractant 
(mg/1) (mg/1) 

Nickel waste Ni 2 900 <O.OO5 
Chromium waste Cr 1 750 0.09 
Copper waste Cu 7 500 0.02 
Zinc phosphate waste Zn 27 625 <O.OO5 
Zinc phosphate waste Fe 3 250 0.01 
Zinc phosphate waste p 13 520 0.1 
Zinc phosphate waste F 3 900 6.3 
Zinc phosphate waste T0C 28 000 2.9 

Långtidsstabilitet 

Utborrning av provkroppar på en sex år gammal deponi av STABLEX har 
genomförts. Mellan 15 cm och 60 cm-provet skilde 3 år i deponerings
tid. 

Tabell 4.9: Permeabilitet och tryckhållfasthet på STABLEX som en 
funktion av djup (tid). 

Djup Permeabilitet Tryckhåll-
(cm) (m/s) fasthet MPa 

15 9.0 X 10- 8 1. 7 
30 1. 7 X 10-9 2.5 
45 8.0 X 10-10 3.1 
60 2.3 X 10-10 6.2 

Deponering eller nyttiggörande av slutprodukten 

Så snart stabiliseringsmedlen har tillsatts startar härdningsprocessen. 
Under de första timmarna sker en kraftig förändring i viskositeten. Har 
inga speciella tillsatser gjorts kan slurryn pumpas/hällas upp till 24 
timmar efter tillblandningen. Slurryn kan transporteras till deponin 
per lastbil eller pumpas i pipeline. Den klassiska ansatsen för depone
ring av MFA även efter stabilisering är att placera den totalinnesluten 
för att hindra utläckage från materialet. Den ideala platsen för depo
nering av ett lågpermeabelt material är där grundvattennivån ligger 
långt under basen för det deponerade materialet. Deponeras STABLEX 
korrekt med en täckning över kan nettoinfiltrationen sättas till noll. 

Storskaleförsök har utförts i West Thurrock, Essex, England, där 15000 
ton STABLEX har deponerats på uppsprucken krita med 1 m omättad zon på 
lägsta punkten i deponin. Vid kontroll två år efter uppmättes inga 
signifikanta förändringar i grundvattnet. 

Materialet har använts som fyllning i vägar, parkeringsplatser och på 
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industrimark. 

Trots "avgiftningen" av materialet via stabilisering krävs en miljö
mässigt avancerad metod för deponering och nyttiggörande. 

4.3.6 Övriga oorganiska metoder. 

Andra oorganiska metoder för stabilisering är de som använder värme. 
Höga energikostnader gör att dessa metoder huvudsakligen används för 
stabilisering av radioaktivt material. Metoderna faller inom två kate
gorier, kalcinering (calcination) och förglasning. Kalcineringsproces
sen fortlöper vid en lägre temperatur där ingen smältning av materia
let förekommer. Processen genomförs i roterande ugn (rotary kiln), 
fluidiserad bädd, pot calcination och spray calcination. Förglasnings
metoden adderar glas eller glasliknande material till avfallet och en 
förening/sammansmältning äger rum. Ytterligare detaljer i processen 
kan hämtas från Holcomb. 

4.3.7 Organisk polymermetod. 

Två typer av organiska processer finns beskrivna. 

En process producerar organiska polymerer genom att blanda avfallet 
med reaktionsmedlet och sedan låta det stabiliseras p s s som i en ce
mentbaserad process. Hittills används i denna metod främst en urea
formaldehydkondensationsprocess. 

I en annan process läggs avfallet i en smälta av polyetylenplast, 
bitumen etc och får sedan hårdna. Avfallet kan sedan direkt deponeras 
eller placeras i behållare. 
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5. MILJÖEFFEKTER VID DEPONERING AV MILJÖFARLIGT AVFALL 

5.1 Utvärdering av kemisk fixering och fysikalisk stabilitet vid 
stabilisering av miljöfarligt avfall. 

Stabilisering av miljöfarligt avfall eller andra restprodukter innebär 
att ett eller flera tillsatsmedel som ex cement, silikat osv blandas in 
i produkten.I många fall sker även en tillsats av vatten. 

Syftet med stabiliseringen är att kemiskt fixera eller fysiskt 
stabilisera avfallet. Ofta är båda parametrarna önskvärda. 

En fysisk stabilitet är relativt enkel att uppnå. Svårare är det att 
uppnå kemisk fixering av miljöfarliga ämnen så att lakningsegenskaperna 
avsevärt förbättras. Vid stabilisering av miljöfarligt avfall är det 
tre frågeställningar som aktualiseras med avseende på en potentiell och 
verklig miljöpåverkan. Dessa är: 

i.Kemisk fixering I vilken omfattning har nya kemiska 
föreningar bildats som totalt ger en 
gynnsammare lakprofil än innan 
stabiliseringen? 

2.Kemisk fixering Vid stabiliseringen kommer den aktiva 
och fysisk stabi lakbara ytan att minska i de fall då 
litet. en tät och lågpermeabel produkt erhålls. 

Utlakningen kommer att övergå från 
genomströmningsutlakning till ytutlakning. 
Vilken är effekten av en kemisk fixering 
kombination med en fysikalisk struktur
förändring? 

3.Fysisk stabilitet Vilken fysisk beständighet har det 
aktuella stabilisatet. Stabiliseringen 
syftar bl a till att minska den lakbara 
ytan. Är beständigheten dålig kommer den 
lakbara ytan att öka med en ökad utlakning 
som följd. 

Utvärderingen av ett stabilisat måste således behandla dessa tre 
aspekter. Erfarenheterna med stabilisering av miljöfarligt avfall i 
Sverige är liten. Någon praxis för hur en utvärdering av stabilisat 
skall göras finns därför inte. Det kan förmodas att stabilisering av 
avfall blir allt vanligare vilket påkallar behovet av en adekvat 
utvärdering. 

