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Sammendrag
Overvåkningsstudier har vist utlekking av tungmetaller, som kobber (Cu) og bly (Pb), samt
metalloidet antimon (Sb) fra skytebaner ut i avrenningsbekker. Dette kan føre til skadelige
effekter på dyr og planter som blir eksponert. FFI har gjennom flere år testet ut forskjellige
metoder og adsorbenter for å rense avrenningsvann for skadelige metaller. Forsøk på Steinsjøen
skyte- og øvingsfelt viste at to typer adsorbenter, brent beinmel fra Brimac og granulert
jernhydroksid fra Kemira, kunne egne seg som filtermedier. For å teste disse adsorbentene med
en annen vannkvalitet ble det i 2011 og 2012 gjennomført nye forsøk på Terningmoen skyte- og
øvingsfelt. For å øke selektiviteten til filtermediene ble disse adsorbentene også testes i såkalte
sekvenser. Det vil si at vannet ble renset gjennom to forskjellige blandinger av beinmelet og
jernhydroksiden. I tillegg til Brimac og Kemira, ble også renseeffekten til et jernoksidslagg
fra Lindum avfallsdeponier og et filtermedie av olivinsand iblandet 5% jerngranulat testet. I den
sistnevnte blandingen var jerngranulatet oksidert sammen med olivinen på forhånd. Som på
Steinsjøen var både Brimac og Kemira gode adsorbenter for Cu, Sb og Pb. Beinmelet var
bedre enn jernhydroksiden for Cu, og jernhydroksiden var bedre enn beinmelet for Sb. For å
øke selektiviteten og renseeffektiviteten til filteret ble Kemira og Brimac blandet i to
forskjellige sekvenser. Sekvens-A der vannet passerte jernhydroksiden først og beinmelet sist.
Sekvens-B der vannet passerte beinmelet først og jernhydroksiden sist. Sekvens-B hadde den
beste renseeffekten for Cu. Det har vært en særlig utfordring å rense vannet for Cu til under
myndighetenes akseptkriterie på 3µg/L. Vi oppnådde dette med Brimac beinmel i 2011 og med
sekvens-B i 2012 der vannet passerte beinmelet først og jernhydroksiden sist. Rangeringen av
adsorbentenes evne til å adsorbere Cu for forsøket i 2012 var sekvens-B > Brimac > sekvens-A
>>Kemira. Rangeringen av adsorbentenes evne til å adsorbere Sb for forsøket i 2012 var
sekvens-B = sekvens-A = Kemira > Brimac. Alle adsorbentene var tilnærmet like gode til å
fange opp Pb. Med unntak av jernoksidslagget vi fikk levert av Lindum avfallsdeponier, renset
samtlige av adsorbentene til under myndighetenes akseptkriteri på 7,2 µg/L Pb. Gode resultater
ble også oppnådd med olivingrus tilsatt jerngranulat. Vi tror derfor at blandingen av to
forskjellige adsorbenter, slik som sekvens-B, kan være en god løsning i fremtidige
storskalaanlegg. Filter tilsatt jerngranulat kan også bli et effektivt filter, men her kreves videre
utvikling for å finne optimal jernmengde og metode for tillaging. Selv om våre forsøk pågår i
drøyt en måned er det fortsatt et ubesvart spørsmål hvor lang levetid disse filtrene har og hva man
skal gjøre med filtrene når de må skiftes ut. Et filter bør ideelt sett ha noen års levetid og det bør
kunne deponeres som vanlig avfall. Filtrene vi testet syntes å ha best kapasitet for Pb og dårligst
for Sb. Hvis det er stor lekkasje av metaller fra brukte filter må det kanskje behandles som farlig
avfall hvilket kan øke totalkostnadene i et prosjekt. Det bør derfor gjøres lekkasjetester på brukte
filtre for å se om de adsorberte metaller er stabilt bundet til filteret. .
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English summary
Metals and metalloids from ammunition residues at small arms shooting ranges leach into the soil
and surrounding environment and may pose a threat to exposed wildlife and humans. To reduce
the potential impact of heavy metal on the environment it was performed a field study with
different sorbents in order to reduce the metal concentration in drainage water from a shooting
range. The experiments were performed at Terningmoen small arms shooting range in autumn
2011 and summer 2012. The different sorbents were tested in situ for their ability to reduce the
concentration of copper (Cu), antimony (Sb) and lead (Pb). The sorbents tested were: thermally
treated charcoal from Brimac, olivine mixed with elemental iron powder, iron hydroxide from
Kemira and an iron oxide tailing from mining. The mean sorption of Cu, Sb and Pb in the 2012
experiment was 85%, 65%, and 88% with Brimac charcoal and 60%, 85% and 92% with
Kemira iron hydroxide respectively. Good sorption of Cu, Sb and Pb was also achieved using
olivine with 5% elemental Fe powder, which resulted in a sorption of 50%, 74% and 86%
respectively. The iron oxide from mine tailing had only minor capacity for metal sorption. By
combining Brimac charcoal and Kemira iron hydroxide in a sequence it was achieved an even
better sorption. The sequence of which the water percolated the charcoal first and the iron
hydroxide last gave the best result, with a mean sorption of Cu, Sb and Pb of 89%, 90% and 93%
respectively. For large scale experiments or in filter devices we recommend use of thermally
treated charcoal and granulated iron hydroxide with similar with similar properties as tested in
this experiment as reactive adsorbents. Issues to be answered are lifetime of the filter, how to
handle used filter as waste and the significance of the filtrate pH and leakage of potential
nutrients from the filter on aquatic flora and fauna.

