Distribuert i Norge av NOVATEK A.S Postboks 13, 1481 Hagan, Tlf 22723540, novatek.no

SIBELCO BLUEGUARD
ADSORBSJONSMIDDEL FOR
TUNGMETALLER OG FOS FOR

HVA ER BLUEGUARD?
I løpet av de siste 10 årene har materialet Blueguard
- en ny adsorbent for tungmetaller og fosfor – sett dagens lys.

Bluegards vesentligste
fordeler er:
- NATURLIG MINERAL
- AKTIVERING SKJER VED ENKEL KNUSING
- INGEN BRUK AV KJEMIKALIER

- HØY SYRE NØYTRALISERINGSEVNE
- HØY BINDINGSKAPASITET FOR
TUNGMETALLER

- HØY BINDINGSKAPASITET OGSÅ I
SALTVANN OG VED LAV PH

Bakgrunn
Blueguard G1-3 er et fint granulat
bestående av knust olivin samt kromfri
sement. Bergarten olivin stammer fra
jordens indre, og den utvinnes i hos
Sibelco Åheim i Norge. Åheims olivinproduksjon er ca. 3 millioner tonn årlig
ut av en global årsproduksjon på ca. 8
millioner tonn.
Gjennom de siste 100 årene har olivin
hovedsakelig
vært benyttet
i forbindelse med jern- og stålproduksjon samt i
metall støpeindustrien.
De
siste 10-15
årene er olivin blitt ekstra interessant som
et ledd i motarbeidelsen
av klimaendringer; herunder fjerning av CO2 fra
atmosfæren og av tungmetaller og fosfor fra
forurenset vann. Blueguard G1-3 er
spesielt utviklet til fremstilling av gjennomstrømningsfiltre til rensing av vann for tungmetaller og fosfor.

Rense effekt
- ENKLE ROBUSTE ANLEGG MED LANG
VEDLIKEHOLDELSESFRI LEVETID

- PERMANENT KJEMISK BINDING
AV TUNGMETALLENE
- BRUKT BLUEGUARD KAN DEPONERES
SOM INERT AVFALL
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Blueguard har demonstrert meget høy
renseeffekt – både i laboratorietester og i
praksis. Laboratorieforsøk med diverse
tungmetaller og fosfor påviser mellom
95% og 99% renseffekt.
Det er
etablert mange anlegg (både pilotanlegg
og kommersielle
anlegg)
som håndterer “riktig
spillvann”,
dvs.
reelt forekommende
kompleks
forurensing med
mange
forskjellige,
simultant forekommende
forurensingskomponenter; herunder
tungmetaller,
men også oljer, såper og lignende. I disse
anleggene
ligger renseffekten
av
Blueguard som oftest over 95%, og er
ikke særlig påvirket av salter eller lave
pH-verdier. Se tabell 1 på side 8 for
nærmere informasjon. Blueguard virker på
tungmetallioner

samt fosfationer i vannet. Virkningen
skjer som en kombinasjon av felling
og adsorption og er meget
spesifikk overfor tungmetaller og
fosfor. Hverken effekt eller kapasitet
påvirkes vesentlig av høyt
saltinnhold og høy ionebelastning.

Kapasitet
En spesifik mengde adsorptionsplasser er til rådighet for binding av
tungmetaller og fosfor, hvorved det
er en øvre grense for, hvor mye
tungmetall 1 kg Blueguard kan binde.
Kapasiteten er varierende, og avhenger av hvilket tungmetall det dreier
seg om, samt av hvor mange
andre tungmetaller det er til stede.
Blandt de tilstedeværende tungmetaller vil det forekomme “konkurrence” om de tilstedeværende
adsorpsjonsplasser. Det er målt
kapasiteter opp mot 5-6 kg tung-

metaller pr. kg Blueguard, men også
ned til 30 g. under de uheldigst tenkelige omstendigheter.

Oppholdstid
I utgangspunktet anbefales en
oppholdstid på 15 minutter. Dette
sikrer en høy rensegrad for alle
tungmetaller – også når det
forekommer mange forskjellige
tungmetaller samtidig, samt når
konsentrasjonen er meget varierende. Altså en meget robust
løsning. Det er mulig å redusere
oppholdstiden ganske vesentlig i
noen tilfeller – se tabell 2 på side
11.
For
ganske
mange
av
tungmetallene vil det være mellom 85% og 95% rensing allerede
etter 1 minutt. Å redusere
oppholdstiden vesentlig krever dog
et grundig forarbeide, for å fastslå
variasjonene i spillvannet.

Deponering av
brukt Blueguard
Blueguards adsorpsjonstype er en
kjemi sorption, det vil si en kjemisk
binding av tungmetallet til olivinmineralet. Det betyr, at der ikke
skjer noen nevneverdig utvasking av tungmetall fra brukt olivin,
heller ikke ved lav pH (se tabell
4, side 12). Brukt Blueguard
klassifiseres som inert avfall klasse 0
(IA0).