I enlighet med frågeställningarna ovan föreslås ett utvärderingsprogram 
enligt figur 5.1. I detta utvärderas produktens kemiska, 
kemiskt/fysiska och fysiska stabilitet. 

SGI Varia 255



44 

UTVÄRDERING AV KEMISK FIXERING OCH FYSISK STABILITET 
VID STABILISERING AV MILJÖFARLIGT AVFALL 

KEMISK KEMISK FIXERING OCH FYSISK 
FIXERING FYSISK STABILITET STABILITET 

K E M I S K F A S T F A S A N A L Y S 

UTLAKBARHETS-
FÖRSÖK ULF-FÖRSÖK BESTÄNDIGHETS-
<125µm L/S=lOO FÖRSÖK 
konstant pH=4 

Figur 5.1: UTVÄRDERINGSPROGRAM - Förslag till program för utvärdering 
av stabilisering av miljöfarligt avfall. 

5.1.1 Beskrivning av försök och analyser. 

Kemisk fastfasanalys. 
Den ursprungliga produkten analyseras till sin kemiska sammansättning 
med avseende på de element eller föreningar som bedöms som intressanta. 
Hur fastfasanalysen görs bedöms från fall till fall beroende på 
material och noggranhet. 

I många fall kan röntgendiffraktionsanalys göras, i andra fall krävs 
att materialet löses upp i syra och analyseras med AAS eller ICP
teknik. 

Fastfasanalysen måste också göras på stabiliseringsmedlen separat eller 
på den slutliga stabiliserade produkten om det är vissa kemiska 
föreningar som bedöms som intressanta att påvisa. 

Utlakbarhetsförsök. 
En produkts lakningsprofil beror endast till en del av 
fastfasinnehållet. Ett högt fastfasinnehåll kan innebära en låg 
utlakning och tvärtom. 

Utlakbarhetsförsöket beskriver i vilken omfattning som den solida fasen 
kommer att lakas ut.(Van der Sloot 1987). 
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Försöket görs dels på det icke stabiliserade materialet dels på 
stabilisatet. Tillvägagångssättet är följande: 

Materialet krossas ned så att kornstorleken <125µm erhålls. Av denna 
fraktion tas 10 gram ut som lakas i 1000 ml vatten 
(L/8=100).Lakningen pågår i 4 timmar och vattnet pH-justeras 
hela tiden till pH=4.Vattnet som är destillerat och avjoniserat 
surgörs med salpetersyra HN03 • 

Lakvattnet analyseras med avseende på önskvärda parametrar. 
Utlakbarheten i% beräknas enligt ekvationen 

f={l00·c·V)/(m·s) där c=koncentrationen i lakvattnet (mg/1) 
V=volymen lakvatten som använts, vanligen 

1000 ml (ml) 
m=mängden fastfas, vanligen 10gram (gram) 
s=fastfasinnehåll (ppm) 
f=utlakbarhet (%) 

Utlakbarheten som är ett mått på den kemiska fixeringseffekten varierar 
mellan 0 och 100%. 

ULP-försök. 
SGI har provat och utvärderat en amerikansk metod för utlakningsförsök 
på fasta provkroppar. Metoden kallas ULP (Uniform Leach Procedure). 
Försöket tillgår så att en provkropp lakas statiskt i vatten (pH=4) 
under totalt 14-50 dygn. Vattnet byts med jämna mellanrum för att 
upprätthålla en maximal gradient under försöket. För aktuellt 
grundelement beskrivs utlakningen i form av en effektiv 
diffusionskonstant eller som specifik utlakning {kg·m2 ·h- 1 ). 

Den specifika utlakningen beskrivs enligt ekvationen 

där J=specifik utlakning 
C0 =koncentrationen av ämnet 
D=effektiv diffusionskonstant 
t=tid 

Således är utlakningen omvänt proportionell mot roten ur tiden vilket 
innebär att utlakningen avklingar relativt snabbt. 
Den totalt utlakade mängden av ett grundelement vid ytutlakning beskrivs 
enligt ekvationen 

M= 2. A. Co . Do.5 ·to.5 ·n-o.5 

där M=totalt utlakad mängd 
A=restproduktens area {exponerade) 

ULP-försöket beskrivs mera utförligt i referens 9. 
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Från analysresultatet av lakvattnen som erhålls kan den specifika 
utlakningen men också en diffusionskonstant beräknas. ULF-försöket visar 
om utlakningen är diffusionstyrd eller styrd av en upplösning av 
stabilisatet. Utvärderingen av detta finns ej beskriven i referens 9 och 
ges därför i det följande. 

Om den specifika utlakningen plottas mot tiden i ett log-log diagram 
kommer lutningen på kurvan att vara -1/2 om utlakningen är 
diffusionsstyrd. Är utlakningen en upplösning kommer lutningen att vara 
noll. Om å andra sidan utlakningen sker till följd av en kortare 
initiell avsköljning och materialet sedan ej är lakbart blir lutningen 
mindre än -1/2. Således: 

~(lg J/lg t) = 0 - Utlaknig till följd av upplösning 

~(lg J/lg t) = 0 - -1/2 - Utlakning till följd av upplösning och 
diffusion. 

~(lg J/lg t) = -1/2 - Utlakningen diffusionstyrd 

~(lg J/lg t} = > -1/2 - Ej helt diffusionstyrd, diffusionen h~m~ 

Lutningen på kurvan ~(lg J/lg t) ger således ett besked huruvida 
stabiliseringen är lyckad. Dessutom anger storleken av den specifika 
utlaknigen vilken miljöpåverkan som kan förväntas från stabilisatet. 

Beständighetsförsök. 

Stabilisat som förvaras i rumstemperatur är oftast fysiskt stabila under 
en mycket lång tid. Det gäller även för en lagring som sker i kalla 
utrymmen som är relativt torra. 

I ett långtidsförsök som utförts på SGI m a p ytutlakning (referens 9) 
dvs ett ULP-försök har ett fysiskt sönderfall av proven kunnat 
konstaterats. Försöken har pågått under flera månader. 