4

FFI-rapport 2013/00072

Innhold
Forord

6

1

Introduksjon

7

1.1

Bakgrunn

7

1.2

Formål

7

2

Metoder

8

2.1

Feltlaboratorium

8

2.2

Filtermedier

9

2.2.1

Brent beinmelgranulat

9

2.2.2

Jernhydroksidgranulat

9

2.2.3

Andre jernoksidpreparater

9

2.3

Prøvetaking

10

2.4

Kjemisk analyse

10

3

Resultater og diskusjon

10

3.1

Vannkvalitet i dam på Terningmoen

10

3.2

Renseeffekt av filtermedier

11

3.2.1

Termisk behandlet beinmelgranulat

14

3.2.2

Jernhydroksidgranulat

15

3.2.3

Jernhydroksid og beinmelgranulat i sekvens

20

3.2.4

Andre jernoksidpreparater

22

4

Oppsummering og konklusjon

24

5

Forslag til videre arbeid

25

Referanser

26

FFI-rapport 2013/00072

5

Forord
Denne studien ble gjort under FFI-prosjekt 377601: Uttesting av filtermedier som avbøtende
tiltak for metallavrenning fra skytebaner. Formålet med prosjektet er å teste ut adsorbenter som
kan være egnet til å rense metallforurenset sigevann fra skyte- og øvingsfelt. Studien ble utført
høsten 2011 og sommeren 2012. Forfatterne vil takke Marita Ljønes på FFI Beskyttelse for å
bidra med prøvetaking og etableringen av feltlaben på Terningmoen. Vi vil også takke Anne
Myran og Anita Larsen på FFI-beskyttelse, og sommerstudentene Sigurbjørg Hjartardottir og
Ingvild Gudim for å bidra med prøvetaking.

Kjeller, januar 2013

Espen Mariussen
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1

Introduksjon

1.1

Bakgrunn

Det er mange utfordringer knyttet til avrenning av forurenset vann fra Forsvarets skyte- og
øvingsfelt. En måte å redusere avrenningen av forurenset sigevann er å lede vannet gjennom
reaktive filtermedier som adsorberer forurensingene. FFI har i en årrekke gjort forsøk i
feltlaboratorium med ulike reaktive filtermedier på Steinsjøen skyte- og øvingsfelt.
Hovedformålet med forsøkene har vært å bestemme renseeffektivitet for filtermedier i forbindelse
med utviklingen av effektive og miljøvennlige tungmetallfiltersystemer for Forsvaret.
Filtersystemene skal ha en høy grad av renseeffektivitet og levetid for metallene bly, kobber og
antimon i vann som drenerer skytebaner for håndvåpen. Gjennom et år vil det være store
variasjoner i vannkvalitet og innhold av tungmetaller i avrenningen fra skytebanene. Fordelingen
av ulike metallspesier vil også variere, avhengig av resipientens vannføring gjennom ulike
årstider og perioder. Dette gjør at filtersystemer må være robuste og tilstrekkelig effektive under
alle rådende feltforhold. FFI har gjennom flere år testet forskjellige adsorbenter for rensing av
tungmetallforurenset vann. Det har vært produkter fra kommersielle leverandører og
egenutviklede produkter. Utfordringene har vært å finne adsorbenter som har god hydraulisk
ledningsevne, gode adsorptive egenskaper for både kationiske og anioniske stoffer i tillegg til en
fornuftig pris. De mest lovende adsorbentene som har blitt testet er basert på jern og termisk
behandlet beinmel. Under forsøkene på Steinsjøen testet vi en type jernhydroksid levert av
Kemira og et beinmelgranulat fra Brimac med gode adsorpsjonsegenskaper. Dette er to
kommersielt tilgjengelige produkter. Sommeren 2011 og 2012 ble disse adsorbentene også testet
på Terningmoen skyte- og øvingsfelt. Hensikten med forsøket var å se om effekten av
filtermediene var den samme, men med en annen vannkvalitet. For å øke selektiviteten av disse
adsorbentene ble det også to forskjellige blandinger av disse testet ut. I tillegg ble det gjennomført
tester med olivinsand iblandet jerngranulat og et jernprodukt fra Lindum avfallsdeponier. Dette er
et jernholdig avfallsprodukt fra gruveindustrien som man antok kunne adsorbere tungmetaller i
vannet. Forsøksfeltets lokalisering, filtermediene og metodene som ble benyttet er tidligere
beskrevet i detalj i tidligere rapporter (Strømseng et al., 2008, 2005; Mariussen et al., 2011,
2012).
1.2

Formål

Hovedformålet med forsøkene har vært å bestemme renseeffektivitet for filtermedier i forbindelse
med utviklingen av effektive og miljøvennlige tungmetallfiltersystemer for Forsvaret.
Filtersystemene skal ha en høy grad av renseeffektivitet og levetid for tungmetallene bly, kobber
og antimon i vann som drenerer skytebaner for håndvåpen. FFI har gjort forsøk i feltlaboratorium
med ulike filtermedier på Steinsjøen skyte- og øvingsfelt. I 2011 og 2012 ble det utført feltforsøk
på Terningmoen skyte- og øvingsfelt i et område der konsentrasjonen av tungmetaller i
avrenningsvann er høy. Forsøkene ble gjort på Terningmoen for å benytte en annen vannkvalitet
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enn den man finner på Steinsjøen. Hensikten med forsøket var å se om effekten av filtermediene
var den samme, men med en annen vannkvalitet.

2

Metoder

2.1

Feltlaboratorium

Et feltlaboratorium ble bygget i 2005 (Fig 2.1). Det er en container utstyrt med ni kolonner for
filtermedier for å gjøre filterstudier in situ og beskrevet i detalj i tidligere rapporter (Strømseng et
al., 2008; Mariussen et al., 2011). Figur 2.1 viser et bilde av laboratoriet på innsiden. Kolonnene
som pakkes med adsorbenter har en høyde på 30 cm og en diameter på 23,5 cm med et volum på
13 liter. De er laget i PVC og rustfritt stål. Hvis ikke annet er beskrevet så ble hvert filtermedium
testet i triplikat. I tilknytning til feltlaboratoriet var det installert en ISCO (6700C) automatisk
vannprøvetaker som har muligheten for å ta både tidsproporsjonale og volumproporsjonale
vannprøver i resipienten. Tilførselen av vann fra bekken til feltlaboratoriet skjedde fra en dam ved
feltlaboratoriet til Forsvarsbygg som ligger ved bane 23 på Terningmoen skyte- og øvingsfelt.

