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FÖRORD

Årligen återvinns stora mängder gamla asfaltbeläggningar. I de flesta fall utgörs binde-
medlet av bitumen men även stenkolstjära har tidigare använts som bindemedel eller
vidhäftningsbefrämjande tillsats och förekommer därför i äldre beläggningskonstruk-
tioner. Stenkolstjära innehåller ett antal hälso- och miljöfarliga ämnen och beläggnings-
material innehållande tjära har potential att klassas som farligt avfall från och med 2002.

I syfte att studera miljöpåverkan vid hantering, mellanlagring och återvinning av tjär-
haltiga beläggningsmaterial har ett FoU-projekt startats upp 2001 och som beräknas
pågå fram till slutet av 2002. Projektet behandlar följande frågor:

•  Lakstudier (både kolonnlakning och ytutlakningsförsök)
•  Kall och halvvarm återvinning med inblandning av bindemedel
•  Inventering, förprovning, provtagning
•  Rikt- eller gränsvärden för PAH
•  Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga material

Laboratorie- och fältförsök ligger till grund för bedömningen av de effekter på arbets-
miljö och omgivning som tjärhaltiga massor eventuellt kan medföra. Arbetsmiljöfrågor-
na behandlas i ett SBUF-projekt som bedrivs av entreprenörerna.

Föreliggande studie, som ingår i ett större projekt, behandlar ytutlakningsförsök på la-
boratorietillverkade provkroppar av återvinningsmassa innehållande stenkolstjära. I det
större projektet kommer även tre fältförsök att genomföras där arbets- och yttre miljö-
frågor studeras.

Lakstudien har bedrivits i nära samarbete mellan SGI och VTI. Provkropparna har tagits
fram av VTI, lakning av dessa provkroppar har utförts vid SGI, medan kemiska analyser
gjorts på ALcontrols laboratorium i Nyköping. Projektledare, som även skrivit denna
rapport, har varit Lennart Larsson SGI. Torbjörn Jacobson VTI har ansvarat för fram-
tagning av provkropparna. Inom projektet har därtill medverkat Britt Aurell SGI (utfört
själva lakningarna) och Lars Bäckman VTI (bistått Torbjörn).

Lakstudier på krossad asfalt har tidigare studerats inom MAS-projektet och 4 rapporter
finns publicerade. Förnyade studier har även utförts 2001 (se referenslistan). Effekterna
av mellanlagring har undersökts på ett större mellanupplag i Västernorrland. En första
rekommendation för hantering, mellanlagring och återvinning togs fram i SGI Varia nr
486, parallellt publicerat i VTI notat 49-2000.

Uppdragsgivare för projektet är Vägverket, Åsa Lindgren och Svenska Kommunför-
bundet, Carmita Lundin. I arbets- och referensgruppen för projektet deltar, förutom
uppdragsgivarna, även representanter för entreprenörer, kommuner, Vägverkets regio-
ner, konsulter, KTH och Previa.

Göteborg i februari 2002,

Lennart Larsson



3  (106)

SGI                            Varia 522                            2002-02-22                              1-0009-0590

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Sammanfattning ....................................................................................................................... 4

1. Inledning ....................................................................................................................... 5

2. Utförande ....................................................................................................................... 5
2.1 Material .................................................................................................................... 5
2.2 Totalhaltsbestämning av PAH .................................................................................. 7
2.3 Ytutlakning av PAH och akut-tox respons i genererade lakvatten .......................... 7
2.4 Förlustkontroll (kvantifiering av PAH-förlust i testuppsättning) ........................... 11

3. Resultat ..................................................................................................................... 12
3.1 Totalhaltsbestämning ............................................................................................. 12
3.2 Resultat från ytutlakning ........................................................................................ 13

3.2.1. Material Västerås-Utan ................................................................................ 13
3.2.2. Material Västerås-Bi .................................................................................... 14
3.2.3 Material Västerås-Cem ................................................................................ 15
3.2.4 Jämförelse Västerås-Utan, Västerås-Bi och Västerås-Cem ......................... 15
3.2.5 Utlakade maxhalter visavi löslighet ............................................................ 17

3.3 Potential för diffusion ............................................................................................ 18
3.4 Akut-toxicitet (Microtox) i lakvattnen ................................................................... 23
3.5 Microtox-respons v.s. PAH-utlakning .................................................................... 26
3.6 Förlustkontroll ....................................................................................................... 28
3.7 Ytutlakning av PAH, justerat m a p förluster i 0-prov ........................................... 28
3.8 Potential för diffusion efter kompensation för 0-provsförluster ............................ 31

4. Slutsatser ..................................................................................................................... 32

Referenser ..................................................................................................................... 34

Bilagor ..................................................................................................................... 35
Bilaga 1. Beskrivning av tillverkning av, och innehåll i, monoliter (VTI) ................................. 36
Bilaga 2. Data från ytutlakning av  material �Västerås-Utan� ................................................... 41
Bilaga 3. Data från ytutlakning av  material �Västerås-Bi� ....................................................... 53
Bilaga 4. Data från ytutlakning av  material �Västerås-Cem� ................................................... 69
Bilaga 5. Resultat från 0-provstest och härav justerade lakvärden ............................................ 85
Bilaga 6. Analysprotokoll ......................................................................................................... 100



SGI                            Varia 522                            2002-02-22                              1-0009-0590

4 (106)

SAMMANFATTNING

Målsättningen med studien har varit att undersöka huruvida utlakning av PAH förändras
genom inblandning av bitumen och bitumen + cement i valt tjärinnehållande vägbe-
läggningsmaterial. Vidare har målsättningen varit att undersöka om ytutlakning av can-
cerogena PAH och/eller övriga PAH från dessa material, med och utan inblandning,
eventuellt styrs av diffusion.

Till denna undersökning har VTI framställt tre provkroppar, sk monoliter. Grunden i
monoliterna har varit tjärindränkt grus från Västerås med en totalhalt 16PAH av 4,7
g/kg TS. Till delar av detta material tillsattes i ena fallet 3,5 % bindemedel i form av
bitumenemulsion och 3 % vatten och i andra fallet både 3,5 % bitumenemulsion och 2
% cement och 3 % vatten. I ett tredje fall tillsattes endast 3 % vatten till ursprungsmate-
rialet (referensprov). Av dessa tre blandningar framställdes tre monoliter med diameter
0,1 m och höjd 0,06 � 0,07 m. Vid processen värmdes inte materialen upp över rums-
temperatur. Bindemedlets temperatur var dock ca 60°C. Monoliterna härdades i 7 dygn
vid förhöjd temperatur (40 °C) innan de överlämnades till SGI för ytutlakning.

Jämfört med referensprovet resulterade inblandning av enbart bitumen i en avsevärd
reduktion, ungefär halvering, av ytutlakade summa cancerogena PAH men ingen nämn-
värd förändrad ytutlakning av summa övriga PAH, i båda fallen efter 64 dagars kumu-
lativ lakning.

Även inblandning av mix bitumen + cement visade efter 64 dagars kumulativ lakning en
ungefärlig halvering av ytutlakade summa cancerogena PAH, jämfört med referenspro-
vet. Emellertid erhölls en avsevärd ökning av ytutlakade summa övriga PAH med denna
bitumen + cement inblandning, jämfört med referensprovet. Ökningen har berott på
ökad utlakning av främst naftalen som i sin tur eventuellt kan delvis ha berott på högt
pH i utgående lakvatten genererat av cementen.

För materialet med tillsats av enbart bitumen uppvisade alla PAHer ingående i benäm-
ningen �summa cancerogena PAH� indikationer på diffusiv utlakning. Därtill erhölls
även indikationer på att flertal av de övriga PAHerna kan ha utlakats via diffusion från
detta material. Ytutlaknings-karakteristika för alla utom en av de PAHer som ingår i
begreppet �summa övriga PAH� från materialet med inblandning av bitumen + cement
indikerade att de var diffusionsstyrda.

Akut-toxisk undersökning (Microtox) av valda lakvatten indikerade högre toxicitet i
lakvattnen från material med bitumen + cement, jämfört med de två övriga materialen,
för vilka ingen större skillnad erhölls. Lakvattnen från dessa två övriga material bedöms
vara låg-toxiska - icke-toxiska vid jämförelse med lakvatten från avfallsupplag. Ingen
tydlig överensstämmelse mellan utlakade halter av enskilda PAH och akut-toxisk res-
pons erhölls.

Sammantaget synes inblandning av bitumen i tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial
ha stor potential att kunna reducera omgivningspåverkan orsakat av utlakade cancero-
gena PAH. Ytterligare tester på monoliter framtagna med förändrat mixinnehåll och
förändrade processbetingelser rekommenderas med målsättningen att finna optimal re-
duktion av ytutlakade PAHer.
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1. INLEDNING

Ökat antal volymer av tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial har på senare tid upp-
täckts i Sverige. Önskemål föreligger härav att bl a finna relevanta riktvärden för tjärin-
nehållande vägbeläggningsmaterial, inte minst då sådant material år 2002 definieras
inom EU som miljöfarligt avfall. I ett led i att försöka realisera dessa önskemål har i
föreliggande studie undersökts möjligheter att bestämma diffusionskoefficienter för
PAH från ett sådant material för prognosticering av framtida omgivningsåverkan genom
utlakning. Vidare har undersökts huruvida inblandning av bitumen och cement i valt
tjärinnehållande material skulle kunna minska omgivningspåverkan av PAH via utlak-
ning. Statens geotekniska institut (SGI) har härav på uppdrag av Vägverket, Svenska
Kommunförbundet och Kommunikationsforskningsberedningen, via Väg- och trans-
portforskningsinstitutet (VTI), utfört lakstudier på tjärindräkt grus och på modifierat
tjärindräkt grus.

2. UTFÖRANDE

2.1. Material
Till nedanstående undersökningar (totalhaltsanalys och ytutlakningar) har som bas an-
vänts ett och samma tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial. Ca 100 kg av detta mate-
rial, som har sitt ursprung från en villagata i Västerås, levererades till Väg- och trans-
portforskningsinstitutet (VTI) i slutet av 1999. Från detta har samlingsprov tidigare ta-
gits ut till kolonnutlakning. Materialspecifikation och resultat från kolonnlakningen är
presenterat i Larsson m. fl. (2000) (för jämförelse med andra material föreligger till dags
dato ytterligare undersökningar av tjärinnehållande vägbelägningsmaterial: Larsson,
2001a; Larsson, 2001b).

Av delar (samlingsprov) av kvarvarande material har nu VTI producerat tre olika mo-
noliter för ytutlakningstest. Tillverknings- och materialspecifikation ges i Bilaga 1 och
kan sammanfattas enligt följande. Den första monolittypen bestod endast av samman-
pressat ursprungsmaterial med tillsats av 3 % vatten och benämns nedan �Västerås-
Utan�. Den andra monolit-typen bestod av sammanpressad mix av ursprungsmaterial,
3,5 % bitumenemulsion och 3 % vatten. Emulsionens temperatur var 60 °C medan ur-
sprungsmaterialet höll rumstemperatur. Materialet benämns nedan �Västerås-Bi�. Den
tredje typen av monolit, kallad �Västerås-Cem� bestod av en sammanpressad mix av
ursprungsmaterial (rumstemperatur), 3,5 % bitumenemulsion, 2 % cement
(�Portlandcement�) och 3 % vatten. Bild 1 visar dessa tre färdiga monoliter, efter att
dessa härdats i 7 dygn vid förhöjd temperatur (40 °C +/- 1 °C). Vid ankomst till SGI
vägde �Västerås-Utan� 1,1405 kg, hade höjden 0,068 m och diametern 0,10 m.
�Västerås-Bi� vägde 1,1175 kg, hade höjden 0,065 m och diametern 0,10 m. Den tredje

Rapport

Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära.
Lägesrapport 2001.
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monoliten, benämnd �Västerås-Cem�, vägde 1,1303 kg, hade höjden 0,064 m och dia-
metern 0,10 m. Monolit Västerås-Utan innehade ca 20 vol-% hålrum, monolit Västerås-
Bi ca 13 vol-% hålrum och monolit Västerås-Cem ca 10 vol-% hålrum (Bilaga 1).

2.2. Totalhaltsbestämning av PAH
Det ursprungliga materialet, från vilket samlingsprov till både den tidigare utförda ko-
lonnlakningen och till de nu framställda monoliterna, har genomgått två olika totalhalts-
bestämningar m a p 16PAH och enskilda 16 PAH enligt följande. Den första bestäm-
ningen utfördes, i samband med kolonnlakstudier redovisade i Larsson m. fl. (2000), på
samlingsprov från upptagna massor. Provuttag och provsändning till analyslaboratorium
utfördes av Västerås kommun. Provberedning, extraktion och GC-analys utfördes vid
det externa laboratoriet Miljölaboratoriet i Nyköping AB (Milab, numera ALcontrol).
Enligt muntlig information (M. Jäger, Milab) användes som extraktionsmedel 60 %
cyklohexan / 40 % aceton. Den andra bestämningen utfördes även den på samlingsprov
av nämnda ursprungsmassor, men med annan provberednings- och extraktionsteknik,
enligt det rutinmässiga förfarande som används vid VTI för bestämning av bindeme-
delshalt i asfalt, men också vid återvinning av bitumen. På senare tid har även bindeme-
del till miljöundersökningar extraherats fram enligt detta förfarande. Metoden benämns
FAS Metod 404 och beskrivs i Bilaga 1. Kortfattat löses organiska ämnen upp från den
fasta fasen med lösningsmedel (xylen, GC-grade) under uppvärmning med återlopp-
skylning. Erhållet extrakt och lösningsmedel sändes därefter till ALcontrol för analys av
16PAH och enskilda 16 PAH.

Observera att totalhaltsanalyserna utfördes på samlingsprov av det ursprungliga tjärbe-
läggningsmaterialet, av vilket monoliterna producerades, och inte på själva monoliterna
(som förutom tjärmaterialet innehöll tillsats av bitumen och bitumen + cement, kapitel
2.1).

2.3. Ytutlakning av PAH och akut-tox respons i genererade lakvatten
Ovanstående beskrivna tre monolit-typer, �Västerås-Utan�, �Västerås-Bi� och
�Västerås-Cem� har genomgått ytutlakning m a p PAH. Lakförsöken har utförts på
SGIs ackrediterade laboratorium. Lakvattnen har där analyserats enligt Svensk Standard
med avseende på pH och elektrisk konduktivitet. Alla genererade lakvatten har analyse-
rats m a p 16PAH och enskilda 16 PAH vid ALcontrol.

Alla PAH-analyser har utförts m h a högupplösande gaskromatografi och mass-
spektrometri/massfragmentografi (HRGC/MS) (se Bilaga 6).

Utöver analys av 16 PAH i genererade lakvatten har valda lakvatten även undersökts
med avseende på akut-toxicitet. Metoden kallas Microtox® och är en screeningmetod
för att undersöka akut-toxisk respons i vatten. KM-lab AB har, via ALcontrol, utfört
Microtox-tester på 15 av de 24 framställda vattnen.

Sammantaget redovisas i Tabell 1 genomförda analyser på de olika lakvattnen.
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Tabell 1. PAH-analys och Microtoxtest i lakvatten från de undersökta materialen.

Provuttag, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Ackumulerade dygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
�Västerås-Utan�
PAH (total-16PAH, cancerogena PAH, övriga PAH) x x x x x x x x
Microtox (akut-tox) x x - x - x - x
�Västerås-Bi�
PAH (total-16PAH, cancerogena PAH, övriga PAH) x x x x x x x x
Microtox (akut-tox) x x - x - x - x
�Västerås-Cem�
PAH (total-16PAH, cancerogena PAH, övriga PAH) x x x x x x x x
Microtox (akut-tox) x x - x - x - x

Ytutlakning är ett statiskt test (prov i stillastående vatten), i motsats till t ex kolonnlak-
ning som är ett dynamiskt test (vatten strömmar genom/förbi provet). Målsättningen
med ytutlakningstest är att undersöka den tidsberoende utlakningen av PAH från ytan av
fast matris ut i bulkvattenfasen. Därtill undersöks om erhållen ytutlakning är diffusions-
styrd eller ej. Metoden är lämpad att användas om man är intresserad av att undersöka
utlakning från t ex en hel vägyta, i motsats till kolonnlakning som lämpligen används
för t ex uppbrutet/krossat vägmaterials utlakning i t ex mellanupplag.

Det nu använda ytutlakningstestet är utfört i princip enligt Nederländska testet NEN
7345. Denna metod är designad för utlakning av oorganiska ämnen. Någon ytutlak-
ningsmetod för organiska ämnen föreligger ännu ej. I avsikt att ändå försöka åstad-
komma någon form av ytutlakning av organiska ämnen har NEN 7345 preliminärt modi-
fierats för föreliggande projekt av SGI. Målsättningen har främst varit att reducera ned-
brytning av organiska ämnen under testets utförande och eventuell avgång av PAH i
gasfas.

Principiellt har undersökningen utförts enligt följande. Varje monolit (provkropp), som
förproducerats av VTI, vägdes och sänktes ned i 3 liters glasbehållare (Pyrex). Behål-
larna fylldes med avjoniserat och surgjort (pH4, H2SO4) MilliQ-vatten så att vätskevo-
lym-/fastfasvolym-förhållandet 5:1 erhölls. Tillfört vatten var surgjort bl a för att simu-
lera surt regn och för att det föreligger indikation att låga pH kan öka utlakning av vissa
PAHer, relativt neutralt pH (Wahlström m. fl., 1994). Varje provkropp vilade på en spe-
cialgjord perforerad tunn basställning av rostfritt stål (alternativet att använda små
glasstänger, som beskrivs i NEN 7325, kunde här inte realiseras då materialen var något
viskösa, vilket efter en tid skulle få underdelen av monoliterna i kontakt med behålla-
rens botten).

Lakning utfördes i rumstemperatur (20°C, +/-1°C), samma temperatur som lakvattnet.
All lakvätska bytes ut efter 0,25; 1; 2; 4; 8; 16; 32 och 64 dygn (ackumulerad tid) med
samma mängd nytt vatten (MilliQ, avjoniserat, surgjort). I avsikt att reducera eventuell
nedbrytning av, och/eller gasavgång av, PAH under testet modifierades metoden så att
varje behållare var helt täckt med aluminiumfolie och behållares övre del tätad med
plastfilm. Vidare var vattnet som användes mättat med kvävgas för att hålla låg syrehalt
i lakvattnet, likaså bestod behållares �headspace� av kvävgas. Därtill, uttagna vatten-



SGI                            Varia 522                            2002-02-22                              1-0009-0590

9 (106)

prover centrifugerades, varefter deras pH sänktes till pH 2 (H2SO4), och lagrades tempo-
rärt i kyl (4°C, +/2°C) i folietäckta glasflaskor inför analys.

Centrifugeringen utfördes för att avskilja partiklar > 0,45 µm. Val av centrifugeringstid
och hastighet baserades på resultat från tidigare tester i samma centrifug med vatten från
lakning av liknande material, där olika centrifugerade och/eller filtrerade vatten under-
söktes med PCS-instrument (photon correlation instrument). Normalt väljs partikelstor-
lek < 0,45 µm att ingå i de vatten som analyseras från lakning av organiska föroreningar
ur fasta matriser. Sådana partiklar anses vara mobila i naturen och kan därigenom trans-
portera adsorberade föroreningar. Det skall dock påpekas att större partiklar troligtvis
kan ha en betydande potential att påverka grundvatten om motsvarande material ligger i
nära anslutning till detta eller alternativt till t ex sprickigt berg eller grov jord med direkt
anslutning till underliggande grundvatten. I sådana fall bör större maximal partikelstor-
lek väljas. I föreliggande undersökning, och i de tidigare utförda undersökningarna på
tjärinnehållande beläggningsmaterial, har förutsatts att det senare scenariot inte är/var
relevant för de undersökta materialen.

Vid ytutlakning är det av betydelse att klarlägga om lakningen är diffusionsstyrd. Om så
är fallet finns potential att utlakning från materialet kan prognostiseras för en avsevärt
längre period än för de 64 dygn som undersökningen utförs. För att avgöra om utlak-
ningen är diffusionsstyrd eller inte beräknas (enl. NEN 7345) först aritmetiskt kumula-
tivt värde på utlakat för varje lakningsperiod. Detta beräknas oberoende av tidigare
fraktioner på utlakad mängd enligt:

En = E*i � √ti / (√ti - √ti-1)  för n=1 till N (i föreliggande fall är N=8)

där
En     är den beräknade aritmetiska kumulativa utlakningen oberoende av tidigare

fraktioner
E*i  är den uppmätta utlakningen (halt/ytenhet, i föreliggande fall µg/m2) i fraktion i
ti är försökstiden vid slutet av fraktion i
ti-1 är försökstiden vid start av fraktion i

Den aritmetiska kumulativa utlakningen per tidsenhet beräknas för varje enskilt utlakat
ämne (motsvarar i föreliggande studie enskild PAH-förening). Därtill beräknas för varje
ämne dess kumulativa utlakning (µg/m2) (detsamma som totalt ackumulerat utlakat upp
till slutet av varje tidsperiod), varefter dessa plottas i diagram (se exemplifierat i Dia-
gram 3, sidan 19).

Regressionsanalys görs på olika delar av kurvan för att kontrollera huruvida utlakningen
styrs av olika mekanismer under olika tidsperioder. Genom linjär regression av förhål-
landet log En � log ti kan riktningskoefficienten beräknas för olika delar av kurvan och
standardavvikelsen hos respektive riktningskoefficient. Diffusion karakteriseras av att
utlakningen, eller masstransporten, är proportionell mot roten ut tiden (√t). En utlakning
som helt styrs av diffusion får då, i en logaritmisk kurva över utlakningen mot tiden,
riktningskoefficienten 0,5.

Enligt NEN 7345 föreligger vissa kriterier för att utlakningen skall kunna klassas som
diffusionsstyrd. Kortfattat så skall värdena på riktningskoefficienterna för olika delar av
kurvorna ligga mellan 0,35<m<0,65 (0,60) och därtill skall motsvarande standardavvi-
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kelser ligga under vissa värden (varierar upp till 0,5). För mer information, se vidare t
ex Bilaga 2 (kapitel �Utvärdering av lakresultat m h a regressionsanalys�; denna infor-
mation finns även i Bilaga 3 � Bilaga 4). Ytterligare information och teoretisk bakgrund
till diffusionsstyrd utlakning kan fås i NEN 7345.

Det skall påpekas att nämnda klassning och teori är baserad på oorganiska ämnen. Nå-
gon standard för ytutlakning av organiska ämnen finns ännu inte. I brist på sådant un-
derlag har ovanstående intervall används. Resultaten bör därför inte tolkas bokstavstro-
get även om teorin i princip bör kunna appliceras också på organiska ämnen. Fastän
metoden är designad för lakning av oorganiska ämnen, har den ändå nyligen används
internationellt för utvärdering av PAH-utlakning ur vägbeläggningsmaterial (Bowen m.
fl., 2000; Beuving m. fl., 1996; Engbers och Smallegange, 1996).

Bestämning av ytutlakade mängder av ämnen görs normalt på basis av m2 yta av mate-
rialet. Som framgår av Bild 1 förelåg en viss inhomogenitet i monolitytorna. Tyvärr
kunde inte monoliternas reella totalyta bestämmas. Bestämningen av deras ytor genera-
liserades genom beräkning m h a uppmätt höjd och diameter (inhomogena ytor generali-
serades alltså med släta ytor). Alla resultat är härav baserade på denna generalisering.
Som nämns i kapitel 2.1 innehöll monoliterna en viss mindre variation i volyms-% hål-
rum (störst andel hade Västerås-Utan). Okulär inspektion av monoliterna gav att dessa
inte var speciellt porösa; de hålrum som kunde ses på ytorna var okulärt täta mot den
inre delen av monoliterna och de allra flesta hålrum var relativt stora med ett djup av ca
3-5 mm in från själva monolitytorna. Få mikroporer kunde ses med blotta ögat.

De resultat som ges i följande kapitel är alltså baserade på att alla tre monoliterna hade
slät yta. Differensen i lakresultaten för de olika monoliterna bör härav bedömas utifrån
detta förenklade betraktande. Förenklingen behöver endast beaktas om jämförelse istäl-
let önskas baseras på total monolityta (dvs inklusive alla ytliggande porers/mikroporers
totala lakbara yta och ej på förenklad slät yta). Emellertid, under förutsättning att mate-
rialen är strukturellt desamma som i monoliterna om de läggs ut på en väg, påverkar inte
denna förenkling hur mycket som då lakas ut per m2 utlagd vägyta. Ej heller påverkas i
det fallet jämförelser mellan materialen. Gjorda jämförelser mellan de olika monoliterna
påverkas ej heller om dessa baseras på vikt eller på volym. Det är enbart i det fall mate-
rialens utlakade mängder/total ytenhet (alltså inklusive öppna lakbara hålrum i ytan)
jämförs med varandra som ovan nämnda förenkling skulle kunna ge någon signifikant
påverkan.
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2.4. Förlustkontroll (kvantifiering av PAH-förlust i testuppsättning)
Totalt 17 liter avjoniserat MilliQ-vatten tillfördes kvävgas tills syrehalten blev < 1 mg/l
(uppmätt med syre-elektrod), varefter pH sänktes till 4,0 med svavelsyra. Denna volym
delades därefter upp i två lika delar i två större glasbehållare (Pyrex). Till dessa två be-
hållare tillsattes därefter, under magnetomrörning och med täckglas på glasbehållare,
två olika mängder av 16PAH standard. Denna standard, inköpt från Promochem Stan-
dard Supplies AB, hade handelsnamnet �16PAH, 610, kod NE1420, PAH Mixture� och
bestod av 1 µg/ml av varje enskild PAH, ingående i definitionen 16PAH (se nedan),
upplösta i metanol.

Efter omblandning togs delprov ut och proven benämndes AV-stand och BV-stand.
Dessa prov överfördes till aluminiumfolietäckta glasflaskor (erhållna från ALcontrol),
varefter pH i glasflaskornas vatten sänktes till 2 med svavelsyra, kyldes och sändes i
väg i kylbehållare till ALcontrol för GC-analys av 16 enskilda PAH. Av-stand visade
sig innehålla 0,7 µg/l av 16PAH (se Bilaga 5, Tabell 5:1 och Tabell 5:2) och Bv-stand
innehöll 19 µg/l (se Bilaga 5, Tabell 5:3 och Tabell 5:4).

Kvarvarande respektive vatten tillfördes direkt till fyra 3-liters Pyrex-glasbägare som
fylldes nästan helt. �Headspace� fylldes med kvävgas. Dessa bägare var de som seder-
mera även användes för de reguljära ytutlakningstesterna. Bägarna benämndes AV1,
AV20 (båda nu innehållande AV-vatten), BV1 och BV20 (båda med BV-vatten). Bä-
garna var täckta med aluminiumfolie och var ovantill täckta med aluminiumtäckt
täckglas. Täckglas och bägare var helt i kontakt med varandra men gjordes om möjligt
ännu gastätare genom tätning med plastfilm.

Bägare AV1 och BV1 tömdes efter 1 dygn på sitt vatten i aluminiumfolietäckta glas-
flaskor (erhållna från ALcontrol), varefter pH i glasflaskornas vatten sänktes till 2 med
svavelsyra, kyldes och sändes i väg i kylbehållare till ALcontrol för GC-analys av
16PAH.

De två kvarvarande bägarna (AV20 och BV20) genomgick samma provtagning och
provbehandling efter 20 dygn, varefter även de sändes iväg för analys.

Förlusttesterna utfördes i rumstemperatur (20°C +/-1°C). Därtill, alla behållare (tomma)
fylldes initialt med kvävgas innan tillförsel av provvatten. Tillförsel av vatten till be-
hållarna utfördes i för övrigt hög kvävgasatmosfär, allt för att reducera möjligheter att
syre skulle lösa sig i vattenproverna innan tätning av provbehållarna (för att motverka
eventuell aerob nedbrytning).
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3. RESULTAT

Nedan redovisas i text, tabell- och i diagramform resultat från laktesterna, både separat
och i relation till varandra, för valda ämnen och samlingsparametrar. I Bilaga finns de
fullständiga resultaten som analysprotokoll.