Följande beständighetstest föreslås enligt samma referens och tillgår 
enligt följande: 
1. Provkroppen är cylindrisk med diametern 50 mm och höjden 50 mm. 
2. Provet vattenmättas i vacumsug med destillerat vatten under 2 

timmar. 
3. Provet hålls nedsänkt i destillerat vatten under 28 dygn. 
4. Provet vägs. Vikten m(före) inkluderar även porvatten. 
5. Provet placeras i en roterande ståltrumma (sexkantig, diameter 500mm, 

längd 800mm) tillsammans med 10 liter vatten och roteras med 30rpm 
(varv per minut) i 30 minuter. 

6. Provet tas upp, överskottsvatten torkas av och den våta vikten vägs 
m(efter). 

7. Beständigheten b kalkyleras som b{%)=100 · m(efter)/m(före) 

För närvarande arbetar SGI på att utveckla detta beständighetsförsök. 
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5.2 Utlakning från deponerat avfall 

Utlakningen från deponerat avfall kan ske dels genom ytutlakning och 
diffusion dels osm genomströmningsutlakning. 

Med ytutlakning menas utlakning från en överyta eller begränsningsyta 
till följd av vatten som strömmar längs dessa. Det kan röra sig om en 
spricka eller ett tätskikt som leder vatten. Denna utlakning 
representeras bäst av ett diffusionsförsök. 

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
strömningsutlakning då allt vatten strömmar ovan materialet. Den följan
de analysen skall försöka beskriva när den ena respektive den andra ut
lakningsprincipen dominerar samt när de uppträder samtidigt. Analyser 
skall bidra med beräkningsmässiga tumregler för hur utlakningsscenariot 
gestaltas. 

5.2.1 Diffusion 

Transport av ämnen via diffusion genom barriärer som exempelvis behåller 
väggar eller tätskitk beskrivs generellt av Ficks 1:a lag. Denna 
uttrycks som: 

8 m =-Dö c. ö y. 8 z där m = diffunderad massa (kg)81: öX 
t = tid (s) 

eller c = koncentration av ämnet (kg(m3 ) 

x = barriärens tjocklek (m) 

J ö c -D = Ö X• ö y ö z = arean genom vilken diffusionen 
sker (m2) 

J = diffusionstransport (kg/m2 s) 

D = diffusionskonstant (m2/s) 

Ekvationen kan också skrivas 

-D · A·(C2 - C1 )· tm = !:i. X 

Masstransporten genom barriären bestäms således av koncentrationsskill
naden, barriärens tjocklek, arean, tiden samt den effektiva diffusions
konstanten (fig 5.2). 
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Figur 5.2: Diffusionstransporten, genom en barriär bestäms av 
c1 , c2 , x, t samt effektiva diffusionskonstanter 

Ett approximativt värde på diffusionskonstanten kan beräknas genom 
formeln 

x-2 
D = 2 · t där x- = medeldiffusionssträckan (m) 

t = tiden (s) 

Från ekv. 4 erhålls analogt medeldiffusionssträckan som: 

I de fall diffusionstransporten ej är att betrakta som transport genom 
en barriär utan från en homogen kropp med "oändlig" utsträckning (fig 
5.3) beskrivs masstransportekvationen. 

m = mo . 2 . L . ( De )o . 5 . t o . 5 där 
V rr m = diffunderad massa (kg) 

mo = totalt initiellt innehåll 
i kroppen (kg) 

A = arean genom vilken 
diffusionen sker (m2) 

V = provkroppens volym (m3) 

D = effektiv diffusionskonstant e 
m2/s 

t = tid (s) 
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Ekvationen gäller således för beräkning av utlakning genom diffusion 
från homogena ingjutningar, som ex.v. monoliter eller tätskikt. För ut
lakning genom diffusion från behållare eller andra rumsinneslutningar 
används i stället Ficks 1:a lag. 

Den effektiva diffusionskonstanten vid utlakningen från en homogen kropp 
kan bestämmas genom diffusionsförsök enligt ULP-modellen (ref.5 och 9). 

i 
I 
I I 

>._/..,,..,...,.,__,, 
..__,,..__,._...,.~' 

L~-_,..___. t,.,.....__,.._,.,_,, I 

lm AVI O, , 
I 

homogen kropp
/ som monolit 

/ 

m 

,>--- --- --- --- --- ----

m ~ ~~A,V 

homogen kropp 
som tätskikt 

Figur 5.3: Ytutlakningen från en homogen kropp som ex en monolit 
eller ett tätskikt styrs huvudsakligen av diffusionspro
cesser. 
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Diffusionskonstanter 

Duedall uppmätte diffusiviteten för Ca 2 + och S04 
2 - från stabiliserade 

flygaskeblock i saltvatten (0,7-3%) till 1,2-3·10- 13 m2 /s. Blocken har 
sammansättningen flygaska: avsvavlingsprodukt 1:1 till 3:1. 

Tatzky et.al har undersökt plastmembrans genomsläpplighet för klorväte
och kolväteföreningar. I studien ingick följande plastmembran som var 
kommersiellt tillgängliga med en tjocklek 0,8-3mm: 

HDPE - High Density Polyetylen 

EPDM - Etylen - Propylen 

ECB - Etylen copolymere med Bitumen 

PVC - Polyvinylklorid 

HDPE - plasten visade sig i beständighet och impermeabilitet vara över
lägsen övriga plaster. Transporten genom HDPE-membranet för skilda för
eningar anges i tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Uppmätta diffusionshastigheter g/m2 d för klorväte- och 
kolväteföreningar. (Tatzky et.al ref 25) 

Sealing BOPE Sea 1 i ng BDPE 
Thickness Thicknessl . 0 mm 1.0 mm 

g/m2d g/m2d 

~ ~ 
i-Octane 0.6 i-Octane 1.7 
Acetone 0.9 Acetone 0.6 
Tetrahydrofuran 1. 2 Tetrahydrofuran 24. 0 

