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Förord 
Examensarbetet ”Stabilisering av farligt avfall - Kvicksilver i rostugnsstoft” har genomförts i 
Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken och MiMeR’s (Minerals and Metals Recycling 
Research Centre) regi vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för tillämpad kemi och 
geovetenskap, Avdelningen för processmetallurgi. Arbetet omfattar 20 poäng under hösten 
2004.  
 
Förordningar och direktiv både inom Sverige och den Europeiska unionen medför skärpta 
kontrollkrav på avfall inför deponering. Ett utökat arbete krävs för karaktärisering av avfall, 
inte minst för att finna tekniska lösningar för omhändertagandet av kemiskt komplext 
sammansatta avfallsprodukter. I dagsläget saknas definitiva lösningar för stabilisering av 
kvicksilverinnehållande avfall och olika typer av avfall kan komma att kräva olika tekniska 
lösningar, vilket gör problemområdet extra intressant att studera närmare. 
 
Jag vill tacka mina handledare, Rönnskärsverkens miljöchef Michael Borell, Dr. Caisa 
Samuelsson LTU och övriga personer som bidragit med material, utrustning, analyser och inte 
minst kunskap och idéer under arbetets gång.  
 
 
 
Luleå, 2005 
 
Katarina Lundkvist 
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Sammanfattning 
Rostugnsstoft är ett processavfall som uppkommer vid Rönnskärsverkens metallframställning. 
Stoftet innehåller stora mängder kvicksilver, arsenik, koppar, järn och ett flertal andra ämnen. 
Rostugnsstoftet är mycket komplext i sin sammansättning, uppvisar stora variationer och 
klassas som farligt avfall. I nuläget planerar Rönnskärsverken för en slutlig deponering av 
vissa processavfall, däribland rostugnsstoft. Ökande krav och nya kriterier avseende lakbarhet 
för avfall inför deponering har skapat ett behov av ytterligare studier gällande samman-
sättning, karaktärisering och stabilisering av processavfall. Speciellt gäller detta kvicksilver-
haltigt avfall. Deponering av rostugnsstoftet utgör en problematik då det sannolikt kommer att 
krävas en stabilisering av kvicksilverinnehållet, men eventuellt också av andra ämnen i 
stoftet. Syftet med examensarbetet är att komma fram till en tänkbar metod för stabilisering 
av företrädesvis kvicksilver i rostugnsstoft inför deponering. 
 
I detta examensarbete har prover från månatliga analyser på rostugnsstoftet studerats. Några 
av dessa prover har använts för att undersöka variationer i stoftets sammansättning och för att 
utföra en karaktärisering av stoftet avseende kemiskt innehåll, förekomstformer etc. 
Karaktäriseringen genomfördes med hjälp av IR-spektroskopi, Raman-spektroskopi och 
XRD-analys. Laktester utfördes på stoftet via skaktest prEN 12457-2 för att bedöma 
lakbarheten för kvicksilver, arsenik, bly, koppar järn, antimon och vismut. Ett konstant pH-
lakningstest uträttades för att påvisa lakbarheten för dessa ämnen i stoftet vid olika pH-
värden. Ett antal stabiliseringsförsök utfördes genom att olika tillsatser blandades till två 
månadsprover i avseende att studera tillsatsernas stabiliserande effekt på framförallt 
kvicksilverinnehållet i stoftet. Stabiliseringsförsöken utfördes med tillsatser av svavelkis, 
Merit 5000 (granulerad masugnsslagg), cement, gips och kalkslam till rostugnsstoftet. 
Stabiliserade stoftprover laktestades via skaktest prEN 12457-2. Resultaten från skaktesterna 
jämfördes med Naturvårdsverkets gränsvärden för deponi av farligt avfall i en deponi avsedd 
för farligt avfall. 
 
Resultaten från utförda laktester uppvisar en låg lakbarhet för kvicksilverinnehållet i stoftet. 
Som högst är halten utlakad kvicksilver ungefär 6 vikt-%. Kvicksilvret i stoftet föreligger till 
övervägande del i en relativt stabil form, troligen som kvicksilversulfid. Yngre prover 
uppvisar lägre utlakning av kvicksilver än äldre prover som trots den procentuellt låga 
utlakningen lakar kvicksilverhalter långt över gränsvärdet. Det visar sig vara komplicerat att 
stabilisera kvicksilvret i stoftet. Laktestet som utförts efter stabiliseringsförsöket åskådliggör 
skilda resultat gällande utlakningen av kvicksilver för de olika månadsproverna. Resultaten 
från det konstanta pH-lakningstestet tyder på att pH-värdet inte påverkar utlakningen av 
kvicksilverinnehållet i någon högre grad. Utlakningen för respektive ämne vid skaktest på de 
stabiliserade proverna överensstämmer med utlakningen vid motsvarande pH-värden vid den 
konstanta pH-lakningen. Dessa likheter tyder på att det snarare är pH-värdet än de specifika 
stabiliseringstillsatserna som ger den kraftigt sänkta utlakningen för vissa av ämnena i stoftet. 
En stabilisering av rostugnsstoftet försvåras ytterligare av det faktum att även andra ämnen 
som arsenik och koppar kräver en stabilisering inför en deponering.  
 
Ingen specifik metod för stabilisering av kvicksilver i rostugnsstoftet kan rekommenderas. 
Stoftet bör utsättas för vidare undersökningar för att utreda huruvida de resultat som 
framkommit vid detta arbete överensstämmer med utökade laktester på fler stoftprover och 
med en större provmängd.  
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Abstract 
Roasting furnace dust is a process waste generated in Rönnskärsverkens metal production. 
The dust contains large quantities of mercury, arsenic, copper, iron and several other 
elements. The composition of the roasting furnace dust is very complex, shows large 
variations and is classified as hazardous waste. Currently, planning for the final deposition of 
some process wastes, among them roasting furnace dust, is in progress at Rönnskärsverken. 
Increasing demands and new criteria regarding leachability of wastes before deposition has 
created a need for further studies regarding composition, characterisation and stabilization of 
process wastes, particularly concerning wastes containing mercury. Deposition of the roasting 
furnace dust constitutes a problem as it most likely will demand a stabilization of the mercury 
content but possibly other elements as well. The purpose of this master’s thesis is to establish 
a conceivable method for preferable stabilization of mercury in the roasting furnace dust 
before deposition. 
 
In this master’s thesis, samples from monthly analysis of the roasting furnace dust have been 
studied. Some of these samples have been used to investigate variations in the dust’s 
composition and to perform a characterisation of the dust regarding its chemical content, 
phase structure etc. The characterisation was conducted using IR-spectroscopy, Raman-
spectroscopy and XRD-analysis. Leaching tests were performed on the dust using the 
agitating leach test, prEN 12457-2, to estimate the leachability of mercury, arsenic, lead, 
copper, iron, antimony and bismuth. A constant pH-leaching test was carried out to establish 
the leachability for these elements in the dust at different pH. A number of stabilization 
attempts were performed by blending different additives to dust samples in order to study the 
additives stabilizing effect on primarily the mercury content in the dust. The stabilization 
attempts were conducted using additives of pyrite, Merit 5000 (granulated furnace slag), 
cement, gypsum and a lime sludge to the roasting furnace dust. Stabilized dust samples were 
leach tested using the agitating leach test, prEN 12457-2. The results from the agitating leach 
tests were compared with limit values established by the Swedish Environmental Protection 
Agency for deposition of hazardous waste.  
 
Results from the leaching tests performed on the dust show low leachability of the mercury 
content. At most, approximately 6 weight-% of the mercury was leached. The mercury 
content in the dust exists predominantly in a relatively stable form, probably as mercury 
sulphide. Younger samples show less leaching of mercury than older samples, which despite 
the low percentage leaching rates, leached mercury far above the limit values. It appears to be 
complicated to stabilize the mercury content in the dust. The leaching test performed after the 
stabilization attempts shows varying results regarding the leaching of mercury from different 
monthly samples. The results from the constant pH leaching test indicate that pH has little 
effect on the leaching of mercury content. The leaching rates from each respective element in 
the leaching test performed on the stabilized samples agree with the leaching rates at 
corresponding pH in the constant pH leaching test. These similarities indicate that it is the pH 
rather than the specific stabilization additives that gives the greatly decreased leaching rates 
for some of the elements in the dust. Stabilization of the roasting furnace dust is further 
complicated by the fact that other elements, such as arsenic and copper, need stabilizing 
before deposition.  
 
No specific method for stabilization of mercury in the roasting furnace dust can be 
recommended at this time. The dust should be studied further to determine whether the results 
from this work are consistent by conducting additional leaching tests on supplementary and 
larger dust samples. 
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Kapitel 1 - Inledning 

1  Inledning 
1.1  Bakgrund 
Vid metallsmältverket Rönnskärsverken, Boliden Mineral AB, produceras koppar och bly ur 
mineralkoncentrat, så kallade sliger, från egna gruvor samt ur inköpt smältmaterial. Ingående 
material kan utgöras av primärt smältmaterial, (slig och malm) eller sekundärt, (skrot, 
metallaskor och dylikt). Som biprodukter framställs bland annat guld, silver, selen, 
nickelsulfat och zinkklinker [1]. Kvicksilver förekommer som förorening i vissa sliger som 
smälts på Rönnskärsverken. En stor del av kvicksilvret tas omhand i olika reningsprocesser. 
Av de restprodukter som bildas i processer på metallsmältverket återförs vissa till processerna 
medan andra lagras i väntan på lämplig upparbetningsprocess eller slutlig avfallsdeponering 
[2].  
 
Rostugnsstoft är ett processavfall som avskiljs ur gasreningssystemet efter virvelbäddsrost-
ugnen. Stoftet är mycket komplext i sin sammansättning och uppvisar stora variationer. Det är 
surt, mycket finkornigt och dammande, innehåller kvicksilver, arsenik och flera andra ämnen 
samt klassas som farligt avfall [2]. Vid Rönnskärsverken finns en stor mängd (>200kton) 
processavfall mellanlagrat. Anledningen är myndighetskrav som ställs på utredningar 
angående karaktärisering, upparbetning och eventuell avyttring av avfall. En större rapport 
inlämnades av Rönnskärsverken till Naturvårdsverket 1991, där samtliga processavfall 
utvärderades och karaktäriserades. Vissa indikerande försök angående stabilisering av 
kvicksilver i rostugnsstoft genomfördes [2]. En komplettering av rapporten inlämnades på 
Naturvårdsverkets önskan 1995 [3]. Under perioden år 1996-2000 har deponifrågan vilat på 
grund av den omfattande handläggning som utbyggnaden av verket, kallad ”Rönnskärsverken 
+200” krävde.  
 
I nuläget pågår planering för slutdeponering av processavfallet. De ökande kraven för 
deponering samt nya kriterier med avseende på lakbarhet av avfall inför deponering har 
skapat ett behov av ytterligare studier gällande sammansättning, karaktärisering och 
stabilisering av processavfall. Speciellt gäller detta kvicksilverhaltigt avfall [4]. Oberoende av 
var det kvicksilverhaltiga avfallet ska slutdeponeras kommer med största sannolikhet krav på 
stabilisering att resas [5]. De indikerande lakningstester som Boliden Mineral AB har 
genomfört på rostugnsstoft, visar att detta är mycket lättlakat med avseende på kvicksilver 
[2]. De nya EU-reglerna om klassificering av avfall säger att om farligt avfall i klass 1, vilket 
rostugnsstoft tillhör, överstiger en viss lakbarhet så skall avfallet stabiliseras. Enligt ett förslag 
från Sveriges riksdag som antogs den 30 oktober 2003 är ett kvicksilverinnehåll på 1,0 vikt-% 
gränsen för avfall som i framtiden, senast år 2015, permanent skall deponeras i djupt 
bergförvar. Motsvarande skall gälla för avfall som innehåller minst 0,1 vikt-% kvicksilver om 
det anses skäligt enligt miljöbalkens mening [6]. 
 
Beslut om stabilisering av kvicksilverinnehållande avfall inför deponering baseras i första 
hand på karaktäriseringen av processavfallet och dess lakbarhet. Därefter måste, vid val av 
stabiliseringsteknik, hänsyn tas till gällande krav på stabiliseringstekniken och kriterier för 
deponin [4]. Examensarbetet avser bidra med utökad information om avfallet. Arbetet är en 
utredning av framkomliga vägar främst för att stabilisera lättlakat kvicksilverinnehåll i stoftet 
i enlighet med de krav som ställs på den stabiliserade produkten inför deponering. 
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Kapitel 1 - Inledning 

1.2  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att komma fram till en tänkbar metod för stabilisering av 
företrädesvis kvicksilver i rostugnsstoft inför deponering. 
 