Figur 2.1

Bilde av feltlaben med kolonneoppsett.
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2.2
2.2.1

Filtermedier
Brent beinmelgranulat

Brimac (Brimac Carbon Services Ltd, Scotland) leverer en type brent beinmel som er termisk
aktivert under anaerobe forhold. Det er en kombinasjon av karbon (9-11 %), hydroksyapatitt (7076 %) og kalsiumkarbonat (7-9 %). I henhold til produsenten skal dette filtermediet ha svært gode
adsorpsjonsegenskaper for tungmetaller kombinert med stor hydraulisk ledningsevne. I følge
produsenten vil den fjerne blant annet aluminium, arsen, kadmium, krom, kobber, jern, bly, sink,
nikkel, kvikksølv. I tillegg til adsorpsjonsmekanismer ved at kationiske metaller danner
komplekser med den overveiende negativt ladede hydroksyapatittoverflaten vil den kunne fange
tungmetaller ved ionebytte med Ca2+og kjemisk utfelling. Flere detaljer om
adsorpsjonsmekanismer for dette produktet står beskrevet i tidligere rapporter (Mariussen et al.,
2011, 2012). I følge produsenten skal adsorbenten ha en teoretisk kapasitet til å binde 151 mg
Pb/g adsorbent, og tåle en hydraulisk belastning på 49 L/min/m2. Produktet vi testet har en tetthet
på 550-700 kg/m3, overflatearealet er ca 80-120 m2/g og gjennomsnittlig partikkelstørrelse på
0,26 mm. Filermediet kan kjøpes i flere partikkelstørrelser. Prisen for produktet ligger, per 2012,
på ca 30 kr/kg eller ca 20 kr/L (3,9 €/kg).
2.2.2

Jernhydroksidgranulat

Kemira er et finsk firma innen kjemiindustri som blant annet leverer produkter for rensing av
avløpsvann. FFI har testet et jernbasert produkt fra dette firmaet som er under utprøving.
Kemira jernhydroksid er et granulert jernhydroksid (FeOH3) som inneholder > 39 % Fe3+ med
en tetthet på ca 1,3kg/L. Produktet er under uttesting både som filtermedie for rensing av vann og
som jordstabiliseringsmiddel for å redusere utlekking av metaller. Prisen ligger i dag på ca 25
kr/kg eller ca 35kr/L (3,5 €/kg). Vi har per dags dato ingen informasjon om fysisk-kjemiske
egenskaper, men antar at de har adsorpsjonsegenskaper som tilsvarer elementært Fe eller
jernoksid som beskrevet ovenfor. Adsorpsjonsmekanismene for dette filtermediet er beskrevet i
mer detalj i Mariussen et al., (2011, 2012).
2.2.3

Andre jernoksidpreparater

Olivin er et blandingsmineral ((Mg,Fe)2SiO4). Ren olivin er tidligere testet av FFI med samme
kolonnesystem på Steinsjøen (Strømseng et al., 2008). Dette materialet har moderate
renseegenskaper for tungmetaller alene, men kan være et godt egnet fyllmateriale i kombinasjon
med andre aktive rensemedier. Filtermediene ble tillaget ved at jernet på forhånd ble rustet inn i
olivinen. Olivin (Vanguard 250-500 μm) tilsatt 5 % (vektprosent) jerngranulat (75 kg olivin og
1,7 kg Fe) ble blandet sammen med 12L saltvann (2,5 % sjøsalt vekt/volum) i en sementblander
og blandet i ca 24 timer. Rusteprosessen startet umiddelbart og med jevne mellomrom ble massen
mikset for hånd for å fjerne klumper og for å frigjøre masse som satt fast langs veggene i
blanderen. Filtermediet ble deretter lagt ut på en presenning og lufttørket i nye 24 timer. Klumper
ble knust og massen ble gjort mest mulig homogent med en metallrive. Filteret hadde en tetthet på
ca 1,6 kg/l. Ca 20kg av filteret ble fylt i kolonnene. Detaljer om adsorpsjonsmekanismer for dette
produktet står beskrevet i tidligere rapporter (Mariussen et al., 2011, 2012). I små kvantum av høy
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kvalitet lå jernprisen på ca 250 kr/kg per 2008, men jernpulver kan kjøpes i bulkkvanta i litt
dårligere kvalitet til ca 10 kr/kg. I dette forsøket testet vi granulært jern fra iPutec (granulært jern
300–1000 µm, FG300/1000 iPutec, Germany) i en mengde av 5% (tørrvektprosent) til ca 10
kr/kg. Jernet har en tetthet på 2,8 kg/L, olivin har en tetthet på ca 1,7 kg/L. Omtrentlig kostnad for
olivin pr februar 2007 er kr 900 per tonn eller kr 1530 per m3 (Strømseng et al., 2008).
Vi fikk også til utprøving et jernoksidslagg fra Lindum avfallsdeponier. Vi har liten informasjon
om dette filtermediet annet enn at det er et avfallsprodukt fra metallurgisk industri.
2.3

Prøvetaking

Filtertestene ble gjort på Terningmoen i november og desember 2011 og juni og juli 2012.
Forsøkene gikk over minst 5-8 uker med ca 2 prøvetakinger per uke. Vanngjennomstrømningen
gjennom kolonnene ble justert til ca 300-400 ml/min med en strømningsventil (0,3-3 l /min).
Vanngjennomstrømningen gikk ned mellom hver prøvetaking og den ble derfor målt før
prøvetaking og justert tilbake til ca 300-400ml/min etter prøvetaking. Nedgangen i vannstrømmen
skyldes sannsynligvis tetting av kolonnen av humusstoffer og annet partikulært materiale. Den
gjennomsnittlige vanngjennomstrømningen gjennom kolonnene er derfor et grovt estimat
beregnet under forutsetning av at man har en lineær nedgang i vanngjennomstrømningen. Det ble
i tillegg tatt tidsproporsjonale vannprøver med ISCO to ganger i døgnet fra Larsmyrbekken.
2.4