BC Methanol 0. 7 HC Methanol 0.14 

Toluene 2.4 Toluene 40.0 

Xvlene 2, 0 Xylene ) 1. 7 

Trichloroethylene 3.) Trichloroethylene 150.0 
CHC Tetrachloroethylene 2. 9 CliC Tetrachloroethylene 60.0 

Ct.lorobenzene 2. l Chlorobenzene 2 9. 4 
Total 16. l 
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5.2.2 Genomströmningsutlalming 

Vattenmättnadsfas 

Under uppbyggnadsskedet av en deponi kommer vatten normalt att 
infiltrera till upplaget. Det är endast i den sk metallhydroxiddeponin 
såsom den kommit att tillämpas av SAKAB i Norrtorp, som infiltration 
helt undvikes i ett uppbyggnadsskede. Deponeringen sker där inuti en 
succesiv förskjutbar tältkonstruktion. 
I övriga deponikonstruktioner är nettoinfiltrationen ca 400 mm vatten 
per år. 
Beroende på hur snabbt deponin byggs upp på höjden till nivån där 
sluttäckning kan ske kommer tiden till det första lakvattnet lämnar 
deponin att kraftigt variera. Olika restprodukter har varierande 
förmåga att binda vatten. Detta uttrycks tekniskt genom en jords 
vattenbindningskaraktäristik, vilket talar om hur mycket vatten en jord 
kan binda beroende på vattenavförande tryck. Inom detta område har 
Andersson/Wiklert utfört mycket omfattande studier på svenska jordar. 
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Figur 5.4: Vattenhållande förmåga hos svenska jordar (ref 1). 
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I figur 5.4 presenteras en sammanställning som baseras på 
Andersson/Wiklerts mätningar. Vattenhalten redovisas som en funktion av 
jordens lerhalt vid olika bindningstryck. Lerhalten för olika 
restprodukter varierar kraftigt från 0-2% för slagger till 5-30% för 
fina rökgasreningsprodukter. Fri dränering av dess produkter kommer 
därför sannolikt att ske vid en vattenhalt av 5-35 val%. Detta motsvarar 
för en meterhög fyllning i en deponi en vattenmängd av 50-350 mm vatten. 
Mot bakgrund av dessa data kommer en fyllning av 1 meter restprodukt med 
lerhalten 30% att ha en vattenhållande förmåga av ca 300 mm vatten. 
Överstiger nettoinfiltrationen detta kommer materialet att dräneras 
redan samma år dvs år 1. 
På större kommunala askupplag bedöms en mäktighetsökning av 1 meter per 
år vara rimlig. Av den totala askproduktionen vid tex sopförbränning 
utgörs ca 90% av slagg och 10% av finkorninga flygaskor eller 
rökgasreningsprodukter. Den genomsnittliga fältkapaciteten i en deponi 
med blandade restprodukter blir därför i storleksordningen 10%, dvs 
100mm vatten per meter fyllning. 
Det är uppenbart att packning och kornstorlekssammansättning i varje 
särskilt fall inverkar på den vattenhållande förmågan. 
Vattenmättnadsfasens längd i en deponi varierar kraftigt mellan de två 
principiellt olika uppbyggnadssätten som finns idag i Sverige. 

1. "Deponering under tak" 
Denna modell som idag endast finns representerad på SAKAB innebär 
att restprodukten läggs upp torrt inne i en succesivt flyttbar 
tältkonstruktion. 

Exempel: Med en deponihöjd av 5 meter av finkorniga produkter där 
fältkapaciten är 300mm/meter fyllning kommer vid ett årligt 
inläckage av 30mm vatten, det första lakvattnet att dräneras efter 
{300·5}/30=50år. 

2. "Öppen deponering" 
Denna modell vilken innebär att restprodukten deponeras öppet 
under bar himmel, fritt exponerbar för nederbörd är helt 
dominerande för all deponering idag. Under uppbyggnadsskedet 
hindras damning genom att bevattning sker samtidigt som genererat 
lakvatten tas omhand av reningsverk. 
Exempel: Med en medeldeponihöjd av 5 meter av finkorniga rest
produkter där fältkapaciteten är 300mm/meter fyllning kommer med 
en nettoinfiltration av 300mm/år magasineringsvolymen fullt ut att 
anspråktas varje år. Med ett årligt inläckage av 30mm vatten 
kommer lakvatten att produceras år 1. 

Genom att deponera öppet kommer således restproduktens 
magasineringskapacitet att ianspråktagas momentant. Lakvatten kommer 
därför att produceras redan år 1. 

Vid deponering enligt SAKAB-modellen kommer magasineringskapaciteten att 
kunna användas för inläckande vatten och tjäna som en buffert. 
"Deponering under tak" har således uppenbara fördelar, då en momentan 
utlakning undvikes samt tätheten säkerställs för flera decennier eller 
100-tals år. 
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Utlakningsfas 

Utlakningsfasen startar när den totala fältkapaciteten är uppnådd. Denna 
uppnås efter olika lång tid enligt vad som tidigare redovisats. 
Den utlakade mängden m, av ett element beskrivs av 

m = ~2f c(t)·Q(t)dt
1 

där c(t) anger koncentrationen av ett element över tiden. Funktionen 
c(t) är svår att bestämma. I de sk skakförsöken lakas fast material 
(S=Solid), med vatten (L=Liquid). De lakvatten som metoden producerar 
motsvarar en L/S-kvot av 1, 4, 8, 12 och 16. Med kännedom om det 
deponerade materialets torrdensitet Xd samt aktuell vattenbalans 
kan uppmätta halter c i de skilda L/S-kvoterna sägas representera 
medelvärden under olika tidsperioder av c(t) (figur 5.5). 