1.3  Uppgift  
Uppgiften från Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken består av en studie av det 
kvicksilverhaltiga processavfallet rostugnsstoft omfattande: 

• Variationer i rostugnsstoftets sammansättning 
• Kemisk karaktärisering (kemiskt innehåll, förekomstformer etc.) 
• Laktester före respektive efter stabilisering 
• Utredning av stabiliseringsmetoder 
 

1.4  Avgränsningar 
För att begränsa omfattningen av arbetet till att motsvara de resurser, den avsatta tiden, (20 
veckor) och möjligheten att erhålla mera konkreta resultat har följande avgränsningar av 
arbetet genomförts: 
 
• Undersökning och stabiliseringsförsök begränsas till att omfatta fallande rostugnsstoft 

från och med 1994, s.k. rostugnsstoft med låg arsenikhalt. 
• Arbetet avser endast betrakta rostugnsstoft från provuttag till stabiliserad produkt och 

utreder inte tidigare processförfaranden eller den för avfallet tilltänkta deponin. 
• Försöken utförs primärt med avseende på kvicksilverhalter i stoftet och sekundärt på 

arsenikhalter och andra i stoftet ingående metaller. 
• Försöken som utförs i arbetet utreder ej eventuell förångning av kvicksilver. 
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Kapitel 2 - Metod 

2 Metod 
2.1  Litteraturstudie 
För att få en uppfattning om vilken teknik som är lämplig för en stabilisering av kvicksilver 
har inledningsvis en litteraturstudie utförts. För att stabilisera kvicksilverinnehållande stoft 
måste de parametrar som är styrande för kvicksilverstabilisering beaktas. Litteraturstudien 
ämnar ge en bild av problematiken med kvicksilver, olika kvicksilverföreningar och 
kvicksilverstabilisering. Studien verifierar lakningsmetoder och ett antal olika tekniker för 
stabilisering av farligt avfall. Såväl stabiliseringsmaterialen som en beskrivning av avfallet 
och tidigare utförd karaktärisering av avfallet beaktas. Vidare har litteraturstudien för avsikt 
att bidra med en översikt av tidigare utförda stabiliseringsförsök och medverka till att ge ett 
perspektiv på de stabiliseringsmetoder som undersöks i detta arbete (kapitel 3, Teori). 
 

2.2  Datainsamling 
Rostugnsstoft innehåller en mängd olika ämnen varav vissa analyseras månatligen av 
Rönnskärsverken (bilaga 8). Vanligen analyseras månadsproverna på innehåll av kvicksilver, 
arsenik, koppar, järn, bly, vismut och antimon. Prover till försök och analyser i detta arbete 
har valts ut från dessa analyserade månadsuttag. Stoftproverna valdes utifrån en övergripande 
studie av variationer i analysresultaten för månadsprover från 1994-01 till och med 2004-07 
(tabell 2.2.1). Utifrån beräkningar av medelvärde, median och spridning erhölls lämpliga 
halter för prover som kan betraktas som relativt representativa för stoftet. 
 
 % Cu % Fe % Pb % Bi % Sb % As % Hg 
min 3,7 6,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,8
max 19,2 29,0 3,9 0,1 0,7 52,0 18,5
medel 10,2 14,5 1,3 0,0 0,1 8,7 6,3
median 10,1 14,4 1,2 0,0 0,1 3,8 4,9
 
Tabell 2.2.1 - Analyserade ämnen (%) i månadsprover på rostugnsstoft från och med 1994-01 
till och med 2004-07. 
 
Urvalet av prover resulterade i månadsuttagen 1994-05, 1998-05 och 2004-01 (tabell 2.2.2) 
vilket baserades på provens medel och medianvärden med avseende på kvicksilver och 
arsenik. Medianen ger en mer rättvisande bild av ämnesfördelningen för kvicksilver och 
arsenik i proverna (tabell 2.2.3-2.2.4). Utvalda månadsprover till detta arbete håller en 
procentuell kvicksilverhalt på ungefär 4-10 vikt-% och en arsenikhalt på 6-20 vikt-%. 
Mängden rostugnsstoft som tagits ur gasreningssystemet för valda månadsprover är drygt 100 
g. Konsekvensen av de ringa uttagsmängderna är att provmängderna vid försöken blir små (3-
10 g). 
 
Fast prov % Cu  % Fe  % Pb  % Bi  % Sb  % As % Hg  
1994-05 10,9 16,1 1,5 0,015 0,13 6,0 4,5
1998-05 4,3 7,4 0,5 0,004 0,18 19,1 8,7
2004-01 10,6 14,8 0,9 0,011 0,15 6,2 3,9

 
Tabell 2.2.2 - Analys (%) på månadsprov 1994-05, 1998-05 och 2004-01. 
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Antal prover % av prover% Hg % As Antal prover % av prover 
>50 1 0,81 
>40 6 4,84 
>30 10 8,06 
>20 13 10,48 
>10 37 29,84 
>5 51 41,13 
>2,5 73 58,87 
>0 124 100,00 

>17,5 1 0,81
 

>15 5 4,03
 
 

>12,5 11 8,87
>10 23 18,55

 

>7,5 42 33,87
 

>5 61 49,19
 
 

>2,5 106 85,48
>0 124 

 
100,00  

 
Tabell 2.2.3 och 2.2.4 - Fördelning av kvicksilver (tabell 2.2.3) och arsenik (tabell 2.2.4) i 
månadsprover från och med 1994-01 till och med 2004-07. 
 

2.3  Tester och analysmetoder 
De utvalda månadsproverna analyserades i avseende att undersöka variationer i 
rostugnsstoftets sammansättning och dess kemiska karaktäristik (kemiskt innehåll, förekomst-
former etc.). Laktester utfördes före respektive efter stabiliseringsförsöken. Tester och 
analysmetoder som användes i arbetet är: 

• IR-spektroskopi 
• Raman-spektroskopi 
• XRD analys 
• Laktester (skaktest prEN 12457-2, konstant pH-lakningstest) 
 
För analys av ämnen i laklösningar från laktesterna skickades proverna till Rönnskärsverkens 
laboratorium där kvicksilver analyseras med kallförångning (FIMS) och övriga ämnen såsom 
arsenik, koppar, järn, bly, antimon och vismut analyseras med atomabsorptionsspektrometri. 
De ämnen som analyserades i laklösningarna är de som vanligen analyseras vid månads-
uttagen av stoftet och vissa av dessa ämnen finns angivna med gränsvärden inför deponering 
(bilaga 1). 
 

2.3.1  IR-spektroskopi  
IR-spektroskopi (Infraröd spektroskopi) användes för att detektera och identifiera oorganiska 
molekyler och funktionella grupper i molekylerna. Analysutrustningen som användes vid IR-
spektroskopin på stoftet är en Perkin Elmer, system 2000 FT-IR. En fördel med IR-
spektroskopi som analysmetod är att man kan erhålla kvalitativ analys och strukturbestämning 
av molekyler även med små provmängder. Spektrogrammen tyder på innehåll av föreningar 
som uppvisar toppar mellan 500-5000 cm-1. Innehåll av föreningar som ger toppar under 500 
cm-1, däribland kvicksilversulfid, detekteras ej. Spektrogrammen från IR-spektroskopin 
jämförs med resultat från de övriga analyserna, laktester och tidigare utförd karaktärisering. 
 
Proverna som analyserades med IR-spektroskopi är ursprungligt stoft såväl som lakrester från 
de tre månadsuttagen 1994-05, 1998-05 och 2004-01. Även två prover av uttaget 1998-05 
som lakats vid konstant pH på 2 och 12 undersöktes. Spektroskopin utfördes på stoft i 
pressade KBr tabletter. Totalt åtta prover analyserades. 
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2.3.2  Raman-spektroskopi 
Raman-spektroskopi uträttades med analysutrustningen Perkin Elmer system 1700X kopplad 
till en 1760X FT-IR med spectron SL 301 series Nd:YAG laser 1064 nm. Raman-
spektroskopi användes för att identifiera och mäta molekyler i stoftet. Molekyler som inte 
visar sig vid IR-spektroskopi kan istället vara ramanaktiva och därmed framträda i ett raman-
spektrum. Resultaten från spektroskopin jämförs med resultat från övriga analyser. 
 
Raman-spektroskopi utfördes inledningsvis på stoft från månadsprover och därefter på 
laklösningar från månadsproven 1994-05, 1998-05 och 2004-01. 
 

2.3.3  XRD-analys  
XRD-analys (röntgendiffraktion) på stoftet genomfördes med analysutrustning av märket 
Siemens D5000 x-ray diffraktometer. Vid XRD-analys detekteras olika kristallstrukturer i det 
fasta stoftet. Provet var finmalt och hade en homogen kornstorlek. Tolkningen av diffrakto-
grammen förenklas om den kemiska sammansättningen är känd. Vid analys med 
röntgendiffraktion är föreningar med innehåll under 4 vikt-% svåra att detektera. Resultaten 
från varje analys presenteras i ett diffraktogram där toppar identifieras med hjälp av 
datorprogrammet EVA. Resultaten från XRD-analysen jämförs med resultat från laktester och 
de övriga analyserna samt tidigare utförd karaktärisering. 
 
Vid analys med XRD användes stoft från månadsuttaget 1998-05 vilket är det prov bland 
utvalda månadsprover som innehåller den högsta halten kvicksilver. 
 

2.3.4  Skaktest  
Skaktest utfördes enligt ett internationellt accepterat laktest; prEN 12457-2. Detta test 
användes till följd av att provmängden var liten och att stoftet har en mycket liten 
partikelstorlek samt håller en låg fukthalt. Testet genomfördes med avsikt att bedöma hur stor 
andel av ingående ämnen i stoftet som lakas ut vid specifika förhållanden enligt laktestet. 
Detta för att bedöma dessa ämnens potentiella skadlighet för miljön samt lämplighet för 
slutförvar. Resultaten från skaktestet jämförs med gränsvärden för utlakning av olika ämnen 
och resultat från laktester vid tidigare karaktärisering av stoftet. Viss information om i vilken 
form kvicksilvret föreligger i stoftet kan erhållas genom jämförande av resultaten från 
skaktestet med dominansdiagram och löslighetsmodeller för föreningar som kan tänkas 
förekomma i stoftet. 
 
Skaktestet prEN 12457-2 utfördes initialt på totalt fyra stycken prover, två dubbelprover av 
vardera stoft från månadsuttagen 1994-05 och 1998-05. Kvicksilverinnehållet i uttaget från 
1998-05 är 8,7 vikt-% och i uttaget 1994-05 endast 4,5 vikt-% (bilaga 8). Efter erhållen analys 
på laklösningarna från dessa prover genomfördes ytterligare ett skaktest med dubbelprover på 
månadsuttaget 2004-01. Skaktestet på månadsuttaget från 2004-01 genomfördes eftersom 
resultaten från skaktestet på provuttagen från 1998-05 och 1994-05 visat att provuttaget från 
1998-05 lakade ut endast en bråkdel av kvicksilverinnehållet jämfört med provuttaget från 
1994-05. 
 
L/S-kvoten (förhållandet mellan mängden vätska och mängden fast material i laktesterna) var 
10:1, 100 ml lösning och 10 g fast prov med partikelstorlek under 4 mm. Testerna utfördes 
med destillerat vatten som lakvätska. Lakvätskans konduktivitet uppmättes till 0,53 µS/cm. 
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Det fasta provmaterialet tillsattes till lakvätskan i flaskor vartefter flaskorna tumlades, ”ände 
över ände”, vid ett varvtal av 10 rpm under 24 timmar. Lakresterna filtrerades därefter med 
0,45 µm filterpapper. Laklösningarnas volymer uppmättes. Konduktivitet, redoxpotential, pH 
och färg kontrollerades på laklösningarna och lakresterna vägdes. 
 

2.3.5  Konstant pH-lakning  
Konstant pH-lakningstest genomfördes som ett komplement till skaktestet på stoftet för att 
bedöma hur kvicksilvret, arseniken och övriga utvalda ämnen lakas ut vid olika pH-värden. 
Detta test avsågs bidra med information om vid vilket pH som stabilisering av ingående 
ämnen i stoftet kan vara lämplig men även för möjligheten att få ökad vägledning om vilka 
föreningar som kan ingå i stoftet. Eventuellt kan jämförande av resultaten från laktestet med 
dominansdiagram ge en indikation om förekomstformer vid de olika pH-värdena. 
 
Lakningen genomfördes på tolv försöksuppställningar med vardera sex prover från de två 
månadsuttagen 1998-05 och 1994-05. Försöken utfördes med konstant pH på 2, 4, 6, 8, 10 
och 12. Den initiala L/S-kvoten var 10:1, 30 ml lösning och 3 g fast prov. 
 
De fasta proven tillsattes med destillerat vatten i 100 ml E-kolvar vartefter de pH justerades 
och volymen uppmättes. E-kolvarna placerades på ett skakbord för att erhålla lämplig 
omrörning. Lakningen pågick under tio dagar och pH-värdet justerades kontinuerligt en gång 
dagligen till dess att det stabiliserades. För att hålla pH-värdet konstant under laktestet 
tillfördes erforderliga mängder 1M H2SO4 och 1M NaOH. När lakningen avbrutits uppmättes 
laklösningarnas volymer, pH och lösningens färg kontrollerades och lakresterna vägdes. 
 

2.3.6  Skaktest på stabiliserad produkt 
För att bedöma resultaten från stabiliseringsförsöken utfördes ett laktest enligt samma metod, 
prEN 12457-2, som vid laktest på icke stabiliserat stoft. Testet utfördes för att bedöma hur 
stor andel av vissa ämnen i stoftet som lakas ut. Resultaten från skaktestet på de stabiliserade 
proverna jämfördes med gränsvärden för utlakning av ämnen och med värden på utlakning för 
motsvarande icke stabiliserade prover. De stabiliserade provernas laklösning jämfördes även 
med de icke stabiliserade provernas i avseendet att utvärdera stabiliseringen utifrån hur 
redoxpotential, pH och konduktiviteten förändrats. 
 
Skaktestet utfördes på totalt 20 stycken prover. Tio prover av vardera stoft från de två 
månadsuttagen 1994-05 och 1998-05, vilka var de månadsprover som användes vid 
stabiliseringsförsöket. L/S-kvoten var 10:1, 30 ml lösning och 3 g fast prov. Testet utfördes 
med destillerat vatten som lakvätska. Lakvätskans konduktivitet uppmättes till 0,62 µS/cm. 
 