Kjemisk analyse

Det ble foretatt analyser av Cu, Sb og Pb på ICP-MS (Thermo X-series II). Deteksjonsgrensene
for disse metallene med dette instrumentet ligger på ca 0,1 µg/L. Vannprøvene som ble hentet ut
fra filterenhetene ble filtrert med en sprøytepumpe (NE-1000) (10 ml/min) i et 0,45 μm filter
(Millex-HP, hydrophilic PES, Millipore) på stedet og tilsatt ultraren salpetersyre (0,5 %) som
konserveringsmiddel og direkte analysert uten videre behandling. Prøvene ble tilsatt
internstandard for kvantifisering. Resultatene ble beregnet ut fra analyse av konsentrasjonskurver
av de respektive elementene og er kvalitetssikret med analyse av referansemateriale og
kontrollprøver. Til alle vannprøver ble det benyttet 100 ml flasker i HDPE (high density
polytehylene). ISCO-prøvene ble ikke filtrert, men overført til 100 ml flasker og tilsatt
salpetersyre (0,5 %).

3

Resultater og diskusjon

3.1

Vannkvalitet i dam på Terningmoen

Vannprøver ble tatt av en automatisk ISCO prøvetaker to ganger om dagen i prøveperiodene. I
tillegg ble det tatt prøver av vannet som gikk inn til kolonnene i feltlaben, såkalt innvann.
Metallkonsentrasjonen i bekken varierte, men mindre enn hva som ble observert i Larsmyrbekken
på Steinsjøen. Dette skyldes sannsynligvis at vannet på Terningmoen ble hentet fra en dam og
ikke en bekk. Fig 3.1 viser konsentrasjonen av Pb, Cu og Sb i dammen i perioden 8. november til
2. desember 2011 og 19. juni til 7. august 2012 som funksjon av nedbørsdata fra Elverum og pH.
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Gjennomsnittskonsentrasjonen i 2011 av Cu, Pb og Sb i dammen var hhv 14 (± 1,7 SD), 8,8 (±
1,5 SD) og 2,1 (± 0,5 SD) µg/L. Gjennomsnittskonsentrasjonen i 2012 av Cu, Pb og Sb i
dammen var hhv 25 (± 4,8 SD), 15 (± 4,1 SD) og 2,6 (± 1,0 SD) µg/L. Den lavere
konsentrasjonen av Cu og Pb i 2011 i forhold til 2012 kan skyldes årstidvariasjoner. Det er grunn
til å tro at konsentrasjonen av metaller vil øke med økende temperatur i vann og jordsmonn.
3.2

Renseeffekt av filtermedier

Vanngjennomstrømningen gjennom kolonnene ble justert til ca 300-400 ml/min etter hver
prøvetaking. Gjennomstrømningshastigheten gikk ned mellom prøvetakingene slik at den
gjennomsnittlige vanngjennomstrømningen ble lavere. Vannmengdene som har gått gjennom
kolonnene er derfor et grovt estimat. Endringen i hydraulisk ledningsevne kan skyldes flere ting.
Det kan skje på grunn av endringer i porøsiteten i filtermediene. Det vil for eksempel skje en
oksidasjonsprosess av jernet i filtermediet tilsatt jerngranulat noe som vil påvirke den hydrauliske
ledningsevnen. Det kan skyldes utfelling av partikler som kan være både organisk- og uorganisk
materiale. Kanskje den viktigste faktoren er at det la seg en biofilm over kolonnematerialet der
vannet går inn i kolonna. En måte å redusere dette problemet på er å benytte filtermedie med
større kornstørrelse. Adsorpsjonsegenskapene til et reaktivt filter vil imidlertid fort avta hvis
kornstørrelsen blir for høy. Alternativt kan man installere et forfilter, eller preparere kolonna med
et inert materiale med stor kornstørrelse foran den reaktive adsorbenten (eller filtercontaineren).
For eksempel et lag med grus. I Tabell 3.1 er det estimert gjennomsnittlig vannmengdebelastning
(L) for hvert av filtermediene i tillegg til de respektiv L/S-forhold (liquid/solid ratio).
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Fig 3.1

Figuren viser nedbør (mm) under forsøksperiodene i 2011 og 2012 stilt sammen med
konsentrasjon av metaller i bekken og pH.
ISCO-data for totalt innhold (µg/L)
av metaller i bekken.
pH i vannet.
Nedbør på Elverum (mm).

Figur 3.2 viser pH i utvannet fra filtrene ved prøvetaking gjennom hele forsøksperioden i 2012.
Verdt å merke seg fra pH-målingene er at pH i utvannet fra filtrene, med unntak av et par av
filtermediene, gradvis sank mot bekkens normal-pH. Høy, eller lav pH i utvannet fra filteret i
forhold til bekkens naturlige pH er antatt å være uheldig for bekkens økosystem ettersom
akvatiske organismer kan være følsomme for pH-forandringer (Grosell et al., 2006). I et aktivt
filter vil det ofte forekomme redoksreaksjoner, for eksempel oksidasjon av jern, som vil kunne
påvirke pH i utvannet. Slike reaksjoner er imidlertid det som gir filteret egenskaper til å binde
metaller og kan derfor være en uunngåelig bieffekt. Noen adsorbenter inneholder kalkforbindelser
som er basiske. Basisk miljø vil sannsynligvis gi bedre forhold for retensjon og utfelling av
kationiske tungmetaller som Pb og Cu. Hvorvidt pH i vannet ut fra kolonnene er av betydning
12
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bestemmes av om avrenningsvannet faktisk blir tilført et naturlig bekkesystem og hvor stort areal
som blir påvirket nedstrøms for utvannet. Noen filtre vil også kunne gi en gjødslingseffekt av
bekken. Dette gjelder spesielt filtre med høyt innhold av kalsium og fosfater som for eksempel
hydroksyapatitt. Ettersom aktive filtersystemer ofte består av basiske fosfatkomponenter, som for
eksempel beinmelprodukter og sementgranulater, vil man måtte gjøre en avveining av fordelene
med å fjerne tungmetaller fra avrenningsvannet opp mot ulempene dette måtte medføre gjennom
økt eutrofiering over et begrenset areal.
Tabell 3.1

Filtermedier som ble testet på Terningmoen, mengden vann som gikk gjennom
kolonnene, pH i utvannet fra kolonnene ved starten og slutten på forsøket, og L/Sforholdet.