VERKLIG HALTUTVECKLING 

HALTNIVÅER I LAKVATTNEN FRÅN SKAKFÖRSÖK 

er: 
w 
~ 
<( 
I 

1:12 1:16 

TID 

Figur 5.5: De enskilda lakvattenproverna med L/S = 1, 4, 8, 12 och 16 
representerar medelvärden under olika tidsperioder av 
c(t) • (ref 28) 
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Utvärderingen av skakförsök enligt den sk ENA-metoden har hittills 
gjorts enligt den redovisning som finns i Kullberg (10). Nya studier 
utförda av Bramryd (26) där skakförsöket har drivits under en mycket 
längre tid visar en lakprofil som tidigare ej varit känd. De resultat 
som där presenteras av vilka några har behandlats i figur 5.6 tyder på 
att utvärderingen och prognosticeringen av lakförsöken måste förändras. 
En första bedömning ger vid handen att den totalutlakade mängden har 
underskattats. SGI genomför för närvarande (1989) internforskning i 
syfte att klarlägga inverkan av L/S-förhållande, laktid samt produktens 
specifika yta. Vid utvärderingen av Bramryds försök har samma teori som 
gäller för ytutlakning och stabiliserade provkroppar tillämpats. Därvid 
är tid och specifik yta de parametrar som inverkar och styr 
utvärderingen. 

5.2.3 Ytutlakning 

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

A De·tM = 2·M0 vV rr 

I diagramform redovisas ekvationen för två olika mäktigheter h = 0,1 m 
resp h = 5 m. M/M0 anges som "utlakat i%" i diagrammen. 
Ytutlakningen såsom den beskrivits av ekvationen förutsätter hela tiden 
ett rörligt fritt vatten i kontakt med materialet. I verkligheten 
kommer detta ej att gälla under ett helt år. Beräkningarna kan därför 
betrakts som konservativa med avseende på utlakningen. 

5.2.4 Olika utlakningsprinciper 

Från ett deponerat material genereras lakvatten till följd av utlakning 
genom diffusion,upplösning resp. avsköljning momentant då vatten kommer 
i kontakt med materialet (fig 5.9). 

Detta är ej fallet med lakvattenbildning till följd av genomströmnings
utlakning. Materialets permeabilitet kommer att bestämma i vilken takt 
lakvatten genereras. 

De två utlakningsmekanismernas kvantitativa inverkan på det totala ut
lakningsscenariot beror av faktorer som hydraulisk konduktivitet, effek
tiv diffusionskonstant för aktuellt element och material, materialets 
mäktighet, fältkapacitet och vattenhalt samt lakningskaraktäristika från 
sk skakförsök. Som en tumregel ges således mot bakgrund av presenterade 
resultat och analyser (9) 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. 

I tabell 5.2 görs en jämförelse mellan de olika utlakningsprinciperna. 
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För varje stapel (utlakad mängd) i övre diagrammen svarar en specifik 
utlakning i nedre diagrammen (ring). 
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UTLAKNING AV KRa<f VID UTLAKNING AV KOPPAR VID 
FÖRSÖK HED FA - HALMSTAD - BRAHRYD FÖRSÖK HED SLAGG HÖGDALEN 
FASTFASINNEHALL : 715 ppm FASTFASINNEHALL : 23000 ppm 
FÖRSÖKETS VARAKTIGHET : 240 dygn FÖRSÖKETS VARAKTIGHET: 240 dygn 
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Figur 5.6: Bramryds analysdata (staplarna) har omräknats med teorin 
för det sk ULP-försöket (diffusion) varvid god generell 
överensstämmelse erhölls (se nedre diagrammen). 
Detta kan innebära att en omvärdering av 
utlakningsscenariot från restprodukter och därmed 
miljöbelastningen måste göras. 
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Figur 5.7: Utlakad mängd genom diffusion i% av hela skiktets mäktig
het på 0,1 m som en funktion av effektiv diffusionskon
stant i m2 /s. (ref 9) 
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Figur 5.8: Utlakad mängd genom diffusion i% av hela skiktets mäktig
het på 5 m. som en funktion av effektiv diffusionskonstant 
i m2 / s. ( ref 9) 

SGI Varia 255



58 

Tabell 5.2 Schematisk jämförelse av ytutlakning respektive genom
strömningsutlakning som utlakningsmekanism baserad på be
räkningsexempel och analyser. 

Moment 

Lakförsök 

Tid för lak
försök 

Provmaterial 

Första 
lakvattnet 

Halterna 

Lakvatten
volym 

Inverkan på 
totalutlakad 
mängd 

Sprickutlak
ning 

l t ! ! ! l 

~ 
GENOMSTRÖMNINGS

UTLAKNING 

Ytutlakning = Y 

Diffusionsförsök-ULP 

2-7 veckor 

Fasta täta provkroppar, 
plastiska täta produk
ex färgavfall 

Genereras år 1, utlak
ningen startar omedel
bart 

Minskar mycket kraftigt 
initiellt. Ökad D 
och C ger högre e 
halte~ 

Ju lägre K, desto 
större volym. Begränsas 
av klimatet 

Inverkar då K i 5·10- 9 

m/s. Dominerar då 
K i 1-10-1° m/s 

Metoden medger beräk
ning av utlakning från 
sprickor 

YTUTLAKNING 

Genomströmningsutlakning = G 

Skakförsök (enligt sk ENA
modellen) 

1-4 dygn, ENA-försök (kommer att 
modifieras) 

Löst lagrat material i jord
fraktion 

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

Höga initiella halter. Minsk
ningen följer skakförsökets 
uppmätta halter vid olika 
L/s-kvoter 

Ju högre K, desto större volym. 
Begränsas av klimatet 

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

Kan ej simulera sprickutlakning 

GENOMSTRÖMNI NGSUTLAKN ING 

OCH 
YTUTLAKNING 

Figur 5.9: Vilken typ av utlakning som erhålls från en deponi beror av 
det deponerade materialet och/eller täckskiktets täthet mot 
vatten. (ref 9) 
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6. VERTIKALDRÄNMODELLEN - LABORATORIEFÖRSÖK 

6.1 Modellbeskrivning 
Deponeringsmodellen syftar till att styra eller leda vattnet i dräner 
eller permeabla material som omger avfallet. Genom att minska uppe
hållstiden för vattnet ovan avfallet minskar nettoinfiltrationen till 
avfallet. På detta sätt avses utlakningen från avfallet att minska. 
Denna deponeringsmodell kan ungefärligt beskrivas som deponering i 
block (blockdeponi) med omgivande permeabela material eller som en mo
nolitisk deponi med dräner inuti deponin. De vertikala dränerna är 
tänkta att antingen borras upp ur befintligt avfall eller tillskapas 
genom rör- eller dränmaterial i plast, plåt, betong etc. 