Det fasta provmaterialet tillsattes till lakvätskan i en flaska vartefter flaskan tumlades, ”ände 
över ände”, vid ett varvtal av 10 rpm under 24 timmar. Lakresterna filtrerades därefter med 
0,45 µm filterpapper. Laklösningarnas volymer uppmättes. pH, konduktivitet, redoxpotential 
och färg på lakvattnen kontrollerades och lakresterna vägdes. 
 

2.4  Stabiliseringsförsök 
Stabiliseringsförsöket avsågs vara en indikerande undersökning av potentiella metoder för att 
främst stabilisera lättlakat kvicksilverinnehåll i stoftet men även för att utreda hur valda 
stabiliseringsmetoder påverkar arsenik och andra ingående ämnen som koppar, järn, bly, 
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antimon och vismut. Stabiliseringsförsöket ämnade ge en uppfattning om de olika 
stabilisatens lämplighet att stabilisera även andra i stoftet ingående ämnen. I arbetet utfördes 
försök till stabilisering med metoder som bedöms som relativt kostnadseffektiva och vilka 
medför förhållandevis enkla tekniska lösningar för företaget. Proverna studerades under 
stabiliseringen i hänseendet att bedöma hur bra den stabiliserade produkten härdar och 
därefter håller ihop under påföljande laktest. 
 
Syftet med en svavelkistillsats till stoftet var att studera om svavelkis kan verka stabiliserande 
på det kvicksilver som förekommer i mindre stabil form i rostugnsstoft. Försöket avsåg även 
utreda om svavelkistillsatsen har någon negativ inverkan på mera stabila kvicksilver-
föreningar, här möjligen förekommande kvicksilversulfid. Detta kan ge en anvisning om 
svavelkis kan tillsättas i överskott och huruvida svavelkis kan tillsättas som redoxbuffert till 
stoft som redan innehåller kvicksilversulfid. Förhållandet Hg/S i stabiliseringsförsöken med 
svavelkis kan påverka stabiliseringen då endast den ena svavelatomen i FeS2 kan förutsättas 
reagera med kvicksilver för att medverka till att bilda kvicksilversulfid eller en adsorption av 
kvicksilver till svavel i svavelkisen. I det koncentrat som används vid försöken är 
svavelhalten cirka 39 % (bilaga 5).  
 
Stabiliseringsförsöket ämnade även studera förmågan hos Merit 5000 som stabiliseringsmedel 
i kombination med cement eller gips. Stabiliseringsförmågan utreds för stoft innehållande 
mindre lättlösliga kvicksilverföreningar, eventuellt kvicksilversulfid. Försöket avsåg även 
utreda om stabiliseringstillsatserna har någon negativ inverkan på mera stabila kvicksilver-
föreningar. Försök till stabilisering med tillsatser av kalkslam studerades i samma avseende 
som försöksuppställningar där stabiliseringstillsatserna är Merit 5000/cement eller gips. 
 
Försök uträttades med olika förhållanden mellan stoft och stabilisat (tabell 2.4.1) för att ge en 
uppfattning om lämpliga tillsatsmängder vid de olika stabiliseringskombinationerna. 
Stabiliseringstillsatserna tillsattes i ett förhållande mot avfallet med 25 %, 50 % och i vissa 
fall 100 %. Stabiliseringstillsatserna bidrar med en utspädningseffekt och en vikt/volym-
ökning som bör beaktas. Somliga tillsatser tillför även vissa av de ämnen som avses 
stabiliseras [7, 8, 9], (bilaga 5 och 7). Vattentillsatsen vid de olika stabiliseringsalternativen är 
ungefär 50 % i förhållande till stoft och stabiliseringstillsatser. Partikelstorleken för 
stabiliseringstillsatserna och rostugnsstoftet är liten vilket medför en stor fri ytvidd som i sin 
tur ökar hastigheten för reaktioner mellan stoft och stabiliseringstillsatser [7, 8, 9], (bilaga 6). 
 
Stabiliseringsförsöken genomfördes med identiska försöksuppställningar på månadsprover 
från 1998-05 och 1994-05. Dubbelprov utfördes på ett prov av vardera månadsprov för att 
verifiera resultaten. Ett prov där enbart vatten tillsattes gjordes på de båda månadsproverna 
för jämförelse mot de övriga proverna. Proven med endast vattentillsatts avsågs även ge en 
indikation om stoftets självhärdande egenskaper. Stabiliseringsförsöket genomfördes med åtta  
stabiliseringsalternativ enligt tabell 2.4.1 och blandas i provkoppar som sedan får stå i sju 
dygn. Därefter krossas och siktas proverna ned till en storlek mellan 1-5 mm vartefter de 
laktestas med skaktest (2.3.6 Skaktest efter stabiliseringsförsök). 
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Stabiliseringstillsatserna i försöken är: 

• Svavelkis 
• Svavelkis+gips 
• Merit 5000+cement 
• Merit 5000+gips 
• Kalkslam  
 
Prov stoft (g) Stab. tillsats (g) Stab. tillsats (g) Vattentillsats (g) 
1.  5                           2,0 
2.  5 Svavelkis         5                          4,0 
3. 5 Svavelkis         5                          4,0 
4.  5 Svavelkis       1,25                        2,75    
5.  5 Svavelkis       1,25 Gips               1,25                         4,0 
6.  5 Merit 5000     1,25 Cement          1,25                         4,0 
7.  5 Merit 5000     2,25 Cement          0,25                         4,0 
8.  5 Merit 5000     2,25 Gips               0,25                         4,0 
9.  5 Kalkslam           5   
10.  5 Kalkslam       1,25                          2,0  
 
Tabell 2.4.1  – Försöksuppställning vid stabiliseringsförsök på månadsprov 1994-05 och 
1998-05. 
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3  Teori 
3.1  Stabilisering av restavfall 
Förbehandling av restavfallet inför en deponering kan innebära stabilisering och/eller 
upparbetning (uppkoncentrering av avfallet och därefter stabilisering). Det finns ett antal olika 
typer av stabiliseringsalternativ som innefattar upphettning, smältning, kemisk utfällning, 
komplexbildning osv. [10]. Stabiliseringsprocesser begränsar ämnets löslighet och reaktivitet 
genom att ändra dess kemiska tillstånd eller genom att begränsa metallernas rörlighet via 
fysikalisk stabilisering (mikroinkapsling) [11]. Stabilisering kan utföras i syfte att förebygga 
och minska reaktiviteten och lösligheten genom att binda avfallet fysikaliskt och/eller kemiskt 
till en fast matris med målsättningen att minimera avfallets yta och/eller för att förändra 
avfallets fysikaliska egenskaper så att hantering och deponering underlättas [12]. Kemisk 
stabilisering av kvicksilver innebär att kvicksilvret i avfallet genom lämpliga tillsatser 
överförs till en mera stabil form, exempelvis sulfidform, vilket är en förening med låg löslighet. 
De stabiliserande tillsatsernas lämplighet skiljer sig för olika former av kvicksilver och 
avfallens kemiska egenskaper varierar, vilket kan komma att kräva olika tekniska lösningar 
för genomförandet av en stabilisering [5]. 
 

3.2  Krav på stabiliseringstekniken 
Viktiga parametrar vid stabilisering av restavfall är först och främst att stabilitets och 
beständighetskraven för avfallet uppfylls. Långvarig kemisk stabilitet, mekanisk hållfasthet 
och hög densitet är egenskaper som påverkar bedömningen av det stabiliserade avfallet [12]. 
Kvicksilver är ett grundämne som kan avskiljas från restavfall och överföras till en stabil form 
men det kan inte destrueras. Slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall anses endast lämpligt om 
kvicksilvret befinner sig i en kemiskt stabil form, dvs. i form av kvicksilversulfid eller 
kvicksilverselenid [5]. Farligt avfall får läggas i en deponi avsedd för farligt avfall om det inte 
överskrider specifika gränsvärden för utlakning (bilaga 1). För kvicksilver är gränsvärdet 2 
mg/kg [13]. Tekniken skall även ge ett mera hanterbart avfall samt vara industriellt tillämpbar 
och ekonomiskt acceptabel, vilket är parametrar som bedöms av företaget. Stabiliseringen får 
heller inte medföra en stor volymökning, eftersom hantering och deponering av avfallet 
försvåras [4]. 
 

3.3  Tester för bedömning av miljöbeteendet 
Vid bedömning av miljöeffekterna från avfall och stabiliserande produkter uppges 
utlakningen av skadliga ämnen vara en av de viktigaste faktorerna. Vattenlösliga föreningar 
kan spridas med lakvattnet ut i deponins omgivning och förorena mark och grundvatten. 
Faktorer som påverkar tungmetallernas beteende i ett avfallsupplag är såväl fysikaliska som 
biologiska. Tungmetallens retention är större om dess halt är liten i förhållande till annat 
material, vilket speciellt gäller för organiskt avfall. Lerpartiklar och organisk substans kan 
adsorbera metaller [12]. 
 
Vid de laktester som används för att bedöma miljöeffekterna från avfall är de fysikaliska 
egenskaper som främst påverkar utlakningen avfallets partikelstorlek och permeabilitet. 
Föroreningarna transporteras lättast ut i lakvattnet från avfallspartikelns yta. Därav är en liten 
partikel mest ogynnsam eftersom den har en stor fri ytvidd. Om avfallets permeabilitet är hög 
möjliggör detta en stor vattenkontakt vilket påskyndar utlakningen av föroreningen. 
Kontakttiden, förfarandet på vilket avfallet och lakvattnet är i kontakt, och intensiteten 
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influerar utlakningsförloppet. pH-värdet på lakvattnet är en betydande faktor. Försurning kan 
således öka rörligheten hos metaller i material som deponerats. Om buffrande material finns 
närvarande i avfallet eller dess omgivning kan detta möjligen utbalansera försurningens 
inverkan. Temperaturökning höjer speciellt den diffusionsstyrda utlakningen. Koldioxid kan 
orsaka karbonatbildning, vilket medför att vattnets pH sjunker. Närvaron av syre påverkar 
redox-förhållandet i lakvattnet. Detta inverkar påtagligt utlakningen av vissa metaller [12]. 
 
När man betraktar lakbarheten för ett ämne måste även faktorer som lakvattnets och 
deponeringsplatsens kemiska och fysikaliska egenskapers inverkan på utlakningsförloppet 
utredas och testas [12]. Tester på avfallet såväl som på den stabiliserade produkten sker via 
laktester för att miljöbedöma materialet. I enlighet med det EU-direktiv om deponering av 
avfall som antogs 1999 har beslut fattats om europeiska gränsvärden för avfall inför 
deponering. Dessa gränsvärden bygger på hur stor mängd föroreningar som lakar ur avfallet. 
Det finns ett antal olika laktester som är internationellt accepterade. Vid laktester på avfall är 
det väsentligt att avgöra för vilka utföranden och för vilka material de olika laktesterna är 
lämpliga. Val som måste göras är tex. om analys skall utföras på lösta eller partikelbundna 
ämnen dvs. filtrerat eller icke filtrerat prov samt om det är det totala ämnesinnehållet eller den 
del av det miljöfarliga ämnet som är tillgängligt för organismer som är viktigast att beakta. 
Vidare bör det även övervägas om det är vad som lakar ur vid initial vattenkontakt eller det 
som lakar ut under materialets totala livslängd som är av intresse. De utlakade halterna 
jämförs med de för deponin tillåtna och vidare görs en bedömning om huruvida avfallet anses 
lämpligt för slutförvar. L/S-kvoten, det vill säga förhållandet mellan laklösning och det fasta 
materialet, kan omvandlas till en tidsskala för utlakning av materialet om kunskap finns om 
nederbörd, massornas mängd, genomsläppligheten och upplagets utformning [14]. 
 
Med hjälp av kemiska jämviktsmodeller kan man uppskatta de skadliga föroreningarnas 
kemiska förekomstform i materialet. Dessa jämviktsmodeller grundar sig på den 
termodynamiska jämvikten mellan grundämnen, deras föreningar, uppgifter om avfallets 
sammansättning och typiska omständigheter i materialet. Genom att kombinera jämvikts-
modellerna med utlakningsmodeller kan beräkningar utföras för utlakningen av olika 
föreningar under olika omständigheter [12]. 
 

3.4  Undersökningskriterier för avfallsprodukter 
Rönnskärsverkens avfallsprodukter, däribland rostugnsstoft, har tidigare undersökts med 
avseende på fysikaliska, kemiska samt sammansättnings- och lakningsegenskaper. De 
fysikaliska egenskaperna är; skrymdensitet, fukthalt, optimal vattenhalt, maximal torrdensitet, 
partikelstorlek, specifik yta, rasvinkel, konsistens och damningsegenskaper. De kemiska 
egenskaperna är; vattenhalt, svavelsyrahalt, hygroskopicitet, svavelhalt, metallinnehåll, 
kemisk form, sammansättning och därutöver packnings och lakningsegenskaper (bilaga 2) [2]. 
 