Sorbent

pH

Kemira (2011)

9,9 – 9,7

13000

770

Kemira (2012)

4,1 – 4,2

26000

1900

Brimac (2011)

10,3 – 7,3

11000 ± 640

1350

Brimac (2012)*

9,9 – 6,7

21000

3000

Sekvens-A

9,6 – 6,4

21000 ±2900

1900 ±240

Sekvens-B

5,7 – 6,0

19000 ±1400

1900 ± 120

Olivin + 5 % FeOx

9,9 – 6,1

11000 ± 1500

530

Jernoksidslagg

6,7 – 6,2

17000

1300
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Vannmengde (L)

13

L/S-forhold

Fig. 3.2 pH i utvannet fra de forskjellige filtermediene ved hver prøvetaking under forsøket i
2012.
3.2.1

Termisk behandlet beinmelgranulat

Brimac beinmel ble testet ut på Steinsjøen med godt resultat med en gjennomsnittlig
renseeffektivitet på ca 80 % for Pb og Cu og drøyt 60 % for Sb (Mariussen et al., 2011, 2012).
Beinmelet fungerte også godt på vannet fra Terningmoen (Fig 3.3, tabell 3.2). Under forsøket i
2011 fikk vi en renseeffekt på 85 % (± 7,2 SD), 81 % µg/L (± 11 SD) og 90 % (± 4,0 SD) for
henholdsvis Cu, Sb og Pb. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utvannet ved bruk av Brimac var
2,0 µg/L ± (0,9 SD), 0,4 µg/L ± (0,2 SD), 0,8 µg/L ± (0,3 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb.
Under forsøket i 2012 fikk vi en renseeffekt på 85 % (± 6,3 SD), 65 % µg/L (± 18 SD) og 88 %
(± 11 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utvannet ved bruk av
Brimac var 3,7 µg/L ± (1,8 SD), 1,0 µg/L ± (0,5 SD), 1,7 µg/L ± (1,1 SD) for henholdsvis Cu,
Sb og Pb. Myndighetenes akseptkriterier for Cu og Pb er på hhv 3 µg/L og 7,2 µg/L (SFT, 2007;
Lydersen et al., 2002). For Sb er det ingen særskilt akseptkriterie, men man tar utgangspunkt i
drikkevannsnormen på 5 µg/L. Det var noe høyere konsentrasjoner av Cu, Sb og Pb i utvannet fra
forsøket i 2012 sammenlignet med 2011. Renseeffekten av Sb var også bedre i 2011 enn 2012
(tabell 3.2). Det kan skyldes at mer en dobbelt så mye vann gikk igjennom kolonnene i under
forsøket i 2012 og at metallkonsentrasjonene i dammen var høyere. Figur 3.3 og tabell 3.2 viser
renseeffekten av filtermediet under forsøkene.
Brimac er en type beinmel som er termisk aktivert og er en kombinasjon av karbon (9-11 %),
hydroksyapatitt (70-76 %) og kalsiumkarbonat (7-9 %). Det er vist at fosfat og kalsium fra
14
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hydroksyapatittstrukturen løser seg i vann (Levinskas og Neuman, 1955; Narasaraju og Phebe,
1996). Utlekking av fosfatholdig hydroksyapatitt fra filteret kan i teorien gi en gjødslingseffekt.
Fosfat ble ikke målt i vannet som gikk igjennom Brimacfilteret, men filteret gav økt utlekking av
kalsium (Fig. 3.4) hvilket er en indikasjon på at også fosfat lekker ut av filteret. Ved ristetester
utført på FFI ser vi også at det dannes småpartikulært materiale som går gjennom 0,45 µm-filter.
Videre var pH i utvannet relativt høy noe som også kan ha en effekt på akvatiske organismer og
planter i nærheten av filterutløpet. Man må uansett ta i betraktning at vannkjemien i utvannet fra
et filter vil være forskjellig fra innvannet. En vesentlig eutrofiering av vannmasser nedstrøms et
filteroppsett vil være regnet som negativt.
3.2.2

Jernhydroksidgranulat

Kemira jernhydroksid er et amorft jernprodukt som i våre forsøk på Steinsjøen var det mest
effektive filtermediet for Sb med en gjennomsnittlig renseeffektivitet på ca 80 %.
Renseeffektiviteten for Cu og Pb var dårligere enn med Brimac med hhv ca 60 % og 70 %
adsorpsjon. Jernhydroksiden fungerte også godt på vannet fra Terningmoen (tabell 3.2, Fig 3.5).
Under forsøket i 2011 fikk vi en renseeffekt på 67 % (± 10 SD), 88 % µg/L (± 4,6 SD) og 88 %
(± 4,3 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utvannet ved bruk av
var 4,7 µg/L ± (1,4 SD), 0,3 µg/L ± (0,1 SD), 1.1 µg/L ± (0,5 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb.
Under forsøket i 2012 fikk vi en renseeffekt på 60 % (± 17 SD), 85 % µg/L (± 5,0 SD) og 92 %
(± 4,3 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utvannet var 10 µg/L
± (4,8 SD), 0,4 µg/L ± (0,2 SD), 1,1 µg/L ± (0,4 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb.
Renseeffekten for Sb var bedre med Kemira sammenlignet med Brimac. Jernhydroksiden
fungerte også noe bedre med vannet fra Terningmoen sammenlignet med vannet fra Steinsjøen.
Brimac fungerer bedre for Cu sammenlignet med Kemira. Figur 3.5 og tabell 3.2 viser
renseeffekten av filtermediet under forsøkene. En viktig observasjon som ble gjort under forsøket
med Kemira i 2012, var at pH i utvannet var surt (Fig 3.2). Under forsøkene på Steinsjøen og på
Terningmoen i 2011 var pH i utvannet fra denne adsorbenten basisk. I 2012 benyttet vi en ny
batch fra produsenten og det tyder på at det er variasjoner i produksjonen av produktet. En høyere
utlekking av Ca og Mg i produktet vi benyttet i 2011 tyder også på dette (Fig. 3.5). Det fikk
imidlertid ingen målbare konsekvenser for renseeffektiviteten av produktet. Som diskutert
ovenfor er pH er en viktig parameter når man skal vurdere kvaliteten på vannet som kommer ut
av filteret.
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Tabell 3.2