6.2 Försöksuppläggning 

I syfte att studera ovan nämnda modeller har två olika principförsök 
genomförts. 

Försök A innebär en studie av "blockdeponin" eller vertikaldrän
modellen och innehåller två delförsök, ett med en "lågpermeabel" rest
produkt(K=4·10-"m/s), ett med en "högpermeabel" restprodukt 
(K=8 · 10- * m/s) . 

Restprodukten blandades med vatten till en slurry och göts sedan i en 
cylinder. I delförsök 2 iblandades sand i slurryn för att på så sätt 
tillskapa ett block med högre permeabilitet. De gjutna blocken place
rades i en cylinder fylld med sand. Via en slangpump pumpades vatten 
(pH=4, avjoniserat destvatten) till blockdeponin med ett flöde av ca 2 
ml/tim. Avdunstning från sanden förhindrades med plasttäckning. Lak
vattnet samlades upp och analyserades.se figur 6.1. 

FR~N SLANGPUHP 2 ml/h 

å=1 (}3 mm H=3 l14 rrllll 

d=S ~ rrun H=95 mm 

STABILISERAD RESTPRODUKT 

SAND 
- : : : : : : : Ct-:--

TRATT 

UPPSAMLIHGSKARL 

Figur 6.1: Försöksuppställning för försök A block i sand. 
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Försök B innebar en studie av dräners funktion i en restprodukt. Även 
här gjordes två delförsök. I försök B:1 användes samma restprodukt som 

försök A:1, dvs rökgasreningsprodukt utan sandtillsats. På motsva
rande sätt är restprodukten i försök B:2 samma som i försök A:2. En 
cylinder 0=103 mm H=300 mm göts till brädden. Centralt placerad göts 
en centralt placerad plastcylinder 0=19 mm in vertikalt. Efter att 
provet härdats togs plastcylindern bort och ett centralt hål/drän hade 
tillskapats vilket fylldes med sand. 

Ändytorna paraffinerades för att förhindra genomströmning av hela prov
kroppen. Vattnet som tillfördes via en slangpump med flödet 2 ml/h 
samlades upp och analyserades. Totalt pågick försöken i 2330 timmar, 
vilket per försök innebar ca 4,5 1 vatten som pumpats in till block
deponin respektive sanddränerna, se figur 6.2. 

FR2H SLANCPUMP 2 ml./h 

h=304 mm 

RESTPRODUKT 

Figur 6.2: Försöksuppställning till försök B - Sanddräner i avfall. 
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Tabell 6 .1: Försöksuppläggning 

Försök Beskrivning Restprodukt Hydraulisk Exponerad Studerade 
konduktivitet yta (cm2 ) parametrar 
(m/s) 

A:1 Block i sand Rökgasrenings- 4·10- 7 

050mm h=100mm produkt "Lågpermeabel" 196 pH, }{' Pb,Cl 
Zn, Cr, Na, 

A:2 Block i sand Rökgasrenings. 8·10- 7 190 -"-
050mm h=96mm produkt med "Högpermeabel" 

sandtillsats 

B:1 Sanddrän Rökgasrenings- 4·10- 7 181 -" -
019mm h=304mm produkt "Lågpermeabel" 

_tt_B:2 Sanddrän Rökgasrenings- 8·10- 7 176 
019mm h=295mm produkt med "Högpermeabeltt 

sandtillsats 

6.3 Resultat 

I samtliga försöksserier har en identisk restprodukt använts modifie
rad i två försök genom inblandning med sand. Den för vatten exponerade 
restproduktytan är av samma storleksordning för de olika försöken 
{176-196 cm2 ), vilket gör försöken jämförbara. Försöken startades i 
oktober 1988 och slutfördes i januari 1989. 

6.3.1 Försök A - Block i sand - Vertikaldränmodellen 

Under ett initiellt skede av försök A:1 och A:2 har en magasinering av 
vatten skett i dels sand, dels i blocken. Det första dränagevattnet 
har uppträtt efter 250-300 timmar vilket motsvarar en magasinering av 
ca 400 ml vatten (se figur 6.3). Under försökets gång har magasinering 
och avdunstningstermen ökat till ett slutvärde av 800 (A:1) respektive 
1000 ml (A:2). Då avdunstningen i uppsamlingsbägare torde vara iden
tisk kan den större magasineringen i A:2 sannolikt hänföras till san
dinblandningen och en högre kapillär transportförmåga. 
Samtliga lakdata och flödesdata redovisas i figur 6.4 och 6.5. 

Försökens vattenbalans. 

Totalt har 3500-4000 ml lakvatten bildats. Då vattnet tillsätts i 
sanden centralt ovan blocken och strömningen huvudsakligen är gravita
tiv motsvarar det bildade perkolatet 1800-2050 mm nederbörd dvs ca 6 
års nettonederbörd. 