3

BAKGRUNN OG
VIRKEMÅTE

Den aktive substansĞŶ i Blueguard
Blueguard
er
er et
et
er knust
knust olivin.
olivin. Olivin
Olivin er
grønĂŬƚŝŐ silikatmineralĞ
),
grønĂŬƚŝŐ
(SiO2),
ƐŽŵ inŶeholder
inŶeholder magnesium
magnesium og
og
jern,
og har
kkũemiske
emiske
jern, og
har den
den generelle kũ
Hvis
formelĞŶ (Mg,
(Mg, Fe)Fe)- 2SiO4.. Hvis
olivin
olivin kun
kun inŶeholder
inŶeholder magnesium
magnesium
4
), benĞvnes
benĞvnes den
den forsteͲ
(Mg2SiO ),
rite, og hvis den kun inŶeholder jern
jern
rite,oghvisdenkuninŶeholder
), benĞvnes
benĞvnes den
den fayalit.
fayalit.
(Fe2SiO4),
Normalt
Normalt vil olivin
olivin inŶeholde både
både
magnesium
magnesium og
og jern
jern i en
eller
eller anŶen
anŶen blanding,
blanding, og
og man
man
vil
vil angi
angi den
den kũemiske
kũemiske sammensĞtning
“% forsterit”
og
mensĞtning ii“%
forsterit”og
“%
ffor eksempel
“% fayalit”:
fayalit”: for
eksempel FoFo-
eller Mg1,8Fe0,2.. Olivin90Fa10
10 eller
en,ƐŽŵbruŬesiBlueguard,
en,
ƐŽŵ bruŬes i Blueguard, er
er
fraÅheimiNorge
fra
Åheim i Norge og
en Fo93Fa7,, dvs.
er en
93% Fosterit og
og 7%
Fayalit.

Trondheim

Åheim

Bergen
Oslo

Stavanger

Aktiveringen aǀ
aǀ olivinen
olivinen skũ
k er ved
Aktiveringen
skũer
ved ĊĊ
knuse
knuse mineralet
mineralet ned
ned til
til en
en meget
meget fin
fin
kornstørrelse.
Ved knusningen skaƉes
kornstørrelse.VedknusningenskaƉes
en
og deren stor
stor mĞngde
mĞngde brudĚflaƚer
brudĚflaƚer og
med også en stor mĞngde posiƐũoner
medogsåenstormĞngdeposiƐũoner
med ladningsunderskudĚ
ladningsunderskudĚ eller
eller –overmed
skudĚ. Det
Det er
er disse
disse elektrisk
elektrisk ladede
ladede
skudĚ.
posiƐũoner, som
som også
også kalůes
kalůes adsorpƐũposiƐũoner,
onsplaƐser, ƐŽŵ virkersombindingsvirker som bindingsonsplaƐser,ƐŽŵ
stederforioneropƉløstivanŶ.
steder for ioner opƉløst i vanŶ.

Strukturelt består
olivin aǀ en
olivin
en SiO4
ttetraede
eettraede (pyramide) med
et Ɛentralt plaƐƐert
et
siliƐium
(Si), omŐŝƚƚaǀ4
siliƐium(Si),omŐŝƚƚaǀ4
ŽŬƐŝĚ(O).Figur1.ǀŝƐĞƌ
ŽŬƐŝĚ(O). Figur 1. ǀŝƐĞƌ
en SiO4 tetraede.
SiliƐium er
SiliƐium
er tetravalent,dvs.
tetravalent, dvs.
den har en elektrisk ladning på
+4. ŽŬƐŝĚ er
er divalent,
divalent, dvs.hvert
dvs. hvert
+4.
ŽŬƐǇŐĞŶ atom
atom har en
en ladningpå–2.
ladning på –2.
Samlet setƚ har SiO44 tet-raeden
SamletsetƚharSiO
et elektrisk ladningsunderskuĚd
på –4,
–4, SiO444-.
-.LadningsLadningsderskuĚd på

o2Si4+

o2-

underskuddet uƚlignes
uƚlignes ved,
ved, at
at
underskuddet
o2hver
tetraede omgis
omgis aǀ 4
4 Fe2+
Fe2+ eller
eller
hver tetraede
Mg2+ ioner;
ioner; en
en midtpå
midtpå hver
hver aǀ de
de 4
4
Mg2+
o2uƚgũør
trekanter,
ƐŽŵ
uƚgũør
SiO44 Figur 1: Kilde: Physical Geology, Second
2+
2+ Adapted Edition, Karla Panchuk.
tetraeden. Disse
tetraeden.
Disse Fe2+
eller Mg2+
eller
ioner danner
ioner
danner samtidig
samtidig ”bro”
”bro” til
til en
en
nabo SiO44 tetraede,
tetraede, og
og deƚ dannes
dannes
nabo
således
et sammenhĞngende
således et
sammenhĞngende gitter
gitter
2+2
2+2
av skiftvis
SiO 444- tetraeder og
SiO
og Fe
Fe

eller
eller M

ionionerer (Se f i gur 2)
olivinmiolivinmineraneralleett
elekelektritrisskk
nnƆƆǇǇttrraaltlt,,
memenn vedved ,ter, ssprprĞĞkkkkeerr,,
brbrududĚĚflflaaƚƚeerr,, elleellerr

Opad-peŬende
tetraede

Nedad-peŬende
tetraede

Mg2 - Ion

Figur 2: Kilde: Atlas of Rockforming
Minerals, Mackenzie & Guildford.
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Figur 3: Kilde: Dansand A/S
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Vannmolekyler har en ganske
spesiell egenskap, som er av.
gjørende for, hvordan tungmetaller
oppfører seg, når de er oppløst i
vann. Vannmolekylene er elektrisk
nøytrale,
dvs.
den samlede
elektriske ladning er 0. Dog er
ladningen for de enkelte