3.5  Rostugnsstoft 
Rostugnsstoft samlas upp i gasreningssystemet efter rostningsprocessen. I gasreningssystemet 
renas gasen initialt i ett elektrostatiskt filter och därefter i ett textilt spärrfilter (bilaga 3). 
Stoftet består av dels utkristalliserat och dels medryckt stoft [15]. Rostugnsstoft delas in i tre 
klasser. Rostugnsstoft med låg arsenikhalt vilket producerats från och med 1994, rostugnsstoft 
med hög arsenikhalt och rostugnsstoft som producerats före 1975. Stoftet är surt, fint och 
mycket dammande. En tidigare undersökning och karaktärisering av rostugnsstoft visar att 
huvudkomponenten i den kemiska sammansättningen i rostugnsstoft är As2O3. Arsenikhalten 
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varierar mellan 1 000–700 000 mg/kg. Metaller binds som oxider, sulfater och sulfider 
(medryckt stoft). Även ferriter, ZnFe2O4 och CuFe2O4, har identifierats. Kvicksilverhalten 
skiftar från 1 000–140 000 mg/kg och kvicksilver föreligger troligen delvis i sulfidform. 
Natriumhalten kan ligga mellan 5 och 20 vikt-% där det högre värdet gäller för stoft med låg 
arsenikhalt. Natrium binds huvudsakligen som Na2SO4 och NaCl [16]. 
 
I en studie [15] har en sannolik kemisk sammansättning på rostugnsstoftet erhållits genom 
diverse undersökningar. Kemisk analys utfördes på stoftet för att påvisa halter av ingående 
ämnen och en analys med hjälp av röntgendiffraktion genomfördes för att utröna vilka 
föreningar som ingår i stoftet. Ytterligare undersökningar av stoftet uträttades med hjälp av 
dels elektronmikroskop, där stoftets utseende granskas, dels energidispersibel undersökning 
för enskilda partiklars innehåll samt även mikrosondanalys på de ickekristallina partiklarna. 
Dessa analyser tyder på ett innehåll i stoftet av följande föreningar: As2O3, NaCl, Na2SO4, 
Na2SO3, HgS, H3AsO4 * ½H2O, Cu2S och Fe3O4. I en annan studie [17] av rostugnsstoft som 
samlats i det textila spärrfiltret har karaktärisering och jämviktsberäkningar utförts. Studien 
genomfördes i ett försök att förutsäga reaktionerna i rostugnens gasreningssystem. Vid 
karaktäriseringen påträffades kvicksilver tillsammans med rostade kopparkispartiklar. 
Karaktäriseringen indikerade även närvaron av kvicksilversulfid och kvicksilverbromid. 
Resultaten från jämviktsberäkningarna visade att kvicksilver helt förångas vid rostningen som 
elementärt kvicksilver. Beroende på gasatmosfär och temperatur, kommer enligt jämvikts-
beräkningarna olika kvicksilverföreningar ha möjlighet att återfinnas i rostgasen. HgBr2 och 
HgCl2 är termodynamiskt gynnade i det studerade systemet. En mindre mängd kvicksilver-
sulfid kan bildas vid låga temperaturer och i de fall där Br och Cl utesluts ur systemet 
kommer kvicksilversulfid att vara den dominerande produkten för kvicksilver. 
 
Rostugnsstoft med låg arsenikhalt har producerats från och med 1994 och innehåller enligt en 
utredning utförd av Johansson [2] högre H2SO4-halt än det som producerats tidigare samt 
visade mera hygroskopiska egenskaper än rostugnsstoftet med hög arsenikhalt. Metallhalterna 
bortsett från arsenik visade sig allmänt ligga på en högre nivå i detta stoft. Utlakningen av 
metaller var genomgående hög, även gällande kvicksilver. Vid laktest på stoftet vilket 
utfördes enligt ENA-modellen, visade sig stoftet laka ut 2650 mg kvicksilver/l vid L/S = 1 
och 46 mg kvicksilver/l vid L/S = 16. pH i lakvattnen uppmättes till 1,2 vid L/S = 1 och 2,4 
vid L/S = 16. Partikelstorleken (% < 45 μm) visade sig vara 96,2. Uppmätt svavelsyrahalt i 
stoftet var cirka 3,4 vikt-% och vattenhalten < 1 vikt-%. Hygroskopiciteten var 20 (vikts-
ökning i % vid 100 % rel. fuktighet). Totala svavelhalten var ungefär 8,5 vikt-% varav 
omkring 6,5 vikt-% förelåg sulfatbundet och de övriga 2,0 vikt-% i form av sulfider (bilaga 
2). 
 

3.6  Kvicksilver 
Kvicksilver förekommer i berggrunden främst som mineralet cinnober, HgS. Oxidations-
tillstånd för kvicksilver är 0, 1 och 2 där den tvåvärda formen är vanligast. Kvicksilver skiljer 
sig från andra metaller genom att den kan föreligga i flytande metallisk form under de 
förutsättningar som råder i naturen (temperatur, pH, redoxförhållanden). Kvicksilver har även 
möjlighet att bilda en polykatjon, Hg2

2+ enligt reaktionen: 
 
Hg2

2+ → Hg(l) + Hg2+
     (1) 

 
Hg2+-jonen är polariserbar och som en svag syra binder den lätt till svaga baser De 
huvudsakliga föreningarna med kvicksilver är kvicksilveroxid (HgO), -halider (HgY2, Y = Cl, 
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Br, I) och -sulfider (HgS). Kvicksilver bildar stabila eller relativt stabila föreningar med bl.a. 
selen, svavel och vissa metaller [11]. Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne och såväl 
oorganiska som organiska föreningar kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Ämnet kan bilda 
vattenlösliga, stabila, organiska föreningar (alkylerade former) och det kan även spridas via 
atmosfären på grund av den elementära kvicksilverformens höga ångtryck. Dessa egenskaper 
medför en stor rörlighet och hög biotillgänglighet [18]. Lösligheten för olika former av 
kvicksilver påverkas huvudsakligen av faktorer som pH-värde, syrehalt och olika lösta salter 
(figur 3.6.1) [5].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.6.1 - Oorganiska kvicksilverföreningar som funktion av pH och redoxpotential. 
 
Beräkningar har utförts för att avgöra ett teoretiskt värde på lösligheten för olika 
kvicksilverföreningar. Elementärt (metalliskt) kvicksilver är den mest reducerade formen. I 
syrefritt vatten är lösligheten beräknad till ungefär 0,045 mg/l. Vid förändringar av syrehalten 
kan oxidationstalet ändras varvid tvåvärt kvicksilver kan bildas ur elementärt kvicksilver och 
på motsatt sätt kan tvåvärt kvicksilver bilda den elementära formen. Vid fri tillgång till syre 
kommer med tiden allt kvicksilver att oxideras och bildar då kvicksilveroxid. 
Kvicksilveroxidens löslighet påverkas inte av ökad syrehalt i vattnet eftersom kvicksilvret är i 
sitt mest oxiderade tillstånd. Lösligheten för kvicksilveroxiden är däremot beroende av 
vattnets pH. Vid neutralt pH beräknas lösligheten till ca 40 mg/l. Vid sura förhållanden i 
likhet med vid mycket alkaliska förhållanden ökar lösligheten. I kvicksilversulfid agerar 
svavel som den reducerade komponenten och kvicksilver föreligger i tvåvärd form. 
Kvicksilversulfid har låg löslighet i syrefri miljö. Lösligheten stiger vid höga pH-värden till 
följd av att mera lösliga komplex bildas. Sulfidjonerna kan oxideras av syre enligt den 
schablonmässiga reaktionen: 
 
HgS + 2O2 → Hg2+ + SO4

2-    (2) 
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Enligt reaktionen (2) bildas sulfatjoner och kvicksilvret frigörs. Lösligheten för kvicksilver-
sulfid beräknas till mindre än 0,01 mg/1 under syrefria förhållanden. För oxiderande 
förhållanden har lösligheten beräknats till 31,5 mg/l. Kvicksilversulfidens löslighet beror även 
på halten av fri sulfid i lösning. Fria sulfidjoner i hög halt bör inte finnas i avfall som ska 
deponeras eller slutförvaras av den orsaken att lösligheten ökar mycket kraftigt. Maximalt 20 
% överskott av fri sulfid rekommenderas vid stabilisering av kvicksilver [5]. Sulfiden 
förekommer i olika former beroende på pH. I vatten med pH < 7 är den dominerande formen 
H2S. Vid pH > 14 dominerar S2- och däremellan HS-. Kvicksilver binds till sulfiden även vid 
mycket lågt pH, ner till pH 2. Ett problem som kan uppstå vid sulfidfällning är bildandet av 
kolloidkomplex. Detta kan ske om det finns ett överskott av sulfid i lösningen: 
 
HgS(s) + S2- → HgS2

2-     (3) 
 
Vissa metaller får även ökad löslighet med ökande pH då pH är högre än ett för metallen 
kritiskt värde [11]. I en studie [19] utfördes stabilisering av kvicksilverinnehållande avfall 
med tillsats av natriumsulfid för att erhålla kvicksilversulfid. Vid studien undersöktes 
stabilisationsvariabler såsom stabiliserings-pH, den molära sulfid/kvicksilverkvoten (S/Hg) 
och stabiliseringstiden. Stabiliseringens effektivitet uppmättes via laktester och även en 
undersökning utförs gällande påverkan på stabiliseringen från närvaron av olika 
koncentrationer av störande joner. Resultaten från studien visade att vid sulfidstabilisering av 
kvicksilver var pH-värdet och storleken på tillsatsen av sulfid betydande faktorer. Det visade 
sig att den mest effektiva kvicksilverstabiliseringen uppnåddes vid ett pH-värde på 6 
kombinerat med en molär kvot mellan sulfid och kvicksilver på 1. Effektiviteten för 
stabiliseringen var 99 % trots närvaron av störande joner. Laktest med konstant pH visade att 
det sulfidstabiliserade avfallet lakade högre mängder kvicksilver vid höga pH (pH > 10). 
Studien tyder även på att en kombinerad användning av ökad dos sulfid och järnjoner 
signifikant kan reducera störningar i kvicksilverstabiliseringen från klorid- och/eller fosfat-
joner. Tillräcklig reaktionstid är viktigt för att uppnå en god stabiliseringseffektivitet. I 
försöket rekommenderas en reaktionstid för stabiliseringen på 168 timmar. 
 
Ett problem med metallsulfider är att de inte kan anses vara tillräckligt stabila för direkt 
deponering. Vid kontakt med syror finns risk att metallsulfider sönderfaller under bildandet 
av giftig H2S-gas. Fällningen bör förvaras skilt från luft eller syrerikt vatten för att förhindra 
oxidation av materialet. Under anaeroba förhållanden kan sönderfall ske genom oxidation via 
sulfit till sulfat. Bakterier kan påskynda denna oxidation. Metallsulfaterna är mera 
vattenlösliga vilket medför en ökad metallutlakning [20]. 
 

3.7  Svavelkis 
Svavelkis, FeS2, är en biprodukt från gruvindustrin och kan fås i finmald och relativt ren form 
från Boliden Mineral AB:s anrikningsverk vid Aitikgruvan. Svavelkis besitter en särskild 
kemisk egenskap där svavlet uppträder i ett blandat oxidationstillstånd, i medeltal cirka -1. 
Svavlet skulle därmed teoretiskt kunna genomgå både en oxidation till elementär form, 
liksom reduktion till sulfidform. Alternativt kan svavelkis betraktas som en förening 
innehållande både elementärt svavel och sulfidsvavel. Det ovanliga oxidationstalet för svavlet 
ger svavelkis en möjlighet att kunna stabilisera tvåvärt kvicksilver, tex. i oxidform, men även 
elementärt kvicksilver. I teorin antas kvicksilver reagera med svavlet i svavelkisen. Järn kan 
komma att frigöras och möjligen bildas då götit, FeOOH [5]. 
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En studie [21] av hur spårmetaller påverkas och binds till olika fasta faser i anoxiska sediment 
har påvisat att kvicksilver naturligt har en hög tendens att associeras med svavelkis. En 
experimentell undersökning utförd av Jean och Bancraft [22] demonstrerade att tvåvärda 
kvicksilverjoner adsorberas starkt till bl.a. pyrit. Undersökningen indikerade adsorption av 
kvicksilver och inte en utfällning av kvicksilversulfid. Adsorptionen av kvicksilver på 
järnsulfider beror av vilka komplex som dominerar i lösning. I försöket tillsattes kvicksilver i 
form av kvicksilverklorid, HgCl2, till svavelkis, FeS2. Resultaten av försöket visade att vid 
förhållanden med låg närvaro av kloridhalter adsorberas kvicksilver nästan fullständigt ner till 
cirka pH 1-2. Undersökningen indikerar att det är hydrolyserade komplex som binds till 
sulfidgrupper på mineralytorna. Detta uppges kunna inträffa enligt reaktionen: 
 
S-H + Hg(OH)+→ S-Hg + H2O    (4) 
 
Sannolikt sker betydande adsorption av kvicksilver, troligen i form av ett monolager, först då 
kvicksilverhydroxikloridkomplex förekommer i lösningen. Vid höga kloridhalter förskjuts 
adsorptionen mot högre pH. Adsorptionen  av ett andra lager med HgC12 ovanpå monolagret 
antas möjligt enligt reaktionen: 
 
S-Hg + XHgCl2 → S-Hg * XHgCl2    (5) 
 
Adsorptionen studerades som funktion till lösningens pH och uppges vara starkt pH-beroende. 
Resultatet vid  undersökningen tyder på att det finns ett kritiskt pH-värde för kvicksilver där 
adsorptionen ökar dramatiskt. Det pH där 50 % av den initiala kvicksilverhalten är adsorberad 
benämns pH50. Detta värde varierar för både kvicksilveroxider och sulfider mellan pH 1-4 
[22]. 
 