Prosent rensing av Cu, Sb og Pb (gjennomsnitt ± SD (median)) med de testede
sorbentene og gjennomsnittlig konsentrasjon av elementene i innvann og utvannet
(gjennomsnitt ± SD (median)). Resultatene er vist for ufiltrert vann

Sorbent

Cu

Sb

Pb

Brimac (2011)*

Ads (%)

85 ± 7,2 (86)

81 ± 11 (87)

90 ± 4,0 (91)

Utvann

Kons (µg/L)

2,0 ± 0,9 (2,0)

0,4 ± 0,2 (0,3)

0,8 ± 0,3 (0,8)

Innvann

Kons (µg/L)

14 ± 1,7 (14)

2,3 ± 0,6 (2,1)

9,0 ± 1,8 (8,6)

Brimac (2012)

Ads (%)

85 ± 6,3 (86)

65 ± 18 (71)

88 ± 11 (91)

Utvann

Kons (µg/L)

3,8 ± 1,8 (3,8)

1,0 ± 0,5 (1,2)

1,7 ± 1,1 (1,4)

Innvann

Kons (µg/L)

24 ± 5,5 (26)

2,9 ± 1,3 (2,3)

16 ± 3,9 (16)

Kemira (2011)

Ads (%)

67 ± 10 (66)

88 ± 4.6 (88)

88 ± 4.3 (88)

Utvann

Kons (µg/L)

4,7 ± 1,4 (5,0)

0,3 ± 0.1 (0,3)

1,1 ± 0,5 (1,0)

Innvann

Kons (µg/L)

14 ± 1,7 (14)

2,3 ± 0,6 (2,1)

9,0 ± 1,8 (8,6)

Kemira (2012)

Ads (%)

60 ± 17 (62)

85 ± 5,0 (85)

92 ± 4,3 (93)

Utvann

Kons (µg/L)

10 ± 4,8 (8,5)

0,4 ± 0,2 (0,5)

1,1 ± 0,4 (1,0)

Innvann

Kons (µg/L)

24 ± 5,5 (26)

2,9 ± 1,3 (2,3)

16 ± 3,9 (16)

Sekvens-A (2012)

Ads (%)

81 ± 12 (79)

88 ± 6,8 (88)

92 ± 12 (96)

Utvann

Kons (µg/L)

4,7 ± 3,0 (4,1)

0,3 ± 0,2 (0,3)

1,6 ± 2,3 (0,7)

Innvann

Kons (µg/L)

24 ± 5,5 (26)

2,9 ± 1,3 (2,3)

16 ± 3,9 (16)

Sekvens-B (2012)

Ads (%)

89 ± 6,9 (91)

90 ± 8,6 (94)

93 ± 4,7 (94)

Utvann

Kons (µg/L)

2,7 ± 1,8 (2,1)

0,3 ± 0,2 (0,2)

1,0 ± 0,5 (0,9)

Innvann

Kons (µg/L)

24 ± 5,5 (26)

2,9 ± 1,3 (2,3)

16 ± 3,9 (16)

Olivine + 5% FeOx (2011) Ads (%)

50 ± 42 (60)

74 ± 21 (84)

86 ± 14 (93)

Utvann

Kons (µg/L)

6,7 ± 5,4 (6,2)

0.6 ± 0,4 (0,5)

1,1 ± 1,0 (0,8)

Innvann

Kons (µg/L)

14 ± 1,7 (14)

2,3 ± 0,6 (2,1)

9,0 ± 1,8 (8,6)

Jernoksidslagg (2012)

Ads (%)

26 ± 21 (19)

26 ± 23 (20)

37 ± 26 (35)

Utvann

Kons (µg/L)

18 ± 8,0 (20)

2,3 ± 1,8 (1,9)

9,4 ± 4,3 (9,7)

Innvann

Kons (µg/L)

24 ± 5,5 (26)

2,9 ± 1,3 (2,3)

16 ± 3,9 (16)
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Fig 3.3

Figuren viser renseeffekt av Brimac beinmel stilt sammen med konsentrasjon av
metaller i bekken.
Renseeffekt (median ± maks og min) av totalt innhold av
metaller i bekken.
Konsentrasjon av innvann under forsøket i 2011.
ISCO-data for totalt innhold (µg/L) av metaller i bekken under forsøket i 2012.
Totalkonsentrasjon (µg/L, median ± maks og min) av metaller ut av filteret.
Nedbør på Elverum (mm)
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Fig 3.4

Figuren viser Ca- og Mg-konsentrasjonen ved hver prøvetaking) i utvannet fra de to
2 sekvensene av Kemira jernhydroksid og Brimac beinmel. Forsøket med
Brimac i 2011 ble gjort i triplikat og figuren viser mediankonsentrasjonen (± maks
og min).
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.
Fig 3.5 Figuren viser renseeffekt av Kemira jernhydroksid stilt sammen med konsentrasjon av
metaller i bekken.
Renseeffekt (median ± maks og min) av totalt innhold av metaller
i bekken.
Konsentrasjon av innvann under forsøket i 2011.
ISCO-data for
totalt innhold (µg/L) av metaller i bekken under forsøket i 2012.
Totalkonsentrasjon (µg/L, median ± maks og min) av metaller ut av filteret.
Nedbør på Elverum (mm).
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3.2.3