+

H

Akkurat som alle andre metaller
forefinnes tungmetaller som ioner,
dvs. atomer med en positiv elektrisk
ladning (Kation), når de er opløst i
vann. Antallet av positive ladninger
(valensen) bestemmer,
hvorledes
tungmetallet oppfører seg i vandig løsning. Mange tungmetaller
kan opptre med forskjellige valenser i vandig oppløsning og kan
dermed oppføre seg forskjellig fra
situasjon til situasjon – først og
fremst avhengig av pH verdien og
dernest redox potentialet.

vannmolekylene ulikt distribuert.
Det enkelte
vannmolekyl
blir
derfor polart, dvs. elektrisk nøytralt,
men med en positiv og en negativ
ende (se figur 3). Når en positiv
tungmetallion blir oppløst i polart
vann,
vil
vannnmolekylene
organisere seg i et lag omkring
ionen, med den negative enden
inn mot den positive tungmetallionen (se figur 4 ). Det er i
realiteten dette vannlag – også
kalt hydratiseringslaget – som
holder tungmetallet oppløst i vannet. Styrken av denne binding til
vannet er avhengig av:
Valensen
(=antallet av positive ladninger)
pH-verdien
(=antallet av syreioner i vannet)
Ionebelastningen
(=mengden av andre ioner i vannet)

-

Oppløsning
av
tung metaller

Figur 4: Kilde: Dansand A/S

Blueguard filtermateriale opptar effektivt
og naturlig store mengder tungmetaller
fra kontaminert vann uten senere å frigi
dem igen.
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ADSORPSJON OG
FE LLING
Når tungmetallene er gått i opløsning i vannet, er det to måter å få
dem ut igjen:

Magnesium

Figuren nedenfor illustrerer forskjellene.

Fysisk adsorpsjon

Adsorption = Å binde tungmetallet
til en partikkel med en binding, som
er sterkere enn bindingen til vannet.
Felling = Å la tungmetallet reagere
kjemisk med en motsatt (negativt)
ladet ione, så tungmetallet feller ut.

Begge ovenstående virkningsmekanismer er i spill ved olivin
adsorpsjon. Det virker på følgende
måte: Når det oppstår en bruddflate
ved knusing, vil der dannes både en
negativt ladet plass og en positivt
ladet plass, kald det en adsorpsjons
plass (se figur 5). Ioner, elektrisk
ladede atomer eller molekyler, som
er oppløst i vannet, tiltrekkes av de
elektriske ladninger til adsorpsjonsplassene: positive ioner (kationer) til
negative plasser og negative ioner
(anioner) til positive plasser. Styrken
av adsorpsjonen bestemmes bl.a. av
styrken
av den elektriske
bindingen, samt hvor godt den
adsorberede ionen passer inn i mineralstrukturen. Når styrken av bindingen mellom adsorpsjonsplassen
er større enn styrken av bindingen til
vannet, adsorberes ionen.
Det kan skilles mellom to former for
adsorption:
Kjemi sorption og fysisk adsorpsjon.
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SiO4 Tetraede

Magnesium med

en positiv ladning

SiO4 Tetraede med en
negativ ladning

Kjemi sorpsjon

Figur 5: Kilde: Dansand A/S

Kjemi sorpsjon avhenger av at ionene, som skal adsorberes, passer inn i
mineralets struktur, og at tiltrekningen mellem adsorbenten og tungmetallet er tilstrekkelig sterk til å
fortrenge hydratiseringslaget. Når
det er tilfelle, fås en sterk kjemisk
binding. Andre ioner (salter) som ikke
passer inn vil ikke kunne “stjele”
plasser på mineraloverflaten.
Fysisk adsorpsjon er langt mindre
selektiv (spesifik). Her forekommer
“fri konkurrense” om adsorpsjonsplasser mellom mange forskjellige
ioner. Ionene, som er til stede i
høyest konsentrasjon, vil også oppta
flest plasser på mineraloverflaten.
Ved fysisk adsorbsjon er dert ofte
også et vannlag (hydratiseringslag)
til stede omkring ionen, hvilket gir
en svakere binding.

Olivin

Figur 6: Kilde: Sibelco Group

Tungmetall bindingene til olivin er
av typen kjemi sorpsjon. Det gir
meget sterke bindinger, som er
vanskelig å løse opp. Dette betyr, at
tungmetaller, som én gang er blitt
bundet til Blueguard, ikke vaskes
ut igjen. Dette er årsaken til at
brukt Blueguard ikke blir til “farlig
avfall.

o

o

Figur 7: Kilde: Dansand A/S
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Som tidligere opplyst, er den aktive
substansen i Blueguard finknust
olivin. Olivinen, som forhandles
under navnet Blue- guard G3 – er
er en glimrende adsorbent, men
nærmest uigjennomtrengelig for
vann. Den er derfor velegnet til
impermeable barrierer eller som
kontaktfiltre, hvor vannet ikke skal
løpe gjennom, men snarere løpe
på overflaten i filteret. vanligvis vil
man dog i vannbehandlingssammenheng benytte et gjennom-

o

H

+

[H+]*[OH-] = konstant (10-14).
Det betyr at:
ͻlav pH = mange H+ = få OHͻhøy pH = få H+ = mange OH-