I analysprotokollen framgår bl a att chrysen och trifenylen ej kunde särskiljas i analy-
serna; de GC-detekterade signalerna från chrysen och trifenylen överlappade varandra. I
adsorptionskontrollen användes en PAH standard som inte innehöll trifenylen. Okänt är
dock om trifenylen funnits i monolitproverna och om det i så fall lakats ut. Generellt sett
i alla beräkningar nedan har alla värden på chrysen/trifenylen konservativt satts att mot-
svara 100 % chrysen. Trifenylen ingår ej i beteckningen 16PAH och därmed ej heller i
beteckningen summa cancerogena PAH (vilket chrysen gör).

3.1. Totalhaltsbestämning
Totalhaltsanalys har endast utförts på ursprungsmaterialet, inte efter tillsats av bitumen
och cement. I Tabell 2 redovisas resultat från bl a den första analysen av samlingsprov,
benämnt Prov 1 (inför kolonnlakningen beskriven i Larsson m. fl., 2000). Prov 1 uttogs
som ca 1 kg samlingsprov av Västerås kommun och sändes direkt efter provtagning för
totalhaltsanalys till Miljölaboratoriet i Nyköping AB (Numera ALcontrol) av Västerås
kommun. Analysresultaten har erhållits från Valter Tillgren, Västerås kommun.

Tabell 2. Totalhalter av 16 PAH i samlingsprov av materialet från Västerås.

Totalhalt
Typ av PAH Prov 1/, mg/kg TS Prov 2/, mg/kg TS Medel, mg/kg TS

Naftalen 70 101,2 86
Acenaftylen 34 37,7 36
Acenaften 61 59,8 61
Fluoren 230 225,3 228
Fenantren 990 873,7 932
Antracen 250 216,1 233
Fluoranten 920 643,8 782
Pyren 680 459,8 570
Benso(g,h,i)perylen 140 115,0 128
Benso(a)antracen* 460 303,5 382
Chrysen*/Trifenylen  a/ 420 262,1 341
Benso(b)fluoranten* 250 285,1 268
Benso(k)fluoranten* 260 96,6 179
Benso(a)pyren* 280 211,5 246
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 200 174,7 188
Dibenso(a,h)antracen* 53 30,8 42
ΣΣΣΣ Cancer. PAH (* ovan) 1923 1364,4 1644
ΣΣΣΣ Övriga PAH 3375 2732,4 3054
Total-16PAH 5298 4097 4698
Prov 1/: Resultatinformation från Västerås kommun, Valter Tillgren. Provberedning, extrahering och
               analys utförda av Miljölaboratoriet i Nyköping AB (Milab, numera ALcontrol).
Prov 2/:  Provberedning och extrahering utförda av VTI. Analys utförd av ALcontrol.
a/:  Chrysen och trifenylen kunde ej särskiljas i analysen av prov 2. Värdet ansatt att gälla för chrysen.
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I Tabell 2 redovisas även resultat från en andra analys av samlingsprov av samma mate-
rial, benämnt Prov 2. Analysresultaten är baserade på innehåll i det PAH-innehållande
extraktionsmedel som genererades vid VTI från deras lösningsmedelsextraktion av Prov
2, här omräknat som totalhaltsinnehåll i samlingsprovet. Enligt VTI (Bilaga 1) användes
1,0991 kg neddelat samlingsprov innehållande 0,082 v-% vatten (0,9 mg) till extraktio-
nen. Som extraktionsmedel användes xylen (GC grade), varvid 0,505 kg lösningsmedel
plus extrakt sändes in för analys. Enligt VTI innehöll extraktet (xylenlösningen) 0,0538
kg bindemedel. I Bilaga 1 och Tabell 2 redovisas halt av 16 PAH i mg/kg beläggnings-
material. Dessa halter är beräknade av VTI på basis av erhållna halter PAH i lösnings-
medlet efter extraktionen.

Om dessa halter jämförs med riktvärden för förorenad jord, Tabell 3, fås att materialet
kraftigt överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning, både för summa
cancerogena PAH och summa övriga PAH. Jämförelse med riktvärden för jord skall
dock göras med stor försiktighet då dessa bygger på förutsättningar som inte á priori kan
överföras på asfalt-/väg-beläggningar.

Tabell 3. Generella riktvärden för förorenad mark, mg/kg TS (NV 4638), och ge-
nerella riktvärden för förorenade bensinstationer, mg/kg TS (NV 4889).

NV Rapport NV 4638 NV 4889
Markanvändning KM MKMGV MKM KM MKMGV MKM Park/MLU

Djup, m - - - - <0,7 >0,7 <0,7 >0,7 <0,7 >0,7
Σ Cancer. PAH 0,3 7 7 0,3 8 40 8 40 8 20/40
Σ Övriga PAH 20 40 40 20 40 40 20/40
KM: Känslig markanvändning; MKMGV: Mindre känslig markanvändning med grundvatten-
skydd; MKM: Mindre känslig markanvändning; Park/MLU: parkmark, mark med litet utnytt-
jande.

3.2. Resultat från ytutlakning
Protokoll avseende analys av lakvatten från de tre materialen Västerås-Utan, Västerås-
Bi och Västerås-Cem redovisas i Bilaga 6.

I nedanstående text jämförs bl a �lättare� PAH med �tyngre� PAH. Ju högre upp i Ta-
bell 4 enskilt PAH anges desto lättare PAH, ju längre ned i samma tabell desto tyngre.
Härur framgår att de PAHer som ingår i begreppet �summa cancerogena PAH� består
av tyngre PAH, jämfört med de PAHer som ingår i begreppet �summa övriga PAH�.
Undantaget är benso(g,h,i)perylen som får betecknas som tung PAH, men som ändå
ingår i begreppet �summa övriga PAH�. Dessa summa-begrepp utgår från definitioner
enligt NV riktlinjer för generella riktvärden i jord och grundvatten.

3.2.1. Material Västerås-Utan
Alla data från ytutlakning av materialet Västerås-Utan redovisas i sin helhet i Bilaga 2
och sammanfattas och utvärderas nedan. I Tabell 4 ges ackumulerat utlakat av enskilda
PAH upp till 64 dygn. Häri framgår att ökningen av ackumulerade (kumulativt utlaka-
de) PAH som funktion av laktid uppvisar en avtagande trend. Detta visas sammantaget
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för ackumulerat utlakade summa cancerogena PAH och summa övriga PAH i Diagram
1 och Diagram 2 nedan. För enskilda PAH, se Bilaga 2 (Diagram 2:1 �Diagram 2:19).

Tabell 4. Beräknade kumulativt utlakade mängder (E*n) från Västerås-Utan.
Enhet: µg/m2.

Ämne \ Kumulativa lakdygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Naftalen 1,9E+02 6,1E+02 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03
Acenaftylen 23 69 1,3E+02 1,6E+02 2,1E+02 2,9E+02 3,5E+02 3,5E+02
Acenaften 65 2,3E+02 4,5E+02 6,9E+02 1,1E+03 1,6E+03 2,2E+03 2,2E+03
Fluoren 2,3E+02 8,4E+02 1,7E+03 1,9E+03 3,3E+03 4,5E+03 5,2E+03 5,2E+03
Fenantren 7,6E+02 2,3E+03 4,8E+03 4,8E+03 6,6E+03 7,1E+03 7,2E+03 7,2E+03
Antracen 1,0E+02 3,5E+02 7,4E+02 7,9E+02 1,2E+03 1,6E+03 1,8E+03 1,8E+03
Fluoranten 2,0E+02 7,1E+02 1,5E+03 2,4E+03 3,6E+03 4,6E+03 5,5E+03 5,5E+03
Pyren 1,2E+02 4,3E+02 8,9E+02 1,5E+03 2,1E+03 2,8E+03 3,5E+03 3,9E+03
Benso(a)antracen* 23 80 1,7E+02 2,7E+02 4,0E+02 4,8E+02 5,4E+02 5,5E+02
Chrysen*/Trifenylen 19 64 1,4E+02 2,2E+02 3,1E+02 3,8E+02 4,5E+02 4,7E+02
Benso(b)fluoranten* 6,9 28 57 86 1,3E+02 1,5E+02 1,8E+02 2,1E+02
Benso(k)fluoranten* 1,8 6,9 14 22 33 40 49 53
Benso(a)pyren* 2,6 12 25 36 56 67 83 98
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 1,8 8,5 17 23 38 41 46 52
Benso(g,h,i)perylen 0,88 4,5 8,8 12 19 22 26 31
Dibenso(a,h)antracen* 0,30 1,5 2,7 3,8 6,4 7,2 8,4 10
Summa cancerogena PAH (* ovan) 56 2,0E+02 4,2E+02 6,6E+02 9,8E+02 1,2E+03 1,4E+03 1,4E+03
Summa övriga PAH 1,7E+03 5,5E+03 1,1E+04 1,3E+04 1,9E+04 2,4E+04 2,7E+04 2,7E+04
Summa 16PAH 1,8E+03 5,7E+03 1,2E+04 1,4E+04 2,0E+04 2,5E+04 2,8E+04 2,9E+04

3.2.2. Material Västerås-Bi
Resultaten från ytutlakningarna av materialet Västerås-Bi presenteras i sin helhet i Bila-
ga 3 och sammanfattas och utvärderas nedan. I Tabell 5 ges ackumulerat utlakat av en-
skilda PAH upp till 64 dygn. Häri framgår att den tidsberoende ökningen av utlakat av
de allra flesta PAH uppvisar en avtagande trend (denna trend framgår även i Bilaga 3,

Tabell 5. Beräknade kumulativt utlakade mängder (E*n) från Västerås-Bi.
Enhet: µg/m2.

Ämne \ Kumulativa lakdygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Naftalen 2,0E+02 6,3E+02 1,1E+03 1,4E+03 1,5E+03 1,5E+03 1,5E+03 1,6E+03
Acenaftylen 22 63 1,1E+02 1,6E+02 2,4E+02 2,9E+02 3,9E+02 4,8E+02
Acenaften 59 1,8E+02 3,3E+02 5,3E+02 8,4E+02 1,3E+03 1,8E+03 2,4E+03
Fluoren 2,3E+02 7,3E+02 1,3E+03 2,1E+03 3,2E+03 4,4E+03 5,6E+03 6,3E+03
Fenantren 5,9E+02 1,8E+03 3,2E+03 4,9E+03 7,3E+03 8,1E+03 8,6E+03 8,7E+03
Antracen 82 2,6E+02 4,6E+02 7,3E+02 1,1E+03 1,5E+03 2,0E+03 2,2E+03
Fluoranten 1,3E+02 3,8E+02 6,7E+02 1,1E+03 1,7E+03 2,4E+03 3,2E+03 3,7E+03
Pyren 70 2,2E+02 3,8E+02 6,4E+02 9,7E+02 1,4E+03 1,8E+03 2,3E+03
Benso(a)antracen* 10,0 30 50 92 1,4E+02 1,9E+02 2,2E+02 2,6E+02
Chrysen*/Trifenylen 9,2 27 45 80 1,2E+02 1,6E+02 2,1E+02 2,4E+02
Benso(b)fluoranten* 2,7 6,9 10 21 31 44 55 78
Benso(k)fluoranten* 0,69 1,8 2,7 5,3 7,7 12 15 21
Benso(a)pyren* 0,92 2,3 3,4 7,1 10 16 23 35
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,62 1,3 1,6 2,6 3,4 5,3 7,4 12
Benso(g,h,i)perylen 0,34 0,71 0,82 1,3 1,7 3,2 4,9 8,8
Dibenso(a,h)antracen* 0,13 0,27 0,33 0,56 0,77 1,2 1,7 2,9
Summa cancerogena PAH (* ovan) 24 69 1,1E+02 2,1E+02 3,1E+02 4,3E+02 5,3E+02 6,6E+02
Summa övriga PAH 1,4E+03 4,3E+03 7,5E+03 1,2E+04 1,7E+04 2,1E+04 2,5E+04 2,8E+04
Summa 16PAH 1,4E+03 4,4E+03 7,7E+03 1,2E+04 1,7E+04 2,1E+04 2,5E+04 2,8E+04
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Diagram 3:1 �Diagram 3:19). Undantaget är de fyra tyngsta PAHerna (längst ned i Ta-
bell 4) som synes utlakas i stort sett linjärt med tiden. Sammantaget erhålls avtagande
trender för summa cancerogena PAH och summa övriga PAH, Diagram 1 och Diagram
2 nedan.

3.2.3. Material Västerås-Cem
Resultaten från ytutlakningarna av materialet Västerås-Cem presenteras i sin helhet i
Bilaga 4 och sammanfattas och utvärderas nedan. I Tabell 6 ges ackumulerat utlakat av
enskilda PAH upp till 64 dygn. Även här framgår att ackumulerat utlakade PAH uppvi-
sar en avtagande trend som funktion av total laktid (denna trend framgår även i Bilaga
4, Diagram 4:1 �Diagram 4:19). Den så avtagande trenden för summa cancerogena
PAH och summa övriga PAH visas grafiskt i Diagram 1 och Diagram 2 nedan.

Tabell 6. Beräknade kumulativt utlakade mängder (E*n) från Västerås-Cem.
Enhet: µg/m2.

Ämne \ Kumulativa lakdygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Naftalen 8,3E+02 1,8E+03 2,8E+03 4,3E+03 6,2E+03 8,8E+03 1,2E+04 1,6E+04
Acenaftylen 59 1,3E+02 2,0E+02 3,0E+02 4,2E+02 5,8E+02 7,7E+02 9,7E+02
Acenaften 1,9E+02 4,5E+02 6,9E+02 1,1E+03 1,5E+03 2,0E+03 2,6E+03 3,2E+03
Fluoren 5,8E+02 1,4E+03 2,2E+03 3,3E+03 4,5E+03 6,1E+03 7,7E+03 9,7E+03
Fenantren 1,2E+03 2,8E+03 4,4E+03 6,5E+03 8,9E+03 1,2E+04 1,5E+04 1,9E+04
Antracen 1,5E+02 3,8E+02 6,3E+02 9,9E+02 1,4E+03 2,0E+03 2,5E+03 3,1E+03
Fluoranten 2,7E+02 6,4E+02 1,0E+03 1,5E+03 2,1E+03 2,8E+03 3,5E+03 4,3E+03
Pyren 1,5E+02 3,7E+02 5,9E+02 8,8E+02 1,2E+03 1,6E+03 2,0E+03 2,4E+03
Benso(a)antracen* 14 42 64 93 1,2E+02 1,7E+02 2,1E+02 2,5E+02
Chrysen*/Trifenylen 17 44 72 1,1E+02 1,4E+02 1,9E+02 2,3E+02 2,6E+02
Benso(b)fluoranten* 3,4 12 17 25 32 42 52 59
Benso(k)fluoranten* 1,0 3,8 5,8 8,7 11 14 16 18
Benso(a)pyren* 1,6 7,0 10 14 18 21 25 28
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,56 3,3 3,9 5,6 6,4 6,4 6,4 7,2
Benso(g,h,i)perylen 0,28 2,8 3,2 4,6 5,0 5,0 5,0 5,6
Dibenso(a,h)antracen* 0,10 0,79 0,95 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8
Summa cancerogena PAH (* ovan) 38 1,1E+02 1,7E+02 2,5E+02 3,3E+02 4,4E+02 5,4E+02 6,2E+02
Summa övriga PAH 3,4E+03 8,1E+03 1,3E+04 1,9E+04 2,6E+04 3,6E+04 4,6E+04 5,8E+04
Summa 16PAH 3,4E+03 8,2E+03 1,3E+04 1,9E+04 2,7E+04 3,6E+04 4,6E+04 5,9E+04

3.2.4. Jämförelse Västerås-Utan, Västerås-Bi och Västerås-Cem
I Diagram 1 och Diagram 2 jämförs ackumulerat ytutlakat i µg per m2 materialyta (slät),
under 64 dygns lakning. Av diagrammen framgår att både Västerås-Bi och Västerås-
Cem uppvisar samma markanta reduktion i utlakat av summa cancerogena PAH, visavi
Västerås-Utan. Däremot uppvisar Västerås-Cem nära dubbelt så mycket utlakat av
summa övriga PAH, jämfört med Västerås-Utan och Västerås-Bi.

Monoliterna hade nära nog exakt samma mått på höjd och diameter, nära nog samma
vikt, därtill lakades de i så gott som samma mängd vatten under samma tidsperioder
(Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4). Jämförs totalt utlakade mängder av PAH per tidsenhet
från de olika materialen (Tabell 2:3 i Bilaga 2, Tabell 3:3 i Bilaga 3, Tabell 4:3 i Bilaga
4) fås så gott som samma inbördes trender i utlakat som om utlakade mängder per m2

slät yta jämförs. Detsamma gäller vid jämförelse av totalt utlakade mängder per kg ma-
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terial eller per m3 material. I alla dessa fall fås samma trend, dvs att Västerås-Bi och
Västerås-Cem lakade ut ungefär halva mängden av summa cancerogena PAH jämfört
med Västerås-Utan. Därtill lakades ut från Västerås-Cem ungefär det dubbla av summa
övriga PAH jämfört med Västerås-Utan och Västerås-Bi.

Diagram 1. Ackumulerat ytutlakat, i µg/m2, av summa cancerogena PAH under 64
dygn från Västerås-Utan, Västerås-Bi och Västerås-Cem.

Diagram 2. Ackumulerat ytutlakat, i µg/m2, av summa övriga PAH under 64 dygn
från Västerås-Utan, Västerås-Bi och Västerås-Cem.

Orsaken till att Västerås-Cem gett ifrån sig markant större mängd av utlakade summa
övriga PAH (jämfört med de två övriga monoliterna) kan hypotetiskt till del berott på att
pH i lakvattnen från Västerås-Cem var generellt mycket högre än i lakvattnen från de
två andra materialen. Exempelvis var pH 10,5 � 11 i de första 5 lakvattnen från Väster-
ås-Cem, medan i motsvarande lakvattnen från Västerås-Utan befanns pH vara 4-6 och
pH 4-5 från Västerås-Bi. I litteraturen finns angivet att vissa PAH (bl a naftalen) kan
lakas ut från jord i större utsträckning (upp till ca 5 ggr) när pH höjs från relativt neu-
trala pH (i naftalens fall dock från pH10 till pH12) (Wahlström m. fl., 1994). I det fallet
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skulle dock orsaken till del eventuellt kunna härledas till jordsammansättningen (främst
humusinnehållet), dvs till faktor/-er som inte á priori kan antas ha förelegat på samma
sätt i det nu undersöka vägbeläggningsmaterialet. I Västerås-Cem var det framför allt
naftalen och i viss mån även fenantren som gett de största skillnaderna, gentemot de två
övriga materialen. I nämnda referens var det just naftalen som uppvisat störst ökning vid
ökat pH i lakvatten, medan fenantren däremot uppvisat mycket lägre känslighet för ökad
utlakning vid höga pH.

Västerås-Utan lakar initialt ut något mer av �summa övriga PAH� än Västerås-Bi, men
utlakning av dessa PAH avtar därefter snabbare för Västerås-Utan (Diagram 2). Bakom
denna utveckling ligger till stor del naftalenets markanta nedgång i temporärt utlakat
från Västerås-Utan redan efter två ackumulerade lakdygn.

Vidare, resultaten av de tre ytutlakningarna kan tolkas enligt följande. Tillsats av enbart
bitumen kan hypotetiskt ha motverkat ytutlakning av PAHer bundna till små-partiklar.
Ju mer hydrofoba PAHerna är desto större potential för partikelbundenhet. PAHerna
ingående i definitionen summa cancerogena PAH har mycket låg löslighet, se Tabell 7,
varvid de har stor potential att vara partikelbundna. Utlakning av de cancerogena PAH-
erna kan hypotetiskt ha varit tvådelad, en del kan ha lakats ut med partiklar och en del
kan ha lakats ut i löst form. När bitumen tillsattes kan detta ha motverkat utlakning av
de partikelbundna cancerogena PAHerna, medan de lösliga ej påverkats i samma ut-
sträckning. Tillsats därtill av cement synes ha ökat utlakningen av de mer lättlösliga
PAHerna, troligen orsakat av cementets förhöjande pH-effekt. Eftersom med cementen
även bitumen tillsattes har den partikelbundna andelen av de cancerogena PAHerna
hållits tillbaka (på samma sätt som ovan antaget för enbart bitumentillsats).

Sammantaget, vid jämförelse av ackumulerade utlakade mängder vid 64 dygns lakning
från det obehandlade materialet Västerås-Utan, erhölls

- en minskning av summa cancerogena PAH med Västerås-Bi och Västerås-Cem
- ingen reduktion av summa övriga PAH med Västerås-Bi
- en ökning av summa övriga PAH med Västerås-Cem
- att bitumen-tillsats kan hypotetiskt ha reducerat utlakning av små-partiklar inne-
   hållande cancerogena PAH
- att cement-tillsats ökar pH i lakvattnen som i sin tur antas varit en del-orsak till ökad
   utlakning av de mer lösliga PAHerna.

3.2.5. Utlakade maxhalter visavi löslighet
I Tabell 7 jämförs maximalt utlakade medelhalter av enskilda PAH med maximal lös-
lighet av motsvarande PAHer (i alla lakvatten har partiklar > 0,45 µm centrifugerats
bort). Ingen halt överskrider, eller ligger i närheten av, enskild PAHs mättnadsgrad i
vatten vid rumstemperatur. Om någon halt överskridit mättnadshalten skulle detta kunna
ha varit ett tecken på att ämnet eventuellt förelegat i signifikant koncentration som, eller
i/på, småpartiklar/-kolloider < 0,45 µm. Erhållna värden är dock inga bevis på att PAH-
erna helt förelegat i löst form.
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Tabell 7. Jämförelse mellan maximalt utlakade medelhalter och löslighet av en-
skilda PAH (Brown et al., 1999).

PAH Löslighet
mg/l,
25 ºC

Västerås-
Utan:

Maxhalt,
mg/l

Västerås-
Utan:

% av max
löslighet

Västerås-
Bi:

Maxhalt,
mg/l

Västerås-
Bi:

% av max
löslighet

Västerås-
Cem:

Maxhalt,
mg/l

Västerås-
Cem:

% av max
löslighet

Naftalen 31 0,0069 0,02 0,0061 0,02 0,046 0,15
Acenaftylen 3,9 0,00096 0,02 0,0011 0,03 0,0024 0,06
Acenaften 3,8 0,0076 0,2 0,0069 0,2 0,0077 0,2
Fluoren 1,9 0,018 0,9 0,014 0,7 0,024 1,3
Fenantren 1,1 0,031 3 0,028 3 0,049 4
Antracen 0,05 0,0055 11 0,0067 13 0,0069 14
Fluoranten 0,26 0,014 5 0,0087 3 0,0091 4
Pyren 0,13 0,0087 7 0,0054 4 0,005 4
Benso(a)antracen* 0,011 0,0016 15 0,0006 5 0,00055 5
Chrysen* A/ 0,002 0,0012 60 0,00053 27 0,00052 26
Benso(b)fluoranten* 0,0015 0,00056 37 0,00027 18 0,00012 8
Benso(k)fluoranten* 0,0008 0,00014 18 0,000073 9 0,000035 4
Benso(a)pyren* 0,004 0,00025 6 0,00014 4 0,000065 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,062 0,00018 0,3 0,00006 0,1 0,000033 0,1
Benso(g,h,i)perylen 0,0003 0,000087 29 0,000047 16 0,00003 10
Dibenso(a,h)antracen* 0,0005 0,000032 6,4 0,000014 2,8 0,0000083 1,7
* Cancerogen PAH
A/ Maximala värdena för utlakat är detekterade som chrysen/trifenylen.

3.3. Potential för diffusion
Vid undersökning av om utlakningsförlopp är styrt av diffusion utförs linjär regres-
sionsanalys på lakdata. Regressionsanalysen, som fokuseras på olika delar av lakkurvan,
kan i vissa fall även ge information om andra mekanismer än rent diffusionsstyrd utlak-
ning och därtill under vilka tidpunkter dessa mekanismer styr. Därav de framtagna rikt-
ningskoefficienterna för olika punkter, exemplifierat i Tabell 8 för naftalen, acenaftylen
och acenaften i lakvatten från Västerås-Bi. För tolkning av data utöver rent diffusions-
styrd utlakning hänvisas till NEN 7345.

Vid beräkning har statistikprogram för regressionsanalys, inbyggt i Microsoft Excel,
använts. I Tabell 8 ges exempel på erhållna riktningskoefficienter och standardavvikel-
ser från regressionsanalys av lakdata för tre PAHer. Fullständiga data för varje enskild
PAH i de tre aktuella materialens lakvatten ges i Bilaga 2 � Bilaga 4. Därtill ges i dessa
bilagor bakgrund till bedömningsgrunderna. I de exemplifierade fallen i Tabell 8 fås
med teorin för ytutlakning (NEN 7345) att mätdata för punktintervall 2-7 indikerar att
utlakningen av acenaften (se även exemplifiering i Diagram 3) är diffusionsstyrd och för
acenaftylen mycket nära diffusionsstyrd.
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Tabell 8. Riktningskoefficienter (m) och standaravvikelse (sf) för log En � log ti
erhållna genom regressionsanalys, exemplifierat för naftalen, acenafty-
len och acenaften i lakvattnen från Västerås-Bi.

Naftalen Acenaftylen AcenaftenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 -0,75 0,24 Ej diffusionsstyrt 0,32 0,083 Mycket nära dif-
fusionsstyrt

0,57 0,04 Diffusionsstyrt

1-3 1,04 0,00 0,93 0,025 1,04 0,001
3-6 -1,48 0,15 0,16 0,14 0,51 0,03
5-8 -0,03 0,26 0,16 0,14 0,31 0,08

Generellt fås för de tre materialen följande:

Från Västerås-Utan är inget PAH, undantaget acenaften, ytutlakat via diffusion (Bilaga
2). Eventuellt kan pyren ha lakats ut via diffusion, riktningskoefficienten ligger strax
under det gränsvärde som ska del-uppnås för att definieras som diffusion (se Bilaga 2,
Tabell 2:6).

De allra flesta PAH uppvisar diffusionsstyrd utlakning från Västerås-Bi. Undantagna är
här naftalen, acenaftylen, fenantren och benso(g,i,h)perylen (Bilaga 3, Tabell 3:6). Detta
innebär att alla de PAH som ingår i begreppet �summa cancerogena PAH� ytutlakas via
diffusion.

Fyra av sexton PAH uppvisar regelmässig diffusionsstyrd ytutlakning i lakvattnen från
Västerås-Cem. Det är de lättare PAHerna (ingående i beteckningen summa övriga PAH)
som på detta sätt här gör sig gällande. Sannolikt kan även ytutlakningen av fluoren, fen-
antren, fluoranten och pyren (alla ingående i begreppet �summa övriga PAH�) vara dif-
fusionsstyrda. Deras riktningskoefficienter ligger marginellt under det gränsvärde som
ska del-uppnås för att definieras som diffusion (se Bilaga 4, Tabell 4:6). På grund av att
tre av de tyngsta PAHerna uppvisar halter under detektionsgräns i det näst sista lakvatt-
net kan man för dessa ämnen inte ge någon bedömning avseende potential för diffusion.

Sammantaget synes alla de PAHer som ingår i begreppet �summa cancerogena PAH�
ha ytutlakats från Västerås-Bi via diffusion. Därtill synes alla utom en av de PAHer som
ingår i begreppet �summa övriga PAH� ha ytutlakats från Västerås-Cem via diffusion.
Även värdena för summa cancerogena PAH ytutlakade från Västerås-Bi och summa
övriga PAH ytutlakade från Västerås-Cem indikerar diffusionsstyrd ytutlakning.