Jernhydroksid og beinmelgranulat i sekvens

Kemira jernhydroksidgranula og Brimac brent beinmel hadde forskjellige
adsorpsjonsegenskaper med hensyn på de forskjellige metallene. Beinmelet fungerte best på Cu,
jernhydroksiden fungerte best på Sb, mens begge sorbentene fungerte godt for Pb. Ved å
preparere filterkolonnene med begge sorbentene i sekvens var hypotesen at man kunne
optimalisere effekten. Kolonnen ble preparert på to forskjellige måter. I en gruppe passerte vannet
beinmelet til slutt (sekvens-A), og i en gruppe passerte vannet jernydroksiden til slutt (sekvensB). Kolonnen ble preparert med like volum av hver sorbent. Det er ikke likegyldig hvordan
filtermediet prepareres ettersom sorbentene i seg selv vil påvirke egenskapene til den andre. Det
kunne vi se på pH i utvannet. I sekvens-A var utvannet basisk, mens i sekvens-B var utvannet surt
(Fig. 2.3). Imidlertid stabiliserte pH seg i utvannet fra begge sekvensen på mellom 6 og 7 ved
forsøkets slutt. Renseeffekten var god for alle elementene med begge sekvensene, men vi
oppnådde signifikant bedre renseeffekt for Cu med sekvens-B. Med sekvens-A fikk vi en
renseeffekt på 81 % (± 12 SD), 88 % µg/L (± 6,8 SD) og 92 % (± 12 SD) for henholdsvis Cu, Sb
og Pb. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utvannet ved bruk av Brimac var 4,7 µg/L ± (3,0 SD),
0,3 µg/L ± (0,2 SD), 1,4 µg/L ± (2,3 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb. Med sekvens-B fikk vi en
renseeffekt på 89 % (± 6,9 SD), 90 % µg/L (± 8,6 SD) og 93 % (± 4,7 SD) for henholdsvis Cu, Sb
og Pb. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utvannet ved bruk av Brimac var 2,7 µg/L ± (1,8 SD),
0,3 µg/L ± (0,2 SD), 1,0 µg/L ± (0,5 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb. Figur 3.7 og tabell 3.2
viser renseeffekten av de to filermediene.
Vi vet ikke nok om egenskapene til adsorbentene til å forklare hvorfor sekvens-B fungerte bedre
enn sekvens-A, men ut fra enkeltadsorbentenes egenskaper kan man gi noen indikasjoner.
Sekvens-A hadde for eksempel høyere utlekking av kalsium. (Fig 3.7). Det er vist at
hydroksapatittstrukturen gradvis løser seg opp i vann og frigjør Ca og fosfat (Levinskas og
Neuman, 1955; Narasaraju og Phebe, 1996). Ved ristetester utført på FFI ser vi også at det dannes
småpartikulært materiale som går gjennom 0,45 µm-filter. Man kan tenke seg at jerngranulatet
holder tilbake, eller adsorberer materialer som løser seg fra beinmelet og deretter frigjør
adsorberte metaller. Det sure miljøet i jernhydroksiden vil også surgjøre beinmelet som igjen kan
redusere beinmelets gode adsorpsjonsegenskaper for Cu. Man vet at basisk miljø vil fremme
adsorpsjon av kationer fordi overflaten av hydroksyapatittstruktuen vil bli mer negativt ladet.
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Fig 3.6

Figuren viser renseeffekt av2 sekvenser av Kemira jernhydroksid og Brimac
beinmel stilt sammen med konsentrasjon av metaller i bekken.
Renseeffekt
(median ± maks og min) av totalt innhold av metaller i bekken.
ISCO-data for
totalt innhold (µg/L) av metaller i bekken.
Totalkonsentrasjon (µg/L, median ±
maks og min) av metaller ut av filteret.
Nedbør på Elverum (mm).
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Fig 3.7 Figuren viser Ca- og Mg-konsentrasjonen ved hver prøvetaking (median ± maks og
min) i utvannet fra de to 2 sekvensene av Kemira jernhydroksid og Brimac beinmel.
3.2.4

Andre jernoksidpreparater

Tidligere har vi blandet jerngranulat eller jernpulver til olivinsand og testet forskjellige
blandinger av disse på Steinsjøen (Mariussen et al., 2010; 2012). Dette testet vi også på
Terningmoen i 2011 der vi rustet jerngranulat inn i olivinen på forhånd i en mengde av ca 5 %
(vektbasis) i en sementblander før vi fylte kolonna. Med dette filteret fikk vi en renseeffekt på 50
% (± 42 SD), 74 % µg/L (± 21 SD) og 86 % (± 14 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb.
Gjennomsnittlig konsentrasjon av metaller fra utvannet var 6,7 µg/L ± (5,4 SD), 0,6 µg/L ± (0,4
SD), 1,1 µg/L ± (1,0 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb. Sammenlignet med forsøkene på
Steinsjøen fikk vi en bedre effekt på samtlige metaller. Årsakene til dette er ikke klart, men kan
både skyldes vannkvaliteten og prepareringsmetoden. Fig 3.9 og tabell 3.2 viser adsorpsjonen av
metallene ved hver prøvetaking. Fordelen med dette filteret er at det er enkelt og billig å lage, og
at det har potensialet for å adsorbere både anioniske og kationske metaller. Innblanding av jern i
sand er foreslått som en billig metode for å rense forurenset drikkevann i utviklingsland
(Noubactep, 2010). Ulempen med et slikt filter, slik vi laget det, er at det frigjør rustpartikler og at
det foreløpig har noe begrenset kapasitet. Vi kan se av figur 3.9 at adsorpsjonen av Cu og Sb
relativt tidlig begynte å avta.
I 2012 testet vi også et jernoksidprodukt som vi fikk av Lindum avfallsmottak. Dette er et
avfallsprodukt fra metallurgisk industri. Adsorpsjonskapasiteten til dette filteret var ganske liten,
med en renseeffekt på 26 % (± 21 SD), 26 % µg/L (± 23 SD) og 37 % (± 26 SD) for henholdsvis
Cu, Sb og Pb. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utvannet ved bruk av dette filteret var 18 µg/L ±
(8,0 SD), 2,3 µg/L ± (1,8 SD), 9,4 µg/L ± (4,3 SD) for henholdsvis Cu, Sb og Pb. Fig 2.6 viser
adsorpsjonen av metallene ved hver prøvetaking. Vi anbefaler ikke videre uttesting av dette
produktet.
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Fig 3.8 Figuren viser renseeffekt av olivin blandet med 5 % jerngranulat og jernoksidslagg fra
Lindum avfallsdeponier stilt sammen med konsentrasjon av metaller i bekken.
Renseeffekt (median ± maks og min) av totalt innhold av metaller i bekken.
Konsentrasjon av innvann under forsøket i 2011.
ISCO-data for totalt innhold
(µg/L) av metaller i bekken under forsøket i 2012.
Totalkonsentrasjon (µg/L,
median ± maks og min) av metaller ut av filteret.
Nedbør på Elverum (mm).
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4