Blueguard G1-3

strømningsfilter, der filtermaterialet
skal ha en brukbar hydraulisk
ledningsevne. Blueguard G1-3 består derfor af finknust olivin, som med
hvit sement er bundet sammen til
korn i størrelse på 1-3 millimeter.
Dette materialet har en høy
hydraulisk
ledningsevne,
og
samtidig en meget stor indre
overflate, som sikrer en høy
konsentrasjon av adorptionsplasser, samt er velegnet til konstruktion
av
gjennomstrømbelastning.
ningsfiltre
med
høy
nin
ning
ni
ing
ngssffililtr
treg.
en
n
hø
h
øy
H
H
hydraulisk
hydr
hy
draulilisk
sk

o

Vann vil naturlig bestå av tre deler:
Vann (H2O), H+ (syreioner) og OH(baseioner). Vannet vil, populært
sakt, reagere med seg selv, og
danne
syreog
baseioner.
Konsentrasjonen av syreog
baseioner er samlet sett konstant:

Olivin har en meget høy syreadsorpsjonskapasitet, hvilket betyr, at den
kan binde mange H+ -ioner. H + ionene bindes – dog ikke særlig
sterkt – til de negative adsorpsjons
plassene på overflaten av SiO4tetradene. Dermed faller mengden
av H+ -ioner i vannet. Olivinen vil
altså forskyve likevekten i vannet
mot et høyt innhold av OH --ioner,
og dermed felle ut tungmetallene
som MeOH (metalhydroksider – se
figur 8).

H

Metallioner iallmindelighet –
og tungmetallioner i særdeleshet –
reagerer med OH- ioner, baseionen,
etter den generelle formel:
Men+ n(OH-) => Me(OH)n
Resultatet av reaksjonen er et tungt
oppløselig
metallhydroksid, som
vil bunnfelles,
eller
alternativt
forekomme som meget
små
partikler
– kolloider – som er
vesentlig
mindre kjemisk og
biologisk reaktive enn de oppløste
ioner. Tungmetalfellingen ses illustrt
på figur 7.

-

Felling

Figur 8: Kilde: Dansand A/S
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RENSEFFEKT
AV BLUEGUARD
Olivins virkning
ifm. forskjellige
stoffgrupper
Tungmetaller danner positivt ladede ioner, når de kommer i forbindelse med vann. Disse positive ioner tiltrekkes av de negativt ladede
adsorpsjonsplasser på olivinen, og
passer strukturelt sett godt inn i
SiO4 tetraeden. Resultatet er en
sterk, permanent
binding
og
dermed en riktig god adsorpsjon.

Halvmetaller og Fosfor. Både fosfor
og halvmetallene arsen og antimon
(av bekvemmelighetshensyn inkluderes både antimon og arsen ofte
i samlebetegnelsen ”tungmetaller”
– rent teknisk er det dog halvmetaller) danner, når de er oppløst i
vann, negativt ladede molekyler.
,F-eks fosfat og arsenikk 3Disse3-stoffer adsorberes derfor godt
av de positivt ladede adsorpsjonsplasser i olivin. Særlig fosfor
adsorberes godt. Alkalimetaller og

jordmetaller adsorberes ikke, og likeledes er der ingen adsorption av stoffer som nitrat, selen, klorid, fluor og
brom. Organiske stoffer adsorberes
normalt ikke av olivin, men noen forbindelser kan adsorberes i en viss
grad. F-eks noen organo- metaller,
PAH’er, og i en enkelt undersøkelse
også Glyphosat (Roundup).

Skjemaet under viser målte renseeffekter for Blueguard G1-3 i forbindelse med forskjellige forurensinger.

Tri-Butyl Tin.
TBT
Tri-Phenyl Tin.
TPhT
PAH 16

1,1

Renseevne:
Laboratorie
forsøk
96%

0,4

91%

10

87%

PVB 7

10

88%

Fosfat

10

<99,9%

Forurensing

8

Konsentrasjon
μg/l

Fosfat

20

73 - 87%

Fosfat

1.000

<99,9%

Kobber

10.000

98 - 99,9%

Kobber

1.000

<99,9%

Kobber

100

93- <99,9%

Aluminium

10.000

78%

Antimon

10

91 - 99%

Antimon

Renseevne målt
på etablerte
anlegg

98%

96%

96% (98 - 80%)
97%

10.000

80%

Arsenikk

10.000

95%

85% (88 - 54%)

kadmium

10.000

<99,9%

87% (96 - 70%)

kobolt

10.000

<99,9%

Krom

10.000

<99,9%

91% (97 - 54%)

Sink

10.000

<99,9%

98% (99 - 97%)

Bly

10.000

<99,9%

92% (96 - 88%)

Nikkel

10.000

<99,9%

90% (97 - 76%)

Mangan

10.000

<99,9%

97% (99 - 96%)

Kvikksølv

10.000

89%

Referensetil data for renseevne

Kapasitet: kg
bundede forureninger
pr. tonn Blueguard

16

16,ToveWium Andersen

2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, Farideh
Hamilton
15, Farideh Hamilton

0,145 - 0,196 kg/tonn

6,7 - 1,4 kg/tonn

4, 6, 7, 8, 9, 11
2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, Farideh
Hamilton

0,003 kg/tonn

11, 13, 12, 16, Farideh Hamilton
2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, Farideh
5,5 - 1,1 kg/tonn
Hamilton
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, Farideh
Hamilton
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, Farideh
Hamilton
4, 15, Farideh Hamilton
Tabel 1: Kilde: Dansand A/S