Diagram 3. Uppmätt kumulativt
(E*n) och beräknat aritmetiskt ku-
mulativt (En) utlakat för acentaften i
lakvatten från Västerås-Bi. Den re-
lativt linjära utformningen av En
(linjäriteten får variera med förbe-
stämd storlek) del-indikerar att ut-
lakningen kan vara diffusionsstyrd;
klarläggs dock genom regressions-
analys.
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Som nämnts ovan kan resultaten eventuellt indikera att bitumentillsats motverkat utlak-
ning av partikelbundna PAH. Det synes i så fall främst vara cancerogena PAH i löst
form som har lakats ut från Västerås-Bi och dessa synes ha lakats ut via diffusion. Från
Västerås-Utan kan hypotetiskt både lösta och partikelbundna cancerogena PAH ha la-
kats ut, vilka då inte lakats ut via renodlad diffusion. Från Västerås-Cem (som också
innehöll bitumentillsats) erhålls ingen tydlig indikation på att materialets cancerogena
PAH lakats ut via diffusion. Om detta berott på att pH var mycket högt i dess lakvatten
och i så fall varför pH givit denna påverkan kan inte besvaras.

Vad gäller de sk övriga PAHerna, där alla utom en är mer lösliga än de cancerogena
PAHerna, synes tillsats av blandning av bitumen och cement ha påverkat de lösliga
PAHerna så att deras utlakning styrts av diffusion. Uppkomna höga pH kan antas på-
verkat/ökat utlakning av dessa PAH. Om pH-höjningen varit orsak och/eller vilka andra
faktorer som kan ha genererat diffusion, har inte gått att fastställa.

Intressant att notera från ovanstående är alltså att alla de enskilda cancerogena PAHerna
från Västerås-Bi synes ha lakats ut via diffusion. Därtill, så gott som alla de sk övriga
PAHerna synes ha lakats ut via diffusion från Västerås-Cem. Eftersom generella rikt-
värden i vatten föreligger för gruppen �summa cancerogena PAH� och gruppen �summa
övriga PAH� är det intressant att ur diffusionssynpunkt om möjligt betrakta dessa som
enheter, dvs betrakta alla de PAHer som ingår i en grupp gemensamt som ett teoretiskt
tänkt ämne. Det har dock inte gått att finna något vetenskapligt underlag i litteraturen
för att kunna hävda att om alla delkomponenter i en grupp samtidigt ytutlakas genom
diffusion från ett material så kan hela gruppen ses som en enhet för vilken diffusionsko-
efficient kan beräknas. Det har dock heller inte gått att finna underlag i litteraturen som
motstrider detta resonemang.

Med härav stor reservation för att betraktelsesättet inte är rätt har ändå sådan
�samlings�-koefficient för diffusion av �summa cancerogena PAH� beräknats för Väs-
terås-Bi till 1,8E-16 m2/s (Bilaga 3). Därtill har sådan �samlings�-koefficient för diffu-
sion av �summa övriga PAH� från Västerås-Cem beräknats till 4,5E-16 m2/s (Bilaga 4).
Dessa värden baseras på konservativt bedömd total tillgänglig lakbar mängd av PAH
från materialen, se nämnda bilagor. Eftersom dessa värden är baseras på förenklingen
att monoliternas yta var släta, kan de endast användas för sådan tänkt yta för samma
material som i monoliterna, dvs för material (vägyta) som har samma innehåll/mix och
samma hålrums-% som respektive testmonolit.

Under antagandet att ovanstående betraktelsesätt kan accepteras kan dessa diffusionsko-
efficienter vidare användas för beräkning av tidsberoende utlakade mängder från mate-
rialen. Underliggande ekvation för beräkning av mängd utlakat/kg material som funk-
tion av tid ges i Bilaga 3 (Ekvation 3:3) och även i Bilaga 4 (Ekvation 4:3). Diagram 4
och Diagram 5, som är tagna från dessa bilagor och baserade på dessa framräknade
�samlings�-koefficienter för diffusion, ger totalt utlakat per tidsenhet som materialytan
hos Västerås-Bi respektive Västerås-Cem är i kontakt med vatten. Diagrammen ger
ytutlakat upp till tio år men kan teoretiskt beräknas för ännu längre tid. Ju längre tid som
beräkningen gäller för desto större osäkerhet i resultaten eftersom andra faktorer, som t
ex biologisk/kemisk nedbrytning av PAH, då får ökad betydelse.
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Diagram 4. Teoretiskt beräknad diffusionsstyrd ytutlakning av summa cancerogena
PAH från Västerås-Bi, som funktion av tid som yta är täckt av lakvatten.

Diagram 5. Teoretiskt beräknad diffusionsstyrd ytutlakning av summa övriga PAH
från Västerås-Cem, som funktion av tid som yta är täckt av lakvatten.

Vidare ges i Diagram 6 - Diagram 9 nedan exempel på teoretiska utfall, givna i Bilaga 3
(Diagram 3:22 � Diagram 3:25), av utlakade medelhalter i vatten per tidsenhet för
summa cancerogena PAH från Västerås-Bi och givna i Bilaga 4 (Diagram 4:22 � Dia-
gram 4:25) för summa övriga PAH från Västerås-Cem, baserade på olika teoretiska sce-
narion innefattande följande variabler:

- materialet ligger på en väg med en yta av Y m2

- materialet i väg ansätts ha samma förhållande mellan yta och vikt som i monolit
- det regnar totalt X mm varje år
- det regnar delvis varje dag så mycket att vägbanan är blöt Z timmar per dag
- det regnar lika mycket varje dag
- medeluppehållstiden för den volym regn som faller varje dag antas vara Z tim-

mar på totala vägytan.
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I de två exemplifierade scenarion för Västerås-Bi (Diagram 6 - Digram 7) varierar tiden
mellan 1,3 år � 20 år tills halten i lakvattnet nått riktvärdet för summa cancerogena PAH
i grundvatten (0,2 µg/l, NV 4889). Motsvarande högsta dygnsmedelhalt är 9 µg/l (dag 1)
respektive 34 µg/l (dag 1).

I de två exemplifierade scenarion för Västerås-Cem (Diagram 8 - Diagram 9) varierar
tiden mellan 2,3 år � 36 år tills halten i lakvattnet nått riktvärdet för summa övriga PAH
i grundvatten (0,01 mg/l, NV 4889) Motsvarande högsta dygnsmedelhalt är 0,6 mg/l
(dag 1) respektive 2,3 mg/l (dag 1).

Diagram 6.  Teoretiskt utlakade halter av  Diagram 7. Teoretiskt utlakade halter av
                     �Summa cancer. PAH� från          �Summa cancer. PAH� från
                     Västerås-Bi. Scenario:                                  Västerås-Bi. Scenario:
                     Y=1000 m2, X=1000 mm,                             Y=1000 m2, X=500 mm,
                     Z=1/2 tim. Röd streckad linje:                      Z=2 tim. Röd streckad linje:
          riktvärde i grundvatten.                                 riktvärde i grundvatten.

Diagram 8.  Teoretiskt utlakade halter av  Diagram 9. Teoretiskt utlakade halter av
                     �Summa övriga PAH� från                     �Summa övriga PAH� från
                     Västerås-Cem. Scenario:                                  Västerås-Cem. Scenario:
                     Y=1000 m2, X=1000 mm,                             Y=1000 m2, X=500 mm,
                     Z=1/2 tim. Röd streckad linje:                      Z=2 tim. Röd streckad linje:
          riktvärde i grundvatten.                                riktvärde i grundvatten.
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Ur miljömässig synpunkt är det ju inte endast halterna som är av betydelse. Minst lika
viktigt är naturligtvis de totala mängder som lakas ut. I de två exemplifierade scenarion
för Västerås-Bi ovan varierar de totala mängder som lakas ut av summa cancerogena
PAH, tills riktvärdena nås, med mellan 0,5 gram � 4 gram från totalt 1000 m2 vägyta. I
de två exemplifierade scenarion för Västerås-Cem varierar de totala mängder som lakas
ut av summa övriga PAH, tills motsvarande riktvärden nås, med mellan  0,05 kg � 0,4
kg från totalt 1000 m2 vägyta.

Naturligtvis är verkligheten betydligt mer variationsrik vad gäller uppehållstid, totala
och periodvisa regnmängder och förhållandet yta/vikt, än vad som ansatts ovan. Därtill
förutsätts att utlakade PAHer forslas bort av regnvattnet och inte åter-adsorberas på ytan
(som då annars skulle kunna lakas ut igen i efterföljande sekvens styrt av andra faktorer
än diffusion). Vidare, en yta kan med tiden spricka och den kan slitas av fordonstrafik. I
båda fallen kan nya ytor genereras med ökad potential för utlakning. Vägyta kan även i
vissa fall erhålla en gummibeläggning från trafiken vilket hypotetiskt skulle kunna re-
ducera utlakning av PAH från själva asfalten (PAH kan dock hypotetiskt genereras från
själva gummibeläggningen, inte minst om hög-aromatiska däck används).

De teoretiska exemplen ovan har enbart getts för att visa vad framtagen diffusionskoef-
ficient kan användas till. Ju bättre man känner till variationerna desto bättre kan utlaka-
de halter per olika tidsperioder beräknas.

3.4. Akut-toxicitet (Microtox) i lakvattnen
Microtox är en screeningmetod för att erhålla indikationer på om innehållet i det testade
materialet (i det här fallet lakvatten) är akut-toxiskt. Metoden ger respons på både orga-
niska och oorganiska ämnen och baseras på användandet av bakterier, som i friskt till-
stånd avger ljus (de luminiscerar), vilka tillsätts till det vatten som skall undersökas.
Bakterierna kallas Photobacter phoshoreum (även kallade Vibrio fischeri) och ju mer
toxiskt ett vatten är för dessa bakterier desto fler av bakterierna slutar att avge ljus.
Ljusstyrkan blir då ett mått på vattnets toxicitet för bakterierna. Även om ett vatten är
toxiskt för dessa bakterier innebär det dock inte att man därav kan fastställa att vattnet
är toxiskt för alla andra organismer i naturen. Om testet visar hög toxisk respons bör
härav ytterligare toxikologiska tester och/eller kemiska analyser genomföras.

Beteckningen EC är en förkortning av �Effektkoncentration� och EC50 betyder den
koncentration av det undersökta provet i en spädserie som ger 50 % reduktion av ljus-
koncentrationen. Ju större reduktion av ljuset desto högre toxicitet har provet för de an-
vända bakterierna. Toxicitetsvärdet som anges är i princip den andel organismer som
överlevt testet, dvs ju lägre angivet värde desto högre akut-toxicitet. Bakteriernas av-
givna ljusintensitet mäts normalt efter 5 och 15 minuter.

I Förorenade områden (1996) görs bedömning av respons från Microtox-test på grund-
vatten enligt Tabell 9. I NV (2000) görs bedömning av grundvatten m a p påverkan av
punktkälla enligt Tabell 10.

Tabell 11 ger bedömning av toxicitet med Microtox för lakvatten som kommer från
avfallsupplag (Öman m. fl., 2000, som hänvisar till Svenson, 1993). Sådant lakvatten
antas normalt omhändertas för rening på något sätt innan det tillåts passera ut i naturen,
vilket normalt inte sker av lakvatten från ett mellanupplag för vägbeläggningsmaterial
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(innehållande enbart bitumenasfalt). Om materialet avses att läggas på mellanupplag bör
erhållna värden jämföras med Tabell 9 och Tabell 10. Kommer materialet däremot att
läggas på mellanupplag/deponi med lakvattenuppsamling bör bedömning enligt Tabell
11 ges större tyngd.

Tabell 9. Bedömning av toxicitet utifrån respons från Microtox-test på grundvatten
(Förorenade områden, 1996).

EC50; 15 min Bedömning
90-70 % Måttligt hög toxicitet
70-50 % Hög toxicitet
<50 % Mycket hög toxicitet

Tabell 10. Bedömning av toxicitet utifrån respons från Microtox-test på grundvatten
(NV, 2000).

EC50; 15 min Bedömning
>95 % Ingen/liten påverkan av punktkälla

95-70 % Trolig påverkan av punktkälla
70-50 % Stor påverkan av punktkälla
<50 % Mycket stor påverkan av punktkälla

Tabell 11. Bedömning av toxicitet utifrån respons från Microtox-test på lakvatten
från avfallsupplag (Öman m. fl., 2000, som hänvisar till Svenson, 1993).

EC50; 15 min Bedömning
>100 % Icke-toxiskt, ingen dosberoende effekt
>45 % Lågtoxiskt
<45 % Medel-högtoxiskt

I Tabell 12 redovisas erhållna akut-tox responser för de fem undersökta lakvattnen från
material Västerås-Utan. Om vattnen jämförs med grundvatten bedöms tre av vattnen
troligtvis vara påverkade av punktkälla, medan övriga två vatten bedöms inte vara på-
verkade av punktkälla. Därtill bedöms tre av vattnen inneha måttligt hög toxicitet och
övriga två ringa toxicitet, om de likställs med grundvatten. Om vattnen likställs med
lakvatten från avfallsupplag bedöms tre vara låg-toxiska och övriga två icke-toxiska.
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Tabell 12. Akut-toxisk respons på ytutlakat innehåll i lakvatten från material Väs-
terås-Utan.

Microtoxrespons på lakvatten från material Västerås-Utan
Provbeteckning 1176-

Västerås-
Utan-6h

1177-
Västerås-
Utan-1d

- 1179-
Västerås-
Utan-4d

- 1191-
Västerås-
Utan-16d

- 1224-
Västerås-
Utan-64d

Microtox testat Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Laktid, dygn, reell 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Laktid, dygn, tot ack. 0,25 1 2 4 8 16 32 64
pH/justerat till * 4,5/6,4 4,8/6,1 - 5,4/6,0 - 6,5 - 7
EC50; 5 min., vol% 76 >100 - >100 - 72 - 73
EC50; 15 min., vol% 73 >100 - >100 - 73 - 70
EC20; 5 min., vol% 38 31 - 36 - 19 - 39
EC20; 15 min., vol% 33 34 - 35 - 18 - 41
* pH i lakvattnet: Det första värdet uppmättes av analyslaboratoriet innan tox-testet och sänktes av
    analyslaboratoriet till det andra värdet strax innan tox-test (i enlighet med Microtox-manual).

I Tabell 13 redovisas erhållna akut-tox responser för de fem undersökta lakvattnen från
material Västerås-Bi. Responserna i två av vattnen indikerar något högre toxicitet och i
ett av vattnen lägre toxicitet, jämfört med Västerås-Utan. Om vattnen jämförs med
grundvatten bedöms två av vattnen vara utsatta för stor påverkan av punktkälla, medan
övriga tre vatten bedöms inte vara påverkade av punktkälla. Därtill bedöms två av vatt-
nen inneha hög toxicitet och övriga tre ringa toxicitet, om de likställs med grundvatten.
Om vattnen likställs med lakvatten från avfallsupplag bedöms två vara låg-toxiska och
övriga tre icke-toxiska.

Tabell 13. Akut-toxisk respons på ytutlakat innehåll i lakvatten från material Väs-
terås-Bi.

Microtoxrespons på lakvatten från material Västerås-Bi
Provbeteckning 1172-

Västerås-Bi-
6h

1173-
Västerås-Bi-

1d

- 1175-
Västerås-Bi-

4d

- 1192-
Västerås-Bi-

16d

- 1223-
Västerås-Bi-

64d
Microtox testat Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Laktid, dygn, reell 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Laktid, dygn, tot ack. 0,25 1 2 4 8 16 32 64
pH/justerat till * 4,2/6,1 4,2/6,1 - 4,5/6,3 - 4,9/6,7 - 7,1
EC50; 5 min., vol% 62 >100 - >100 - 62 - >100
EC50; 15 min., vol% 59 >100 - >100 - 61 - >100
EC20; 5 min., vol% 33 32 - 38 - 21 - 25
EC20; 15 min., vol% 29 31 - 39 - 20 - 24
* pH i lakvattnet: Det första värdet uppmättes av analyslaboratoriet innan tox-testet och sänktes av
    analyslaboratoriet till det andra värdet strax innan tox-test (i enlighet med Microtox-manual).

I Tabell 14 redovisas erhållna akut-tox responser för de fem undersökta lakvattnen från
material Västerås-Cem. Vid jämförelse med Västerås-Utan och Västerås-Bi synes lak-
vattnen från Västerås-Cem uppvisa betydligt högre akut-toxisk respons. Om vattnen
jämförs med grundvatten bedöms ett vattnen ha mycket stor påverkan av punktkälla och
inneha mycket hög toxicitet, två vatten stor påverkan av punktkälla och inneha hög
toxicitet, ett vatten trolig påverkan av punktkälla och med måttligt hög toxicitet och ett
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vatten ingen påverkan av punktkälla och ringa toxicitet. Om vattnen likställs med lak-
vatten från avfallsupplag bedöms ett vara medel-/hög-toxiskt, tre låg-toxiska och ett
icke-toxiskt.

Tabell 14. Akut-toxisk respons på ytutlakat innehåll i lakvatten från material Väs-
terås-Cem.

Microtoxrespons på lakvatten från material Västerås-Cem
Provbeteckning 1211-

Västerås
cementstab-

6h

1212-
Västerås

cementstab-
1d

- 1214-
Västerås

cementstab-
4d

- 1216-
Västerås

cementstab-
16d

- 1263-
Västerås

cementstab-
64d

Microtox testat Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Laktid, dygn, reell 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Laktid, dygn, tot ack. 0,25 1 2 4 8 16 32 64
pH/justerat till * 10,9/6,7 10,9/6,2 - 10,9/7,5 - 10,6/7,4 - 9,6/6,3
EC50; 5 min., vol% 65 >100 - 84 - 39 - 52
EC50; 15 min., vol% 62 >100 - 87 - 39 - 57
EC20; 5 min., vol% 13 21 - 19 - 17 - 13
EC20; 15 min., vol% 11 22 - 15 - 16 - 13
* pH i lakvattnet: Det första värdet uppmättes av analyslaboratoriet innan tox-testet och sänktes av
    analyslaboratoriet till det andra värdet strax innan tox-test (i enlighet med Microtox-manual).

Sammantaget fås att lakvattnen från Västerås-Cem synes som helhet vara mer akut-
toxiska än Västerås-Bi och Västerås-Utan. Jämförs de två sistnämnda kan lakvattnen
från Västerås-Utan som helhet eventuellt anses som något mer akut-toxiska än från
Västerås-Bi. Differensen är dock i detta senare fall inte entydig. Jämfört med lakvatten
från avfallsupplag ligger lakvattnen från Västerås-Bi och Västerås-Utan generellt inom
intervallet lågtoxiska � icke-toxiska medan Västerås-Cem lakvatten ligger inom inter-
vallet medel-hög toxicitet � icke-toxiskt.

3.5. Microtox-respons v.s. PAH-utlakning
Ingen klar överensstämmelse föreligger mellan utlakade koncentrationer av varken
summa cancerogena PAH eller summa övriga PAH, visavi toxicitet, varken för lakvatt-
nen från Västerås-Utan, Västerås-Bi eller från Västerås-Cem, Diagram 10 � Diagram
12. En mer ingående jämförelse med de enskilda PAHernas koncentrationer (Bilaga 2-
Bilaga 4) ger att inget av PAHerna uppvisar variationer i halter som helt motsvarar vari-
ationen i akut-toxiciteten. Om det första av de fem undersökta lakvattnen från Västerås-
Bi bortses från föreligger överensstämmelse mellan haltvariation av några av de tyngre
PAHerna ingående i definitionen �summa övriga PAH� och variation i akut-toxicitet.
Detsamma gäller Västerås-Cem men i detta fall istället för några få cancerogena PAH.

Resultaten indikerar preliminärt att det förelegat annat/andra utlakade ämne/n i vattnen
än de 16 PAHerna som gett signifikant akut-toxisk respons. Vilka dessa ämnen i så fall
varit är okänt. Liknande respons, dvs respons av akut-toxicitet som stämmer dåligt
överens med utlakade halter av analyserade PAH från vägbeläggningsmaterial, har re-
gistrerats tidigare (Larsson m. fl., 2000; i viss mån även Larsson, 2001).
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Diagram 10. Jämförelse mellan akut-toxisk respons (Microtox) och utlakade halter av
PAH i fem valda lakvatten från ytutlakning med material Västerås-Utan.

Diagram 11. Jämförelse mellan akut-toxisk respons (Microtox) och utlakade halter av
PAH i fem valda lakvatten från ytutlakning med material Västerås-Bi.

Diagram 12.  Jämförelse mellan akut-toxisk respons (Microtox) och utlakade halter av
PAH i fem valda lakvatten från ytutlakning med material Västerås-Cem.
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3.6. Förlustkontroll
Kontroll har utförts för att klarlägga omfattning av förlust av PAH i valt lakutförande.
Metodutförandet var detsamma som i den reguljära ytutlakningen, men med de skillna-
derna att inga monoliter fanns i behållarna och därtill att det vatten som tillfördes be-
hållarna redan från början innehöll förbestämda halter av PAHer. Testet beskrivs i ka-
pitel 2.4. Härur framgår kortfattat att två set innehållande vardera tre vatten togs fram.
Dessa två set gavs två olika halter (�låg� och �hög�) av standardlösning, varvid ett vat-
ten från vardera set analyserades direkt, ett vatten från vardera set analyserades därtill
efter 1 dygn och de två återstående vattnen efter 20 dygn, i alla föreliggande fall m a p
16 PAH.

Resultaten avseende förändrade halter i vattenfas presenteras i sin helhet i Bilaga 5 och
sammanfattas nedan. I Bilaga 6 finns tillhörande analysprotokoll. Kopplat till de halter
av PAH som analyserades av ALcontrol i alla vatten har nämnda laboratorium, förutom
redovisat detekterade halter, även angivit procentuella mätosäkerheter i angivna halt-
värden, se analysprotokoll i Bilaga 6 (finns även nedtecknade i Bilaga 5). Erhållna pro-
centuella �netto�-förluster i 0-provstesterna har härav beräknats utifrån detekterade
halter i 0-prov, i vatten som befunnits i lakbehållare i 1 dygn och i 20 dygn och utifrån
dessa, av analyslaboratoriet angivna, mätosäkerheter för respektive ämne. I de fall för-
lustmängd legat inom det osäkerhetsintervall som angivits av analyslaboratoriet har des-
sa �förluster� (som då egentligen kan vara mätosäkerheter) negligerats. PAH som i lak-
vattnen uppvisat halter som legat närmast den i 0-provstestet benämnda �hög� halt, har
erhållit motsvarande förlustprocent för detta 0-prov för just det PAH. På motsvarande
sätt, PAH med halter i lakvattnen som närmast legat �låg� halt har erhållit förlustprocent
detekterat i motsvarande 0-provstest. De härav justerade resultaten presenteras samman-
fattat i Tabell 15 (för mer ingående information, se Bilaga 5). Dessa förlustprocent har
härefter använts för att beräkna totala förlusten i lakutförandet, kapitel 3.7 nedan.

Tabell 15. Reella signifikanta förlustprocent med hänsyn till analyslaboratoriets
angivna mätosäkerheter och med hänsyn till reella halter i lakvattnen.

Ämne Reduktion, %, efter
1 dygn 20 dygn

Naftalen 0 55
Benso(a)pyren* 38 41
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 52 52
Benso(g,h,i)perylen 42 55
Dibenso(a,h)antracen* 37 40
* Cancerogen PAH

3.7. Ytutlakning av PAH, justerat m a p förluster i 0-prov
Som underlag för bedömning av förluster under ytutlakningsförsöken har jämförelse
gjorts mellan olika haltnivåer i 0-proven (kapitel 3.6) och i ytutlakningsförsöken, deras
olika förlustandelar och uppehållstider i behållare. Beräkning och bedömning av hur 0-
provsförluster påverkat totalt utlakade ackumulerade mängder i de reguljära laktesterna,
redovisas i Bilaga 5. Resultaten sammanfattas enligt följande.

Två alternativa bedömningar (Alternativ 1 och Alternativ 2) har utförts. Alternativ 1
inkluderar enbart de ämnen som uppvisat signifikant reduktion i 0-proven, med hänsyn
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till angivna mätosäkerheter (Tabell 15). I Alternativ 2 (redovisas enbart i Bilaga 5), som
enbart tagits fram för att ett tänkt �värsta fall, låg relevans�, har ingen hänsyn tagits till
storlek på mätosäkerheter.

För de aktuella tyngre PAHerna bedöms förlust främst berott på adsorption på glasytor.
Baserat på trend i Tabell 15 bedöms jämvikt för dessa inställt sig relativt snabbt, inom
något dygn, mellan mängd adsorberade PAH och mängd i vattnet. Förlust i efterföljande
del-lakningar har då endast uppkommit om halten från föregående lakning varit lägre än
efterföljande lakning. Om halten i efterföljande lakning varit lägre än i föregående har
jämvikt med den lägre halten antagits gälla i den efterföljande lakningen. I övrigt antas
glasyta ha varit mättad med adsorberad PAH mellan och under de sekventiella lakning-
arna.

För de lättare PAH-erna (för alternativ 1 enbart naftalen) bedöms förlust skett av annan
orsak, troligtvis avdunstning, vilken skett kontinuerligt under 20 dygn. Att så kan ha
varit fallet indikeras av ett annat liknade testförsök utfört vid SGI (ej redovisat), där
glasbägares ytor tvättats med organiskt lösningsmedel. Bägarna var täckta på samma
sätt som i föreliggande undersökning. Bägarna hade innan fyllts med vatten med olika
halter av tillsatt standard-PAH (halter i nivå med vad som detekterades i lakvattnen i
föreliggande undersökning) och tömdes vid olika tidpunkter upp till maximalt 20 dygn.
I det försöket erhölls preliminärt indikation på att försumbar andel av naftalen kan ha
adsorberats på glas-ytorna medan en stor - mycket stor andel av förlust av benso(a)-
pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, benso(g,h,i)perylen och dibenso(a,h)antracen kan ha be-
rott på adsorption till glasbehållares ytor.

Sammantaget bedöms i föreliggande fall de PAH som avdunstat ha försvunnit från lak-
uppsättningen under hela undersökningsperioden, medan de tyngre PAHernas existens
som adsorberade bedömts ha berott på lakvattnens koncentration i jämvikt med adsorbe-
rat och laktid. Principiellt sett betraktas alltså de tyngre PAHerna ha adsorberats under
de första laksekvenserna, med justering för uppkomna haltdifferenser (som var relativt
små) i efterföljande lakvatten. För de lättare PAHerna beräknas dessa ha förlorats linjärt
med tiden, varvid lägst förlust erhållits i den inledande laksekvensen med ökad linjär
förlust med ökad laksekvenstid (som ökade med antalet laksekvenser).

I Alternativ 1 har förlust av naftalen, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, benso-
(g,h,i)perylen och dibenso(a,h)antracen medtagits. Baserat på ovanstående antaganden
och i Bilaga 5 beskrivna bedömningsmodell har värden på förlustprocent beräknats för
de enskilda ämnena (Bilaga 5, Tabell 5:5 � Tabell 5:7). Baserat på dessa förlustprocent
har nya värden på utlakade halter i varje enskilt lakvatten och på ackumulerade utlakade
mängder per m2 beläggningsyta upp till 64 dygns total laktid räknas fram. De härav er-
hållna teoretiska totala kompensationsprocenten för summa cancerogena PAH och för
summa övriga PAH ges i Tabell 16 och i Diagram 13a-13b och Diagram 14a � 14b.

Sammantaget fås att justering enligt Alternativ 1 enbart ger marginell ökning av acku-
mulerat utlakat av cancerogena PAH från de tre materialen vid 64 dygns lakning. Vad
gäller justering av summa övriga PAH erhålls dock en signifikant procentuell ökning för
Västerås-Cem. Detta beror till mycket stor del på att naftalenhalten i sista lakvattnet
med Västerås-Cem var osedvanligt hög. När detta kopplas till antagandet att naftalen
avdunstats (och helt förlorats från systemet) linjärt med tiden, i förhållande till uppkom-
na förluster i 0-prov, fås dessa markanta teoretiska kompensationsprocent. Detta gör
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beräknade totalförluster för naftalen och därmed för summa övriga PAH avsevärt osäkra
och sannolikt alldeles för höga.