Beräkningar har genomförts för ett antal modellsystem med kvicksilver i olika former och där 
potentialen för kemisk stabilisering med bl.a. svavelkis exemplifieras. Förekomstformer av 
kvicksilver som har beaktats är kvicksilveroxid/klorid eller andra lättlösliga former, 
elementärt metalliskt kvicksilver och kvicksilversulfid. Beräkningsmodellerna tyder på att en 
stabilisering av kvicksilveroxid eller andra lättlösliga former av kvicksilver i tvåvärd form 
med tillsats av svavelkis kan fungera. Däremot bedöms stabilisering av elementärt kvicksilver 
med svavelkis enligt beräkningsmodellen inte kunna rekommenderas. Ytterligare har 
beräkningar utförts för att studera om svavelkistillsatser har negativ inverkan på stabiliteten 
för kvicksilversulfid. Svavelkis bedöms utifrån dessa beräkningar kunna tillsättas i överskott 
utan någon negativ inverkan på kvicksilversulfid. Beräkningar där kvicksilverinnehållande 
avfall utsätts för syrehaltigt vatten visar på möjligheter för svavelkis att fungera som 
redoxbuffert. Svavelkisen oxideras före kvicksilversulfiden som är opåverkad till det att 
svavelkisen är lokalt utarmad. Därefter stiger kvicksilverhalten om inte det utlösta 
kvicksilvret kommer i kontakt med oreagerad svavelkis och då återstabiliseras. Beräkningar 
har även utförts med redoxkontrollerande tillsatser; FeOOH, Fe2O3, Fe(OH)3 eller Fe(OH)2. 
För att kontrollera pH har kalcit eller Ca(OH)2 använts i beräkningsmodellerna [5]. 
 
I en rapport av Naturvårdsverket [5] diskuteras stabilisering av avfall med svavelkis genom 
sammanblandning av fasta material, möjligen i någon form av kvarn eller knådare. Kemisk 
bindning av kvicksilver i både tvåvärd och elementär form antas kunna ske. De 
redoxförhållanden som åstadkoms med tillsats av svavelkis anses vara gynnsamma och ligger 
inom det termodynamiska stabilitetsområdet för kvicksilversulfid. Reaktionerna uppskattas 
vara långsamma. Möjligen skulle malning i kvarn eller knådare öka reaktionshastigheten. 
Kontrollerad mellanlagring och efterkontroll kan fordras för avfall stabiliserat med svavelkis 
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för att garantera att fullständig omvandling av kvicksilvret ägt rum inför en slutlig deponering. 
Stabilisering av kvicksilverinnehållande avfall med svavelkis påvisar fördelar såsom att den 
tillförda sulfiden är kemiskt bunden i svavelkis varför riskerna med sulfidöverskott i 
lakvattnet är små. Svavelkis kan tillsättas i överskott och därmed tillhandahålla en 
syreförbrukande buffert i förvaret som kan dimensioneras så att förvaret kan hållas syrefritt 
under mycket långa tider. Möjligheten att tillsätta svavelkis i överskott skulle ytterligare 
kunna tillstå att avfallet kan stabiliseras utan ingående analyser av kvicksilverhalterna i varje 
enskild behandlingskampanj. 
 

3.8  Merit 5000 
Merit 5000 är ett pulver som i sin storleksfördelning är något finare än cement. Merit 5000 
framställs av torkad och mald hyttsand och används vanligen i kombination med cement. 
Merit 5000 och cement sägs ha liknande hållfasthetsutveckling. Materialet kräver relativt lite 
vatten vilket medför en minskad risk för separation och krympning. Markstabilisering med 
blandningar av Merit och Cement är under utveckling. Vid besvärliga markförhållanden 
uppges bindemedel av Merit/cement kunna blandas ned för att bilda bärande pelare eller hela 
block. Merit påstås även ha utmärkta egenskaper i organiska jordar och torv. Råvaran till 
hyttsand är masugnsslagg som snabbkyls (granuleras) i vatten. Vid detta förfarande erhålls en 
lätt glasaktig sandliknande produkt (hyttsand). Hyttsand får genom sin glasiga (amorfa) 
struktur andra egenskaper jämfört med den luftsvalnade slaggen (hyttsten). En intressant 
egenskap hos hyttsanden är att den har s.k. latenta bindningsegenskaper. Latenta 
bindningsegenskaper innebär att efter malning och aktivering, med t.ex. kalk, hårdnar 
hyttsanden ungefär som vanlig cement. pH-värdet för Merit 5000 är cirka 10,8 [7]. 
 
Flertalet laborativa tester har utförts av Lind [23] för att studera sorption av tungmetaller med 
hjälp av granulerad masugnsslagg. Såväl laboratorietester som tester i pilotskala har utförts 
med krossad kristallin slagg för att reducera tungmetaller från kontaminerade vatten och 
stabilisera tungmetaller i avfall. Resultatet från laborativa tester på tungmetallerna Cd, Cu, Pb, 
Ni och Zn visade att slaggen har en hög sorptionskapacitet. Undersökningen betraktar 
variabler såsom pH, kontakttid, initial metalljonkoncentration, närvaro av löst organisk 
materia etc. Resultaten visade att slaggen vid samtliga experiment hade en hög (nära 100 %) 
sorptionskapacitet för tungmetallerna förutom nickel, vid pH > 5. Vid mycket låg jon-
koncentration i vattnet var emellertid sorptionen negativ och utlakningstendenser uppvisades 
för metallerna. Vid höga pH-värden uppgavs närvaron av löst organiskt material förhindra 
reduceringen av metallerna i vattnen på grund av bildandet av komplexa formationer. Vid en 
sänkning av pH förbättrades sorptionen för slaggen vilket förklarades med att de komplexa 
formationerna med metaller och organiskt material försvagades. 
 
Laborativa stabiliseringsförsök där Merit 5000 kombinerat med cement användes för att 
stabilisera metaller och som efter stabilisering lakades enligt standardmetoden NEN 7345 
visade att utlakningen av kvicksilver minskade successivt under de 64 dagar lakningsförsöket 
pågick [23]. Granulerad masugnsslagg kan fungera som bindemedel tillsammans med cement 
och/eller kalk för att stabilisera kvicksilverförorenade massor. Stabilisering av denna typ har 
använts vid anläggningen av en kajkonstruktion i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Kraftigt 
kvicksilverförorenade sediment stabiliserades och solidifierades på plats med hjälp av Merit 
5000 och cement. Muddermassorna stabiliserades fysikaliskt och risken för utlakning av 
kvicksilver eliminerades I ett första steg undersöktes möjligheten att stabilisera sedimenten 
med bindemedel på laboratorium. De laborativa försöken utfördes med olika blandningar av 
cement och/eller Merit 5000. Resultaten från de laborativa försöken blev bra både med 
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avseende på hållfastheter såväl som lakbarhet. Efter de gynnsamma laborativa 
försöksresultaten utfördes stabiliseringen av muddermassorna på plats med en blandning av 
50/50 snabbcement och Merit 5000 i en mängd av 125 kg/m3. Provtagningar efter utförd 
stabilisering visade ett gott stabiliseringsresultat. Lakförsöken visade på en utlakning 
motsvarande bakgrundsvärden [25]. 
 
Lakförsök har utförts av Kemakta Konsult AB [25] på provkoppar som gjutits av 
slaggcementstabiliserade bottensediment med förhöjda halter av bl.a. kvicksilver. 
Stabiliseringsmedlen bestod av två olika tillsatser av lika delar snabbcement och slagg (Merit 
5000). Lakförsöken utfördes enligt den holländska standarden NEN 7345 och resultaten visar 
att tungmetallerna endast mycket långsamt lakades ut från de stabiliserade sedimenten. 
Bindningen till stabilisatet uppgavs vara särskilt stark för kvicksilver, bly och krom. En 
översiktlig bedömning av stabilisatets långtidsbeständighet genomfördes med utgångspunkt 
från utlakningen av kalcium ur portlandit, Ca(OH)2. Bedömningen av beständigheten baserat 
på storleken av utlakningen av portlandit vid slutet av lakförsöken visade att stabilisatet bör 
kunna förbli intakt under decennier. När portlanditen lakats ut antas cementens 
kiselinnehållande faser börja lakas i en långsam takt som medger intakt kemisk miljö i 
stabilisatet under flera decennier. 
 

3.9  Portland cement 
Portlandcement tillverkas huvudsakligen av kalksten, CaCO3, vid Cementas fabrik i 
Degerhamn på Öland. Cementtypen är sulfatresistent och lågalkalisk med begränsad 
värmeutveckling och används huvudsakligen i medelgrova konstruktioner, för marina arbeten, 
broar, pålar, rör och bergarbeten. Cementen reagerar med vatten och bildar kalciumhydroxid, 
Ca(OH)2, med ett pH-värde på 12,5-13,5 [9]. 
 
Stabiliseringsprocesser där man binder skadliga ämnen till en cementbaserad matris har sedan 
länge tillämpats för att immobilisera tungmetallhaltigt avfall. Den kemiska metoden som 
används för stabilisering och alkaliniteten för cementmaterialet är viktiga vid solidifiering. 
Cement ger fysikalisk inkapsling av kvicksilver och sannolikt bildas lösliga 
kvicksilverkomplex vid ytan av monoliten [26]. Vid hårdnandet av cementbaserade 
blandningar uppkommer en matris som innehåller bl.a. kalciumhydroxider och 
kalciumsilikathydroxider vari ett flertal tungmetaller kan bindas som hydroxider, karbonater 
och sulfater. Utlakningsminimum för de flesta metallhydroxiderna, kvicksilver undantaget, 
ligger inom pH intervallet 7,5-11 (figur 3.9.1). Vid cementstabiliserande metoder erhålls en 
hög alkalinitet. Ofta ligger porvattnets pH mellan 10-12 vilket kan öka tendensen för 
utlakning av kvicksilver [12].  
 
 

16 



Kapitel 3 - Teori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.9.1 – Utlakning av metallhydroxider som funktion av pH-värdet. 
 
Det har i laktester visat sig att sulfidstabiliserade kvicksilverinnehållande material utan 
inblandning i cementmatriser utlakat mindre kvicksilver än motsvarande material i 
cementmatriser på grund av lägre pH-värde. Laktester för att klargöra varför högre 
kvicksilverhalter frigörs indikerar att mera lösliga polysulfider bildas vid höga pH och vid ett 
överskott av sulfid. Troligen bildar inte kvicksilver någon hydroxid vid cementstabilisering 
och höga pH-värden utan möjligen istället mera löslig kvicksilveroxid. För att minska 
metallutlakningen har stabiliseringsprocessen utvecklats genom olika försök för att hitta 
lämpliga tillsatser för att mera effektivt förhindra utlakning av metaller från det stabiliserade 
avfallet. Hittills uppges det bästa sättet vara att begränsa permeabiliteten för monoliten. Detta 
kan ske genom tillsats av ett finmalt material [26]. 
 
Förutom cement används även bl.a. kalk, gips, cementugnsdamm, masugnsslagg eller silikater 
som bindemedel. Med extra tillsats av bindemedel kan man minska massans porositet, 
permeabilitet och därmed påverka utlakningen, maximera densiteten och öka tryckhållfast-
heten. Kostnaden för stabiliseringen kan minskas om man utöver t.ex. cement använder 
billiga avfallsmaterial vilket även minskar deponeringsproblem vid avfallshantering [12].  
 
Metallsulfider anses ej miljöstabila och kan inte deponeras direkt. De bör därav undergå 
någon form av fixering för att immobiliseras. Metallerna kan inkorporeras i en fast matris 
genom inblandning i cementbaserade pastor. Portland cement erbjuder en solid matris för 
isolering av vissa tungmetaller. Det finns dock en mängd substanser såsom kol, mjäla, lera, 
natrium, salter av arsenat, borat, fosfat och sulfid samt salter av koppar, bly, magnesium, tenn 
och zink som alla påverkar den fasta produktens stabilitet negativt. Cementpastan kan med 
tiden sönderdelas av vatten som upplöser kalk och speciellt allvarligt angriper syrahaltiga 
lösningar cementpastans porstruktur och löser upp byggstenarna [23]. 
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I en studie av Haishan [19] rörande kvicksilverstabilisering diskuteras stabilisering av 
kvicksilverinnehållande avfall med tillsats av portlandcement. Cementstabiliseringen beskrivs 
involvera tillsatser av tungmetallhaltigt avfall till cementbindemedel med eller utan 
förbehandling med kalk. Vissa problem relaterade till stabiliseringen med cement uppgavs 
vara att det från avfall innehållande kvicksilver i form av kvicksilveroxid eller flytande 
elementärt kvicksilver avges elementär kvicksilverånga från det stabiliserade materialet. 
Kvicksilver har på grund av sitt höga ångtryck en stark tendens att förångas från 
cementstabiliserade produkter. Ett annat problem som associeras med portlandcement-
baserade material är atmosfärisk karbonatisering. Koldioxidförande vatten uppges vara 
skadligt för cementmatrisen då vanligt portlandcement löser sig i syrliga miljöer vilket 
påverkar lakbarhetens karaktär för cementbaserat avfall med tiden. 
 

3.10 Gips 
Gips är en produkt som baseras på kalciumsulfat halvhydrat, CaSO4 * ½H2O. 
Användningsområden för gipsprodukten är modell- och gjuteriarbete eller som tillsats till 
andra material. pH-värdet ligger mellan 6-7 (100 g/l vatten). Produkten härdar vid kontakt 
med vatten/fukt och uppges vara nära på oupplöslig i vatten [8]. 
 