Forklaring til
skjemaet

og fullskala kommersielle anlegg. og pilotanlegg, og tallene i parentes
Anleggene er vidt forskellige, men angir henholdsvis 75% fraktilen
alle håndterer reelt forekom- og 25% fraktilen (for PAH, fosfor og
Renseevnen ved laboratorieforsøk er mengde spillvann, som alltid er aluminium angis kun et middeltall,
målt etter standarten EN/DS 12457, langt mere komplekst enn labora- da der er for få resultater til meningsmed L/S = 10, og t=24 timer. Kort toriemodellene. I spillvann fore- fyldt å angi fraktilene).
beskrevet lager laboratoriet en kommer adskillige
forskjellige I kolonnen merket “Referense til
oppløsning av et tungmetall i tungmetaller samtidig, og likeledes data for renseevne” er angitt
demineralisert vann, hvor pH holdes vil det være andre stoffer, salter, nummere på de casefiler, hvorfra det
konstant på ca. 7. Oppløsningen oljer, humussyrer, diverse organiske er
hentet
data
til
blandes med Blueguard G1-3, i stoffer samt såper til stede. kolonnen “Renseevne
målt
på
forholdet 1:10 (1 kg Blueguard til 10 Konsentrationene av de forskjellige etablerte anlegg” i tabellen. I noen
kg forurenset vann). Blandingen stoffene forekommer fra opp til tilfeller er det i videnskapelige artikomrøres i 24 timer, hvorefter en 11.000 μg/l ned til 1 μg/l, og pH ler laget tester på pilotlignende
vannprøve tas ut og analyseres. verdiene
varierer
fra
4,0-8,5, anlegg med reelt spillvann. I de
Kolonnen, som angir renseprosent, Oppholdstiden i filtrene varierer fra tilfellene er resultatene medtatt,
angir
mengden
av det 30 sekunder til adskillige timer. og forfatterens navn angitt. I den
forurenensede stoff, som er fjernet Filtrenes alder er også meget siste kolonnen merket “Kapasitet: kg
ved behandlingen.
forurensing
pr. tonn
varierende. Måleresultatene
fra bundet
disse
anleggene avspeiler den Blueguard” er angitt hvor mange
store variasjon, det er i filtrenes kilogram av en gitt forurensingsutforming og dimensjonering samt komponent, som kan bindes av 1
den mere kompliserte virkelighet, tonn olivin. Det kan være en ganske
For tiden er det etablert og installert som
spillvannet representerer i stor variasjonsbredde, da kapasiteten
mange renseanlegg med Blueguard forhold til de velkontrollerte ikke er et fast tall, men blandt annet
som adsorbent; herunder både laboratorieforsøkene. Resultatene er avhenger av tilstedeværelsen av
pilotanlegg
angitt som et middeltall for alle konkurrerende
tungmetallioner
målinger på etablerte anlegg
samt av pH-verdien.
(1) Låsby filteranlæg: Percolationsfilter til fjernelse af tung- (11) Kontaktfilter langs svært tungmetalforurenet vej.
(12) Deponi ved storranden, Hjerkin: Blueguard brugt som
metaller fra vejafløbsvand.
reaktiv barriere på et tungmetalholdigt deponi.
(2) Uniscrab Kolding: Perkolationsfilter til fjernelse af tung(13) Capping af forurenet Bundsediment i havne: Bluemetaller fra afløbsvand til metalskrotplads.
guard som barriere for at forhindre lækage til havet fra
(3) Aqua vejen: Reaktiv barriere/perkolationsfilter til fjernelforurenede bundsedimenter.
se af tungmetaller fra perkolation af vandgennemtræn(14)
Vandløb, brug af Blueguard som reaktiv bundsediment
gelig vejbelægning.
i tungmetalforurenet vandløb.
(4) Rensning af vand fra grundvandsafsænkning/bygge(15)
3M Slib Naxos/Goldermann associates studie af muligplads for tungmetaller før afledning til recipient.
hed for at immobilisere tungmetaller i grundvand fra
(5) Behandlingafafløbsvand fra bly- og zinktage (Göteborg).
et
gammelt deponi.
(6) Rensing af kølevand fra messingstøberiet ved Raufoss
(16) Forsøg med rensning af afløbsvand fra veje i Holland
Metall.
(TAUW).
(7) Blueguard til rensning af tungmetalholdigt afløb fra
(17) Rensning af minevand fra Folla-minerne.
kobbermine ved Tverrfjellet.
(8) Oppland Metal: Rensning af afløbsvand fra en elektro- (18) Filtermediertil rensning af afløbsvand for tungmetaller
– feltforsøg ved Steinsjøen skydeterræn.
nik- og metalgenbrugsfacillitet.
(9) Hjerkin Skydeterræn: Blueguard som adsorbent i et reak- (19) Matheide rechts Belgien.