Enligt ansatt hypotes skulle alltså 55 % av naftalenet avdunstats efter 20 dagar. Om ut-
vecklingen varit linjär skulle härav 88 % förlorats i sista del-lakningen som pågick i 32
dagar. I fallen Västerås-Utan och Västerås-Bi blir den totala kompensationen av summa
övriga PAH liten eftersom naftalenhalten var låg i deras fall i slutet av lakstudien. Den
uppkomna kompensationsprocenten för summa övriga PAH från Västerås-Cem blir
däremot hög eftersom alltså halten naftalen var hög i dess sista lakvatten. Detta genere-
rar ett teoretiskt förlustvärde som får anses vara i högsta laget. De teoretiska kompensa-
tionsprocenten för summa övriga PAH från Västerås-Cem baserade på teoretiskt 88 %
förlust i sista lakvattnet för naftalen ges därför i Tabell 16 inom parantes. Intill dessa
värden ges alternativt hypotetisk kompensation om förlusten antas vara 55 % i sista lak-
vattnet från Västerås-Cem (dvs vad som erhölls i 0-provstestet efter 20 dagar). I Dia-
gram 13a-13b och Diagram 14a � 14b ges hur ackumulerat utlakat av summa cancero-
gena PAH och summa övriga PAH förändras då hänsyn tas till Alternativ 1, jämfört
med ojusterade värden. För Alternativ 1 har alltså här en 55 %-ig förlust för naftalen
ansatts att gälla fullt ut vid 64 dygn.

Tabell 16. Procentuell ökning av ackumulerat utlakade PAH, 64 dygn, efter juste-
ring för uppkomna förluster i 0-prov enligt bedömningsmodell
�Alternativ 1�, jämfört med utan hänsyn till förluster.

Parameter Västerås-Utan Västerås-Bi Västerås-Cem
Summa cancerogena PAH 1,1 % 2,1 % 0,5 %
Summa övriga PAH 0,19 % 1,5 % 14 (54) % A/
Summa 16PAH 0,24 % 1,5 % 14 (53) % A/
A/ Se text ovan.

Diagram 13a. Ackumulerat utlakat.  Diagram 13b. Ackumulerat utlakat med
     värden justerade enligt Alternativ 1.
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Diagram 14a. Ackumulerat utlakat.              Diagram 14b. Ackumulerat utlakat med
värden justerade enligt Alternativ 1
(med varianten 55 % förlust av naftalen
i sista lakvattnet, se text ovan).

Generellt kan konstateras att då hänsyn tas, enligt angivna teoretiska hypoteser, till de
förluster som uppkom i 0-prov så påverkar dessa förluster obetydligt differensen i ac-
kumulerat utlakat mellan Västerås-Utan och Västerås-Bi eller mellan Västerås-Utan och
Västerås-Cem, med undantag för summa övriga PAH från Västerås-Cem.

För Västerås-Cem skulle alltså ökningen av utlakade summa övriga PAH bli ännu större
än den ca 50 %-iga relativa ökning som redovisats utan hänsyn tagen till förluster. Där-
till resulterar hänsyn till förluster endast i en marginell förändring i utlakade mängder
för de enskilda monoliterna, jämfört med utan nämnda hänsyn (med undantag alltså för
summa övriga PAH för Västerås-Cem).

3.8. Potential för diffusion efter kompensation för 0-provsförluster
Att utföra regressionsanalys, utvärdera potential för diffusion och beräkna diffusionsko-
efficienter på lakdata som kompenserats genom teoretiskt betraktelsesätt, är förknippat
med stora osäkerheter. Detta har dock ändå gjorts för Alternativ 1 för att få en grov upp-
fattning om hur mycket den föreslagna kompensationen skulle kunna påverka resulta-
ten. Dessa redovisas enbart sammanfattningsvis enligt följande. Förnyad regressions-
analys ger att förutsättningarna för ytutlakning förändras något i förhållande till då hän-
syn inte tas till 0-provsförluster (för det senare fallet, se kapitel 3.3). För Västerås-Bi ger
analysen att av de cancerogena PAHerna synes indeno(1,2,3-cd)pyren och diben-
so(a,h)antracen inte lakas ut via diffusion (i motsats till då kompensation inte utförs).
Detta beror på att del-kompensationen i det 6:te uttagna vattnet för dessa två ämnen
genererar negativa värden. Deras teoretiskt förändrade status avseende diffusion då hän-
syn tas till teoretisk kompensation för eventuella förluster bör härav betraktas som osä-
ker. Summa cancerogena PAH som enhet uppvisar ingen nämnvärd skillnad, i förhål-
lande till ej justerade resultat. För Västerås-Cem sker, jämfört med ej justerade värden,
ingen nämnvärd förändring av potentialen för diffusiv ytutlakning av summa övriga
PAH.
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4. SLUTSATSER

Målsättningen med studien har varit att undersöka huruvida utlakning av PAH förändras
genom inblandning av bitumen och bitumen + cement i valt tjärinnehållande vägbe-
läggningsmaterial. Vidare har målsättningen varit att undersöka om ytutlakning av can-
cerogena PAH och/eller övriga PAH från dessa material, med och utan inblandning,
eventuellt styrs av diffusion.

Ytutlakningsförsök har härav utförts vid SGI på tre monoliter, framställda av VTI.
Grunden i monoliterna har varit tjärindränkt grus från Västerås, som tidigare genomgått
kolonnlakning. Totalhalten av summa cancerogena PAH och summa övriga PAH i ur-
sprungsmaterialet bestämdes till 1644 mg/kg TS (+/-17%) respektive 3054 mg/kg TS
(+/-11%).

Inblandning av enbart bitumen resulterade efter 64 dagars kumulativ lakning i en avse-
värd, ca 50 %-ig, reduktion av ytutlakade summa cancerogena PAH men ingen nämn-
värd förändrad ytutlakning av summa övriga PAH.

Även inblandning av mix bitumen + cement visade efter 64 dagars kumulativ lakning en
avsevärd, ca 50 %-ig, reduktion av ytutlakade summa cancerogena PAH, jämfört med
ingen inblandning. Emellertid erhölls en avsevärd ökning av ytutlakade summa övriga
PAH med denna inblandning. Denna ökning har till avsevärd del berott på kraftigt ökad
utlakning av naftalen. På grund av inblandning av cement ökade lakvattnens pH till
maximalt pH11. Litteratursökning gav att tidigare utfört lakexperiment på PAH-
förorenad jord visat att utlakade mängder av naftalen kan höjas kraftigt vid förhöjda pH.
Både material och lakförhållandena var i det fallet emellertid inte helt jämförbara med
föreliggande studie. Eventuellt kan den inblandade cementens påverkan på lakvattnens
pH ha varit en del-orsak till ökningen av utlakade summa övriga PAH. Därtill kan in-
blandning av cement hypotetiskt genererat kemiska processer som i sin tur kan ha för-
ändrat utlakningens karakteristik.

Presenterade resultat, avseende jämförda utlakade mängder per ytenhet, är baserade på
förenklingen att monolitytorna var släta (dvs obeaktat att materien innehade något varie-
rande andel hålrumsytor). Förenklingen baseras på förutsättningen att material är struk-
turellt desamma som i monoliterna om de läggs ut på en väg, varvid jämförelsen gäller
plan vägyta.

Med reservation för att befintlig teori avseende diffusion av oorganiska ämnen går att
överföra på organiska ämnen, har den tidstyrda utlakningen av PAH från de tre materi-
alen genomgått regressionsanalys, kopplat till analys avseende potential avseende diffu-
sion. Härvid har framkommit att så gott som alla PAH från materialet utan inblandning
av någon tillsats har lakats ut genom processer som inte kan härledas till diffusion. För
materialet med tillsats av bitumen uppvisade alla PAHer ingående i benämningen
�summa cancerogena PAH� indikationer på diffusionsutlakning. Därtill erhölls även
indikationer på att flertal av de övriga PAHerna kan ha utlakats via diffusion från detta
material. Från materialet med inblandning av bitumen + cement synes ytutlakningen av
alla utom en av de PAHer som ingår i begreppet �summa övriga PAH� ha lakats ut via
diffusion.
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Eftersom generella riktvärden i vatten föreligger för gruppen �summa cancerogena
PAH� och gruppen �summa övriga PAH� är det intressant att ur diffusionssynpunkt om
möjligt betrakta dessa som enheter, dvs betrakta alla de PAHer som ingår i en grupp
gemensamt som ett teoretiskt tänkt ämne. Det har dock inte gått att klarlägga om det är
relevant att hävda att om alla delkomponenter i en grupp samtidigt ytutlakas genom
diffusion från ett material så kan hela gruppen ses som en enhet för vilken diffusionsko-
efficient kan beräknas. Med reservation för detta betraktelsesättet har sådan �samlings�-
koefficient för diffusion av �summa cancerogena PAH� beräknats för Västerås-Bi till
1,8E-16 m2/s. Därtill har sådan �samlings�-koefficient för diffusion av �summa övriga
PAH� från Västerås-Cem beräknats till 4,5E-16 m2/s. Dessa diffusionskoefficienter har
använts för att exemplifiera beräkning av tidsberoende ytutlakade mängder från olika
ytstorlekar av materialen på vilka faller varierande nederbördsmängder.

Ökad akut-toxisk respons erhölls i lakvattnen från tjärindränkt grus som fått tillsats av
bitumen + cement, jämfört med ingen tillsats och jämfört med sådant grus med tillsats
av bitumen. Ingen större skillnad erhölls mellan de två sistnämnda materialen. Vidare
erhölls ingen tydlig koppling mellan utlakade halter av specifika PAH och akut-toxisk
respons då alla lakvattensekvenser från de tre materialen gemensamt jämfördes.

Kontroll av eventuella förluster av PAH från själva lakutförandet har undersökts. Signi-
fikanta förluster erhölls av några få av de tyngsta PAHerna och av naftalen. I det förra
fallet bedöms preliminärt detta bero primärt på adsorption till lakbehållares ytor medan
naftalen bedöms primärt avgått i gasfas. Dessa förluster har ändå inte påverkat totalt
ackumulerat utlakat av summa cancerogena PAH och av summa övriga PAH med mer
än marginellt (0,2-2 % totalt). Eventuellt kan förlusten av summa övriga PAH påverkat
lakresultaten för materialet med inblandning av bitumen + cement betydligt mer, men i
detta fall råder dock stor osäkerhet pga främst naftalens höga halt i dess vatten.

Sammantaget synes cancerogena PAH och övriga PAH kunna lakas ut via diffusion, i
det första fallet från materialet med inblandat bitumen och i det senare fallet från mate-
rialet med inblandat bitumen + cement. Hypotetiskt kan erhållna diffusionskoefficienter
användas för att beräkna tidsberoende ytutlakade halter och mängder per ytenhet av
summa cancerogena PAH och summa övriga PAH från motsvarande material med
vikt/yt-förhållande som de undersökta monoliterna.

Resultaten av undersökningen kan sammanfattas enligt följande. Jämfört med enbart
tjärindränkt grus har

- bitumeninblandning avsevärt motverkat utlakning av summa cancerogena PAH
(halverad utlakning) men inte påverkat utlakning av summa övriga PAH

- bitumen- + cementinblandning avsevärt motverkat utlakning av summa
cancerogena PAH men avsevärt ökat utlakningen av summa övriga PAH.

Inblandning av bitumen i tjärindränkt grus synes ha stor potential att reducera negativ
omgivningspåverkan genom minskning av lakbara cancerogena PAH.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Avdelningen för miljöteknik
Projektledare

Lennart Larsson
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Bilaga 1

Beskrivning av provmaterial och preparering av provkroppar till
lakförsök

Torbjörn Jacobson
Väg- och transportforskningsinstitutet
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Kall återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial - allmänt
Den mest lämpliga metoden för återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial
anses vara kall återvinning med bitumenemulsion och/eller cement. Materialet
behöver inte värmas upp och det nya bindemedlet både kapslar in tjäran och tätar
till beläggningen. På så sätt finns teoretisk potential för reduktion av risk för
utlakning när det ligger i vägen som ett nytt beläggningslager. För att effekten av
inkapslingen skall bli så bra som möjligt bör relativt hög halt av nytt bindemedel
inblandas i granulatet. Återvinningsmassan är tänkt att användas som bärlager
under ett tätt slitlager. På så sätt reduceras risken för utlakning ytterligare. Bäst
effekt ger blandning i verk men även inblandning i vägen med kalla bindemedel
(emulsion, cement, skummat bitumen) kan ge ett bra resultat. Vid den senare
metoden behöver inte materialet tas bort från vägen vilket är en fördel.

Kall återvinning - laboratorieprovning
Vid provning av kallblandade massor måste hänsyn tagas till härdningen av
provkropparna och vatteninnehållet i materialet. För att provningarna skall bli
jämförbara måste provningsförfarandet styras upp noggrant med avseende på
provberedning, blandning, packning av provkroppar och lagring innan provning
utförs. En samlat begrepp för detta brukar benämnas provpreparering. Förfarandet
i denna undersökning följer gängse metodik för kallblandade återvinningsmassor.
Prov testade enligt denna metodik har visat sig erhålla motsvarande egenskaper
som på vägen (låg- medeltrafikerad väg) efter ca ett års trafik.

Provmaterial (asfaltgranulat)
Asfaltgranulatet till försöken kom från Lärlingsgatan i Västerås. Provet från
vägbeläggningen togs med hjälp av en fräsmaskin. Det innebär att materialet
genom denna åtgärd sönderdelas och får en kornstorleksfördelning som är typisk
för asfaltgranulat. Beläggningskonstruktionen hade följande uppbyggnad:

Typ av lager Bindemedel Mängd, kg/m² År
Impregnering T15, 100% tjära 1,1 1948

Yg1 1) AT60, 85% tjära + 15% bitumen 1,2, mak.8-16 1948
Yg1 1) AT60, 85% tjära + 15% bitumen 1,1, mak.9-15 1948
Uy 1) RMA90 + amin, 100% bitumen 1,1 1957

Y1B  1) RA alt. RMA90, 100% bitumen - 1974

Det är viktigt att påpeka att beläggningslagren utgjordes av impregnerat
grusslitlager och ytbehandlingar, dvs. av tankbeläggningar. Den totala
beläggningstjockleken var ca 5 cm. Stenkolstjära förekom i de tre understa lagren
(3-4 cm tjock). Genom de relativt stora bindemedelsgivorna i samband med
utförandet av ytbehandlingen (bindemedlet sprids i ett lager) blir den här typen av
konstruktion mycket tät.
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För totalhaltsbestämning av PAH-innehållet har FAS Metod 404 använts.
Metoden är avsedd för bestämning av halten bindemedel och/eller halten vatten i
en asfaltbeläggning eller massa med bindemedel, som kan extraheras med xylen.

Ett prov på beläggningen eller massan vägs in i en provbehållare av metalltrådsnät
och bindemedlet extraheras med varm xylen. Detta sker på så sätt att xylenen
destilleras och destillatet kontinuerligt får rinna genom provet, som befinner sig i
xylenångan i apparatens destillationskärl. Eventuellt vatten i provet förångas,
följer med xylenångan och avskiljs i en till apparatens kylare ansluten vattenfälla.
Stenmaterial som passerat maskorna i provbehållaren och samlats i
xylenlösningen av bindemedlet i destillationskärlet tillvaratas genom att lösningen
centrifugeras. Bindemedlets vikt hos analysprovet erhålls genom att man från
provets vikt subtraherar stenmaterialets och vattnets vikt. Normalt utförs två
enskilda bestämningar.

I föreliggande fall togs 1,0991 kg prov ut för extraktion. Provet innehöll 0,0009
kg vatten och 0,0538 kg bindemedel. Totalt användes 0,505 kg lösningsmedel.

Asfaltgranulatet hade följande innehåll (totalhalt) av PAH:

      Totalhalt, mg/kg TS
Naftalen: 101,2
Acenaftylen: 37,7
Acenaften: 59,8
Fluoren: 225,3
Fenantren: 873,7
Antracen: 216,1
Fluoranten: 643,8
Pyren: 459,8
Benso(g,h,i)perylen: 115,0
Benso(a)antracen*: 303,5
Chrysen/Trifenylen*: 262,1
Benso(b)fluoranten*: 285,1
Benso(k)fluoranten*: 96,6
Benso(a)pyren*: 211,5
Indeno(1,2,3-cd)pyren*: 174,7
Dibenso(a,h)antracen*: 30,8
Cancer. PAH (* ovan): 1364,4
Övriga PAH: 2732,4
Total-16PAH: 4097

Proportionering av återvinningsmassor
Till föreliggande studie blandades bindemedel in i granulatet. Vid processen
värmdes inte materialet upp över rumstemperatur. Bindemedlets temperatur var
dock ca 60°C. Bindemedlen utgjordes, i provkropp benämnd Västerås-Bi, av
bitumenemulsion (baserad på bitumen med viskositeten 10.000) och i provkropp
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benämnd Västerås-Cem, därtill av cement. I ett fall inblandades inget bindemedel
(referens, benämnd Västerås-Utan). För samtliga provblandningar tillsattes 3 vikt-
% vatten. Vattnet underlättar bland annat fördelningen av bindemedlet i massan
vid blandningen och förbättrar materialets packningsegenskaper. Följande
provblandningar testades:

* Västerås-Utan: Inget bindemedel, 3 % vatten
* Västerås-Bi: 3,5 % bitumenemulsion BE60M/V 12 000, 3 % vatten
* Västerås-Cem: 3,5 % bitumenemulsion BE60M/V 12 000, 2 %

cement, 3 % vatten

Per provblandning togs 3-5 prov fram.

Blandning av asfaltmassa
Torrt asfaltgranulat, vatten samt bindemedel blandades enligt följande förfarande
(avser blandning i degblandare typ Hobart):

1. Torrt granulat hälldes i blandaren.
2. Cement tillsattes
3. Vatten tillsattes och materialet blandades i ca 30 sek
4. Bitumenemulsion tillsattes och massan blandades i ca 2 min

Massorna lagrades i någon timme innan provkroppar började tillverkas. Detta för
att emulsionen skall hinna �krypa på� och fastna på materialet. Massorna var
under denna tid förslutna.

Tillverkning av provkroppar
Statisk packning är den på VTI vanligast förekommande metoden för tillverkning
av provkroppar till kalla asfaltmassor. Innan den statiska lasten läggs på packas
provet med en stav så att materialet kan orientera sig i burken. Metoden utfördes
på följande sätt:

1. Ca 1100-1200 g massa delades ned och placeras i en Marshallcylinder med
diametern 100 mm.

2. Massan stöttes 20 ggr i centrum och 20 ggr i kanten med hjälp av en
metallstav (9,5 mm i diameter och 40,5 mm lång).

3. Provet placeras i pressen och en last på 5,6 ton (7,0 MPa) applicerades med en
deformationshastighet av 1,3 mm/min. Trycket får vid maximala belastningen
ligga kvar i 60 sek (±5 sek).

Provet lagrades i ca en timme i formen innan det trycks ut och placerades på plant
underlag.
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Härdning (lagring) av provkroppar
Provkropparna härdades/lagrades i 7 dygn vid förhöjd temperatur, 40±1°C innan
de testades. Vid lagringen placerades proven i värmeskåp på plant underlag. Efter
lagringstiden i värmeskåp förvarades proven i rumstemperatur.

Egenskaper hos provkropparna
På VTIs laboratorium testades tvillingprov till de ytutlakade med avseende på
hålrumshalt och pressdraghållfasthet. Följande resultat erhölls:

MASSATYP
PROV, NR

nr

SKRYM-
DENSITET

g/cm³

KOMPAKT-
DENSITET

g/cm³

HÅLRUMS-
HALT
vol-%

DRAG-
HÅLLFASTHET

kPa

Utan tillsats, 1 2,071 2,520 17,8 -

2 2,023 - 19,7 -

3 1,934 - 23,3 -

Medelv: 2,009 2,520 20,3 -

Emulsion, 1 2,100 2,407 12,9 361
2 2,116 2,416 12,3 483
3 2,112 - 12,4 -
4 2,097 - 13,1 -
5 2,115 - 12,3 -

Medelv: 2,108 2,412 12,6 422

Emulsion + cement, 1 2,177 - 10,0 -
2 2,155 2,4185 10,9 557
3 2,184 - 9,7 618
4 2,175 - 10,1 536
5 2,170 - 10,3 -

Medelv: 2,172 2,412 10,2 570

Proven utan tillsats av bindemedel har markant högre hålrumshalt än övriga. Lägst
hålrumshalt erhåller blandningen med emulsion och cement (10,2 vol-%). Överlag
är hålrumshalterna höga beroende på att materialet består av impregnerat
grusmaterial och ytbehandling (relativt ensartad korngradering). Om
massabeläggning ingått i asfaltgranulatet vilket är mer normalt hade
hålrumshalten blivit lägre. Draghållfastheten ligger dock på normala nivåer för
kalla återvinningsmassor. Cementinblandningen styvar dock upp materialet en del
(ger 35 % högre hållfasthet).
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Monolitspecifikation och lakvattenparametrar

Tabell 2:1 och Tabell 2:2 ger monolitspecifikation respektive lakvattenparametrar. Den
i Tabell 2:1 beräknade monolitytan baseras på förenklingen att ytan är slät. Bestämning-
en av dess totalyta generaliseras genom mätning av höjd och diameter. En viss inhomo-
genitet i monolitytorna kunde dock okulärt konstateras. Tyvärr kunde inte monoliternas
reella totalyta bestämmas. Alla resultat är härav baserade på denna generalisering. Fri
underyta är beräknad som differensen mellan total underyta och underyta blockerad av
metallställningen på vilken monoliten var placerad.

Tabell 2:1 Monolitspecifikation, Västerås-Utan.

Parameter Mätvärde Parameter Mätvärde
Total underyta, m2 0,00785 Höjd, m 0,068
Täckt underyta, m2 0,00330 Diameter, m 0,100
Volym monolit, liter 0,534 Fri underyta, m2 0,00455
Vikt monolit, kg 1,141 Total lakyta, m2 0,0338

Tabell 2:2 Lakvattenparametrar, Västerås-Utan.

Provnummer 1176 1177 1178 1179 1180 1191 1222 1224
Laktid, enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Vol. vatten, liter 2,7148 2,7148 2,7148 2,7148 2,7148 2,7148 2,7148 2,7148
L/S 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
Vol. vatten/vol. monolit 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09
pH 4,39 4,74 5,06 6,00 6,08 6,2 6,4 7,1
Ledn. förm., mS/m, 25 °C 3,338 2,507 2,730 2,739 2,386 3,030 3,699 5,74

Bilaga 2 till rapport �Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande
stenkolstjära. Lägesrapport 2001.�

Data från ytutlakning av material �Västerås-Utan�.
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Analyserade lakvattenhalter

Tabell 2:3. Analyserade halter av PAH i enskilda lakvatten med Västerås-Utan.

Provnummer 1176 1177 1178 1179 1180 1191 1222 1224
Laktid, enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Enhet på uppmätt halt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Naftalen 2,4 5,2 6,9 0,021 0,041 0,23 0,16 0,011
Acenaftylen 0,28 0,58 0,76 0,36 0,67 0,96 0,73 0,064
Acenaften 0,81 2,0 2,8 3,0 4,7 6,5 7,6 0,026
Fluoren 2,9 7,5 11 1,7 18 15 8,6 0,074
Fenantren 9,4 19 31 0,13 22 6,5 1,4 0,043
Antracen 1,3 3,1 4,8 0,62 5,5 4,0 2,9 0,18
Fluoranten 2,5 6,3 9,4 12 14 13 11 0,39
Pyren 1,5 3,8 5,8 7,3 8,2 8,5 8,7 4,8
Benso(a)antracen* 0,29 0,71 1,1 1,3 1,6 1,0 0,75 0,059
Chrysen*/Trifenylen 0,24 0,56 0,9 1,0 1,2 0,86 0,89 0,22
Benso(b)fluoranten* 0,086 0,26 0,36 0,36 0,56 0,28 0,36 0,33
Benso(k)fluoranten* 0,022 0,064 0,094 0,088 0,14 0,09 0,11 0,047
Benso(a)pyren* 0,032 0,12 0,16 0,14 0,25 0,13 0,20 0,19
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,022 0,084 0,1 0,082 0,18 0,044 0,066 0,074
Benso(g,h,i)perylen 0,011 0,045 0,053 0,039 0,087 0,033 0,057 0,058
Dibenso(a,h)antracen* 0,0037 0,015 0,015 0,014 0,032 0,0096 0,015 0,014
Summa cancerogena PAH (* ovan) 0,70 1,81 2,73 2,98 3,96 2,41 2,53 0,93
Summa övriga PAH 21 48 73 25 73 55 42 5,6
Summa 16PAH 22 49 75 28 77 57 44 6,6

Uppmätta utlakade, och beräknade ackumulerade utlakade, mängder

Tabell 2:4 ger utlakade mängder per slät monolityta, baserat på värden i Tabell 2:3, Ta-
bell 2:1 och Tabell 2:2. Tabell 2:5 ger beräknade ackumulerat utlakade mängder per slät
monolityta m h a värden i Tabell 2:3.

Tabell 2:4. Uppmätta utlakade mängder (E*i ) i enskilda vatten från diffusionsförsök
med Västerås-Utan. Enhet: µg/m2.

Ämne\ Tid, enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Naftalen 1,9E+02 4,2E+02 5,5E+02 1,7 3,3 18 13 0,88
Acenaftylen 23 47 61 29 54 77 59 5,1
Acenaften 65 1,6E+02 2,3E+02 2,4E+02 3,8E+02 5,2E+02 6,1E+02 2,1
Fluoren 2,3E+02 6,0E+02 8,8E+02 1,4E+02 1,4E+03 1,2E+03 6,9E+02 6,0
Fenantren 7,6E+02 1,5E+03 2,5E+03 10 1,8E+03 5,2E+02 1,1E+02 3,5
Antracen 1,0E+02 2,5E+02 3,9E+02 50 4,4E+02 3,2E+02 2,3E+02 14
Fluoranten 2,0E+02 5,1E+02 7,6E+02 9,7E+02 1,1E+03 1,0E+03 8,8E+02 31
Pyren 1,2E+02 3,1E+02 4,7E+02 5,9E+02 6,6E+02 6,8E+02 7,0E+02 3,9E+02
Benso(a)antracen* 23 57 88 1,0E+02 1,3E+02 80 60 4,7
Chrysen*/Trifenylen 19 45 72 80 97 69 72 18
Benso(b)fluoranten* 6,9 21 29 29 45 23 29 27
Benso(k)fluoranten* 1,8 5,1 7,6 7,1 11 7,2 8,8 3,8
Benso(a)pyren* 2,6 9,7 13 11 20 10 16 15
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 1,8 6,8 8,0 6,6 14 3,5 5,3 6,0
Benso(g,h,i)perylen 0,88 3,6 4,3 3,1 7,0 2,7 4,6 4,7
Dibenso(a,h)antracen* 0,30 1,2 1,2 1,1 2,6 0,77 1,2 1,1
Summa cancerogena PAH (* ovan) 56 1,5E+02 2,2E+02 2,4E+02 3,2E+02 1,9E+02 1,9E+02 75
Summa övriga PAH 1,7E+03 3,8E+03 5,8E+03 2,0E+03 5,9E+03 4,4E+03 3,3E+03 4,5E+02
Summa 16PAH 1,8E+03 4,0E+03 6,1E+03 2,3E+03 6,2E+03 4,6E+03 3,5E+03 5,3E+02
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Tabell 2:5. Beräknade kumulativt utlakade mängder (E*n) från Västerås-Utan.
Enhet: µg/m2.