3.11 Kalkslam 
Kalkslam är ett processavfall som bildas i det sekundära steget i vattenreningsverket på 
Rönnskärsverken. Klarvattnet från förtjockaren går till kalkfällning. Med hjälp av en 
kalkslurry från kalksläckare höjs pH till 11,4. Ett kalkslam med CaSO3, CaSO4, CaF2 och 
rester av föroreningar samt en del oreagerad Ca(OH)2 bildas (bilaga 7). Vatten och slam går ut 
till en damm, norra dammen bakom reningsverket. Slammet avskiljs från det renade vattnet 
[27].  
 
De flesta tungmetaller anses möjliga att utfälla som hydroxider med OH-joner genom addition 
av Ca(OH)2 eller NaOH. Utfällning av dessa relativt svårlösliga hydroxider uppges fungera 
tillfredställande i de fall där kelatbildare inte förekommer i lösningen [20]. 
 

3.12 Orienterande stabiliseringsförsök 
Orienterande försök till stabilisering har tidigare utförts på vissa av Rönnskärsverkens 
avfallsprodukter:  
 
• Försök med kalkinblandning utfördes på tio avfallsprodukter som slammats upp i vatten 

varvid pH justerats med kalk till ca pH 7. Därefter lakades blandningarna under samtidig 
skakning. Lakningen uppvisade kraftigt sänkta metallhalter. Kopparhalten reducerades 
5000-10000 ggr, zink och blyhalter reducerades ungefär 500 ggr. Kadmium och 
kvicksilverhalter sänktes 100 ggr men på arsenik fungerade detta stabiliseringsförsök i de 
flesta fall sämre på grund av de dåliga förutsättningarna för utfällning av 
metallarsenater/arseniter [2]. 

 
• Försök med cementinblandning gjordes med standardcement där provkoppar göts och 

försöksresultaten jämförs med icke stabiliserat/täckt material. I detta fall visade försöket 
att stabiliserat/icke täckt material utlakar ungefär 10 ggr mera metaller än icke stabiliserat 
avfall under flerskiktstäckning. Speciellt arsenikutlakningen var hög [2]. 
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• Ytterligare försök till stabilisering/solidifiering av kvicksilverinnehållande avfall med 
monofillteknik. Monofillteknik är en variant av cementstabilisering patenterad av 
Cementa. Försök med monofillteknik har utförts av Hellstadius och Kyösti [28]. Dessa 
försök bestod i att stabilisera kvicksilversalterna kvicksilveroxid, kvicksilverklorid och 
kvicksilversulfid. Även rostugnsstoft med hög respektive låg arsenikhalt där 
kvicksilverinnehållet var ungefär 0,4 vikt-% undersöktes. Resultaten av dessa 
stabilisering/solidifieringsförsök visade att vare sig kvicksilverklorid, kvicksilveroxid, 
kvicksilversulfid eller rostugnsstoft (låg och hög arsenikhalt) påverkade hydrations-
förloppet. Närvaron av dessa material visade inte heller på några negativa effekter vid 
blandning eller på hårdnandet. Lösligheten av kvicksilver i porvattnet visade sig överlag 
vara lägre än lösligheten i vatten för HgCl2, HgO och HgS. Lösligheten av HgS ökar 
något vid höga pH-värden. Ett överskott av sulfid gav också en ökad löslighet av HgS. 
Halten kvicksilver i porvattnet från solidifierat rostugnsstoft. Lösligheten av kvicksilver i 
porvattnet ligger generellt en tiopotens högre än lösligheten av HgS. Monofill binder även 
effektivt övriga föroreningar i avfallen. Kvicksilveravgången per yta och tidsenhet från 
rostugnsstoft minskar genom solidifiering. Kompletterande mätningar av kvicksilver-
avgången till luft ansågs nödvändiga för slutsatser i ett längre tidsperspektiv. 

 
• Försök till stabilisering av kvicksilver med svavelkis har utförts för att studera 

möjligheten att stabilisera kvicksilverinnehållande avfall genom tillsats av svavelkis från 
anrikningsverket vid Aitikgruvan. Fem typer av industriavfall från Rönnskärsverken har 
undersökts, däribland rostugnsstoft. I rapporten redovisades sänkta lösligheter för 
kvicksilvret i vissa avfallsslag. Haltbestämningar för försöken genomfördes ej för 
rostugnsstoft på grund av mycket små suspenderade partiklar < 0,45 µm i lösningen. En 
försöksuppställning med tillsats av kalksten som pH-reglerande ger ett resultat med ökad 
halt kvicksilver i lakvattnet. Resultaten tyder på att reaktionerna är långsamma då 
lakvattenhalterna förändrades väsentligt under försökstiden. De mest gynnsamma 
resultaten inträffade först efter upp emot två månaders kontakttid. [29] 
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4  Resultat 
4.1  IR-spektroskopi 
Spektrogrammen från IR-spektroskopin på ursprungligt stoft och lakrester från de tre 
månadsproverna uppvisar toppar från ämnen i stoftets innehåll vid ungefär 1100 cm-1, mellan 
600–670 cm-1 och 1420-1430 cm-1. Ytterligare toppar framträder mellan 800-830 cm-1 och 
420-480 cm-1. Jämförs spektrogrammen på stoftet med spektrogrammen på lakresterna syns 
en tydlig reducering och förskjutning av topparna i de lakade proverna (bilaga 9). 
 

4.2  Raman-spektroskopi 
Spektrogrammen från raman-spektroskopin på fasta prover av stoftet gav inget resultat på 
grund av fluorescens. Vid analys på laklösning från de olika månadsproverna erhålles endast 
en topp i spektrogrammen vid 981 cm-1.  
 

4.3  XRD-analys 
Resultaten i diffraktogrammet från XRD-analysen av stoftet från månadsprovet 1998-05 
uppvisar innehåll av As2O3, HgS, PbFe12O19, PbFe2(AsO4)2(OH)2, Hg6As2O9Cl2 och Hg3ClS21 
(bilaga 10).  
 

4.4  Skaktest  
Den procentuella utlakningen från det totala innehållet från respektive av de analyserade 
ämnena i stoftet (bilaga 11) åskådliggör variationer i utlakningsstabiliteten för de tre 
månadsuttagen (figur 4.4.1). Kvicksilverutlakningen från skaktestet är låg för samtliga 
månadsprover. Som högst lakas ungefär 6 vikt-% kvicksilver ut från månadsprovet från 1994-
05. Den procentuella utlakningen av koppar, arsenik och järn är relativt hög i samtliga prover. 
Utlakningen av järn är lägst i prover från 1994-05 och högst i prover från 1998-05. Provet 
från 1998-05 lakar ut de lägsta kopparhalterna. Bly och antimon lakar ut låga halter från 
samtliga månadsprover. För vismut syns en ökad utlakning för månadsprovet från 1998-05.  
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Figur 4.4.1 – Utlakade ämnen (%) från dubbelprover av månadsproverna 1994-05, 1998-05 
och 2004-01.  
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Presenteras den utlakade halten i mg/kg (bilaga 11) framgår det att proven från 1994-05 lakar 
ut avsevärt högre halter kvicksilver än provuttagen från 1998-05 och 2004-01. Vid jämförelse 
av utlakade halter med gränsvärdet för farligt avfall i en deponi för farligt avfall (bilaga 1) 
visar resultaten att de utlakade halterna gällande kvicksilver i stoftet från månadsuttaget 2004-
01 ligger under gränsvärdet på 2 mg/kg. Månadsuttaget 1998-05 ligger just ovanför gräns-
värdet och uttaget från 1994-05 ligger betydligt över (figur 4.4.2).  
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Figur 4.4.2 – Utlakad kvicksilver (mg/kg) från dubbelprover av månadsproverna 1994-05, 
1998-05 och 2004-01 mot gränsvärde (skalan är logaritmisk). 
 
Betraktas utlakningen i mg/kg för övriga ämnen som analyserats finns gränsvärden gällande 
utlakning för arsenik, koppar, bly och antimon (bilaga 1). Jämförs utlakningen för dessa 
ämnen från skaktestet på stoft från de tre månadsproverna mot gränsvärden för respektive 
ämne visar sig utlakningen för flera av ämnena överstiga gränsvärdet. Arsenik överskrider 
gränsvärdet på 25 mg/kg i samtliga prover. Även koppar lakar i samtliga prover över gräns-
värdet på 100 mg/kg. (figur 4.4.3-4.4.4). 
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Figur 4.4.3-4.4.4 – Utlakad arsenik och koppar (mg/kg) mot respektive gränsvärde från 
dubbelprover av månadsproverna 1994-05, 1998-05 och 2004-01.  
 
Utlakningen av bly ligger under gränsvärdet på 50 mg/kg för månadsprovet från 1994-05 och 
i övriga prover precis i överkant mot gränsvärdet betraktat. Antimon ligger under gränsvärdet 
på 5 mg/kg avseende månadsproverna från 1994-05 och 1998-05. Månadsprovet från 2004-01 
överstiger gränsvärdet för deponi av antimon (figur 4.4.5-4.4.6). 
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Figur 4.4.5-4.4.6 – Utlakad bly och antimon (mg/kg) mot respektive gränsvärde från 
dubbelprover av månadsproverna 1994-05, 1998-05 och 2004-01.  
 
Resultat från analyser av pH, konduktivitet och redoxpotential i laklösningar från de tre 
månadsproverna visar att pH-värdet för samtliga prover är ungefär 3. Konduktiviteten varierar 
i proverna från 13,15 mS/cm till 17,41 mS/cm och är lägst i proverna från 1994-05 och högst i 
proverna från 1998-05. Redoxpotentialen är högst i proven från 2004-01 med ett värde på 
322,2 mV och lägst i proven från 1994-05 där den ligger på 182,4 mV (bilaga 11). Färgerna 
på laklösningarna skiljer sig åt för proverna från 1994-05 jämfört med proverna från 1998-05 
och 2004-01. Laklösningarna från prover från 1994-05 och 2004-01 uppvisade en betydligt 
mera blå-grön färg än proverna från 1998-05 som var mera gul-gröna i färgen (bilaga 11).  
 

4.5  Konstant pH-lakning  
Konstant pH-lakning av de två månadsproverna 1994-05 och 1998-05 visar tendenser 
gällande utlakning av kvicksilver, arsenik, järn, koppar, bly, antimon och vismut vid pH 2, 4, 
6, 8, 10 och 12 (bilaga 11). Beräkningar av den procentuella utlakningen visar att tendensen 
för den procentuella utlakningen av kvicksilver i de två månadsproverna är relativt lika. 
Tydligast skillnad i utlakning av kvicksilver syns vid pH 2 och pH 4 där månadsprovet från 
1994-05 lakar högre halter än provet från 1998-05. För månadsprovet från 1998-05 gäller att 
utlakningen är högst vid pH 6 och 8. Generellt lakas kvicksilverhalter mycket nära noll 
procent från båda månadsproverna (figur 4.5.1).  
 

 Konstant pH-lakning Hg

0,000,01

0,00

0,19

1,85

0,00

0,00

0,01

0,00 0,000,00

0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2 4 6 8 10 12

pH

U
tla

ka
d 

ha
lt 

%

maj-94
maj-98

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.5.1 – Utlakad kvicksilver (%) från månadsproven 1994-05 och 1998-05.  
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Trender för procentuell utlakning vid olika pH-värden för övriga analyserade ämnen i 
månadsprovet från 1994-05 jämfört med provet från 1998-05 visar att utlakningen av ämnen 
från de två månadsproverna i vissa fall skiljer sig åt (bilaga 11). Jämförs utlakningen av 
arsenik för de två månadsproverna åskådliggörs avsevärt högre utlakning vid samtliga pH-
värden över pH 2 för månadsprovet från 1998-05. För provet från 1994-05 gäller att 
utlakningen av arsenik är hög vid pH 2 och låg vid pH 4, 6, 8 och 10. För koppar, bly, 
antimon, järn och vismut följer utlakningen generellt sett samma trend vid jämförelse av de 
två månadsproverna. För bly syns en tydlig avvikelse med avsevärt högre utlakning vid pH 10 
för månadsprovet 1998-05. Utlakningen av vismut är betydligt högre vid samtliga pH-värden 
för månadsprovet från 1998-05 jämfört med provet från 1994-05 (figur 4.5.2-4.5.7). 
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Figur 4.5.2-4.5.7 – Utlakad arsenik, koppar, bly, antimon, järn och vismut (%) från 
månadsproven 1994-05 och 1998-05.  
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Studeras den procentuella utlakningen av olika ämnen inom de respektive månadsproverna 
(bilaga 11) kan en viss trend för utlakningen skönjas. Utlakningen av flera av de analyserade 
ämnena i de båda månadsproven följer relativt sett samma trend. Utlakningstrenden som 
åskådliggörs är lägre utlakning av olika ämnen vid mera neutrala pH-värden. I provet från 
1994-05 syns en tydlig förändring även rörande utlakningen av arsenik. I månadsprovet från 
1998-05 är utlakningen av arsenik hög vid samtliga pH-värden. Den procentuella utlakningen 
av vismut är avsevärt högre för månadsprovet från 1998-05 än för provet från 1994-05 (figur 
4.5.8 och 4.5.9).  
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Figur 4.5.8-4.5.9 – Utlakade ämnen (%) från månadsproven 1994-05 och 1998-05.  
 