Renseevne målt på
etablerte anlegg

tivt damanlæg, tungmetalforurenet vand.
(10) Rena Skydeterræn: Reaktiv barriere for tungmetalholdigt afløbsvand.
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Nærmere forklaring
av adsorpsjonsprosessen
Adsorpsjon er en prosess, hvor et
stoff– i tilfellet Blueguard dreier det
seg om ioner og sterkt polare
stoffer – som er oppløst i vannet,
binder seg til overflaten av et fast
stoff og dermed fjernes fra vannet.
Det er imidlertid ikke alle stoffer
som bindes like godt til overflaten.
Noen stoffer foretrekkes frem for
andre. Styrken, hvorhved de
enkelte stoffer foretrekkes, kalles
affiniteten, og rekkefølgen, i hvilken
de enkelte stoffer foretrekkes,
kalles affinitetsrekken. Dert er ikke
gjort spesifikke undersøkelser av affinitetsrekken for Blueguard, men
data – fra etablerte anlegg hvor det
er mange forskjellige stoffer til stede
samtidig – tillater et rimeligt skjønn
på affinitetsrekken:

Affinitetsrække for kationebytting:
Cu, Zn, Al, Mn > Pb, Ni, Cr> Cd, Hg,
>> H +
Affinitetsrekke for anionebytting:
PO4 > AsO4 >> OH
Adsorpsjon er en dynamisk likevekt.
Det vil i hvert gitt tidsintervall bli
bundet en viss (nesten) kon- stant
prosentdel av de ioner, som
befinner seg i vannet. Samtidig vil
der bli frigitt en (nesten) konstant
prosentdel av de ioner, s o m
tidligere er blitt bundet. Hvis
mengden av ioner, som bindes, er
større end mengden av ioner, som
blir frigitt, så sier man, at ionene har
affinitet for olivinen. Hvis antallet av
ioner, som blir
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bundet, er mye større enn antallet
av ioner, som blir frigitt, så er
affiniteten høy. Affiniteten styrer i
det store og hele, hvor mange flere
ioner som bindes, enn det blir frigitt.
Høy affinitet betyr, at det blir
bundet vesentlig flere ioner, enn
det frigis, slik at netto resultatet
blir en fjerning av ioner fra vannet.
Når det kun er én stype tungmetall
til stede, som i laboratorie- forsøk, er
likevekten uhyre enkel, og man får
ofte klare og entydige resultater. I
reelle spillvannstrømmer er det som
hovedregel flere forskjellige slags
tungmetaller til stede. Disse har
forskjellig affinitet, og forekommer i
forskjellige
kon-entrasjoner, som
ofte vil variere over tid. Hvis det for
eksempel
er
en
meget høy
konsentrasjon av et stoff med lav
affinitet, og
kun
en
lilten
konsentrasjon av stoffer med høy
affinitet, så vil olivinen ganske
sikkert foretrekke stoffet med høy
affinitet, men den vil ikke få sjansen
til å møte dem, da den hele tiden blir
presentert for stoffet med lav
affinitet. Der er et endelig antall
adsorpsjonsplasser til rådighet for
adsorpsjon, ettersom det oppstår
konkurrense
om
adsorpsjonsplassene Det er affiniteten og konsentrationen, som avgjør uufallet
av
konkurrensen.
Det
kalles
kompetitiv adsorpsjon.

Oppholdstid
For å sikre en høy rensegrad –
også for stoffer i lav konsentration
og/eller lav affinitet – skal en
viss minimums oppholdstid sikres.
Den an-

befalte oppholdstid i filteret er som
utgangspunkt 15 minutter. Konkret
kan filteret designes til lavere
oppholdstid, hvis rensekravet kan
reduseres, eller hvis det er snakk
om rensing av stoffer, som har en
meget høy affinitet til Blueguard,
uten tilstedeværelse av konkurrerende
ioner.
Adsorpsjonsprosessen tar tid. Tungmetall- eller
fosforionene skal finne fram til en
adsorptionsplass ved
diffusjon,
hvorefter de bindes. Den tid, vannet
oppholder seg i filteret (oppholdstiden), bestemmer derfor, hvor
lang tid ionene har til å finne en
plass og bli bundet. Der er forskjell
på, hvor lang tid de forskjellige
ioner bruker til å finne en plass.
Denne tiden er avhengig både av
konsentrasjonen (hvis det er
meget få ioner til stede, er antallet
av
ioner, som finner en plass
innenfor et gitt tidsrom, meget kort)
og av affiniteten (hvis affiniteten er
meget lav, er antallet av ioner, som
“hopper av igjen”, relativt stort.)
Ved laboratorieforsøkene er det
brukt en oppholdstid på 24 timer,
og det er all den tid, og mere til,
som selv ioner med lav affinitet, og i
lave konsentrasjoner, skal bruke. Det
kan tas som uttrykk for den
maksimalt oppnåelige rensing, og
som sådan gir det mening. Dog er et
filter med en oppholdstid på 24
timer i praksis ikke realiserbart. Figur
9
viser
sammenhengen
mellom oppholdstid og kontakttid i
et tenkt eksempel. Den maksimalt
oppnåelige rensegrad fastlegges i
et 24 timers laboratorieforsøk etter
DS/EN 12457.