Ämne \ Kumulativa lakdygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Naftalen 1,9E+02 6,1E+02 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03
Acenaftylen 23 69 1,3E+02 1,6E+02 2,1E+02 2,9E+02 3,5E+02 3,5E+02
Acenaften 65 2,3E+02 4,5E+02 6,9E+02 1,1E+03 1,6E+03 2,2E+03 2,2E+03
Fluoren 2,3E+02 8,4E+02 1,7E+03 1,9E+03 3,3E+03 4,5E+03 5,2E+03 5,2E+03
Fenantren 7,6E+02 2,3E+03 4,8E+03 4,8E+03 6,6E+03 7,1E+03 7,2E+03 7,2E+03
Antracen 1,0E+02 3,5E+02 7,4E+02 7,9E+02 1,2E+03 1,6E+03 1,8E+03 1,8E+03
Fluoranten 2,0E+02 7,1E+02 1,5E+03 2,4E+03 3,6E+03 4,6E+03 5,5E+03 5,5E+03
Pyren 1,2E+02 4,3E+02 8,9E+02 1,5E+03 2,1E+03 2,8E+03 3,5E+03 3,9E+03
Benso(a)antracen* 23 80 1,7E+02 2,7E+02 4,0E+02 4,8E+02 5,4E+02 5,5E+02
Chrysen*/Trifenylen 19 64 1,4E+02 2,2E+02 3,1E+02 3,8E+02 4,5E+02 4,7E+02
Benso(b)fluoranten* 6,9 28 57 86 1,3E+02 1,5E+02 1,8E+02 2,1E+02
Benso(k)fluoranten* 1,8 6,9 14 22 33 40 49 53
Benso(a)pyren* 2,6 12 25 36 56 67 83 98
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 1,8 8,5 17 23 38 41 46 52
Benso(g,h,i)perylen 0,88 4,5 8,8 12 19 22 26 31
Dibenso(a,h)antracen* 0,30 1,5 2,7 3,8 6,4 7,2 8,4 10
Summa cancerogena PAH (* ovan) 56 2,0E+02 4,2E+02 6,6E+02 9,8E+02 1,2E+03 1,4E+03 1,4E+03
Summa övriga PAH 1,7E+03 5,5E+03 1,1E+04 1,3E+04 1,9E+04 2,4E+04 2,7E+04 2,7E+04
Summa 16PAH 1,8E+03 5,7E+03 1,2E+04 1,4E+04 2,0E+04 2,5E+04 2,8E+04 2,9E+04
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Aritmetiskt kumulativt ytutlakat

I den statistiska bearbetningen ingår bl a att ta fram aritmetiskt kumulativt utlakat för
varje enskilt delintervall (NEN 7345). Aritmetiskt kumulativt utlakat beräknas enligt

En = E*i � √ti / (√ti - √ti-1)  för n=1 till N (i föreliggande fall är N=8)

En     är den beräknade aritmetiska kumulativa utlakningen oberoende av tidigare in-
tervall (halt/ytenhet, i föreliggande fall µg/m2)

E*i  är den uppmätta utlakningen (halt/ytenhet, i föreliggande fall µg/m2) i intervall i
ti är försökstiden vid slutet av intervall i (sek)
ti-1 är försökstiden vid start av intervall i (sek)

Diagram 2:1-2:19. Ackumulerade utlakade mängder av 16 PAH per ytenhet i
ytutlakningsförsök med Västerås-Utan
(uppmätt kumulativt =E*n ; aritmetiskt kumulativt = En).
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Utvärdering av lakresultat m h a regressionsanalys, potential för diffusion

Regressionsanalys görs på olika delar av kurvan för att kontrollera om utlakningen styrs
av olika mekanismer under olika tidpunkter. I sådan analys beräknas bl a riktningskoef-
ficienter gällande för olika punkter i försöket (se nedan) (för teori, se NEN 7345).

I regressionsanalysen beräknas vidare log En � log ti, där En är aritmetiskt kumulativt
utlakat (i föreliggande fall µg/m2) inom intervall i och ti ackumulerad laktid (i förelig-
gande fall dygn) inom intervall i

Om ytutlakningen är diffusionsstyrd gäller för punktintervallet 2-7 generellt följande,
där m = riktningskoefficient och sf = standaravvikelse

m sf
>0,35 men <0,6 <0,2 För huvudkomponent
>0,35 men <0,65 >0,1 men <0,5 För övriga komponenter
>0,35 men <0,60 <0,1 Alternativt för övriga komponenter

Om ovan gäller kan diffusionskonstant beräknas.

Om ovan inte gäller får undersökning göras för nedanstående enskilda punktintervall
och värdesintervall (för m och sf).

Om ett eller flera värdesintervall gäller för enskilt ämne, är motsvarande punktintervall
diffusionsstyr/-t/-da.

Punktintervall m sf
1-3 >0,35 men <0,60 <0,3
3-6 >0,35 men <0,60 <0,3
5-8 >0,35 men <0,60 <0,3

Om ovan inte gäller kan komponent/-en/-erna betecknas som "annan komponent", var-
vid då skall gälla för diffusionsstyrt (förutsätter, liksom annars också, att detekterade
koncentrationer inom varje punktintervall är >1,5 av detektionsgränsen):

Punktintervall m sf
1-3 >0,35 men <0,65 <0,5
3-6 >0,35 men <0,65 <0,5
5-8 >0,35 men <0,65 <0,5
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Tabell 2:6. Riktningskoefficienter (m) och standaravvikelse (sf) för log En � log ti
erhållna genom regressionsanalys.

Naftalen Acenaftylen AcenaftenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 -1,00 0,74 0,21 0,126 0,51 0,07
1-3 1,09 0,03 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,06 0,034 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,18 0,03 Fördröjd diffusion

eller dissolution
3-6 -1,38 1,80 Standardavvikelse

för hög
0,19 0,302 Depletion (kraftigt

tömmande)
0,43 0,08

5-8 -0,62 1,00 -1,06 0,656 -2,23 1,49

Fluoren Fenantren AntracenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,27 0,31 -0,41 0,77 0,16 0,30
1-3 1,23 0,034 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,14 0,12 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,21 0,07 Fördröjd diffusion

eller dissolution
3-6 0,47 0,790 Standardavvikelse

för hög
0,06 1,98 Standardavvikelse

för hög
0,24 0,79 Standardavvikelse

för hög
5-8 -2,46 1,11 -2,92 0,54 -1,53 0,61

Fluoranten Pyren Benso(a)antrancenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,27 0,13 0,33 0,11 0,12 0,17
1-3 1,22 0,05 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,23 0,05 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,22 0,06 Fördröjd diffusion

eller dissolution
3-6 0,16 0,07 Depletion (kraftigt

tömmande)
0,18 0,04 Depletion (kraftigt

tömmande)
-0,01 0,16 Depletion (kraftigt

tömmande)
5-8 -1,57 0,81 -0,23 0,16 -1,47 0,53

Chrysen/Trifenylen Benso(b)fluoranten Benso(k)fluorantenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,21 0,14 0,16 0,14 0,24 0,13
1-3 1,21 0,09 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,28 0,01 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,29 0,01 Fördröjd diffusion

eller dissolution
3-6 0,01 0,12 Depletion (kraftigt

tömmande)
-0,05 0,23 Depletion (kraftigt

tömmande)
0,05 0,17 Depletion (kraftigt

tömmande)
5-8 -0,73 0,30 -0,19 0,19 -0,44 0,20

Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Benso(g,h,i)perylenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,21 0,13 -0,01 0,20 0,13 0,15
1-3 1,38 0,07 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,34 0,11 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,37 0,13 Fördröjd diffusion

eller dissolution
3-6 -0,01 0,23 Depletion (kraftigt

tömmande)
-0,24 0,43 Depletion (kraftigt

tömmande)
-0,09 0,33 Depletion (kraftigt

tömmande)
5-8 -0,06 0,21 -0,33 0,41 -0,10 0,31

Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Summa övriga PAHPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,09 0,17 0,16 0,15 0,09 0,17
1-3 1,30 0,18 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,24 0,04 Fördröjd diffusion

eller dissolution
1,17 0,07 Fördröjd diffusion

eller dissolution
3-6 -0,07 0,40 Depletion (kraftigt

tömmande)
-0,01 0,17 Depletion (kraftigt

tömmande)
0,03 0,40 Depletion (kraftigt

tömmande)
5-8 -0,29 0,34 -0,63 0,18 -1,15 0,42
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Under förutsättning att resultaten i Tabell 2:6 uppfyller de ovan nämnda kraven kan
diffusionskoefficient räknas ut. Resultaten i Tabell 2:6 indikerar dock att endast ace-
naften uppfyller kraven för diffusion inom hela det undersökta tidsintervallet. Nedan ges
info om hur sådan diffusionskoefficient generellt kan tas fram.

För att erhålla diffusionskoefficient (eller som den också kallas �effektiv diffusionskoef-
ficient�) för hela ytutlakningen beräknas, enligt NEN 7345, först varje enskild del-
laknings diffusionskoefficient De,i enligt följande ekvation:

De,i = Π � (E*
i )2 / (4 � (Ubes � ζ )2 � (√ti - √ti-1)2)

där
De,i  är effektiv diffusionskoefficient för en komponent för del-lakning i (m2/s)
Π      är pi (3,14)
E*

i   är halten av komponent i lakvattnet från del-lakning i (mg/m2)
Ubes är totalt tillgängligt utlakbart på mycket lång sikt (TT-test) (mg/kg TS)
ζ     är densiteten av materialet (kg TS/m3) (OBS enhet!)
ti     är tiden vid slutet av dellakning i (s)
ti-1  är tiden vid början av dellakning i (s)

Därefter beräknas den totala diffusionskoefficienten (De) enligt

De = 10 -pDe

där pDe är lika med summan av alla pDe,i dividerat med antalet del-lakningar och
där pDe,i är lika med den negativa logaritmen för De,i (dvs -log De,i). Ur ett konservativt
betraktande kan pDe ansättas att motsvara det lägsta erhållna värdet på pDe,i (högsta mo-
biliteten).

Vid beräkning av diffusionskoefficient ingår, enligt NEN 7345, bl a att bestämma ande-
len av totalinnehåll som är utlakbart på mycket lång sikt (sk TT-test). Denna faktor, Ubes
(se ovan), bestäms för att klarlägga hur långt fram i tiden diffusionen kan fortgå tills allt
lakbart tagit slut. Därtill, som nämnts tidigare, är NEN 7345 framtaget för oorganiska
ämnen. Undersökning av totalt lakbart av metaller med TT-test är designad så att kon-
centrationsuppbyggnad inte skall påverka utlakningen (L/S, dvs kvoten mängd vatten
per mängd lakat material, hålls vid totalt L/S 200, dvs mycket högt; kan motsvara ne-
derbörd under hundratals år). SGI har ingen framtagen metod för att bestämma detta för
organiska ämnen. En viktig faktor härvidlag är att åtskilliga organiska ämnen har halve-
ringstider i bl a jord och vatten som långt underskrider den tid som L/S 200 kan motsva-
ra. För att ändå försöka erhålla ett mått på totalt lakbart har i föreliggande fall istället
konservativt ansatts att den mängd PAH av totalinnehållet som är totalt tillgängligt för
lakning vid L/S 200 är vad som maximalt kan lösa sig i motsvarande mängd vatten. Hä-
rav fås att maximalt ca 1 % av totalinnehållet av summa cancerogena PAH kan lakas ut
från materialet vid L/S 200 och maximalt 24 % av summa övriga PAH, Tabell 2:7.
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Tabell 2:7 Teoretiskt maximalt utlakat vid L/S 200 av enskilda PAHer, baserat på
deras maximala löslighet i vatten.

PAH Max. löslighet,
25 °C, mg/l

A/

Teoretiskt max. utlakat,
mg/kg material, L/S 200

Totalhalt, Rap-
port Tabell 2,

mg/kg TS

% utlakat av
totalinnehåll

Naftalen 31 6200 86 100
Acenaftylen 3,9 780 36 100
Acenaften 3,8 760 61 100
Fluoren 1,9 380 228 100
Fenantren 1,1 220 932 24
Antracen 0,05 10 233 4,3
Fluoranten 0,26 52 782 6,6
Pyren 0,13 26 570 4,6
Benso(a)antracen* 0,011 2,2 222 0,99
Chrysen*/Trifenylen 0,002 0,4 361 0,11
Benso(b)fluoranten* 0,0015 0,3 353 0,085
Benso(k)fluoranten* 0,0008 0,16 174 0,092
Benso(a)pyren* 0,004 0,8 236 0,34
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,062 12,4 228 5,4
Benso(g,h,i)perylen 0,0003 0,06 158 0,038
Dibenso(a,h)antracen* 0,0005 0,1 42 0,24
Σ cancer. PAH (* ovan) 0,082 16,4 1644 1,0
Σ övriga PAH 42,1 8428 3054 24
Σ 16PAH 42,2 8444 4698 16
A/ Brown m. fl., 1999.

Mängd utlakat per massenhet och utlakningstid kan beräknas baserat på bl a framtagen
diffusionskoefficient. Eftersom Västerås-Utan endast uppvisar diffusion för acenaften
(Tabell 2:6) har sådan beräkning här inte gjorts. Däremot har sådan beräkning utförts för
Västerås-Bi (Bilaga 3) och Västerås Cem (Bilaga 4) för summa cancerogena PAH re-
spektive summa övriga PAH, då avsevärt större antal PAH uppvisat diffusion från dessa
material.

Referenser

Brown D., Knightes C., Peters C., 1999. Risk assessment for polycyclic aromatic
hydrocarbon NAPLs using component fractions. Environ. Sci. Technol., vol. 
33, no. 24, pp. 4357-4363.

NEN 7345. Leaching characteristics of shaped building materials. Dutch Norm (på
Holländska; efter en �draft� på engelska från 1995: Leaching characteristics of
soil and stony building and waste materials � Leaching Tests � Determination of
the leaching of inorganic components from building and monolithic waste mate-
rials with diffusion test).
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Monolitspecifikation och lakvattenparametrar

Tabell 3:1 och Tabell 3:2 ger monolitspecifikation respektive lakvattenparametrar. Den
i Tabell 3:1 beräknade monolitytan baseras på förenklingen att ytan är slät. Bestämning-
en av dess totalyta generaliseras genom mätning av höjd och diameter. En viss inhomo-
genitet i monolit-ytorna kunde dock okulärt konstateras. Tyvärr kunde inte monoliternas
reella totalyta bestämmas. Alla resultat är härav baserade på denna generalisering. Fri
underyta är beräknad som differensen mellan total underyta och underyta blockerad av
metallställningen på vilken monoliten var placerad.

Tabell 3:1. Monolitspecifikation, Västerås-Bi.

Parameter Mätvärde Parameter Mätvärde
Total underyta, m2 0,00785 Höjd, m 0,065
Täckt underyta, m2 0,00330 Diameter, m 0,100
Volym monolit, liter 0,510 Fri underyta, m2 0,00455
Vikt monolit, kg 1,118 Total lakyta, m2 0,0328

Tabell 3:2. Lakvattenparametrar, Västerås-Bi.

Provnummer 1172 1173 1174 1175 1181 1192 1221 1223
Laktid enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Vol. vatten, liter 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738
L/S 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
Vol. vatten/vol. monolit 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37
pH 4,09 4,16 4,20 4,24 4,53 5,06 5,83 6,50
Ledn. förm., mS/m, 25 °C 5,020 3,457 3,321 3,015 2,458 1,888 1,950 2,328

Bilaga 3 till rapport �Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande
stenkolstjära. Lägesrapport 2001.�

Data från ytutlakning av material �Västerås-Bi�
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Analyserade lakvattenhalter

Tabell 3:3. Analyserade halter av PAH i enskilda lakvatten med Västerås-Bi.

Provnummer 1172 1173 1174 1175 1181 1192 1221 1223
Laktid enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Enhet på uppmätt halt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Naftalen 2,4 5,1 6,1 3,1 0,71 0,33 0,60 0,54
Acenaftylen 0,26 0,49 0,52 0,68 0,9 0,68 1,1 1,1
Acenaften 0,71 1,5 1,8 2,4 3,7 5,1 6,9 6,9
Fluoren 2,8 5,9 6,7 9,3 14 14 14 8,5
Fenantren 7,1 15 16 21 28 10 5,7 1,5
Antracen 0,98 2,1 2,4 3,3 4,6 4,2 6,7 2,3
Fluoranten 1,5 3,1 3,4 5,3 7,2 8,6 8,7 7,0
Pyren 0,84 1,8 1,9 3,1 4,0 5,0 5,4 5,4
Benso(a)antracen* 0,12 0,24 0,24 0,5 0,55 0,6 0,42 0,48
Chrysen*/Trifenylen 0,11 0,21 0,22 0,42 0,47 0,53 0,52 0,45
Benso(b)fluoranten* 0,032 0,051 0,042 0,13 0,12 0,15 0,14 0,27
Benso(k)fluoranten* 0,0083 0,013 0,011 0,031 0,029 0,046 0,040 0,073
Benso(a)pyren* 0,011 0,017 0,013 0,044 0,038 0,069 0,082 0,14
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,0074 0,0084 0,0029 0,012 0,01 0,023 0,025 0,06
Benso(g,h,i)perylen 0,0041 0,0044 0,0013 0,0059 0,005 0,018 0,020 0,047
Dibenso(a,h)antracen* 0,0015 0,0017 0,00077 0,0027 0,0025 0,0053 0,0058 0,014
Summa cancerogena PAH (* ovan) 0,29 0,54 0,53 1,14 1,22 1,42 1,23 1,49
Summa övriga PAH 17 35 39 48 63 48 49 33
Summa 16PAH 17 36 39 49 64 49 50 35

Uppmätta utlakade, och beräknade ackumulerade utlakade, mängder

Tabell 3:4 ger utlakade mängder per slät monolityta, baserat på värden i Tabell 3:3, Ta-
bell 3:1 och Tabell 3:2. Tabell 3:5 ger beräknade ackumulerat utlakade mängder per slät
monolityta m h a värden i Tabell 3:3.

Tabell 3:4. Uppmätta utlakade mängder (E*i ) i enskilda vatten från diffusionsförsök
med Västerås-Bi. Enhet: µg/m2.

Ämne\ Tid, enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Naftalen 2,0E+02 4,3E+02 5,1E+02 2,6E+02 59 28 50 45
Acenaftylen 22 41 43 57 75 57 92 92
Acenaften 59 1,3E+02 1,5E+02 2,0E+02 3,1E+02 4,3E+02 5,8E+02 5,8E+02
Fluoren 2,3E+02 4,9E+02 5,6E+02 7,8E+02 1,2E+03 1,2E+03 1,2E+03 7,1E+02
Fenantren 5,9E+02 1,3E+03 1,3E+03 1,8E+03 2,3E+03 8,3E+02 4,8E+02 1,3E+02
Antracen 82 1,8E+02 2,0E+02 2,8E+02 3,8E+02 3,5E+02 5,6E+02 1,9E+02
Fluoranten 1,3E+02 2,6E+02 2,8E+02 4,4E+02 6,0E+02 7,2E+02 7,3E+02 5,8E+02
Pyren 70 1,5E+02 1,6E+02 2,6E+02 3,3E+02 4,2E+02 4,5E+02 4,5E+02
Benso(a)antracen* 10,0 20 20 42 46 50 35 40
Chrysen*/Trifenylen 9,2 18 18 35 39 44 43 38
Benso(b)fluoranten* 2,7 4,3 3,5 11 10 13 12 23
Benso(k)fluoranten* 0,69 1,1 0,92 2,6 2,4 3,8 3,3 6,1
Benso(a)pyren* 0,92 1,4 1,1 3,7 3,2 5,8 6,8 12
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,62 0,70 0,24 1,00 0,83 1,9 2,1 5,0
Benso(g,h,i)perylen 0,34 0,37 0,11 0,49 0,42 1,5 1,7 3,9
Dibenso(a,h)antracen* 0,13 0,14 0,064 0,23 0,21 0,44 0,48 1,2
Summa cancerogena PAH (* ovan) 24 45 44 95 1,0E+02 1,2E+02 1,0E+02 1,2E+02
Summa övriga PAH 1,4E+03 2,9E+03 3,2E+03 4,0E+03 5,3E+03 4,0E+03 4,1E+03 2,8E+03
Summa 16PAH 1,4E+03 3,0E+03 3,3E+03 4,1E+03 5,4E+03 4,1E+03 4,2E+03 2,9E+03
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Tabell 3:5. Beräknade kumulativt utlakade mängder (E*n) från Västerås-Bi.
Enhet: µg/m2.

Ämne \ Kumulativa lakdygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Naftalen 2,0E+02 6,3E+02 1,1E+03 1,4E+03 1,5E+03 1,5E+03 1,5E+03 1,6E+03
Acenaftylen 22 63 1,1E+02 1,6E+02 2,4E+02 2,9E+02 3,9E+02 4,8E+02
Acenaften 59 1,8E+02 3,3E+02 5,3E+02 8,4E+02 1,3E+03 1,8E+03 2,4E+03
Fluoren 2,3E+02 7,3E+02 1,3E+03 2,1E+03 3,2E+03 4,4E+03 5,6E+03 6,3E+03
Fenantren 5,9E+02 1,8E+03 3,2E+03 4,9E+03 7,3E+03 8,1E+03 8,6E+03 8,7E+03
Antracen 82 2,6E+02 4,6E+02 7,3E+02 1,1E+03 1,5E+03 2,0E+03 2,2E+03
Fluoranten 1,3E+02 3,8E+02 6,7E+02 1,1E+03 1,7E+03 2,4E+03 3,2E+03 3,7E+03
Pyren 70 2,2E+02 3,8E+02 6,4E+02 9,7E+02 1,4E+03 1,8E+03 2,3E+03
Benso(a)antracen* 10,0 30 50 92 1,4E+02 1,9E+02 2,2E+02 2,6E+02
Chrysen*/Trifenylen 9,2 27 45 80 1,2E+02 1,6E+02 2,1E+02 2,4E+02
Benso(b)fluoranten* 2,7 6,9 10 21 31 44 55 78
Benso(k)fluoranten* 0,69 1,8 2,7 5,3 7,7 12 15 21
Benso(a)pyren* 0,92 2,3 3,4 7,1 10 16 23 35
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,62 1,3 1,6 2,6 3,4 5,3 7,4 12
Benso(g,h,i)perylen 0,34 0,71 0,82 1,3 1,7 3,2 4,9 8,8
Dibenso(a,h)antracen* 0,13 0,27 0,33 0,56 0,77 1,2 1,7 2,9
Summa cancerogena PAH (* ovan) 24 69 1,1E+02 2,1E+02 3,1E+02 4,3E+02 5,3E+02 6,6E+02
Summa övriga PAH 1,4E+03 4,3E+03 7,5E+03 1,2E+04 1,7E+04 2,1E+04 2,5E+04 2,8E+04
Summa 16PAH 1,4E+03 4,4E+03 7,7E+03 1,2E+04 1,7E+04 2,1E+04 2,5E+04 2,8E+04
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Aritmetiskt kumulativt ytutlakat

I den statistiska bearbetningen ingår bl a att ta fram aritmetiskt kumulativt utlakat för
varje enskilt delintervall (NEN 7345). Aritmetiskt kumulativt utlakat beräknas enligt

En = E*i � √ti / (√ti - √ti-1)  för n=1 till N (i föreliggande fall är N=8)

En     är den beräknade aritmetiska kumulativa utlakningen oberoende av tidigare in-
tervall (halt/ytenhet, i föreliggande fall µg/m2)

E*i  är den uppmätta utlakningen (halt/ytenhet, i föreliggande fall µg/m2) i intervall i
ti är försökstiden vid slutet av intervall i (sek)
ti-1 är försökstiden vid start av intervall i (sek)

Diagram 3:1-3:19. Ackumulerade utlakade mängder av 16 PAH per ytenhet i
ytutlakningsförsök med Västerås-Bi
(uppmätt kumulativt =E*n ; aritmetiskt kumulativt = En).

Acenaftylen

1

10

100

1000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Naftalen

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Acenaften

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Fluoren

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Fenantren

100

1000

10000

100000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Antracen

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)



SGI                            Varia 522                            2002-02-22                              1-0009-0590

59 (106)
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Utvärdering av lakresultat m h a regressionsanalys, potential för diffusion

Regressionsanalys görs på olika delar av kurvan för att kontrollera om utlakningen styrs
av olika mekanismer under olika tidpunkter. I sådan analys beräknas bl a riktningskoef-
ficienter gällande för olika punkter i försöket (se nedan) (för teori, se NEN 7345).

I regressionsanalysen beräknas vidare log En � log ti, där En är aritmetiskt kumulativt
utlakat (i föreliggande fall µg/m2) inom intervall i och ti ackumulerad laktid (i förelig-
gande fall dygn) inom intervall i

Om ytutlakningen är diffusionsstyrd gäller för punktintervallet 2-7 generellt följande,
där m = riktningskoefficient och sf = standaravvikelse

m sf
>0,35 men <0,60 <0,2 För huvudkomponent
>0,35 men <0,65 >0,1 men <0,5 För övriga komponenter
>0,35 men <0,60 <0,1 Alternativt för övriga komponenter

Om ovan gäller kan diffusionskonstant beräknas.

Om ovan inte gäller får undersökning göras för nedanstående enskilda punktintervall
och värdesintervall (för m och sf).

Om ett eller flera värdesintervall gäller för enskilt ämne, är motsvarande punktintervall
diffusionsstyr/-t/-da.

Punktintervall m sf
1-3 >0,35 men <0,60 <0,3
3-6 >0,35 men <0,60 <0,3
5-8 >0,35 men <0,60 <0,3

Om ovan inte gäller kan komponent/-en/-erna betecknas som "annan komponent", var-
vid då skall gälla för diffusionsstyrt (förutsätter, liksom annars också, att detekterade
koncentrationer inom varje punktintervall är >1,5 av detektionsgränsen):

Punktintervall m sf
1-3 >0,35 men <0,65 <0,5
3-6 >0,35 men <0,65 <0,5
5-8 >0,35 men <0,65 <0,5
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Tabell 3:6. Riktningskoefficienter (m) och standaravvikelse (sf) för log En � log ti
erhållna genom regressionsanalys.

Naftalen Acenaftylen AcenaftenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 -0,75 0,24 0,32 0,083 0,57 0,04 Diffusion
1-3 1,04 0,00 0,93 0,025 1,04 0,001
3-6 -1,48 0,15 0,16 0,138 0,51 0,03
5-8 -0,03 0,26 0,156 0,142 0,31 0,08

Fluoren Fenantren AntracenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,40 0,09 Diffusion -0,14 0,22 0,43 0,07 Diffusion
1-3 1,01 0,020 0,99 0,04 1,03 0,02
3-6 0,38 0,090 -0,16 0,33 0,29 0,10
5-8 -0,22 0,12 -1,35 0,14 -0,23 0,31

Fluoranten Pyren Benso(a)antrancenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,45 0,08 Diffusion 0,47 0,07 Diffusion 0,34 0,14 diffusion (gränsfall)
1-3 0,99 0,03 0,99 0,05 0,93 0,06
3-6 0,45 0,06 0,46 0,06 0,41 0,16
5-8 -0,01 0,09 0,14 0,05 -0,11 0,10

Chrysen/Trifenylen Benso(b)fluoranten Benso(k)fluorantenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,41 0,10 Diffusion 0,47 0,13 Diffusion 0,52 0,12 Diffusion
1-3 0,93 0,03 0,74 0,09 0,74 0,07
3-6 0,40 0,13 0,54 0,26 0,61 0,21
5-8 -0,02 0,06 0,34 0,14 0,38 0,14

Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Benso(g,h,i)perylenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,63 0,11 Diffusion 0,58 0,15 Diffusion 0,74 0,18
1-3 0,69 0,11 0,20 0,34 0,11 0,38
3-6 0,70 0,26 0,87 0,30 1,11 0,32
5-8 0,59 0,08 0,79 0,16 0,98 0,22

Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Summa övriga PAHPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,60 0,12 Diffusion 0,40 0,11 (Diffusion) 0,22 0,10
1-3 0,32 0,24 0,89 0,05 1,00 0,03
3-6 0,82 0,25 0,44 0,16 0,13 0,13
5-8 0,76 0,15 0,07 0,06 -0,27 0,08

Under förutsättning att resultaten i Tabell 3:6 uppfyller de ovan nämnda kraven kan
diffusionskoefficient räknas ut. Resultaten i Tabell 3:6 indikerar att alla cancerogena
PAH uppfyller kraven för diffusion inom hela det undersökta tidsintervallet. Nedan ges
info om hur diffusionskoefficient generellt kan tas fram.
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För att erhålla diffusionskoefficient (eller som den också kallas �effektiv diffusionskoef-
ficient�) för hela ytutlakningen beräknas, enligt NEN 7345, först varje enskild del-
laknings diffusionskoefficient De,i enligt följande ekvation:

De,i = Π � (E*
i )2 / (4 � (Ubes � ζ )2 � (√ti - √ti-1)2) Ekvation 3:1

där
De,i  är effektiv diffusionskoefficient för en komponent för del-lakning i (m2/s)
Π      är pi (3,14)
E*

i   är halten av komponent i lakvattnet från del-lakning i (mg/m2)
Ubes är totalt tillgängligt utlakbart på mycket lång sikt (TT-test) (mg/kg TS)
ζ     är densiteten av materialet (kg TS/m3) (OBS enhet!)
ti     är tiden vid slutet av dellakning i (s)
ti-1  är tiden vid början av dellakning i (s)

Därefter beräknas den totala diffusionskoefficienten (De) enligt

De = 10 �pDe Ekvation 3:2

där pDe är lika med summan av alla pDe,i dividerat med antalet del-lakningar och
där pDe,i är lika med den negativa logaritmen för De,i (dvs -log De,i). Ur ett konservativt
betraktande kan pDe ansättas att motsvara det lägsta erhållna värdet på pDe,i (högsta mo-
biliteten).