Blockens hydrauliska konduktivitet är relativt hög 4-8·10- 7 m/s. Med 
en porositet om n=50% samt en gradient=l passerar en vattenfront från 
toppen till botten på cylinderblocket (h=100mm) på 17-35 timmar. Då 
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permeabiliteten skiljer en faktor 2 kommer blocket i försök A:2 att 
penetreras med den dubbla volymen vatten mot blocket i A:1 om permea
biliteten är begränsande. Idealt kommer under hela försöket följande 
L/S-förhållanden (Liquid/Solid) att uppnås: A:1 - L/S=26, A:2-L/S=52, 
vid Qd=l,3 ton/m3 • Dessa L/S motsvarar en perkolerande vattenvolym av 
6,5 1 respektive 13 1. Den faktiska perkolationsvolymen uppgick till 
3,5-4,0 1, vilket visar att permeabiliteten ej varit begränsande. 
Permeabilitetsvärdena talar för att utlakningen i princip varit 
genomströmningsutlakning. 
Den specifika utlakningen av klorid är i försök A:1 3-13 g/m2 · dygn, 
i försök A:2 0,5-0,2 g/m2 · dygn, vid tidpunkten 50-70 dygn efter 
försökets start. ULP-försök på stabiliserad rökgasreningsprodukt visar 
på en utlakning av 0,4 g/m2 · dygn efter 14 dygn. Bly utlakas i prov 
A:1 och A:2 med ca 0.4g/m2 · dygn under de första dygnen. Detta är av 
samma storleksordning som utlakningen av bly sker i ett renodlat ULP
försök med rökgasreningsprodukt. Dessa data tyder på att utlakningen 
delvis haft karaktären av genomströmningsutlakning delvis som ytut
lakning. De högre halterna av klorid och bly i prov A:1 som är något 
tätare kan förklaras med ett högre fastfasinnehåll av klor och bly 
(ingen sandinblandning). 

Analysdata av klorid, bly och konduktivitet tyder på att stationära 
förhållande närmas (jämför data vid 1100, 1700 respektive 2300 timmar) 

6.3.2 Försök B - Sanddräner i restprodukt 

Vid demontering av försök B:1 och B:2 upptäcktes en igensättning med 
paraffin i försök B:2 vid nedre dräneringsmynning. I vilken omfattning 
denna har utgjort en fördämning är oklart. Det framgår av figur 6.6 
att responsen på det minskade inflödet vid 1100-1500 timmar släpar 
efter vilket sannolikt är en funktion av partiell igensättning. 

I försök B:1 och B:2 har en magasinering skett initiellt under 575 
timmar (B:1) resp. 840 timmar (B:2). 

Magasinerings + avdunstningsvolymen ökar i försök B:1 från 1200 ml 
till 1500 ml, medan den för försök B:2 är konstant 1450 ml. Den i 
försök B:2 konstanta magasinering + avdunstningsvolymen tyder på att 
avdunstningen kan försummas. Den registrerade skillnaden mellan in
och utflöde till försöket blir därmed en ren magasinering. Stationära 
förhållande med avseende på vattenmättnad i restprodukten har uppnåtts 
snabbare i försök B:2 där inblandning av sand har gjorts. 
Samtliga lakdata och flödesdata redovisas i figur 6.7 och 6.8. 
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In- och utflöde samt magasinering vid försök med block 
sand enligt vertikaldränmodellen. Försök A:1 (utan 
sandtillsats) överst, A:2 nederst. 
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6.4: In- och utflöde samt magasinering vid försök med sanddräner, 
i försök B:1 (ingen sandinblandning i omgivande restprodukt) 
samt försök B:2 (sandinblandning i omgivnade restprodukt}. 
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Figur 6.5: Redovisning av analysdata från försök A:1 - Block i sand, 
där restproduktens permeabilitet varit 4·1O-*m/s. 
Obs! Olika skalor. 
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Figur 6.6: Redovisning av analysdata från försök A:2 - Block i sand 
där restproduktens permeabilitet varit 8-1O-*m/s 
(sandinblandning). Obs! Olika skalor. 
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KOMMENTARER TILL FIGUR 6.5 och 6.6, FÖRSÖK Al OCH A2. 

pH - Variationsbredd i försök A:1: 11.2-12.3 
Variationsbredd i försök A:2: 10.9-12.8 
Sandinblandningen har dels givit en större variationsbredd, dels 
under försökets första 200 timmar ett högre pH=12.5 jämfört 
med pH=11.5 utan sandinblandning. 

Cl- - Det saknas tyvärr analys för försök A:1 - 250 timmar, observera 
vidare att c1- anges i g/1. 
Utlakningen minskar med sandinblandningen med en faktor 10. 

K - Initiellt i försöken är ledningsförmågan densamm, ca 100 ms/cm. 
Med sandinblandning sjunker ledningsförmågan kraftigt från 100 
till 10 ms/cm på ca 200 timmar. Slutvärdena är av samma stor
leksordning, ca 1 ms/cm. 

Pb - Utlakningen minskar med sandinblandning 

Na - Utlakningen minskar med sandinblandning 

Zn - Utlakningen ökar något med sandinblandning 

Cr - Utlakningen ökar något med sandinblandning 

KOMMENTARER TILL FIGUR 6.7 OCH 6.8, FÖRSÖK B1 OCH B2. 

pH - Variationsbredd i försök B:1: 11.3-12.3 
Variationsbredd i försök B:2: 11.0-11.7 
Generellt erhölls ett läge pH vid sandinblandning (B:2) vilket 
är det omvända förhållandet jämfört med försök A. 

Cl- - Kloridhalterna är mycket höga i båda försöken ca 45000 mg/1 
(B:1), 75000-120000 mg/1 (B:2). Utlakningen är högre med sandin
blandning, sannolikt beroende på nämnda igensättning. 

K - Den initiella ledningsförmågan är av samma storleksordning som 
försök Amen behålles på en hög nivå under hela försöket (jfr 
kloriderna) 

Pb Utlakningen är högre i försök B:2, sannolikt beroende på igen
sättning (paraffinplugg). Blyutlakningen i försök B:1 är hög 
{>100 mg/1) under hela försöket. 