Maks oppnåelig rensing(f.eks.92%)

90%
80%

Kravtilrensing75%

60%

Rensegradiforholdtilkontakttid

30%

1 min

5 min

10 min

15 min

24 timer

8minutter= Designetoppholdstid
Figur 9: Kilde: Dansand A/S

Ved en oppholdstid på 15 minutter
er det altid en adsorpsjon meget
tett på den maksimalt oppnåelige
for alle stoffer – uansett konsentrasjon,
affinitet og tilstedeværelse av eventuelt konkurrerende
ioner. Derfor er det i utgangspunktet den anbefalte oppholdstid. Det kan anses som “den
maksimale, realiserbare renseffekt”.
Såfremt kravet til renseffekten er
mindre (i det viste eksempelet
ovenfor 75%) kan oppholdstiden
reduseres til 8 minutter. Uover dette kan oppholdstiden reduseres
ved høye konsentrasjoner av ioner
med høy affinitet, hvis det ikke
samtidig er andre ioner tilstede.
Vi har gjort en konkret undersøkelse
av oppholdstidens innflytelse på
rensegraden (tabell 2). Som det
fremgår, kan det gi god mening å
teste lavere oppholdstider, men
man må være oppmerksom på at
man
mister
robusthet,
da
rensegraden
(hvis
konsentrasjonen endrer seg, eller hvis det plut-

selig forekommer konkurrerende
ioner) kan endre seg. Å redusere
oppholdstiden vesentlig krever et
grundig forarbeide for å fastslå variasjonene i spillvannet.
Substans

1
10
minutt
minutters
oppholds
oppholds
tid
tid
Arsenikk 15,5 (13,553,6 (49,818,5)
59,1)
Kadmium 97,2 (95,999,2 (98,498,4)
99,5)
Krom
96,2 (770193,5(43,998,4)
94,8)
Kobber
95,9 (74,896,6 (83,296,3)
97,4)
Nikkel
86,3 (71,599,7 (99,478,0)
99,8)
Bly
86,3 (84,891,9 (89,2Tabel 2 : Kilde:87,4)
Tove Wium Andersen,
92,5) ct:
AL ref.
nr 9
Sink
98,5 (98,199,8 (99,699,1)
98,8)
Fosfat
49,1 (43,897,7 (95,854,2)
98,8)

Robusthet overfor
lav pH-verdi og
høyt saltindhold
Blueguard er testet i sjøvann (saltvann) for å undersøke, om det også
kunne brukes som en reaktiv
membran over forurenset bunnsediment i havner. Resultatene
viste, at det grundleggende ikke var
forskjell på renseevnen i sjøvann og i
demineralisert vann. I motsetning til
mange andre adsorbenter,
er
Blueguards
renseeffekt
ikke
redusert ved høyt saltinnhold og
høy ionebelastning
Ved meget lav pH-verdi er det en
høy konsentrasjon av H + ioner.
H+ ionene kan binde seg til de
negative adsorpsjonsplasser på
tetraederne. Følgelig har
SiO4
Blueguard en høy syreadsorpsjonskapasitet,
som det fremgår av
tabell 3. Den høye syrebindingskapasiteten er derfor
uttrykk f o r
mengden av
adsorpsjonsplasser i Blueguard.
Affiniteten av H+ er imid-lertid meget
lav. Så selvom kosen-trasjonen av
dem er meget høy, vil
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det være tungmetallene, som alle
har langt høyere affinitet, som fortrinsvis bindes. Blueguard vil bevare
en meget høy renseeffekt overfor
tungmetaller, helt ned til en pH
mellom 4,5 og 5, og er som konsekvens også blitt brukt til rensing av
tungmetallforurenset gruvevann fra
f.eks Folla-gruppene (referanse nr.
17) hvor pH-verdien til tider har
vært nede på rundt 4 (se tabell 3).

Mineral

Kjemiskformel

Kalk

CaC03
CaMg(C03)2

Dolomitt

Kapasitet
Blueguard har, som beskrevet, et
endelig antall adsorpsjonsplasser,
der et endelig antall ioner kan
adsorberes. Kapasiteten betyr her,
hvor mange kilogram av et gitt
stoff, som kan bindes i 1 tonn
Blueguard. Når kapasiteten er
oppbrukt, skjer det ikke lenger
nogen rensing, men sammenlignet
med mange andre adsorbenter er
risikoen for peaking meget liten
for olivin. Kapasitet er ikke et fast
tall; det varierer for forskjel-

Densitet

Syrenøytraliserings kapasitet

g/cm3

mmolH+/g

mmolH+/cm

2,72

19,98

54,35

2,86

21,69

62,04

3

Magnesitt

MgC03

2,98

23,72

70,68

Forsterit

Mg2Si04

3,23

28,43

90,97

Plagioklas

CaAI3Si208

2,76

28,77

78,66

Enstatitt

MgSiO3

3,22

19,92

63,75

Tabel 3: Kilde: Sibelco Group
Substans

Utvasket
mengde

Utrystning
Demineralisert vann

Kolonne test Utrystning
Demineralisert
pH
vann

Kobber

mg/kg

0,2

Grenseverdi
er Inert
avfall Klasse
IAO
2,0

Krom

mg/kg

<0,05

0,5

Zink

mg/kg

0,1 - 0,2

4,0

Kobber

mg/l

0,030 - 0,040

0,06

Krom

mg/l

<0,01 - 0,016

0,1

mg/l

0,04 - 0,08

Sink

1,2

Aluminium

mg/l

0,44

ikke angitt

Kadmium

mg/l

0,01

0,02

Mangan

mg/l

0,05

ikke angitt

Nikkel

mg/l

0,01

0,12

Sink

mg/l

0,02

1,2

Tabel 4: Data sammenstilt fra Sibelco Group, Susanne Kull (ref. nr. 16) Dansk Affaldsforening ”Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald fra genbrugspladserne” 2014
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lige ioner. Som tommelfingerregel
følges kapasiteten og affiniteten ad,
således at jo høyere affiniteten for en
gitt ione er, jo høyere er også kapasiteten. Kapasiteten for en rekke
forskjellige tungmetaller og fosfor
er angitt i tabell 1 i kolonnen
“Kapasitet: kg bundet forurensing
pr. tonn Blueguard.”