Med härav framtagen diffusionskoefficient kan, enligt NEN 7345, mängd utlakat per
massenhet och utlakningstid beräknas med hjälp av följande ekvation:

Udif,t  =  2 � A � ζ � Ubes � √(De � t / Π) / m Ekvation 3:3

där
Udif,t   är mängden i mg/kg material av en komponent utlakad genom diffusion vid tiden t
A     är arean av den undersökta monoliten (m2)
ζ      är densiteten av materialet (kg TS/m3) (OBS enhet!)
Ubes  är mängd komponent totalt tillgänglig för lakning på mycket lång sikt (mg/kg TS)
De    är effektiv diffusionskoefficient för komponenten (m2/s)
t       är laktiden (s)
m     är vikten av monoliten (kg TS)

Vid beräkning av diffusionskoefficient ingår, enligt NEN 7345, bl a att bestämma ande-
len av totalinnehåll som är utlakbart på mycket lång sikt (sk TT-test). Denna faktor, Ubes
(se ovan), bestäms för att klarlägga hur långt fram i tiden diffusionen kan fortgå tills allt
lakbart tagit slut. Därtill, som nämnts tidigare, är NEN 7345 framtaget för oorganiska
ämnen. Undersökning av totalt lakbart av metaller med TT-test är designad så att kon-
centrationsuppbyggnad inte skall påverka utlakningen (L/S, dvs kvoten mängd vatten
per mängd lakat material, hålls vid totalt L/S 200, dvs mycket högt; kan motsvara ne-
derbörd under hundratals år). SGI har ingen framtagen metod för att bestämma detta för
organiska ämnen. En viktig faktor härvidlag är att åtskilliga organiska ämnen har halve-
ringstider i bl a jord och vatten som långt underskrider den tid som L/S 200 kan motsva-
ra. För att ändå försöka erhålla ett mått på totalt lakbart har i föreliggande fall istället
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konservativt ansatts att den mängd PAH av totalinnehållet som är totalt tillgängligt för
lakning vid L/S 200 är vad som maximalt kan lösa sig i motsvarande mängd vatten, Ta-
bell 3:7. Härav fås att maximalt ca 1 % av totalinnehållet av summa cancerogena PAH
kan lakas ut från materialet vid L/S 200 och maximalt 24 % av summa övriga PAH.

Tabell 3:7 Teoretiskt maximalt utlakat vid L/S 200 av enskilda PAHer, baserat på
deras maximala löslighet i vatten.

PAH Max. löslig-
het, 25 °C,
mg/l  A/

Teoretiskt max.
utlakat,

mg/kg material,
L/S 200

Totalhalt,
Rapport Tabell

2, mg/kg TS

Justerat teore-
tiskt tot utla-
kat, mg/kg,

L/S 200

% utlakat av
totalinnehåll

Naftalen 31 6200 86 86 100
Acenaftylen 3,9 780 36 36 100
Acenaften 3,8 760 61 61 100
Fluoren 1,9 380 228 228 100
Fenantren 1,1 220 932 220 24
Antracen 0,05 10 233 10 4,3
Fluoranten 0,26 52 782 52 6,6
Pyren 0,13 26 570 26 4,6
Benso(a)antracen* 0,011 2,2 222 2,2 0,99
Chrysen*/Trifenylen 0,002 0,4 361 0,4 0,11
Benso(b)fluoranten* 0,0015 0,3 353 0,3 0,085
Benso(k)fluoranten* 0,0008 0,16 174 0,16 0,092
Benso(a)pyren* 0,004 0,8 236 0,8 0,34
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,062 12,4 228 12,4 5,4
Benso(g,h,i)perylen 0,0003 0,06 158 0,06 0,038
Dibenso(a,h)antracen* 0,0005 0,1 42 0,1 0,24
Σ cancer. PAH (* ovan) 0,082 16,4 1644 16,4 1,0
Σ övriga PAH 42,1 8428 3054 719 24
Σ 16PAH 42,2 8444 4698 735 16

A/ Brown m. fl., 1999.

Med hjälp av Ekvation 3:1 och Ekvation 3:2 har (baserat på lägsta pDe,i) diffusionskoef-
ficienten, De, för summa cancerogena PAH beräknats till 1,8E-16 m2/s, Tabell 3:8.

Tabell 3:8. Beräkning av diffusionskoefficienten för summa cancerogena PAH från
Västerås-Bi.

Parameter\Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8
pi (Π) 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14

E*i mg/m2 2,4E-02 4,5E-02 4,4E-02 9,5E-02 1,0E-01 1,2E-01 1,0E-01 1,2E-01
Ubes   1/ mg/kg 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44

ζ kg/m3 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
t i sek 21600 86400 172800 345600 691200 1382400 2764800 5529600

t i-1 sek 0 21600 86400 172800 345600 691200 1382400 2764800
De,i m2/sek 1,6E-17 5,7E-17 8,0E-17 1,8E-16 1,1E-16 7,2E-17 2,7E-17 2,0E-17

pDe,i (-log De,i) 16,8 16,2 16,1 15,7 16,0 16,1 16,6 16,7

1/ 1 % av totalhalt av summa cancerogena PAH bedöms vara lakbart på mycket lång sikt. Baserat på
     Tabell 3:7.
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Detta värde på De har sedan använts i Ekvation 3:3, varvid värden på utlakade mängder
per kg material erhållits för olika tidpunkter. Dessa kan omräknas till tidsberoende utla-
kade mängder per ytenhet med hjälp av monolityta och monolitvikt. Exempel på beräk-
ning ges i Tabell 3:9. I denna tabell ges även beräkning i det fall medelvärdet av de oli-
ka pDe,i � värdena används (De, medel 7,0E-17 m2/s; pDe, medel: 16,2). Båda fallen är base-
rade på en monolityta av 0,03281 m2 och en monolitvikt av 1,1175 kg (Tabell 3:1).

Tabell 3:9. Beräkning av teoretiskt ackumulerat utlakat baserat på medel- och min-
värde av pDe, jämfört med reellt ackumulerat utlakat.

Laktid, ackumulerad, dygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Teoretiskt ack. utlakat
med minimum pDe (15,7)

µg/m2 8,1E+01 1,6E+02 2,3E+02 3,2E+02 4,6E+02 6,5E+02 9,2E+02 1,3E+03

Teoretiskt ack. utlakat
med medel pDe (16,2)

µg/m2 5,0E+01 1,0E+02 1,4E+02 2,0E+02 2,8E+02 4,0E+02 5,7E+02 8,0E+02

Reellt ack. utlakat µg/m2 2,4E+01 6,9E+01 1,1E+02 2,1E+02 3,1E+02 4,3E+02 5,3E+02 6,6E+02

Skillnaden mellan teoretiskt beräknat utlakat, baserat på det lägsta värdet på pDe,i
(15,7), och reellt utlakat beror på att det del-intervall som uppvisade högst ytutlakning
får ligga till grund för hela utlakningsprocessen. Diagram 3:20 ger grafiskt dessa varia-
tioner, därtill för jämförelse det fall då medel pDe,i (pDe,i medel) används.

Diagram 3:20. Utfall av ackumulerat utlakat av summa cancerogena PAH,
beräknat med olika De-värden, jämfört med reellt utlakat.

Storleksordningen på De indikerar att �summa cancerogena PAH� har mycket låg mo-
bilitet (pDe större än 12,5 det vill säga De mindre ca 3E-13 m2/s anses enligt NEN 7345
motsvara låg mobilitet). Värdet på De är dock i föreliggande fall inte ett absolutvärde
eftersom storleken på De är en funktion av bl a vad som är totalt tillgängligt (Ekvation
3:1). I detta fall har teoretiskt ansatts att 1 % av totalinnehållet är tillgängligt för lakning
(Tabell 3:7). Eftersom denna andel inte är bestämd genom lakstudier går det inte att
fastställa dess exakta värde, ej heller klargöra om utlakningen motsvarat �låg�, �medel�

Teoretiskt/reellt ackumulerat utlakat av summa cancerogena PAH
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eller �hög� mobilitet. Därtill är beräkningarna baserade på slät monolityta. Emellertid
kan erhållet värde på De användas för att beräkna vad som tidsmässigt kan lakas ut från
materialet med Ekvation 3:3. Detta är möjligt eftersom värdet på totalt tillgängligt även
ingår i denna ekvation (oavsett värdet på De erhålls samma resultat för den tidsberoende
utlakningen, då samma värde på totalt tillgängligt används för bestämning av De som
för bestämning av Udif,t; värdet på totalt tillgängligt styr i princip enbart hur lång laktid
som det är relevant att använda De). Beräkningen baseras därtill på att förhållandena
gäller samma material (med samma hålrum i ytan) som monoliten bestod av.

Beräkningen i Tabell 3:9 kan alltså i princip utsträckas till att motsvara vad som lakas ut
fram till den tid allt tillgängligt lakbart har ytutlakats (dvs i detta fall tills 1 % av total-
halten av summa övriga PAH lakats ut, vilket kan ta mycket lång tid; totala tiden är
därtill starkt beroende av materialets form dvs volymen/yta). Nedan ges exempel på
beräkning av hur diffusionskonstanten kan användas för beräkning av hur mycket som
tidsmässigt lakas ut från materialet av summa cancerogena PAH.

Diagram 3:21 ger totalt utlakat per tidsenhet som materialytan är i kontakt med vatten
(pDe 15,7). Utlakad mängd per ytenhet är här baserat på slät yta.

Diagram 3:21. Teoretiskt beräknad diffusionsstyrd ytutlakning av summa cancerogena
PAH från Västerås-Bi, som funktion av tid yta är täckt av lakvatten.

Vidare exemplifieras i Diagram 3:22 �Diagram 3:25 utlakade medelhalter i vatten per
tidsenhet, baserade på olika teoretiska scenarion innefattande följande variabler:

- materialet ligger på en väg med en yta av Y m2

- materialet i väg ansätts ha samma förhållande mellan yta och vikt som i monolit
- det regnar totalt X mm varje år
- det regnar delvis varje dag så mycket att vägbanan är blöt Z timmar per dag
- det regnar lika mycket varje dag
- medeluppehållstiden för den volym regn som faller varje dag antas vara Z tim-

mar på totala vägytan
Naturligtvis är verkligheten betydligt mer variationsrik vad gäller uppehållstid och to-
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tala och periodvisa regnmängder än vad som ansatts ovan. Vidare kan förhållandet
yta/vikt vara annorlunda i väg än i motsvarande monolit. Därtill förutsätts att utlakade
PAHer forslas bort av regnvattnet och inte åter-adsorberas på ytan (som då annars skulle
kunna lakas ut igen i efterföljande sekvens styrt av andra faktorer än diffusion). Dessa
teoretiska exempel ges enbart för att visa vad framtagen diffusionskoefficient kan an-
vändas till. Ju bättre man känner till variationerna desto bättre kan utlakade halter per
olika tidsperioder beräknas.

Diagram 3:22. Scenario 1.  Y=1000 m2,     Diagram 3:23. Scenario 2.  Y=1000 m2,
                        X=1000 mm, Z=1 timme.      X=500 mm, Z=1 timme.
                        Röd streckad linje:      Röd streckad linje:
                        riktvärde i grundvatten.                                     riktvärde i grundvatten.

Diagram 3:24. Scenario 3.  Y=1000 m2,     Diagram 3:25. Scenario 4.  Y=1000 m2,
                        X=1000 mm, Z=1/2 timme.      X=500 mm, Z=2 timmar.
                        Röd streckad linje:      Röd streckad linje:
                        riktvärde i grundvatten.                                     riktvärde i grundvatten.

Av de fyra exemplifierade scenarion som getts fås att scenario 3 ger kortast tid (1,3 år)
tills halten i lakvattnet nått ned till riktvärdet för summa cancerogena PAH i grundvat-
ten (0,2 µg/l, NV 4889). Den högsta dygnsmedelhalten i scenario 3 är 9 µg/l (dag 1). Ur
miljömässig synpunkt är det ju inte endast halterna som är av betydelse. Minst lika vik-
tigt är naturligtvis de totala mängder som lakas ut. För scenario 3 motsvaras detta av
0,5 gram av summa cancerogena PAH under de första 1,3 åren. För scenario 4 nås rikt-
värdet efter 20 år under vilka 4,0 gram av summa cancerogena PAH lakats ut. Den hög-
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sta dygnsmedelhalten i scenario 4 är 34 µg/l (dag 1).
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Monolitspecifikation och lakvattenparametrar

Tabell 4:1 och Tabell 4:2 ger monolitspecifikation respektive lakvattenparametrar. Den
i Tabell 4:1 beräknade monolitytan baseras på förenklingen att ytan är slät. Bestämning-
en av dess totalyta generaliseras genom mätning av höjd och diameter. En viss inhomo-
genitet i monolitytorna kunde dock okulärt konstateras. Tyvärr kunde inte monoliternas
reella totalyta bestämmas. Alla resultat är härav baserade på denna generalisering. Fri
underyta är beräknad som differensen mellan total underyta och underyta blockerad av
metallställningen på vilken monoliten var placerad.

Tabell 4:1. Monolitspecifikation, Västerås-Cem.

Parameter Mätvärde Parameter Mätvärde
Total underyta, m2 0,00817 Höjd, m 0,064
Täckt underyta, m2 0,00361 Diameter, m 0,102
Volym monolit, liter 0,523 Fri underyta, m2 0,00455
Vikt monolit, kg 1,1303 Total lakyta, m2 0,0332

Tabell 4:2. Lakvattenparametrar, Västerås-Cem.

Provnummer 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1225 1263
Laktid enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Vol. vatten (rå=1), liter 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769
L/S 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
Vol. vatten/vol. monolit 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30
pH 10,93 10,84 10,53 10,77 10,57 10,47 9,33 9,37
Ledn. förm., mS/m, 25 °C 25,5 20,34 14,33 17,71 17,42 16,83 6,81 8,50

Bilaga 4 till rapport: �Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande
stenkolstjära. Lägesrapport 2001.�

Data från ytutlakning av material �Västerås-Cem�
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Analyserade lakvattenhalter

Tabell 4:3. Analyserade halter av PAH i enskilda lakvatten med Västerås-Cem.

Provnummer 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1225 1263
Laktid enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Enhet på uppmätt halt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Naftalen 10 12 12 17 23 31 35 46
Acenaftylen 0,71 0,90 0,78 1,2 1,5 1,9 2,2 2,4
Acenaften 2,3 3,1 2,9 4,3 5,3 6,6 6,7 7,7
Fluoren 7,0 9,9 9,4 13 15 19 19 24
Fenantren 14 20 19 25 29 37 37 49
Antracen 1,8 2,8 2,9 4,4 5,2 6,3 6,4 6,9
Fluoranten 3,2 4,5 4,5 5,9 6,9 8,8 8,3 9,1
Pyren 1,8 2,6 2,7 3,4 4,0 5,0 4,7 5,0
Benso(a)antracen* 0,17 0,33 0,27 0,34 0,34 0,55 0,54 0,44
Chrysen*/Trifenylen 0,20 0,33 0,33 0,41 0,43 0,52 0,51 0,41
Benso(b)fluoranten* 0,041 0,10 0,066 0,097 0,085 0,11 0,12 0,084
Benso(k)fluoranten* 0,012 0,034 0,023 0,035 0,027 0,034 0,032 0,021
Benso(a)pyren* 0,019 0,065 0,032 0,057 0,041 0,039 0,046 0,034
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,0067 0,033 0,0070 0,020 0,0098 <0,01 <0,01 0,0097
Benso(g,h,i)perylen 0,0033 0,030 0,0045 0,017 0,0048 <0,01 <0,01 0,0073
Dibenso(a,h)antracen* 0,0012 0,0083 0,0019 0,0049 0,0020 <0,01 <0,01 0,0033
Summa cancerogena PAH (* ovan) 0,45 0,90 0,73 0,96 0,93 1,25 1,25 1,00
Summa övriga PAH 41 56 54 74 90 116 119 150
Summa 16PAH 41 57 55 75 91 117 121 151

Uppmätta utlakade, och beräknade ackumulerade utlakade, mängder

Tabell 4:4 ger utlakade mängder per slät monolityta, baserat på värden i Tabell 4:3, Ta-
bell 4:1 och Tabell 4:2. Tabell 4:5 ger beräknade ackumulerat utlakade mängder per slät
monolityta m h a värden i Tabell 4:3.

Tabell 4:4. Uppmätta utlakade mängder (E*i ) i enskilda vatten från
diffusionsförsök med Västerås-Cem. Enhet: µg/m2.

Ämne\ Tid, enskild laksekvens, dygn 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Naftalen 8,3E+02 1,0E+03 1,0E+03 1,4E+03 1,9E+03 2,6E+03 2,9E+03 3,8E+03
Acenaftylen 59 75 65 1,0E+02 1,3E+02 1,6E+02 1,8E+02 2,0E+02
Acenaften 1,9E+02 2,6E+02 2,4E+02 3,6E+02 4,4E+02 5,5E+02 5,6E+02 6,4E+02
Fluoren 5,8E+02 8,3E+02 7,8E+02 1,1E+03 1,3E+03 1,6E+03 1,6E+03 2,0E+03
Fenantren 1,2E+03 1,7E+03 1,6E+03 2,1E+03 2,4E+03 3,1E+03 3,1E+03 4,1E+03
Antracen 1,5E+02 2,3E+02 2,4E+02 3,7E+02 4,3E+02 5,3E+02 5,3E+02 5,8E+02
Fluoranten 2,7E+02 3,8E+02 3,8E+02 4,9E+02 5,8E+02 7,3E+02 6,9E+02 7,6E+02
Pyren 1,5E+02 2,2E+02 2,3E+02 2,8E+02 3,3E+02 4,2E+02 3,9E+02 4,2E+02
Benso(a)antracen* 14 28 23 28 28 46 45 3,7E+01
Chrysen*/Trifenylen 17 28 28 34 36 43 43 3,4E+01
Benso(b)fluoranten* 3,4 8,3 5,5 8,1 7,1 9,2 10 7,0
Benso(k)fluoranten* 1,0 2,8 1,9 2,9 2,3 2,8 2,7 1,8
Benso(a)pyren* 1,6 5,4 2,7 4,8 3,4 3,3 3,8 2,8
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,56 2,8 0,58 1,7 0,82 0 0 0,81
Benso(g,h,i)perylen 0,28 2,5 0,38 1,4 0,40 0 0 0,61
Dibenso(a,h)antracen* 0,10 0,69 0,16 0,41 0,17 0 0 0,28
Summa cancerogena PAH (* ovan) 38 75 61 80 78 1,0E+02 1,0E+02 8,4E+01
Summa övriga PAH 3,4E+03 4,7E+03 4,5E+03 6,2E+03 7,5E+03 9,6E+03 9,9E+03 1,3E+04
Summa 16PAH 3,4E+03 4,7E+03 4,6E+03 6,3E+03 7,6E+03 9,7E+03 1,0E+04 1,3E+04
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Tabell 4:5. Beräknade kumulativt utlakade mängder (E*n) från Västerås-Cem.
Enhet: µg/m2.

Ämne \ Kumulativa lakdygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Naftalen 8,3E+02 1,8E+03 2,8E+03 4,3E+03 6,2E+03 8,8E+03 1,2E+04 1,6E+04
Acenaftylen 59 1,3E+02 2,0E+02 3,0E+02 4,2E+02 5,8E+02 7,7E+02 9,7E+02
Acenaften 1,9E+02 4,5E+02 6,9E+02 1,1E+03 1,5E+03 2,0E+03 2,6E+03 3,2E+03
Fluoren 5,8E+02 1,4E+03 2,2E+03 3,3E+03 4,5E+03 6,1E+03 7,7E+03 9,7E+03
Fenantren 1,2E+03 2,8E+03 4,4E+03 6,5E+03 8,9E+03 1,2E+04 1,5E+04 1,9E+04
Antracen 1,5E+02 3,8E+02 6,3E+02 9,9E+02 1,4E+03 2,0E+03 2,5E+03 3,1E+03
Fluoranten 2,7E+02 6,4E+02 1,0E+03 1,5E+03 2,1E+03 2,8E+03 3,5E+03 4,3E+03
Pyren 1,5E+02 3,7E+02 5,9E+02 8,8E+02 1,2E+03 1,6E+03 2,0E+03 2,4E+03
Benso(a)antracen* 14 42 64 93 1,2E+02 1,7E+02 2,1E+02 2,5E+02
Chrysen*/Trifenylen 17 44 72 1,1E+02 1,4E+02 1,9E+02 2,3E+02 2,6E+02
Benso(b)fluoranten* 3,4 12 17 25 32 42 52 59
Benso(k)fluoranten* 1,0 3,8 5,8 8,7 11 14 16 18
Benso(a)pyren* 1,6 7,0 10 14 18 21 25 28
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,56 3,3 3,9 5,6 6,4 6,4 6,4 7,2
Benso(g,h,i)perylen 0,28 2,8 3,2 4,6 5,0 5,0 5,0 5,6
Dibenso(a,h)antracen* 0,10 0,79 0,95 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8
Summa cancerogena PAH (* ovan) 38 1,1E+02 1,7E+02 2,5E+02 3,3E+02 4,4E+02 5,4E+02 6,2E+02
Summa övriga PAH 3,4E+03 8,1E+03 1,3E+04 1,9E+04 2,6E+04 3,6E+04 4,6E+04 5,8E+04
Summa 16PAH 3,4E+03 8,2E+03 1,3E+04 1,9E+04 2,7E+04 3,6E+04 4,6E+04 5,9E+04
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Aritmetiskt kumulativt ytutlakat

I den statistiska bearbetningen ingår bl a att ta fram aritmetiskt kumulativt utlakat för
varje enskilt delintervall (NEN 7345). Aritmetiskt kumulativt utlakat beräknas enligt

En = E*i � √ti / (√ti - √ti-1)  för n=1 till N (i föreliggande fall är N=8)

En     är den beräknade aritmetiska kumulativa utlakningen oberoende av tidigare in-
tervall (halt/ytenhet, i föreliggande fall µg/m2)

E*i  är den uppmätta utlakningen (halt/ytenhet, i föreliggande fall µg/m2) i intervall i
ti är försökstiden vid slutet av intervall i (sek)
ti-1 är försökstiden vid start av intervall i (sek)

Diagram 4:1-4:19. Ackumulerade utlakade mängder av 16 PAH per ytenhet i
ytutlakningsförsök med Västerås-Cem
(uppmätt kumulativt =E*n ; aritmetiskt kumulativt = En).
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Benso(a)pyren

0,1

1

10

100

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0,1

1

10

100

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Dibenso(a,h)antracen

0,01

0,1

1

10

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Summa cancerogena PAH

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)

Summa 16PAH

1000

10000

100000

1000000

0,1 1 10 100Tid, dygn

U
tla

ka
t, 

µg
/m

2

Uppmätt kumulativt (E*n)
Aritmetiskt kumulativt (En)



SGI                            Varia 522                            2002-02-22                              1-0009-0590

77 (106)

Utvärdering av lakresultat m h a regressionsanalys, potential för diffusion

Regressionsanalys görs på olika delar av kurvan för att kontrollera om utlakningen styrs
av olika mekanismer under olika tidpunkter. I sådan analys beräknas bl a riktningskoef-
ficienter gällande för olika punkter i försöket (se nedan) (för teori, se NEN 7345).

I regressionsanalysen beräknas vidare log En � log ti, där En är aritmetiskt kumulativt
utlakat (i föreliggande fall µg/m2) inom intervall i och ti ackumulerad laktid (i förelig-
gande fall dygn) inom intervall i

Om ytutlakningen är diffusionsstyrd gäller för punktintervallet 2-7 generellt följande,
där m = riktningskoefficient och sf = standaravvikelse

m sf
>0,35 men <0,6 <0,2 För huvudkomponent
>0,35 men <0,65 >0,1 men <0,5 För övriga komponenter
>0,35 men <0,60 <0,1 Alternativt för övriga komponenter

Om ovan gäller kan diffusionskonstant beräknas.

Om ovan inte gäller får undersökning göras för nedanstående enskilda punktintervall
och värdesintervall (för m och sf).

Om ett eller flera värdesintervall gäller för enskilt ämne, är motsvarande punktintervall
diffusionsstyr/-t/-da.

Punktintervall m sf
1-3 >0,35 men <0,60 <0,3
3-6 >0,35 men <0,60 <0,3
5-8 >0,35 men <0,60 <0,3

Om ovan inte gäller kan komponent/-en/-erna betecknas som "annan komponent", var-
vid då skall gälla för diffusionsstyrt (förutsätter, liksom annars också, att detekterade
koncentrationer inom varje punktintervall är >1,5 av detektionsgränsen):

Punktintervall m sf
1-3 >0,35 men <0,65 <0,5
3-6 >0,35 men <0,65 <0,5
5-8 >0,35 men <0,65 <0,5
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Tabell 4:6. Riktningskoefficienter (m) och standaravvikelse (sf) för log En � log ti
erhållna genom regressionsanalys.

Naftalen Acenaftylen AcenaftenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,46 0,04 Diffusion 0,41 0,039 Diffusion 0,38 0,06 Diffusion
1-3 0,67 0,03 0,64 0,026 0,70 0,010
3-6 0,45 0,01 0,42 0,050 0,39 0,04
5-8 0,32 0,03 0,225 0,034 0,16 0,04

Fluoren Fenantren AntracenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,34 0,05 Gränsfall diffusion 0,33 0,05 Gränsfall diffusion 0,38 0,07 Diffusion
1-3 0,73 0,01

3
0,74 0,01 0,82 0,00

3-6 0,33 0,03
4

0,31 0,02 0,36 0,06

5-8 0,20 0,05 0,23 0,05 0,12 0,04

Fluoranten Pyren Benso(a)antrancenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,33 0,06 Gränsfall diffusion 0,32 0,06 Gränsfall diffusion 0,30 0,04
1-3 0,75 0,01 0,78 0,02 0,84 0,12
3-6 0,31 0,02 0,29 0,01 0,31 0,09
5-8 0,11 0,06 0,09 0,06 0,11 0,16

Chrysen/Trifenylen Benso(b)fluoranten Benso(k)fluorantenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,26 0,06 0,21 0,04 0,14 0,06
1-3 0,84 0,02 0,87 0,24 0,95 0,26
3-6 0,20 0,03 0,20 0,10 0,13 0,13
5-8 -0,02 0,09 0,01 0,14 -0,12 0,15

Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Benso(g,h,i)perylenPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 0,05 0,07 - - Ej beräkningsbart - - Ej beräkningsbart
1-3 0,92 0,41 0,76 0,77 0,93 1,00
3-6 0,04 0,19 - - Ej beräkningsbart - - Ej beräkningsbart
5-8 -0,06 0,09 - - Ej beräkningsbart - - Ej beräkningsbart

Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Summa övriga PAHPunkt-
intervall m sf Kommentar m sf Kommentar m sf Kommentar

2-7 - - Ej beräkningsbart 0,24 0,04 0,37 0,05 (Diffusion)
1-3 0,97 0,80 0,85 0,13 0,73 0,00
3-6 - - Ej beräkningsbart 0,23 0,06 0,36 0,02
5-8 - - Ej beräkningsbart 0,03 0,12 0,23 0,04

Under förutsättning att resultaten i Tabell 4:6 uppfyller de ovan nämnda kraven kan
diffusionskoefficient räknas ut. Resultaten i Tabell 4:6 indikerar att alla (eller så gott
som alla) sk övriga PAH uppfyller kraven för diffusion inom hela det undersökta
tidsintervallet. Nedan ges info om hur diffusionskoefficient generellt kan tas fram.
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För att erhålla diffusionskoefficient (eller som den också kallas �effektiv diffusionskoef-
ficient�) för hela ytutlakningen beräknas, enligt NEN 7345, först varje enskild del-
laknings diffusionskoefficient De,i enligt följande ekvation:

De,i = Π � (E*
i )2 / (4 � (Ubes � ζ )2 � (√ti - √ti-1)2) Ekvation 4:1

där
De,i  är effektiv diffusionskoefficient för en komponent för del-lakning i (m2/s)
Π      är pi (3,14)
E*

i   är halten av komponent i lakvattnet från del-lakning i (mg/m2)
Ubes är totalt tillgängligt utlakbart på mycket lång sikt (TT-test) (mg/kg TS)
ζ     är densiteten av materialet (kg TS/m3) (OBS enhet!)
ti     är tiden vid slutet av dellakning i (s)
ti-1  är tiden vid början av dellakning i (s)

Därefter beräknas den totala diffusionskoefficienten (De) enligt

De = 10 �pDe Ekvation 4:2

där pDe är lika med summan av alla pDe,i dividerat med antalet del-lakningar och
där pDe,i är lika med den negativa logaritmen för De,i (dvs -log De,i). Ur ett konservativt
betraktande kan pDe ansättas att motsvara det lägsta erhållna värdet på pDe,i (högsta mo-
biliteten).