Färgen på laklösningarna varierar vid olika pH-värden. Laklösningar av månadsprovet från 
1994-05 är blågröna vid låga pH, ofärgade vid neutralt pH och svagt gul vid högt pH. 
Laklösningar av provet från 1998-05 skiftar från gul-grönt vid lågt och högt pH och gult vid 
övriga pH-värden (bilaga 11). 
 

4.6  Stabiliseringsförsök 
Rostugnsstoftet uppvisar egna härdande egenskaper då det efter inblandning med vatten och 
en veckas härdningstid var tillräckligt stabilt för att krossas inför skaktest. Stoftet från 1998-
05 uppvisade mera hygroskopiska egenskaper än rostugnsstoftet från 1994-05 då det 
blandades med vatten vid stabiliseringsförsöket. Försöksuppställningarna 2 och 3 för månads-
provet från 1994-05 samt motsvarande uppställningar av månadsuttaget från 1998-05, där 
svavelkistillsatsen är 1:1 i förhållandet till stoftet, härdar inte proverna. Övriga stabiliserings-
alternativ härdar mer eller mindre bra och är krossbara.  
 
Stabiliseringsförsöket var mindre lyckat i avseendet att erhålla en stabil fast produkt eftersom 
det krossade stabiliserade materialet vid samtliga stabiliseringsalternativ nästan helt löser upp 
sig vid efterföljande skaktest.  
 
Vid de olika stabiliseringsalternativen medför tillsatta stabiliseringsmedel en viktökning för 
avfallet som varierar för de olika tillsatsmängderna. Stabiliseringstillsatserna ger upphov till 
en ökning av vikten för avfallet med 25 %, 50 % och i vissa fall 100 % (tabell 2.4.1).  
 

 4.7  Skaktest på stabiliserad produkt 
Resultaten från skaktest på stabiliserat stoft från månadsuttagen 1994-05 och 1998-05 (figur 
4.7.1-4.7.2) visar att den procentuella utlakningen av kvicksilver för de båda månadsproverna 
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är mycket låg vid samtliga stabiliseringsalternativ. Den procentuella utlakningen av bly och 
antimon är också låg vid samtliga stabiliseringsalternativ. För månadsprovet från 1998-05 är 
den procentuella utlakningen av kvicksilver vid samtliga stabiliseringsalternativ nära noll. En 
viss ökning av kvicksilverutlakningen syns för stabiliseringsalternativ 6, 7, 8 och 9. För 
månadsprovet från 1994-05 är kvicksilverutlakningen däremot lägst vid samma stabiliserings-
alternativ.  
 
Generellt förekommer den lägsta utlakningen för koppar, järn, bly, arsenik och kvicksilver i 
månadsprovet från 1994-05 vid stabiliseringsalternativ 6, 7 och 8. Den lägsta utlakningen för 
koppar, järn, bly och arsenik i månadsprovet från 1998-05 inträffar i stabiliseringsalternativ 6, 
7, 8 och 9. Likvärdig utlakning avseende kvicksilver för de båda månadsproverna uppvisas 
vid stabiliseringsförsök 6. De prover som inte stabiliserats, prov 1 från 1994-05 och 1998-05, 
skiljer sig mest åt gällande utlakningen av kvicksilver. Vismut och antimon erhåller i båda 
månadsproverna en ökad utlakning vid samtliga stabiliseringsalternativ (bilaga 11).  
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Figur 4.7.1-4.7.2 – Utlakade ämnen (%) från månadsproven 1994-05 och 1998-05 efter 
stabilisering. 
 
Vid jämförelse av utlakade halter i mg/kg, från skaktest på det stabiliserade stoftet med 
gränsvärdet för farligt avfall i en deponi för farligt avfall (bilaga 1), visar resultaten (figur 
4.7.3 och 4.7.4) att de utlakade halterna gällande kvicksilver i stoftet från månadsuttaget 
1994-05 ligger under gränsvärdet på 2 mg/kg för stabiliserade prover 7, 8 och 9. Månads-
uttaget 1998-05 klarar gränsvärdet för utlakning avseende kvicksilver i stabiliseringsalternativ 
2, 3, 4, 5, och 10. Prov nummer 1, från 1998-05, som inte stabiliserats ligger även detta under 
gränsvärdet för kvicksilver (bilaga 11).  
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Figur 4.7.3-4.7.4 – Utlakad kvicksilver (mg/kg) mot gränsvärdet  för månadsproverna 1994-
05 och 1998-05 efter stabilisering (diagrammen har logaritmisk skala). 
 
Övriga analyserade ämnen som har gränsvärden för utlakning inför deponering (bilaga 1) 
uppvisar likartade utlakningstendenser för de olika månadsproverna vid vissa av 
stabiliseringsalternativen. Arsenik överskrider gränsvärdet på 25 mg/kg i samtliga prover 
både gällande månadsprovet från 1994-05 och 1998-05. För alternativ 6, 1994-05 sänks 
emellertid utlakningen av arsenik avsevärt. Utlakningen av koppar för prov från 1994-05 
ligger under gränsvärdet på 100 mg/kg för stabiliserade prov 6 och 7. Kopparutlakningen för 
prover från 1998-05 ligger under gränsvärdet i prov 6, 7, 8 och 9 (figur 4.7.5-4.7.8). 
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Figur 4.7.5-4.7.8 – Utlakad arsenik och koppar (mg/kg) mot resp.  gränsvärde för månads-
proverna 1994-05 och 1998-05 efter stabilisering (diagrammen har logaritmisk skala). 
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För bly är utlakningen under gränsvärdet på 50 mg/kg för både månadsprovet från 1994-05 
och 1998-05. Trenden för utlakning av antimon skiljer sig från de övriga ämnena 
(kvicksilverutlakning från prov 1998-05 undantaget). Antimon  klarar gränsvärdet på 5 mg/kg 
för samtliga av proverna från 1994-05 bortsett från prov 6 och 10. Utlakningen av antimon för 
prov från 1998-05 är under gränsvärdet utom gällande prov 6, 7 och 9. (figur 4.7.9-4.7.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pb 1994-05

1,00

10,00

100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stabiliseringsförsök

ut
la

ka
d 

ha
lt,

 m
g/

kg

Pb 1998-05

1,00

10,00

100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stabiliseringsförsök
ut

la
ka

d 
ha

lt,
 m

g/
kg

Sb 1994-05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stabiliseringsförsök

ut
la

ka
d 

ha
lt,

 m
g/

kg

Sb 1998-05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stabiliseringsförsök

ut
la

ka
d 

ha
lt,

 m
g/

kg

Figur 4.7.9-4.7.12 – Utlakad bly och antimon (mg/kg) mot resp. gränsvärde för månads-
proverna 1994-05 och 1998-05 efter stabilisering (diagrammen för bly har logaritmisk skala). 
 
Resultat från analyser av pH, konduktivitet och redoxpotential i laklösningar från 
stabiliseringsförsöket på månadsproverna från 1994-05 och 1998-05 visar att pH-värdet och 
konduktiviteten såväl som redoxpotentialen varierar för de olika stabiliseringsalternativen. pH 
i proven från 1994-05 är i de flesta försöken lägre än för motsvarande prov från 1998-05. 
Endast i prov 6 är pH-värdet något högre för provet från 1994-05. Konduktiviteten i 
laklösningar från månadsproverna 1998-05 är något högre än för prov 1994-05 vid samtliga 
stabiliseringsvarianter utom i prov 3 och 6. Redoxpotentialen är i samtliga prov högre för 
prov 1994-05 vid jämförelse med motsvarande prover från 1998-05 (bilaga 11). 
 
Laklösningarna uppvisar starkast färger för respektive månadsprov vid stabiliseringsalternativ 
1 vilket är de prover där ingen stabiliseringstillsats gjorts. Månadsproverna från 1994-05 visar 
en mera blå-grön färg. Mera gul-grön färg uppvisas för månadsprover från 1998-05. 
Neutrala/ofärgade laklösningar uppvisas vid alternativ 6, 7, 8, och 9 för månadsprovet 1994-
05 och alternativ 4 och 8 för månadsprov 1998-05. 
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5  Diskussion och slutsatser 
5.1  IR-spektroskopi 
Tolkning av spektrogrammen från IR-spektroskopin på stoft och lakrester baseras på 
referenslitteratur med data för spektrogram på oorganiska molekyler, [30, 31]. Spektro-
grammen från samtliga prover tyder på innehåll av sulfater, sulfiter, arsenater och karbonater. 
Toppen i spektrogrammen som framträder vid ungefär 1100 cm-1 detekterar troligtvis innehåll 
av sulfater/sulfiter. Toppar som framträder vid cirka 600–670 cm-1 bedöms kunna vara 
böjningsnoder till dessa. Referensdata anger toppar för sulfater från 1080-1130 cm-1 och 580-
650 cm-1. För sulfiter uppges toppar från 910-990 cm-1och 615-660 cm-1. Toppen som 
detekteras vid ungefär 1420-1430 cm-1 kan eventuellt tyda på innehåll av karbonater. 
Karbonater uppvisar enligt referenser toppar vid ungefär 1400-1450 cm-1 och 800-880 cm-1. 
Vid cirka 800-830 cm-1 uppträder en topp i spektrogrammet vilken kan tolkas som innehåll av 
arsenater. Arsenaterna uppvisar en böjningsnod vid 420-480 cm-1. Arsenater detekteras vid 
800-900 cm-1 och ungefär 500 cm-1 (bilaga 9). Skillnader mellan de olika månadsproverna 
gällande halter av ämnesinnehåll kan möjligen uttydas genom att betrakta tydligheten och 
höjden på topparna i spektrogrammen från de olika månadsproverna.  
 
Vid jämförelse av spektrogrammen på lakrester med spektrogrammen på stoftet för respektive 
månadsprov observeras mer eller mindre tydliga förändringar i utseendet. Förskjutningar av 
toppar uppvisas och vissa toppar framträder mera eller mindre tydligt och somliga minskar 
även kraftigt i höjdled. För månadsprovet från 1994-05 syns mindre förskjutningar och 
förändringar av topparna efter laktest. Studeras lakade och icke lakade månadsprover från 
1998-05 observeras den tydligaste förändringen i spektrogrammet efter lakning genom en 
försvagning i höjdled för vad som tycks vara karbonater. Sulfat/sulfit-toppen i spektro-
grammet framträder mera distinkt. Provet från 2004-01 påvisar efter lakning inget innehåll av 
karbonater. Även två prover av uttaget 1998-05 som lakats vid konstant pH på 2 och 12 
undersöktes. Resultaten för dessa åskådliggör skillnader vid utlakning vid högt respektive lågt 
pH. Spektrogrammen på lakrester efter lakning vid pH 2 uppvisar distinkta toppar i 
spektrogrammet som påvisar innehåll av sulfater/sulfiter och arsenater. Karbonatinnehåll 
detekteras emellertid inte i provet efter lakning vid pH 2. Spektrogrammet på lakresten som 
lakats vid pH 12 åskådliggör innehåll av karbonater och antyder viss förändring gällande 
arsenater. Inget innehåll av sulfater/sulfiter detekteras för provet som lakats vid pH 12 (bilaga 
9).  
 
Resultaten från IR-spektroskopin på stoftet överensstämmer till stor del med tidigare utförda 
undersökningar och karaktäriseringar utförda enligt en rapport från Naturvårdsverket som 
visar att metaller binds som oxider, sulfater och sulfider (medryckt stoft). Natrium binds 
huvudsakligen som Na2SO4 och NaCl [16]. Enligt en annan tidigare utförd undersökning 
bekräftas förekomst av bland annat Na2SO4 och Na2SO3 [15]. Rostugnsstoftet innehåller även 
H2SO4 enligt tidigare utredning av stoftinnehållet [2]. 
 
Möjligen tyder resultatet från spektroskopin på innehåll av lättlakade sulfater och karbonater. 
Det låga pH-värdet i stoftet kan medföra att även mera svårlösliga föreningar lakas ut. 
Arsenater är ej lika lättlakade som sulfater/sulfiter och karbonater då dessa detekteras i 
lakresten. Mera lättlakade föreningar lakas ut och finns ej kvar i lakresten därmed sker en 
anrikning av mindre lättlakade föreningar, däribland arsenater. Anledningen till att förekomst 
av karbonater påvisas kan bero på att de bildas lätt via koldioxid vid fri lufttillgång. Vilka 
typer av de detekterade sulfater, sulfiter, karbonater och arsenater som händelsevis ingår i 
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stoftet kan möjligen erhållas genom studier av löslighetsöversikter och via löslighets-
beräkningar. Analysen av stoftet med IR-spektroskopi har begränsningar då den endast visar 
innehåll av vissa typer av molekyler. Kompletterande underökningar med andra 
analysmetoder kan ge en bredare och även mera specificerad information om innehållet i 
stoftet.  
 

5.2  Raman-spektroskopi 
Raman-spektroskopi på laklösningar detekterar endast en topp i spektrogrammen vid 981 cm-

1, som troligen åskådliggör innehåll av sulfater. I överensstämmelse med referenslitteratur 
[32] kan sulfater identifieras via en tydligt framträdande topp i spektrogrammet vid ungefär 
1000 cm-1. Exempelvis Na2SO4 i vattenlösning uppvisar en skarp topp strax under 1000 cm-1. 
Resultatet från Raman-spektroskopin som endast tyder på sulfatinnehåll åskådliggör mycket 
begränsat innehåll av föreningar i detta material och  kan till följd därav inte anses vara en 
lämplig analysmetod för detta material.  
 