Deponering av
brukt Blueguard
Når kapasiteten er oppbrugt, har
Blueguard
ikke
lenger
noen
brukbar renseeffekt. Dermed skal
det brukte materialet bortskaffes.
Blueguard er her helt spesiell, idet
adsorpsjonen, som foregår, er av
typen “kjemi- sorpsjon” – dvs. en
meget
sterk
og stort sett
uoppløselig binding. Det betyr, at
tungmetaller, som én gang er blitt
bundet, ikke vaskes ut igjen,
hvorved brukt olivin ikke blir “farlig
avfall”. Det er gennomført en rekke
forskjellige utlekkingingstester, dels
af Molab i Norge, dels av Susanna Kull
i forbindelse med en undersøkelse
for Slip/Naxos (Referense nr 15).
Utlekkingsingstestene
er
utført
både ved nøytral pH, og ved en sur
pH på ca.5 (se tabell 4).

I alle tilfeller er testene laget på Blueguardmateriale, som er mettet med
tungmetallblandinger (dvs. Blueguard, som har adsorbert alt det
tungmetall, den overhodet kan) og
deretter er den brukte massen
utvasket Det er brukt litt forskjellige
utvasknings/utlekkings prosedyrer:
– I kolonne 3 er det brukt utvasking etter EN/DS 12457, med L/S =
10, og t = 24 timer, hvor resultatet
er angitt i mg utvasket metall per.
kg tørstoff.
– I kolonne 4 er der brukt en utvasking i en kolonne med gjennomstrømning, etter CEN/DS 14405.
Resultatet er angitt i mg metall pr
liter vann.
– I kolonne 5 er der brukt utvasking etter EN/DS 12457, med L/S
= 10, og t = 24 timer, men vannets
pH-verdi er blitt senket til 5, og
resultatet er her angitt som en
konsentration i vannet fra utvaskingstesten.
– I kolonne 6 er de relevante grenseverdier for inert avfall, klasse IA0,
vist. Som det fremgår overholder
brukt Blueguard kravene og kan
derfor bortskaffes som inert avfall.

Tekniske/vitenskapelige undersøkelser
Siden ca. 2005 er interessen for olivin
og dens egenskaber som tungmetal- og fosforadsorbent steget. Først
og fremmest er utviklingen foregått i
Norge – hvor olivingruven ligger –
og det har været det norske
forsvarets bygningstjeneste, som
har vært pri-

mus motor i utviklingen. Siden ca.
2010 har interessen for olivin spredt
seg til Sverige, Danmark, Finland, Holland, Belgia og England,
hvor både universiteter og rådgivende ingeniører i stigende grad
undersøker og t e s t e r olivin i laboratorier, i pilotanlegg og i fullskala
kommersielle anlegg. Ovenstående
rapport er baseret på disse studier.
Nedenfor finnes en liste over den
anvendte litteratur. Denne litteratur
er – med enkelte unntak – fritt
tilgengelig, og vi fremsender den
gjerne på anmodning, likesom vi
gjerne fremsender de raportene,
vi har tilgjengelig

Bestilling av Litteratur og rapporter
Send en mail med angivelse af titel
og nummer på det materiale det
ønskes tilsendt samt en mailadresse
til: firmapost@novatek.no

Ytterligere
informasjon

ukes tid, og deretter vil kromlekkasjen opphøre. Det er ikke
utvasking av krom fra selve olivinen.
Der er utført adskillige målinger av
lekkasje av krom fra frisk (dvs.
inneholdende ureagert
sement)
Blueguard G1-3. Resultaterne ligger
fast
mellom 3 og 7 μg/l for
oppholdstider på de anbefalte 15
minutter. Til sammenligning er
drikkevannskravet for krom maks. 20
μg/l ved innløp til forbruker, og
maks 50 μg/l ved tappested.
Blueguard overholder med rikelig
margin drikkevannskravet.
Den ovennevnte sementbinder vil i
starten inneholde en del ureagert
sement. Denne sementen vil i løpet
av en ukes tid reagere, og deretter
opphører den pH-hevende effekt
av sementen. Olivinen har en høy
syre- adsorpsjonskapasitet, og virker av den grunn pH-hevende i
seg selv. Stigningen i pH-værdien
foregår imidlertid langsomt, og
innen for de anbefalte 15 minutters
oppholdstid vil pH-verdien ikke stige
til mere enn 7-8, når den initiale
utherding av sementen er ferdig.

I forbindelse med vurdering, om å
bruke olivin som reaktiv barriære
for forurenset bunnsediment i
havner, har Norwegian Institute
for
Water Research laget økotoksikologiske tester. Det ble ikke påvist
noen økotoksikologisk effekt.
Det er brukt hvit sement som
bindemiddel i Blueguard G1–3. Den
hvite sementen er kromfattig, men
desverre ikke kromfri. Det er fra
denne sementen målt utvasking av
krom, svarende til hva som er
vanlig for hvit sement. Uvaskingen
er et startproblem, og skyldes
primært
at det er ureagert
sement til stede. Sementen vil
reagere i løpet av en
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