Med härav framtagen diffusionskoefficient kan, enligt NEN 7345, mängd utlakat per
massenhet och utlakningstid beräknas med hjälp av följande ekvation

Udif,t  =  2 � A � ζ � Ubes � √(De � t / Π) / m Ekvation 4:3

där
Udif,t   är mängden i mg/kg material av en komponent utlakad genom diffusion vid tiden t
A     är arean av den undersökta monoliten (m2)
ζ      är densiteten av materialet (kg TS/m3) (OBS enhet!)
Ubes  är mängd komponent totalt tillgänglig för lakning på mycket lång sikt (mg/kg TS)
De    är effektiv diffusionskoefficient för komponenten (m2/s)
t       är laktiden (s)
m     är vikten av monoliten (kg TS)

Vid beräkning av diffusionskoefficient ingår, enligt NEN 7345, bl a att bestämma ande-
len av totalinnehåll som är utlakbart på mycket lång sikt (sk TT-test). Denna faktor, Ubes
(se ovan), bestäms för att klarlägga hur långt fram i tiden diffusionen kan fortgå tills allt
lakbart tagit slut. Därtill, som nämnts tidigare, är NEN 7345 framtaget för oorganiska
ämnen. Undersökning av totalt lakbart av metaller med TT-test är designad så att kon-
centrationsuppbyggnad inte skall påverka utlakningen (L/S, dvs kvoten mängd vatten
per mängd lakat material, hålls vid totalt L/S 200, dvs mycket högt; kan motsvara ne-
derbörd under hundratals år). SGI har ingen framtagen metod för att bestämma detta för
organiska ämnen. En viktig faktor härvidlag är att åtskilliga organiska ämnen har halve-
ringstider i bl a jord och vatten som långt underskrider den tid som L/S 200 kan motsva-
ra. För att ändå försöka erhålla ett mått på totalt lakbart har i föreliggande fall istället
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konservativt ansatts att den mängd PAH av totalinnehållet som är totalt tillgängligt för
lakning vid L/S 200 är vad som maximalt kan lösa sig i motsvarande mängd vatten, Ta-
bell 4:7. Härav fås att maximalt ca 1 % av totalinnehållet av summa cancerogena PAH
kan lakas ut från materialet vid L/S 200 och maximalt 24 % av summa övriga PAH.

Tabell 4:7 Teoretiskt maximalt utlakat vid L/S 200 av enskilda PAHer, baserat på
deras maximala löslighet i vatten.

PAH Max. löslig-
het, 25 °C,
mg/l  A/

Teoretiskt max.
utlakat,

mg/kg material,
L/S 200

Totalhalt,
Rapport Tabell

2, mg/kg TS

Justerat teore-
tiskt tot utla-
kat, mg/kg,

L/S 200

% utlakat av
totalinnehåll

Naftalen 31 6200 86 86 100
Acenaftylen 3,9 780 36 36 100
Acenaften 3,8 760 61 61 100
Fluoren 1,9 380 228 228 100
Fenantren 1,1 220 932 220 24
Antracen 0,05 10 233 10 4,3
Fluoranten 0,26 52 782 52 6,6
Pyren 0,13 26 570 26 4,6
Benso(a)antracen* 0,011 2,2 222 2,2 0,99
Chrysen*/Trifenylen 0,002 0,4 361 0,4 0,11
Benso(b)fluoranten* 0,0015 0,3 353 0,3 0,085
Benso(k)fluoranten* 0,0008 0,16 174 0,16 0,092
Benso(a)pyren* 0,004 0,8 236 0,8 0,34
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,062 12,4 228 12,4 5,4
Benso(g,h,i)perylen 0,0003 0,06 158 0,06 0,038
Dibenso(a,h)antracen* 0,0005 0,1 42 0,1 0,24
Σ cancer. PAH (* ovan) 0,082 16,4 1644 16,4 1,0
Σ övriga PAH 42,1 8428 3054 719 24
Σ 16PAH 42,2 8444 4698 735 16

A/ Brown m. fl., 1999.

Med hjälp av Ekvation 4:1 och Ekvation 4:2 har (baserat på lägsta pDe,i) diffusionskoef-
ficienten, De, beräknats till 4,5E-16 m2/s, Tabell 4:8.

Tabell 4:8. Beräkning av diffusionskoefficienten för summa övriga PAH från
Västerås-Cem.

Parameter\Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8
pi (Π) 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14

E*i mg/m2 3,4 4,7 4,5 6,2 7,5 9,6 9,9 12,5
Ubes   1/ mg/kg 719 719 719 719 719 719 719 719

ζ kg/m3 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162
t i sek 21600 86400 172800 345600 691200 1382400 2764800 5529600

t i-1 sek 0 21600 86400 172800 345600 691200 1382400 2764800
De,i m2/sek 1,7E-16 3,3E-16 4,5E-16 4,2E-16 3,1E-16 2,5E-16 1,4E-16 1,1E-16

pDe,i (-log De,i) 15,8 15,5 15,3 15,4 15,5 15,6 15,9 16,0

1/ 24 % av totalhalt av summa övriga PAH bedöms vara lakbart på mycket lång sikt. Baserat på
     Tabell 4:7.
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Detta värde på De har sedan använts i Ekvation 4:3, varvid värden på utlakade mängder
per kg material erhållits för olika tidpunkter. Dessa kan omräknas till tidsberoende utla-
kade mängder per ytenhet med hjälp av monolityta och monolitvikt. Exempel på beräk-
ning ges i Tabell 4:9. I denna tabell ges även beräkning i det fall medelvärdet av de oli-
ka pDe,i � värdena används (De, medel 2,7E-16 m2/s; pDe, medel: 15,6). Båda fallen är base-
rade på en monolityta av 0,03322 m2 och en monolitvikt av 1,1303 kg (Tabell 4:1).

Tabell 4:9. Beräkning av teoretiskt ackumulerat utlakat baserat på medel- och min-
värde av pDe, jämfört med reellt ackumulerat utlakat.

Laktid, ackumulerad, dygn 0,25 1 2 4 8 16 32 64
Teoretiskt ack. utlakat
med minimum pDe (15,3)

µg/m2 5,5E+03 1,1E+04 1,5E+04 2,2E+04 3,1E+04 4,4E+04 6,2E+04 8,7E+04

Teoretiskt ack. utlakat
med medel pDe (15,6)

µg/m2 4,2E+03 8,5E+03 1,2E+04 1,7E+04 2,4E+04 3,4E+04 4,8E+04 6,8E+04

Reellt ack. utlakat µg/m2 3,4E+03 8,1E+03 1,3E+04 1,9E+04 2,6E+04 3,6E+04 4,6E+04 5,8E+04

Skillnaden mellan teoretiskt beräknat utlakat, baserat på det lägsta värdet på pDe,i
(15,3), och reellt utlakat beror på att det del-intervall som uppvisade högst ytutlakning
får ligga till grund för hela utlakningsprocessen. Diagram 4:20 ger grafiskt dessa varia-
tioner, därtill för jämförelse det fall då medel pDe,i (pDe,i medel) används.

Diagram 4:20. Utfall av ackumulerat utlakat av summa övriga PAH, beräknat
med olika De-värden, jämfört med reellt utlakat.

Storleksordningen på De indikerar att �summa övriga PAH� har låg mobilitet (pDe >
12,5 anses enligt NEN 7345 motsvara låg mobilitet). Värdet på De är dock i föreliggan-
de fall inte ett absolutvärde eftersom storleken på De är en funktion av bl a vad som är
totalt tillgängligt (Ekvation 4:1). I detta fall har teoretiskt ansatts att 24 % av totalinne-
hållet är tillgängligt för lakning (Tabell 4:7). Eftersom denna andel inte är bestämd ge-
nom lakstudier går det inte att fastställa dess exakta värde, ej heller klargöra om utlak-

Teoretiskt/reellt ackumulerat utlakat av summa övriga PAH
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ningen motsvarat �låg�, �medel� eller �hög� mobilitet. Därtill är beräkningarna basera-
de på slät monolityta. Emellertid kan erhållet värde på De användas för att beräkna vad
som tidsmässigt kan lakas ut från materialet med Ekvation 4:3. Detta är möjligt efter-
som värdet på totalt tillgängligt även ingår i denna ekvation (oavsett värdet på De erhålls
samma resultat för den tidsberoende utlakningen, då samma värde på totalt tillgängligt
används för bestämning av De som för bestämning av Udif,t; värdet på totalt tillgängligt
styr i princip enbart hur lång laktid som det är relevant att använda De). Beräkningen
baseras därtill på att förhållandena gäller samma material (med samma hålrum i ytan)
som monoliten bestod av.

Beräkningen i Tabell 4:9 kan alltså i princip utsträckas till att motsvara vad som lakas ut
fram till den tid allt tillgängligt lakbart har ytutlakats (dvs i detta fall tills 24 % av total-
halten av summa övriga PAH lakats ut, vilket kan ta mycket lång tid; totala tiden är
därtill starkt beroende av materialets form dvs volymen/yta). Nedan ges exempel på
beräkning av hur diffusionskonstanten kan användas för beräkning av hur mycket som
tidsmässigt lakas ut från materialet av summa övriga PAH.

Diagram 4:21 ger totalt utlakat per tidsenhet som materialytan är i kontakt med vatten
(pDe 15,3). Utlakad mängd per ytenhet är här baserat på slät yta.

Diagram 4.21.Teoretiskt beräknad diffusionsstyrd ytutlakning av summa övriga PAH
från Västerås-Cem, som funktion av tid yta är täckt av lakvatten.

Vidare exemplifieras i Diagram 4.22 �Diagram 4.25 utlakade medelhalter i vatten per
tidsenhet, baserade på olika teoretiska scenarion innefattande följande variabler:

- materialet ligger på en väg med en yta av Y m2

- materialet i väg ansätts ha samma förhållande mellan yta och vikt som i monolit
- det regnar totalt X mm varje år
- det regnar delvis varje dag så mycket att vägbanan är blöt Z timmar per dag
- det regnar lika mycket varje dag
- medeluppehållstiden för den volym regn som faller varje dag antas vara Z tim-

mar på totala vägytan
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Naturligtvis är verkligheten betydligt mer variationsrik vad gäller uppehållstid och to-
tala och periodvisa regnmängder än vad som ansatts ovan. Vidare kan förhållandet
yta/vikt vara annorlunda i väg än i motsvarande monolit. Därtill förutsätts att utlakade
PAHer forslas bort av regnvattnet och inte åter-adsorberas på ytan (som då annars skulle
kunna lakas ut igen i efterföljande sekvens styrt av andra faktorer än diffusion). Dessa
teoretiska exempel ges enbart för att visa vad framtagen diffusionskoefficient kan an-
vändas till. Ju bättre man känner till variationerna desto bättre kan utlakade halter per
olika tidsperioder beräknas.

Diagram 4:22. Scenario 1.  Y=1000 m2,     Diagram 4:23. Scenario 2.  Y=1000 m2,
                        X=1000 mm, Z=1 timme.      X=500 mm, Z=1 timme.
                        Röd streckad linje:      Röd streckad linje:
                        riktvärde i grundvatten.                                     riktvärde i grundvatten.

Diagram 4:24. Scenario 3.  Y=1000 m2,     Diagram 4:25. Scenario 4.  Y=1000 m2,
                        X=1000 mm, Z=1/2 timme.      X=500 mm, Z=2 timmar.
                        Röd streckad linje:      Röd streckad linje:
                        riktvärde i grundvatten.                                     riktvärde i grundvatten.

Av de fyra exemplifierade scenarion som getts fås att scenario 3 ger kortast tid (2,3 år)
tills halten i lakvattnet nått ned till riktvärdet för summa övriga PAH i grundvatten (0,01
mg/l, NV 4889). Den högsta dygnsmedelhalten i scenario 3 är 0,57 mg/l (dag 1). Ur
miljömässig synpunkt är det ju inte endast halterna som är av betydelse. Minst lika vik-
tigt är naturligtvis de totala mängder som lakas ut. För scenario 3 motsvaras detta av 45
gram av summa övriga PAH under de första 2,3 åren. För scenario 4 nås riktvärdet efter
36 år under vilka 0,36 kg av summa övriga PAH lakats ut. Den högsta dygnsmedelhal-
ten i scenario 4 är 2,3 mg/l (dag 1).
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Förluster i 0-prov

Kontroll har utförts för att klarlägga omfattning av förlust av PAH i valt lakutförande.
Metodutförandet var detsamma som i den reguljära ytutlakningen, men med de skillna-
derna att inga monoliter fanns i behållarna, inga laksekvenser utfördes och därtill att det
vatten som tillfördes behållarna redan från början innehöll förbestämda halter av PAH-
er. Testet beskrivs i huvudrapportens kapitel 2.4. Härur framgår kortfattat att två set
innehållande vardera tre vatten togs fram. Dessa två set gavs två olika halter av stan-
dardlösning, varvid ett vatten från vardera set analyserades direkt, ett vatten från vardera
set analyserades därtill efter 1 dygn och de två återstående vattnen efter 20 dygn, i alla
föreliggande fall m a p 16 PAH.

Kopplat till de halter av PAH som analyserades i dessa sex vatten av analyslaboratoriet
AlControl har nämnda laboratorium, förutom redovisat detekterade halter, även angivit
procentuella mätosäkerheter i angivna haltvärden, se analysprotokoll i Bilaga 6. Erhåll-
na procentuella förluster i 0-provstesterna har härav beräknats utifrån detekterade halter
i 0-prov, i vatten som befunnits i lakbehållare i 1 dygn och i 20 dygn och utifrån dessa,
av analyslaboratoriet angivna, mätosäkerheter för respektive ämne.

I de fall ett ämnes halt, i vatten med �låg� halt, uppvisat värde efter 1 dygn eller 20 dygn
med mätosäkerhetsintervall som delvis legat inom i 0-provets (benämnt AV-stand)
analyserade mätosäkerhetsintervall för samma ämne, har förlusten ansatts till 0 %. Det-
samma har gjorts för vatten med �hög� halt (här då kopplat till BV-stand). I annat fall
har förlusten beräknats enligt Ekvation 1.

Procentuell förlust  = (halt i 0-prov � halt efter x dygn)/halt i 0-prov *100      Ekvation 1.

De härav beräknade förlusterna anges i sin helhet Tabell 5:1 � Tabell 5:4. I Bilaga 6
finns tillhörande analysprotokoll. I de två första av dessa tabeller ges förluster efter 1
dygn respektive 20 dygn i vatten med ursprungligt �låg� testhalt. I de två sista av dessa
tabeller redovisas förluster i vatten med ursprungligt �hög� testhalt, i båda fallen efter 1
dygn respektive 20 dygn.

Vid beräkning av förlust för AV-prov och BV-prov, båda efter 20 dygn, har förutom
vad som anges ovan följande justeringar gjorts. För fenantren, fluoranten, pyren, ben-
so(a)antracen och chrysen erhölls i prov AV20 efter 20 dagar högre halter än vad som
detekterats i 0-provet (AV-stand). Även i prov BV20 erhölls efter 20 dagar högre hal-
ter, i detta fall av fluoranten, pyren och benso(a)antracen än vad som detekterats i 0-
provet (BV-stand). Detta är en orimlighet, det kan inte ha genererats PAH i testerna.
Resultaten ger istället inblick i de osäkerheter som föreligger i de, från analyslaboratori-
et angivna, resultaten. Inget av dessa ämnens mätosäkerhetsintervall ligger dock utanför
motsvarande 0-provs mätosäkerhetsintervall. Härav har även i dessa fall motsvarande

Bilaga 5 till rapport: �Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande
stenkolstjära. Lägesrapport 2001.�

Resultat från 0-provstest och härav justerade lakvärden
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analysvärden satts till 0-provets analysvärden, vid bedömning av förlust. Beräknade
slutliga signifikanta förlustprocent redovisas med fetmarkerade röda siffror i kolumnen
längst till höger i nämnda tabeller. Hänsyn är här tagen till vilken halt enskilda PAHer
förelåg med i själva laktesterna. T ex för naftalen förelåg denna med halter i storleks-
ordning motsvarande �hög testhalt� och för benso(a)pyren motsvarande �låg testhalt�.

Tabell 5:1. Analyserade halter och till dessa kopplade mätosäkerheter (enl. labpro-
tokoll) i standardlösning och i lakbehållares vatten efter 1 dygn. Baserat
på förlustprocent och angivna mätosäkerheter, bedömda signifikanta re-
ella förlustprocent för varje enskild analyserad PAH. Resultaten gäller
�låg testhalt 0,7 µg/l�.

Standard-
lösning

Mäto-
säker-
het **/

Intervall Innehåll
efter 1
dygn

Mäto-
säker-
het **/

Förlust Konser-
vativt

justerad
halt

Konser-
vativt

bedömd
förlust

Intervall
1 dygn

Juste-
rad
halt

Juste-
rad

förlust

Provbeteckning AV-stand AV1
Ämne\Enhet µg/l % µg/l µg/l % % µg/l % µg/l %
Naftalen 0,046 30 0,032-0,060 0,042 30 9 0,046 0 0,029-0,055 0,046 0
Acenaftylen 0,058 24 0,044-0,072 0,05 24 14 0,058 0 0,038-0,062 0,058 0
Acenaften 0,039 23 0,030-0,048 0,034 23 13 0,039 0 0,026-0,042 0,039 0
Fluoren 0,045 19 0,036-0,054 0,042 19 7 0,045 0 0,034-0,050 0,045 0
Fenantren 0,049 18 0,040-0,058 0,046 18 6 0,049 0 0,038-0,054 0,049 0
Antracen 0,035 20 0,028-0,042 0,033 20 6 0,035 0 0,026-0,040 0,035 0
Fluoranten 0,052 16 0,044-0,060 0,050 16 4 0,052 0 0,042-0,058 0,052 0
Pyren 0,052 16 0,044-0,060 0,050 16 4 0,052 0 0,042-0,058 0,052 0
Benso(a)antracen* 0,041 26 0,030-0,052 0,037 26 10 0,041 0 0,027-0,047 0,041 0
Chrysen* 1/ 0,050 29 0,036-0,065 0,045 29 10 0,050 0 0,032-0,058 0,050 0
Benso(b)fluoranten* 0,043 23 0,033-0,053 0,028 23 35 0,028 35 0,022-0,034 0,043 0
Benso(k)fluoranten* 0,046 23 0,035-0,057 0,031 23 33 0,031 33 0,024-0,038 0,046 0
Benso(a)pyren* 0,032 18 0,026-0,038 0,020 18 38 0,020 38 0,016-0,024 0,020 38
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,033 32 0,022-0,044 0,016 32 52 0,016 52 0,011-0,021 0,016 52
Benso(g,h,i)perylen 0,038 25 0,029-0,048 0,022 25 42 0,022 42 0,017-0,028 0,022 42
Dibenso(a,h)antracen* 0,030 21 0,024-0,036 0,019 21 37 0,019 37 0,015-0,023 0,019 37
Σ cancerogena PAH 0,275 0,196 29 0,205 25 0,233 15
Σ övriga PAH 0,414 0,369 11 0,398 4 0,393 4
Σ 16PAH 0,689 0,565 18 0,603 12 0,626 8

* Cancerogen PAH
**Enl. analysprotokoll från AlControl (mätosäkerhet i analyssvaren).
1/ Analyslaboratoriet redovisar summa chrysen/trifenylen. Eftersom trifenylen ej ingick i använd
    standardlösning anges här enbart chrysen.
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Tabell 5:2. Analyserade halter och till dessa kopplade mätosäkerheter (enl. labpro-
tokoll) i standardlösning och i lakbehållares vatten efter 20 dygn. Base-
rat på förlustprocent och angivna mätosäkerheter, bedömda signifikanta
reella förlustprocent för varje enskild analyserad PAH. Resultaten gäller
�låg testhalt 0,7 µg/l�.

Stan-
dard-

lösning

Mäto-
säker-
het **/

Intervall Innehåll
efter 20

dygn

Mäto-
säker-
het **/

Förlust Konser-
vativt

justerad
halt

Konser-
vativt

bedömd
förlust

Intervall
20 dygn

Juste-
rad
halt

Juste-
rad

förlust

Provbeteckning AV-
stand

AV20

Ämne\Enhet µg/l % µg/l µg/l % % µg/l % µg/l %
Naftalen 0,046 30 0,032-0,060 0,030 30 35 0,030 35 0,021-0,039 0,046 0
Acenaftylen 0,058 24 0,044-0,072 0,044 24 24 0,058 0 0,033-0,055 0,058 0
Acenaften 0,039 23 0,030-0,048 0,029 23 26 0,029 26 0,022-0,036 0,039 0
Fluoren 0,045 19 0,036-0,054 0,039 19 13 0,045 0 0,032-0,046 0,045 0
Fenantren 0,049 18 0,040-0,058 0,051 18 -4 0,049 0 0,042-0,060 0,049 0
Antracen 0,035 20 0,028-0,042 0,030 20 14 0,035 0 0,024-0,036 0,035 0
Fluoranten 0,052 16 0,044-0,060 0,059 16 -13 0,052 0 0,050-0,068 0,052 0
Pyren 0,052 16 0,044-0,060 0,070 16 -35 0,052 0 0,059-0,081 0,052 0
Benso(a)antracen* 0,041 26 0,030-0,052 0,056 26 -37 0,041 0 0,041-0,071 0,041 0
Chrysen* 1/ 0,050 29 0,036-0,065 0,060 29 -20 0,050 0 0,043-0,077 0,050 0
Benso(b)fluoranten* 0,043 23 0,033-0,053 0,041 23 5 0,043 0 0,032-0,050 0,043 0
Benso(k)fluoranten* 0,046 23 0,035-0,057 0,037 23 20 0,046 0 0,028-0,046 0,046 0
Benso(a)pyren* 0,032 18 0,026-0,038 0,019 18 41 0,019 41 0,016-0,022 0,019 41
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,033 32 0,022-0,044 0,016 32 52 0,016 52 0,011-0,021 0,016 52
Benso(g,h,i)perylen 0,038 25 0,029-0,048 0,017 25 55 0,017 55 0,013-0,021 0,017 55
Dibenso(a,h)antracen* 0,03 21 0,024-0,036 0,018 21 40 0,018 40 0,014-0,022 0,018 40
Σ cancerogena PAH 0,275 0,247 10 0,233 15 0,233 15
Σ övriga PAH 0,414 0,369 11 0,367 11 0,393 5
Σ 16PAH 0,689 0,616 11 0,600 13 0,626 9

* Cancerogen PAH
**Enl. analysprotokoll från AlControl (mätosäkerhet i analyssvaren).
1/ Analyslaboratoriet redovisar summa chrysen/trifenylen. Eftersom trifenylen ej ingick i använd
    standardlösning anges här enbart chrysen.
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Tabell 5:3. Analyserade halter och till dessa kopplade mätosäkerheter (enl. labpro-
tokoll) i standardlösning och i lakbehållares vatten efter 1 dygn. Baserat
på förlustprocent och angivna mätosäkerheter, bedömda signifikanta re-
ella förlustprocent för varje enskild analyserad PAH. Resultaten gäller
�Hög testhalt 19 µg/l�.

Standard-
lösning

Mäto-
säker-
het **/

Intervall Innehåll
efter 1
dygn

Mäto-
säker-
het **/

Förlust Konser-
vativt

justerad
halt

Konser-
vativt

bedömd
förlust

Intervall
1 dygn

Juste-
rad
halt

Juste-
rad

förlust

Provbeteckning BV-stand BV1
Ämne\Enhet µg/l % µg/l µg/l % % µg/l % µg/l %
Naftalen 1,1 30 0,77-1,4 0,99 30 10 1,1 0 0,69-1,3 1,1 0
Acenaftylen 1,6 24 1,2-2 1,4 24 13 1,6 0 1,1-1,7 1,6 0
Acenaften 1,0 23 0,77-1,2 0,94 23 6 1,0 0 0,72-1,2 1,0 0
Fluoren 1,2 19 0,97-1,4 1,1 19 8 1,2 0 0,89-1,3 1,2 0
Fenantren 1,2 18 0,98-1,4 1,1 18 8 1,2 0 0,9-1,3 1,2 0
Antracen 1,1 20 0,88-1,3 1 20 9 1,1 0 0,8-1,2 1,1 0
Fluoranten 1,2 16 1-1,4 1,2 16 0 1,2 0 1-1,4 1,2 0
Pyren 1,2 16 1-1,4 1,2 16 0 1,2 0 1-1,4 1,2 0
Benso(a)antracen* 1,1 26 0,81-1,4 1,1 26 0 1,1 0 0,81-1,4 1,1 0
Chrysen* 1/ 1,2 29 0,85-1,5 1,1 29 8 1,2 0 0,78-1,4 1,2 0
Benso(b)fluoranten* 1,1 23 0,85-1,4 0,92 23 16 1,1 0 0,71-1,1 1,1 0
Benso(k)fluoranten* 1,1 23 0,85-1,4 0,92 23 16 1,1 0 0,71-1,1 1,1 0
Benso(a)pyren* 0,96 18 0,79-1,1 0,79 18 18 0,96 0 0,65-0,93 0,96 0
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 1,1 32 0,75-1,5 0,81 32 26 1,1 0 0,55-1,1 1,1 0
Benso(g,h,i)perylen 1,2 25 0,9-1,5 0,96 25 20 1,2 0 0,72-1,2 1,2 0
Dibenso(a,h)antracen* 1,1 21 0,87-1,3 0,88 21 20 1,1 0 0,7-1,1 1,1 0
Σ cancerogena PAH 7,7 6,5 15 7,7 0 7,7 0
Σ övriga PAH 10,8 9,9 8 10,8 0 10,8 0
Σ 16PAH 18,5 16,4 11 18,5 0 18,5 0

* Cancerogen PAH
**Enl. analysprotokoll från AlControl (mätosäkerhet i analyssvaren).
1/ Analyslaboratoriet redovisar summa chrysen/trifenylen. Eftersom trifenylen ej ingick i använd
    standardlösning anges här enbart chrysen.