Na Utlakningen i försök B:1 är hög under hela försöket, ingen 
kraftig minskning med tiden kan noteras. 

Zn - Halterna är av samma storleksordning som i försök A. Med hänsyn 
till de i försök B övriga höga koncentrationerna är zinkut
lakningen avvikande och låg. 

Cr - Ingen större skillnad kan noteras mellan försök A och B. Ut
lakningen avtar med tiden. 
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Figur 6.7: Redovisning av analysdata från försök B:1 - Sanddrän i 
restprodukt (ingen sandinblandning). Obs! Olika skalor. 
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Figur 6.8: Redovisning av analysdata från försök B:2 - Sanddrän i 
restprodukt (sandinblandning). Obs! olika skalor. 
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Vattenbalans 

m3 m3Restproduktvolymen i försök Bär ca 2400 mot 200 i försök A dvs 
ca 10 ggr större. Magasineringsvolymen har följdaktligen blivit större 
vilket avspeglar sig i figur 6.4. Som tidigare nämnts har en oavsiktlig 
igensättning av försök B:2 lett till en fördröjning i responsen mellan 
in- och utflöde. Den i själva dränen inpackade sanden har en permeabi
litet av lägst 10- 7 m/s. Skillnaden mellan dränens och restproduktens 
hydraulisk konduktivitet är alltså ca 1000 ggr. Topp- och bottenskikt 
av sanddräncylindern har tätats för att undvika konvektiv strömning. 

Lakningskaraktäristika för försök A (block i sand) respektive försök B 
(sanddrän) skiljer sig markant åt. Lakvattenhalterna är högre i sandd
ränförsöken för klorid il000 ggr och bly i2000 ggr. pH-värdena är i 
stort identiska. Som en följd av stora skillnaden i kloridutlakningen 
är ledningsförmågan avsevärt högre i försök B. Som tidigare nämnts är 
den mättade hydrauliska konduktiviteten i blocken ca 10- 7 m/s vilket 
talar för en konvektiv transport till skillnad från sanddränsförsöken 
där en konvektiv transport sökt undvikas. Att döma av lakningsresulta
ten gäller det motsatta förhållandet. En konvektig transport i rest
produkten har sannolikt skett i försök B. Följande förklaringsmodell 
kan användas: 

Vattnet tillförs sanddränen initiellt. Till följd av stora skillnader 
i vattenbindningstryck kommer en kapillär omättad transport att ske 
från sanddräner till omgivande material. Denna transport kommer att 
upprätthållas till jämvikt i vattenbindningstryck råder. Då rätt kapa
citet dvs ca pf=2 nås dräneras vattnet genom både sanddränen och om
givande material. Vattentransporten kommer i båda fall att vara omät
tade. Från figur 6.9 erhålls vid pF dvs 1 m.v.p en vattenhalt på ca 3% 
för sand och 36% för morän (motsvarar restprodukt med K=l•10- 7 m/s). 
Används dessa vattenhalter i figuren för omättad hydraulisk kondukti
vitet erhålls för sand vid 3%, K~10-11 m/s samt för morän vid 36%, 
K~10- 9 m/s. Således är restproduktens (morän) omättade konduktivitet 
högre än sandens. 

Vi får således ett allmänt förhållande vid omättade jämfört med 
mättade förhållanden med avseende på vattentransporterande förmåga. 
Ändras vattenhalten i sand och restprodukt kommer momentant den omät
tade konduktiviteten att förändras. Kvalitativt bör dock ovan analys 
gälla och måste tas hänsyn till då eventuella dräner tillskapas. 
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hydrauliska konduktivitet. 

6.3.4 Slutsatser 

Följande slutsatser gäller för försöken. 

Block i sand - försök A 

* En magasinering av vatten sker tills vattenbindningstrycken ut
jämnas och fältkapacitet uppnås. 

* Halterna avtar relativt kraftigt under försökets gång. 

* Sannolikt har utlakningen förelegat som genomströmningsutlakning 
till följd av relativt hög permeabilitet (4-8·10- 7 m/s) 

* Sandinblandningen ger högre permeabilitet och lägre lakvattenkon
centrationer. Sandinblandningen ger lägre halter i fastfas vilket 
måste bearbetas vid utvärderingen. 

* Stationära förhållande tycks ha uppnåtts vid 1500-2000 timmar (se 
lednings förmåga) 
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* Den uppmätta permeabiliteten har ej varit tillräckligt låg för att 
åstadkomma en ren ytutlakning. 

* Deponering av block i sand där blockens permeabilitet är sådan att 
genomströmningsutlakning uppkommer i blocken innebär ingen gene
rellt ökad utlakning i förhållande till monolixx deponering. 

I de fall då blockes mättade hydrauliska konduktivitet är avsevärt 
lägre il·l0- 9 m/s erhålls i huvudsak enbart ytutlakning. Utlakningen 
kommer då att vara proportionell mot den exponerade arean. En monoli
tisk deponi med högre volym/area-förhållande ger därför generellt en 
lägre utlakning jämfört med blockdeponin. 

Sanddräner - försök B 

* Omgivande restprodukt har magasinerat vatten tills jämvikt i vat
tenbindningstryck har uppmätts mellan sanddrän och restprodukt. 

* Klorid- och blyhalter är mycket höga under hela försöket. Resulta
ten tyder på en konvektiv transport och utlakning 

* Vid aktuella vattenhalter är sannolikt den omättade hydrauliska 
konduktiviteten högre eller av samma storleksordning i rest
produkten jämfört med sanden. Sanddränen kommer under sådana för
hållande att fungera, inte som en kanal dit flödet koncentreras 
utan som en kanal varifrån flödet sprids till omgivande rest
produkt. Det skall således påpekas att dränens tänkta funktion 
under vissa förhållanden kan vändas till det motsatta. Vid nytt
jande av dräner bör beräkningsexperter på omättad strömning kon
sulteras för att klarlägga funktionen. 
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