Oppsummering og konklusjon

FFI har gjort forsøk i feltlaboratorium med ulike filtermedier på Steinsjøen skyte- og
øvingsfelt. To av mediene, et jernhydroksidgranulat (Kemira) og et granulat basert på termisk
behandlet beinmel (Brimac), viste lovende renseeffekt for Cu, Sb og Pb i den form de
markedsføres. I 2011 og 2012 ble det utført feltforsøk på Terningmoen skyte- og øvingsfelt i
et område der konsentrasjonen av tungmetaller i avrenningsvann er høy. Forsøkene ble gjort
på Terningmoen for å benytte en annen vannkvalitet enn den man finner på Steinsjøen.
Hensikten med forsøket var å se om effekten av filtermediene var den samme, men med en
annen vannkvalitet. I tillegg ble adsorpsjonsegenskapene til to andre jernbaserte adsorbenter
testet. Både granulertjernhydroksid og granulert beinmel fungerte godt som adsorbenter for
Cu, Pb og Sb. Effekten var tilsvarende som i forsøkene på Steinsjøen. Som på Steinsjøen var
jernhydroksiden best til å fjerne Sb og beinmelet var best til å fjerne Cu. Begge adsorbentene
hadde god renseeffekt for Pb. For å øke selektiviteten og renseeffektiviteten til filteret ble
jernhydroksiden og beinmelet blandet i to forskjellige sekvenser. På denne måten fikk vi et filter
som hadde god renseeffektivitet for alle tre elementer. Kolonnene som var preparert slik at det
forurensede vannet passerte jernhydroksiden til slutt hadde den beste renseeffekten for Cu. Det
har vært en særlig utfordring å rense vannet for Cu til under myndighetenes akseptkriterie på
3µg/L. Vi oppnådde dette med det granulerte beinmelet fra Brimac i 2011 og med sekvens-B i
2012 der vannet passerte beinmelet først og jernhydroksiden sist. Rangeringen av adsorbentenes
evne til å adsorbere Cu for forsøket i 2012 var sekvens-B > granulert beinmel fra Brimac >
sekvens-A >> granulert jernhydroksid fra Kemira. Rangeringen av adsorbentenes evne til å
adsorbere Sb for forsøket i 2012 var sekvens-B = sekvens-A = granulert jernhydroksid > granulert
beinmel. Alle adsorbentene var tilnærmet like gode til å fange opp Pb. Med unntak av
jernoksidslagget vi fikk levert av Lindum avfallsdeponier, renset samtlige av adsorbentene til
under myndighetenes akseptkriterie på 7,2 µg/L Pb. Gode resultater ble også oppnådd med
olivingrus tilsatt jerngranulat. Utfordringen med olivingrusen som var tilsatt jern var at man
hadde frisetting av jernoksider (rust) hvilket vil redusere renseeffekten til filteret i tillegg til
jernutlekkingen. Det er grunn til å tro på generelt grunnlag at jernbaserte adsorpsjonsmidler vil
kunne fungere godt. Det er imidlertid viktig at man har testet produktet på forhånd. Jernoksider
kan forekomme i forskjellige varianter og for at det skal fungere godt som adsorpsjonmiddel må
det ha en amorf karakter med stort overflateareal. Tilsvarende vil gjelde for adsorpsjonsmidler av
typen brent beinmel eller annen termisk behandlet organisk materiale. To varianter av termisk
behandlet torv ble tidligere testet på FFI med blandet resultat (Strømseng et al., 2005).
Vi tror at blandingen av to forskjellige adsorbenter, slik som sekvens-B, kan være en god løsning
i fremtidige storskalaanlegg. Filter tilsatt jerngranulat kan også bli et effektivt filter, men her
kreves videre utvikling for å finne optimal jernmengde og metode for tillaging. Selv om våre
forsøk pågår i drøyt en måned er det fortsatt et ubesvart spørsmål hvor lang levetid disse filtrene
har og hva man skal gjøre med filtrene når de må skiftes ut. Et filter bør ideelt sett ha noen års
levetid og det bør kunne deponeres som vanlig avfall. Filtrene vi testet syntes å ha best kapasitet
for Pb og dårligst for Sb. Hvis det er stor lekkasje av metaller fra brukte filter må det kanskje
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behandles som farlig avfall hvilket kan øke totalkostnadene. Det bør derfor gjøres lekkasjetester
på brukte filtre for å se om adsorberte metaller er stabilt bundet til filteret.

5

Forslag til videre arbeid








Starte opp forsøk på filtermedium i storskalaanlegg der man benytter granulert amorft
jernhydroksid og termisk behandlet granulert beinmel i en sekvens av samme eller
tilsvarende kvalitet som i dette forsøket.
I vann med stor andel partikulært og organisk materiale, som for eksempel myrvann, kan
det være et problem at filtrene tetter seg. Man bør derfor vurdere om man skal benytte seg
av et forfilter med et inert materiale og med stor kornstørrelse.
Se på betydningen av endret pH, utlekking av fosfater og andre næringssalter i vannet ut
av filteret på vannkjemi i tillegg til flora og fauna.
Gjør utlekkingsstudier av brukt filtermedium for å vurdere filtrene som et potensielt
avfallsproblem.
I forbindelse med storskalaanlegget bør man gjøre en levetidsundersøkelse på
filtermediet.
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