Noteras bör att tre av de tyngsta PAHerna har detekterats i de vatten som benämns �hög
halt� (Tabell 5:3 och Tabell 5:4) med halter som ligger över vad som anges i litteraturen
som maximal löslighet för de enskilda PAHerna (se huvudrapportens Tabell 7). Detta
gäller för benso(k)fluoranten, benso(g,h,i)perylen och dibenso(a,h)antracen som enligt
Brown m. fl., (1999) har lösligheterna 0,8 µg/l, 0,3 µg/l, respektive 0,5 µg/l. Löslighe-
terna gäller då det enskilda ämnet löser sig i rent vatten (dvs inte tillsammans med andra
PAH). Hypotetiskt kan blandning av olika PAHer ha ökat lösligheten för de ingående
PAHerna.
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Tabell 5:4. Analyserade halter och till dessa kopplade mätosäkerheter (enl. labpro-
tokoll) i standardlösning och i lakbehållares vatten efter 20 dygn. Base-
rat på förlustprocent och angivna mätosäkerheter, bedömda signifikanta
reella förlustprocent för varje enskild analyserad PAH. Resultaten gäller
�Hög testhalt 19 µg/l�.

Standard-
lösning

Mäto-
säker-
het **/

Intervall Innehåll
efter 20

dygn

Mäto-
säker-
het **/

Förlust Konser-
vativt

justerad
halt

Konser-
vativt

bedömd
förlust

Intervall
20 dygn

Juste-
rad
halt

Juste-
rad

förlust

Provbeteckning BV-stand BV20
Ämne\Enhet µg/l % µg/l µg/l % % µg/l % µg/l %

Naftalen 1,1 30 0,77-1,4 0,49 30 55 0,49 55 0,34-0,64 0,49 55
Acenaftylen 1,6 24 1,2-2 1,2 24 25 1,20 25 0,91-1,5 1,6 0
Acenaften 1,0 23 0,77-1,2 0,69 23 31 0,69 31 0,53-0,85 1,0 0
Fluoren 1,2 19 0,97-1,4 0,93 19 23 0,93 23 0,75-1,1 1,2 0
Fenantren 1,2 18 0,98-1,4 1,1 18 8 1,2 0 0,90-1,3 1,2 0
Antracen 1,1 20 0,88-1,3 0,94 20 15 1,1 0 0,75-1,1 1,1 0
Fluoranten 1,2 16 1-1,4 1,3 16 -8 1,2 0 1,1-1,5 1,2 0
Pyren 1,2 16 1-1,4 1,3 16 -8 1,2 0 1,1-1,5 1,2 0
Benso(a)antracen* 1,1 26 0,81-1,4 1,3 26 -18 1,1 0 0,96-1,6 1,1 0
Chrysen* 1/ 1,2 29 0,85-1,5 1,1 29 8 1,2 0 0,78-1,4 1,2 0
Benso(b)fluoranten* 1,1 23 0,85-1,4 0,94 23 15 1,1 0 0,72-1,2 1,1 0
Benso(k)fluoranten* 1,1 23 0,85-1,4 0,61 23 45 0,61 45 0,47-0,75 0,61 45
Benso(a)pyren* 0,96 18 0,79-1,1 0,63 18 34 0,63 34 0,52-0,74 0,63 34
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 1,1 32 0,75-1,5 0,59 32 46 0,59 46 0,40-0,78 1,1 0
Benso(g,h,i)perylen 1,2 25 0,9-1,5 0,57 25 53 0,57 53 0,43-0,71 0,57 53
Dibenso(a,h)antracen* 1,1 21 0,87-1,3 0,58 21 47 0,58 47 0,46-0,70 0,58 47
Σ cancerogena PAH 7,7 5,8 25 5,8 24 6,3 17
Σ övriga PAH 10,8 8,5 21 8,6 21 9,6 11
Σ 16PAH 18,5 14,3 23 14,4 22 15,9 14

* Cancerogen PAH
**Enl. analysprotokoll från AlControl (mätosäkerhet i analyssvaren).
1/ Analyslaboratoriet redovisar summa chrysen/trifenylen. Eftersom trifenylen ej ingick i använd
    standardlösning anges här enbart chrysen.
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Lakresultat, justerade med hänsyn till 0-provsförluster

Som underlag för bedömning av eventuella förluster under ytutlakningsförsöken har
jämförelse gjorts mellan olika haltnivåer i 0-proven och i ytutlakningsförsöken, deras
olika förlustandelar och uppehållstider i behållare. Resultaten har tolkats enligt vad som
beskrivs nedan.

Förenklat benämns här alla PAHer från och med benso(b)fluoranten ned till och med
dibenso(a,h)antracen (enligt vänsterkolumn i Tabell 5:4) �tyngre PAH�;  övriga be-
nämns här �lättare PAH�.

Resultaten i Tabell 5:1 � Tabell 5:4 har överförts och sammanfattats i Tabell 5.5 � Ta-
bell 5.7 representerat för respektive utlakade haltnivåer från de tre olika testmaterialen.
Resultaten, rödmarkerade i dessa tabeller, indikerar preliminärt att då halterna i lakvatt-
nen ligger ungefär i samma storleksordning som halten definierad som �låg� i 0-
provstestet, så sker avseende de tyngre PAHerna en mycket stor del av den totala re-
duktionen initialt (inom ett dygn). Detta bedöms preliminärt bero på adsorption till lak-
behållarens ytor och att jämvikt inställt sig relativt snabbt mellan mängd adsorberade
PAH med mängd i vattnet (då halterna i lakvattnen höll ungefär samma storleksordning
som definierats som �låg� i 0-provstestet). Det är inte troligt att dessa PAHer brutits ned
då lakvattnet ej utsatts för ljus och då dessa PAHer är mycket svårnedbrytbara mikrobi-
ologiskt, speciellt under så kort tid som testet varat. De har därtill mycket låga ångtryck
varvid det är mindre troligt att de avgått i gasfas. Sannolikheten får anses som störst att
de adsorberats till behållarens ytor under testets gång. Att så kan ha varit fallet indikeras
av ett annat liknade testförsök utfört vid SGI (ej redovisat), där glasbägares ytor tvättats
med organiskt lösningsmedel. I det försöket fann man preliminärt att försumbar andel
av naftalen adsorberats på glasytorna medan en stor andel av förlust av benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-cd)pyren, benso(g,h,i)perylen och dibenso(a,h)antracen berodde på
adsorption till glasbehållares ytor.

Nu var halterna av de tyngre PAHerna i lakvattnen, oavsett typ av lakad monolit, inom
en nivå som motsvarade halten �låg� i 0-provstestet. Om halterna i lakvattnen istället
legat i samma storleksordning som halten �hög� i 0-provstestet så indikerar resultaten
från detta test i viss mån att även en sådan haltnivå eventuellt skulle kunna nå ungefär
samma procentuella haltreduktion vid 20 dagar som för halten �låg� (dvs ca 35-55 % av
total halt). Undantag finns från dessa trender, se Tabell 5:5 � Tabell 5:7 (benso(k)fluor-
anten och indeno(1,2,3-cd)pyren).

Som beskrivs i huvudrapportens kapitel 2.3 har lakförsökens huvudtester utförts så att
monoliterna stått i vatten initialt i 0,25 dygn, varefter allt vatten tagits ut till analys, var-
efter direkt nytt vatten tillsats (samma mängd som togs bort, full lakbehållare). Detta
nya vatten har därefter befunnits i behållaren med monolit under 0,75 dygn varefter det
togs ut och analyserades, och så vidare (se lakschema, Tabell 1, i huvudrapport). Enligt
0-provsresultaten (Tabell 5:1- Tabell 5:4) (där alltså inga monoliter varit närvarande och
där inga laksekvenser utförts) synes jämvikt inställt sig relativt snabbt (några dygn),
exemplifierat för benso(a)pyren, Diagram 5:1. Hela förlusten av de allra flesta tyngre
PAH-erna synes ha skett inom de första få dygnen. Härav antas att jämvikt mellan halt i
vattnet och behållarens ytor inställt sig relativt snabbt även under lakningen. De totala
förlusterna av dessa tyngre PAH i själva huvudtesterna bedöms alltså ha skett till myck-
et stor del under de inledande laksekvenserna.
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Tabell 5:5. Värdering av förluster under lakning av prov Västerås-Utan.

�Låg� halt �Hög� halt
0-prov Reduktion, %, efter 0-prov Reduktion, %, efter

Haltintervall i vatten
från ytutlakningarna
(�Västerås-Utan�),

µg/l µg/l 1 dygn 20 dygn µg/l 1 dygn 20 dygn

Naftalen 0,011-6,9 0,046 0 0 1,1 0 55
Benso(a)pyren* 0,032-0,25 0,032 38 41 0,96 0 34
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,022-0,18 0,033 52 52 1,1 0 0
Benso(g,h,i)perylen 0,011-0,057 0,038 42 55 1,2 0 53
Dibenso(a,h)antracen* 0,0037-0,015 0,03 37 40 1,1 0 47
Resterande cancerogena PAH 0 0 0 0
Resterande övriga PAH 0 0 0 0
* Cancerogen PAH

Tabell 5:6. Värdering av förluster under lakning av prov Västerås-Bi.

�Låg� halt �Hög� halt
0-prov Reduktion, %, efter 0-prov Reduktion, %, efter

Haltintervall i vatten
från ytutlakningarna
(�Västerås-Bi�), µg/l µg/l 1 dygn 20 dygn µg/l 1 dygn 20 dygn

Naftalen 0,33-6,1 0,046 0 0 1,1 0 55
Benso(a)pyren* 0,011-0,14 0,032 38 41 0,96 0 34
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,0029-0,060 0,033 52 52 1,1 0 0
Benso(g,h,i)perylen 0,0013-0,047 0,038 42 55 1,2 0 53
Dibenso(a,h)antracen* 0,00077-0,014 0,03 37 40 1,1 0 47
Resterande cancerogena PAH 0 0 0 0
Resterande övriga PAH 0 0 0 0
* Cancerogen PAH

Tabell 5:7. Värdering av förluster under lakning av prov Västerås-Cem.

�Låg� halt �Hög� halt
0-prov Reduktion, %, efter 0-prov Reduktion, %, efter

Haltintervall i vatten
från ytutlakningarna
(�Västerås-Cem�),

µg/l µg/l 1 dygn 20 dygn µg/l 1 dygn 20 dygn

Naftalen 10-46 0,046 0 0 1,1 0 55
Benso(a)pyren* 0,019-0,065 0,032 38 41 0,96 0 34
Indeno(1,2,3-cd)pyren* max 0,033 0,033 52 52 1,1 0 0
Benso(g,h,i)perylen max 0,03 0,038 42 55 1,2 0 53
Dibenso(a,h)antracen* max 0,0083 0,03 37 40 1,1 0 47
Resterande cancerogena PAH 0 0 0 0
Resterande övriga PAH 0 0 0 0
* Cancerogen PAH

Beräknad adsoption av benso(a)pyren

0
10
20
30
40
50

0 5 10 15 20 25 30 35
Dygn

%

Diagram 5:1.
Beräknad adsorption
av benso(a)pyren,
baserat på halter i 0-
provet med �låg�
ursprungshalt vid 0, 1
och 20 dygn.
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Diagram 5:1 är baserat på antagandet att adsorptionen kan beskrivas grovt enligt

Y=At/(B+t) Ekvation 5:1

där Y är % adsorberat, t är tiden och A och B är konstanter. Dessa konstanter kan räknas
fram m h a �Spline�-matematik då minst tre punkter är kända på den tänkta kurvan (ex.
för benso(a)pyren i Västerås-Utan: t0=0, Y0=0; t1=1, Y1=38; t2=20, Y2=41). När väl
konstanterna härur är framräknade kan adsorberat plottas mot tiden (exemplifierat i Di-
agram 5:1).

Försök att matematiskt ta hänsyn till denna antagna adsorption för de tyngre PAHerna
(och antagna gasavgång för naftalen) för varje laksekvens måste baseras på relevanta
teoretiska hypoteser som kan stödjas av reella mätningar. Detta bedömes i föreliggande
fall vara förknippade med stora svårigheter. Försök att beskriva några av dessa ges en-
ligt följande.

0-provstestet utfördes med vatten som inte byttes ut, vilket däremot skedde i ytutlak-
ningstesterna. Därtill, samma lakbehållare användes under helt ytutlakningstest om to-
talt 64 dygn och behållaren rengjordes innan laktestets början och efter att testet slut-
förts. Under antagande att förlusten av de tyngre PAHerna i 0-provstestet berodde på
adsorption till behållarens glasväggar kan man förmoda att de adsorberade PAH-erna
suttit kvar på behållarens väggar mellan varje ytutlakningssekvens, dvs under den korta
stund (mindre än 5 minuter) som vattnet togs ut och nytt vatten tillfördes till behållaren.

Direkt efter att det nya rena vattnet tillförts kan man anta att inledningsvis skedde både
en utlakning från monoliten och en återlösning ut i vattnet från adsorberade PAH från
behållarens väggar. Uppkom därefter samma halt som i det föregående lakvattnet kan
man anta att ingen netto-adsorption skedde. Om detta skulle ha inträffat för alla vattnen
ger antagen teori att det endast var i det första och i det andra lakvattnet som adsorptio-
nen var av större betydelse (total laktid 1 dygn för de två första lakvattnen, jämfört med
att 0-provsförlust skedde till mycket stor del just bara under det första dygnet). I de fall
halten i lakvattnet efter ett tag blev högre, jämfört med föregående laksteg, bör mängden
adsorberat på behållarens ytor ökat jämfört med föregående steg (detta p g a pådrivande
jämviktskraft mellan �lösta� tyngre PAH och �adsorberade� tyngre PAH). I de fall hal-
ten i efterföljande lakvatten blev lägre än i direkt föregående laksekvens kan en del ad-
sorberade PAH hypotetiskt istället ha gått i lösning.

I ett försök att ge en uppskattning av hur mycket 0-provens resultat skulle kunna påver-
ka lakresultaten har alla halter räknats om enligt det principiella schema som redovisas i
Tabell 5:8a � Tabell 5:8b. Principiellt sett betraktas de tyngre PAHerna ha adsorberats
under de första laksekvenserna, med justering för uppkomna haltdifferenser (som var
relativt små) i efterföljande lakvatten. För de lättare PAHerna beräknas dessa ha förlo-
rats linjärt med tiden, varvid lägst förlust erhållits i den inledande laksekvensen med
ökad linjär förlust med ökad laksekvenstid (som ökade med antalet laksekvenser). Det
skall noteras att detta justeringsförsök kan i bästa fall endast ge en grov uppskattning av
justerade utlakade halter och baseras därtill på förutsättningar som till del gått att verifi-
era. Osäkerheten i beräkningarna är alltså inte försumbar.

Som underlag för beräkning av andel av total reduktion vid olika tidpunkter för varje
enskild tyngre PAH (exemplifierat i Tabell 5:8b för dibenso(a,h)antracen) har använts
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beräkning av varje enskild PAHs förlustkarakteristik i 0-prov och härur framtaget dia-
gram, exemplifierat för Benso(a)pyren, Diagram 5:1. Dessa diagram baseras på analyse-
rade halter i 0-prov vid 0 dygn, 1 dygn och 20 dygn; (Tabell 5:5 � Tabell 5:7), på 0-
provs �låg� halt eller �hög� halt, beroende på jämförande halt i ytutlakningsvattnen och
härav bedömda/beräknade förlustprocent (Tabell 5:5 � Tabell 5:7, feta siffror). För varje
lakvatten genererat för Västerås-Utan, Västerås-Bi och Västerås-Cem har därefter be-
räkningar utförts, exemplifierat i Tabell 5:8a � Tabell 5:8b.

Tabell 5:8a. Exempel på beräkning av halter justerade m a p uppkomna reduktions-%
i 0-prov. Exemplet gäller för dibenso(a,h)antracen i lakvatten Västerås-
Utan. Tidsenhet, dygn; haltenhet, µg/l.

Reell laktid 0,25 0,75 1 2 4 8 16 32
Analyserad
halt, hi

0,0037 0,015 0,015 0,014 0,032 0,0096 0,015 0,014

Diff,
h i+1 - hi

0,011 0 -0,0010 0,018 -0,022 0,0054 -0,001

På yta/l 0,0016 0,0085 0,0085 0,0079 0,020 0,0049 0,0085 0,0079
Totalt i
systemet/l

0,0053 0,024 0,024 0,022 0,052 0,015 0,024 0,022

Utlakat/l,
justerat

0,0053 0,022 0,015 0,013 0,044 -0,0054 0,019 0,013

Tabell 5:8b. Ekvationer som ligger till grund för värden angivna i Tabell 5:8a,
exemplifierat 1/ för reell laktid upp till 2 dygn.

Reell laktid 0,25 0,75 1 2
Total reduktion, % 2/ 40 40 40 40
Andel av total reduktion 3/ 0,75 0,95 1 1
På yta/l 0,75*0,4*0.0037/(1-

0,75*0,4)
0,0016+0,95*0,4*(0,015-

0,0037)/(1-0,95*0,4)
0,0085+1*0,4*(0,015-

0,015)/(1-1*0,4)
0,0085+0,4*(0,014-

0,015)/(1-0,4)
Totalt i systemet/l 0,0037+0,0016 0,015+0,0085 0,015+0,0085 0,014+0,0079
Utlakad halt, justerad 0,0037+0,0016 0,024-0,0016 0,024-0,0085 0,022-0,0085

1/ Erhållna värden i Tabell 5:8a är baserade på värden med mer än två siffrors noggrannhet.
2/ Baserad på 0-provsresultat för dibenso(a,h)antracen, �låg� halt, 20 dygn.
3/ Beräknad reduktionsandel, baserad på interpolering i diagram upprättad utifrån tid (0, 1 och 20 dygn) och procent av
    ursprungshalt som adsorberats i 0-provet, %

Två olika beräkningar har utförts, dels där förlustprocent endast använts för de fetmar-
kerade PAH i Tabell 5:5 � 5:7, nedan kallad Alternativ 1, dels där konservativt bedömda
förlustprocent (Tabell 5:1 � Tabell 5:4; val av �låg� eller �hög� halt baseras på detekte-
rad halt i lakvattnen) använts för alla PAHer exklusive antracen, fluoranten och pyren,
nedan kallat Alternativ 2. I det senare alternativet har alltså redovisade mätosäkerheter i
analysprotokoll ej beaktats.

I Alternativ 1 har alla de PAHer som är aktuella i detta fall beräknats på samma sätt som
exemplifierat för dibenso(a,h)antracen ovan. Undantaget är naftalen. Av naftalen skedde
ingen signifikant reduktion inom ett dygn i något av 0-provens vatten, dvs varken då
halten var �låg� eller �hög�. Däremot detekterades en markant reduktion (55 %) vid 20
dygn i vatten med �hög� halt. Denna �höga� halt låg inom det haltintervall som seder-
mera lakstudierna uppvisade. Naftalens reduktion tolkas preliminärt främst bero på av-
dunstning. Vad gäller naftalen är det relativt lätt förångningsbart (dess ångtyck är 101 -
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106 ggr högre än övriga analyserade PAH; grov trend: ju tyngre PAH desto lägre). Det
kan givetvis också ha adsorberats till lakbehållarens väggar, men bedöms här som mind-
re sannolikt. Alternativt mikrobiell nedbrytning bedöms mindre troligt då vattnen innan
passerat avjoniseringsfilter och då därtill mikroorganismer med potential att bryta ned
PAHer i sådant vattnen (som då alltså främst behöver ha kommit från någon annanstans
än från vattnet) bedöms behöva en avsevärd lagfastid innan deras PAH-nedbrytning
startar.

Avdunstningen/förlusten av naftalen antas ha ökat linjärt med tiden och som funktion av
halt i lakvattnen och därtill att så skett vid varje del-lakning (detta antagande skulle
kunna anses som konservativt och avspeglar troligtvis endast mycket grovt hur förlusten
utvecklats med tiden i 0-prov och i lakvattnen). Det linjära förhållandet har beräknats ur
%-förlust i 0-prov, �hög� halt, vid 20 dagar (och 0 % dag 0). I Tabell 5:9 exemplifieras
detta för prov Västerås-Utan för de tre första lakvattnen och för det sista lakvattnet (öv-
riga lakdygn räknas med samma princip). Som nämnts ovan ger för naftalen ett linjärt
antagande, baserat på 55 %-ig reduktion vid 20 dagar, att reduktionen/avdunstningen
från sista del-lakningen skulle vara 88 % (som varade i 32 dagar), vilket kan anses vara
högt. Detta värde har ändå används konservativt för beräkning av lakvattenhalter juste-
rade för förluster för alla tre monoliterna. Dock har för Västerås-Cem beräkningar alter-
nativt baserats på 55 % reduktion i sista lakvattnet efter 32 dagar (dvs samma som 0-
provet uppvisade i slutprovet efter 20 dagar).

Tabell 5:9. Beräkning av justerad utlakad halt, exemplifierad för naftalen i Västerås-
Utan. Tidsenhet, dygn; haltenhet, µg/l.

Reell laktid 0,25 0,75 1 32
Analyserad halt 2,4 5,2 6,9 0,011
Total reduktion under 20 dygn, % 55 55 55 55
Utlakad halt, justerad 2,4/(1-0,25/20*0,55) 5,2/(1-0,75/20*0,55) 6,9/(1-1/20*0,55) 0,011/(1-32/20*0,55)

Den så slutligt framräknade påverkan från 0-provsförlusterna avseende Alternativ 1
redovisas i tabell 5:10.  I Alternativ 2 har följande justeringar gjorts. I motsats till Alter-
nativ 1 inkluderas alla ämnen som uppvisat reduktionsgrad, oavsett hänsyn till mätosä-
kerheter i analyser. De PAH som härvid inkluderats är alla utom fluoranten, pyren och
benso(a)antracen. Förutom för naftalen ansätts även att acenaftylen, acenaften och fluo-
ren reducerats genom avdunstning i lakvattnen. Dessa har bedömts reduceras på samma
sätt (linjärt med tiden) som naftalen i Alternativ 1, dock med de procentuella reduktio-
ner vid 20 dygn för respektive ämne som ges i Tabell 5:4 (kolumn �Förlust�).

För övriga PAH har den tidsberoende förlusten för Alternativ 2 beräknats på samma sätt
som för de tyngre PAHerna i Alternativ 1, men nu med komplettering med fenantren,
antracen, fluoranten, pyren, benso(a)antracen, chrysen, benso(b)fluoranten och ben-
so(k)fluoranten. Val av förlustprocent ur Tabell 5:1 � Tabell 5:4 för varje enskild PAH
baseras på jämförelse med detekterad halt för varje enskild PAH i huvudlakstudien. I
Alternativ 2 har alltså utlakade halter av alla PAH, utom tre, bedömts reduceras och då
p g a antingen avdunstning eller adsorption.

Baserat på ovanstående har justerade värden på utlakade halter räknas fram för de aktu-
ella PAHerna. Baserat på dessa värden har nya värden på ackumulerade utlakade mäng-
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der/ytenhet och tidsenhet räknats fram. De härav erhållna procentuella ökningarna av
totalt ackumulerade utlakade mängder per m2 beläggningsyta (slät monolityta) vid totalt
64 dygns lakning, efter hänsyn tagits till reduktion i 0-prov, redovisas i Tabell 5:10 för
Alternativ 1 och i Tabell 5:11 för Alternativ 2.

Härav fås att justering enligt Alternativ 1 enbart ger marginell ökning av ackumulerat
utlakat och av differensen Västerås-Utan gentemot Västerås-Bi. Däremot blir föränd-
ringen större för Västerås-Cem. I det senare fallet beror detta till avsevärd del på att
halten i sista lakvattnet av naftalen var relativt högt. Detta, tillsammans med antagen
linjär ökning per tidsenhet, om så enbart begränsat till 55 %, resulterar i ett mycket stort
justerat tillskott för den del-lakningen. Om man därtill alternativt ansätter att avdunst-
ningen i det sista lakvattnet efter 32 dygn kan linjärt extrapoleras fullt ut (dvs förlust 88
% istället för ansatt 55 %) fås en ca 50 %-ig total ökning av både summa övriga PAH
och summa 16PAH (Tabell 5:10, Västerås-Cem, inom parantes).

Tabell 5:10. Alternativ 1. Procentuell ökning av ackumulerat utlakade PAH, 64 dygn,
jämfört med utan hänsyn till förluster. För Västerås-Cem: matematiskt
55 % eller 88 % teoretisk slutreduktion för naftalen ger totalreduktion
utom resp. inom parantes.

Västerås-Utan Västerås-Bi Västerås-Cem
Summa cancerogena PAH 1,1 2,1 0,5
Summa övriga PAH 0,19 1,5 14 (54)
Summa 16PAH 0,24 1,5 14 (53)

Den generella ökningen är naturligt tydligare för Alternativ 2 där differensen Västerås-
Utan gentemot Västerås-Cem mängdmässigt avseende summa övriga PAH ökar mest.
Även här har samma justering gjorts som i Alternativ 1 för det sista lakvattnet för naf-
talen, Tabell 5:10. Erhållna, härav grovt uppskattade, förändringar för Alternativ 1 ges i
huvudrapporten (Diagram 13a � 14b). Alternativ 2 åskådliggörs nedan i Diagram 5:2a -
Diagram 5:2d.

Tabell 5:11. Alternativ 2. Procentuell ökning av ackumulerat utlakade PAH, 64 dygn,
jämfört med utan hänsyn till förluster. För Västerås-Cem: matematiskt
55 % eller 88 % teoretisk slutreduktion för naftalen ger totalreduktion
utom resp. inom parantes.

Västerås-Utan Västerås-Bi Västerås-Cem
Summa cancerogena PAH 1,8 3,8 1,2
Summa övriga PAH 2,7 8,2 20 (60)
Summa 16PAH 2,7 8,1 19 (59)

Generellt kan konstateras att då hänsyn tas, enligt föreslagna alternativ, till de förluster
som uppkom i 0-prov så påverkar dessa förluster inte i någon större utsträckning diffe-
rensen i ackumulerat utlakat mellan Västerås-Utan och Västerås-Bi. Detta gäller även
för summa cancerogena PAH från Västerås-Cem. Då halten naftalen i sista lakvattnet
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från Västerås-Cem var relativt högt och därtill mycket starkt påverkar den totala teore-
tiskt ansatta kompensationsförlusten för summa övriga PAH för detta material, är dess
angivna förlustprocent för summa övriga PAH mycket osäkra.

  Diagram 5:2a. Ackumulerat utlakat.  Diagram 5:2b. Ackumulerat utlakat med
                                  värden justerade enligt Alternativ 2.

Diagram 5:2c. Ackumulerat utlakat.              Diagram 5:2d. Ackumulerat utlakat med
värden justerade enligt Alternativ 2
(max 55 % reduktion av naftalen).

Invändningar mot relevansen i att med ovanstående beräknings- och bedömningssätt
kompensera lakvattnen för de indikationer av förluster av PAH som erhölls i 0-
provstestet, kan vara befogade. Osäkerheter föreligger i om föreslagna tolkningar och
beräkningsmodeller tillräckligt väl beskriver de reella förlopp som kan ha förelegat i
lakvattnen. Vidare är det osäkert om det överhuvud taget går överföra 0-provsresulten
på ytutlakningsförfarandet. Därtill är redovisade halter förknippade med de markanta
osäkerheter som redovisats av analysföretaget. Utförda försök till justeringar och de
härav erhållna justerande värdena har dock ändå utförts i ett försök att erhålla en grov
uppfattning av hur uppkomna förluster, relativt sett, kan ha påverkat utlakningsresulta-
ten.
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Sammantaget förstärker kompensation för 0-provförluster ökningen av utlakade summa
övriga PAH från Västerås-Cem, jämfört med Västerås-Utan och Västerås-Bi. Därtill kan
denna differens hypotetiskt varit än större om hänsyn tas till differensen i reell yta (se
slutet av huvudrapportens kapitel 2.1 och 2.3). Däremot påverkar 0-provsförlusterna
enbart marginellt totalt utlakat av summa cancerogena PAHer från respektive material
och därmed även differensen i utlakning av summa cancerogena PAH mellan de olika
materialen.
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Västerås-Utan

PAH-analyser av lakvatten
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Västerås-Bi

PAH-analyser av lakvatten



SGI                            Varia 522                            2002-02-22                              1-0009-0590

104 (106)

Västerås-Cem

PAH-analyser av lakvatten
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Västerås-utan, Västerås-Bi, Västerås-Cem

Microtoxtest av lakvatten
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0-prov (AV, BV)

PAH-analyser av lakvatten
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