5.3  XRD-analys 
Tolkningen av diffraktogrammen från XRD-analysen på stoftet uppvisar innehåll av As2O3, 
HgS samt mera sammansatta komplex som PbFe12O19, PbFe2(AsO4)2(OH)2, Hg3ClS21 och 
Hg6As2O9Cl2 (bilaga 10). Förekomsten av dessa mera sammansatta och stora komplex är att 
betrakta som mera tveksamt. Tecken på förekomst av As2O3 och HgS är analogt med tidigare 
undersökningar. Enligt en rapport från Naturvårdverket är huvudkomponenten i den kemiska 
sammansättningen As2O3 och kvicksilver föreligger enligt utredningen delvis i sulfidform 
[16]. Enligt en annan tidigare utförd undersökning utförd av Samuelsson [15] kan stoftet 
innehålla bland annat As2O3, HgS och H3AsO4 * ½H2O.  
 
Möjligen skulle kompletterande XRD-analyser utförda på månadsprover från 1994-05 och 
2004-01 kunna medverka till en ökad uppfattning om skillnader i sammansättningen och 
förekomst av föreningar i månadsproverna. Analysen med XRD begränsas i avseendet att 
föreningar i halter understigande 4 vikt-% kan vara svåra att detektera. Intensiteten för dessa 
toppar framstår inte som större än bakgrundsbruset. Månadsproverna från 1994-05 och 2004-
01 innehåller ungefär hälften så mycket kvicksilver jämfört med provet från 1998-05 vilket 
därmed minskar sannolikheten för detektion av kvicksilver med hjälp av XRD. Analyser med 
XRD på lakade prover samt även på stabiliserade prover skulle kunna bidra med utökad 
information om vilka föreningar som bildas vid stabilisering eller löses upp vid laktester och 
därmed bidrar till en anrikning av vissa element. En anrikning ökar sannolikheten för 
detektion av föreningar vid XRD-analyser. 
 

5.4  Skaktest  
Den procentuella utlakningen redogör för hur stor andel som lakas ut från den totala halten för 
respektive av de analyserade ämnena i stoftet. Eftersom halterna för ämnen i månadsproverna 
varierar måste den procentuella utlakningen beaktas för att ge en mer rättvis beskrivning av 
resultaten. Om förekomstformerna för de ämnen som ingår i stoftet inte varierade skulle i 
princip utlakningen för olika ämnen i de olika månadsproverna vara densamma. Den 
procentuella kvicksilverutlakningen från stoftet är låg för samtliga månadsprover. Tendensen 
för utlakningen av kvicksilver vid skaktest på icke stabiliserat stoft för de tre månadsproverna 
tyder på att yngre månadsprover lakar ut mindre kvicksilver än äldre prover (figur 4.4.1). 
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Utlakningen av övriga analyserade ämnen varierar mycket mellan de tre månadsproverna 
vilket tyder på skillnader i förekomstformer i stoftet. 
 
Betraktas utlakningen i mg/kg av de analyserade ämnen i stoftet som har gränsvärden inför 
deponering visar resultaten gällande kvicksilver trots procentuellt låga utlakade halter på en 
utlakning över gränsvärdet. Kvicksilver överstiger kraftigt gränsvärdet för utlakning gällande 
månadsprovet från 1994-05 (figur 4.4.2). Kvicksilver i stoftet från månadsuttaget 2004-01 
ligger under gränsvärdet på 2 mg/kg och månadsuttaget 1998-05 ligger just ovanför 
gränsvärdet. Vissa av ämnena i stoftet såsom koppar, arsenik och järn har även en procentuellt 
sett hög utlakning. Arsenik- och kopparutlakningen överstiger i samtliga månadsprover 
kraftigt gränsvärden inför deponering. För bly och antimon ligger utlakningen under eller i 
nivåer strax över gränsvärden (figur 4.4.3-4.4.6). Resultaten från laktestet demonstrerar 
nödvändigheten av en stabilisering för de ämnen som har gränsvärden inför deponering.  
 
Kvicksilverutlakningen från skaktest på dubbelprover genomförda i detta arbete visar att 
månadsprovet 1994-05 lakar ut 269 mg/l respektive 234 mg/l. Månadsprovet 1998-05 lakar ut 
0,24 mg/l respektive 0,8 mg/l och provuttaget från 2004-01 lakar 0,04 mg/l samt 0,03 mg/l 
(bilaga 11). Tidigare karaktärisering av rostugnsstoft med låg arsenikhalt, där en annan typ av 
skaktest använts, visar att utlakningen av metaller var genomgående hög, även gällande 
kvicksilver. Vid lakningsförsök visade sig utlakningen av kvicksilver från stoftet vara 2650 
mg/l vid L/S = 1 och 46 mg/l vid L/S = 16. pH i lakvattnen var 1,2 vid L/S = 1 och 2,4 vid 
L/S = 16. (bilaga 2) [2]. Eftersom laktesterna i detta arbete inte är desamma som de tester som 
använts vid tidigare utredning av stoftet är resultaten inte direkt jämförbara.  
 
Granskas resultaten från laktestet kan en förklaring på utlakningsfenomenet eventuellt vara en 
följd av att en större andel av kvicksilvret i proverna från 1998-05 och 2004-01 förekommer i 
mera stabila former vid de förhållanden som råder under lakningen. Provet från 1994-05 
indikerar något mera lättlösliga kvicksilverföreningar. Lösligheten för olika former av 
kvicksilver påverkas huvudsakligen av faktorer som pH-värde, syrehalt och olika lösta salter. 
Lämpliga förhållanden för att kvicksilversulfid skall förekomma i stoftet är reducerande miljö 
med neutralt pH och få störande joner närvarande. Joner som förekommer i stoftet, vilka kan 
störa bildandet och stabiliteten för kvicksilversulfid, är exempelvis Cl- och Br-joner. Den 
totala svavelhalten i stoftet är enligt tidigare undersökning av rostugnsstoftet ungefär 8,5 vikt-
% varav omkring 6,5 vikt-% föreligger sulfatbundet och de övriga 2,0 vikt-% i form av 
sulfider [2]. Förhållandet kvicksilver/sulfid medför att drygt 6 gram kvicksilver per 1 gram 
sulfid kan medverka till att bilda HgS.  
 
Dominansdiagram baserade på oorganiska kvicksilverföreningar som funktion av pH och 
redoxpotential kan eventuellt bidra med en grov uppskattning om vilka species som är 
dominerande vid de förhållanden som råder vid lakningen av stoftet. Laklösningar från 
samtliga månadsprover har ett pH-värde på ungefär 3. Redoxpotentialen för yngre prover är 
ungefär 310-320 mV vilket är högre än motsvarande för månadsprovet från 1994-05 som har 
en redoxpotential på cirka 180 mV. En grov uppskattning för att undersöka vilka lösta species 
som kan förekomma vid de förhållanden som råder vid lakningen baseras på jämförandet av 
pH och redoxpotential från laklösningar (bilaga 11) med dominansdiagram (bilaga 4). 
Diagrammen tyder på ett mera eller mindre trovärdigt innehåll av Na+, Fe2+, Cu(s), Cu2+, 
Cu2O, Pb2+, As(OH)3(aq), SO4

2- och eventuellt S(s), (bilaga 4). Kvicksilver kan eventuellt 
förekomma som HgCl2 beroende på kloridhalten i stoftet (figur 3.6.1). Enligt dominans-
diagrammen krävs en mera reducerande miljö för att kvicksilversulfid skall förekomma. 
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Färger på laklösningar tyder på järn- och kopparsulfater vilka vid upplösning i vatten ger en 
blå-grön respektive blå färg. 
 
Det är av vikt att klargöra och bekräfta förekomstformer för kvicksilvret i stoftet. Stoftet är 
mycket komplext och olika former av kvicksilverföreningar som bildats i gasreningen från 
rostugnen kan möjligen förändras under lagring av stoftet. En förklaring till skillnaderna i 
utlakning av kvicksilver mellan månadsproverna kan vara att provet från 1994-05 innehåller 
en högre andel kvicksilversulfid eller andra relativt stabila föreningar som med tiden 
oxiderats. Enligt Huldén [20] anses inte kvicksilversulfid vara stabil i oxiderande miljöer och 
kan därmed oxideras i närvaron av luft. Kvicksilversulfid har enligt en rapport från 
Naturvårdsverket [5] låg löslighet i syrefri miljö. Lösligheten för kvicksilversulfid stiger vid 
höga pH-värden till följd av att mera lösliga komplex bildas. Sulfidjonerna kan oxideras av 
syre varvid sulfatjoner bildas och kvicksilvret frigörs. Lösligheten för kvicksilversulfid 
beräknas till mindre än 0,01 mg/1 under syrefria förhållanden. För oxiderande förhållanden 
har lösligheten beräknats till 31,5 mg/l. Kvicksilversulfidens löslighet beror även på halten av 
fri sulfid i lösning.  
 
Möjligheten finns att den lägre utlakningen från yngre provuttag kan bero på förändrade 
processtekniska förutsättningar vilka medför att olika kvicksilverföreningar erhålls i stoftet. 
Ingående material till rostugnen och även tillsatser som sulfidslam och skrot kan medföra 
förändringar i stoftets sammansättning. Vilka föreningar som bildas i gasreningssystemet för 
rostugnen beror enligt Samuelsson [17] på ingående ämnen, gasatmosfär och temperatur.  
 
Beroende på i vilken form kvicksilvret i stoftet i de yngre månadsproverna är bundet skulle 
möjligen det i dagsläget fallande stoftet inte medföra problem gällande kvicksilver inför 
deponering. Kvicksilvret i de yngre proverna i detta arbete kan anses tillräckligt stabilt för att 
klara kraven för deponi av farligt avfall i en deponi för farligt avfall förutsatt att resultaten 
från detta arbete är pålitligt. Istället förekommer problem att klara gränsvärden för andra 
ämnen som ingår i stoftet. Eventuell stabilisering av andra ämnen i stoftet måste i sådana fall 
utföras med en metod som inte medför förändrade förutsättningar för kvicksilvret och till följd 
av detta en ökad kvicksilverutlakning eller ökad utlakning av andra ämnen som ingår i stoftet 
och som har gränsvärden inför deponering.  
 
För äldre stoft som lakar ut höga halter kvicksilver men även arsenik och koppar gäller att 
stabiliseringsmetoden bör fungera på såväl kvicksilver som arsenik och koppar men även här 
krävs en stabilisering som undviker en alltför hög utlakning av andra ämnen i stoftet. 
 

5.5  Konstant pH-lakning  
Konstant pH-lakning av de två månadsproverna 1994-05 och 1998-05 (figur 4.5.8-4.5.9) visar 
tendensen för utlakning av kvicksilver, arsenik, järn, koppar, bly, antimon och vismut vid pH 
2, 4, 6, 8, 10 och 12. Generellt lakas kvicksilverhalter mycket nära noll procent vilket tyder på 
att förekomstformerna för kvicksilvret inte är speciellt lättlakade. Resultaten tyder inte på att 
pH-värdet har någon större inverkan på utlakningsstabiliteten för kvicksilver i månads-
proverna. En viss ökning av utlakningen uppvisas vid pH 6 och 8 för månadsprovet från 
1998-05. För kvicksilvret i månadsprovet från 1994-05 gäller att utlakningen är något högre 
vid låga pH. För månadsprovet från 1998-05 uppvisas den högsta utlakningen vid mera 
neutrala pH-värden (figur 4.5.1). Studeras utlakad kvicksilverhalt i laklösningar från den 
konstanta pH-lakningen stämmer resultaten inte riktigt överens med resultat från en studie 
utförd av Haishan [19] som via laktest med konstant pH visade att ett sulfidstabiliserat avfall 
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lakade högre mängder kvicksilver vid höga pH (pH > 10). Den mest effektiva kvicksilver-
stabiliseringen uppnås i studien vid ett pH-värde på 6. 
 
Studeras variationer i utlakning vid olika pH-värden för de analyserade ämnena, stämmer 
trenden för utlakningen av antimon, koppar, vismut, järn och bly relativt väl överens vid 
jämförelse mellan de två månadsproverna. Denna likhet i utlakningsstabilitet vid olika pH-
värden tyder på liknande förekomstformer för ämnena i de två månadsproverna. Arsenik-
utlakningen vid olika pH-värden skiljer sig mycket åt för de två månadsproverna. Provet från 
1994-05 uppvisar innehåll av betydligt mera svårlakat arsenikinnehåll än månadsprovet från 
1998-05. Möjligtvis innehåller månadsprovet från 1998-05 högre andel arsenik på den 
trevärda formen arseniter, As2O3, vilket bekräftas vid XRD-analysen av månadsprovet. Provet 
från 1994-05 innehåller möjligen högre andel femvärda arsenater som generellt betraktas som 
mera stabila än arseniterna. Arsenaterna förekommer enligt dominansdiagrammet (bilaga 4) 
vid mera oxiderande förhållanden. För bly syns en tydlig avvikelse med högre utlakning vid 
pH 10 för månadsprovet 1998-05. Studeras trenden för utlakning av bly är avvikelsen mycket 
troligt att betrakta som ett mätfel. (figur 4.5.2-4.5.7). 
 
Eventuellt kan reaktioner ske mellan stoft och tillförd H2SO4 eller NaOH som används för att 
hålla pH konstant under försöket vilket kan påverka resultaten. Möjligen kan hydroxider 
bildas. Enligt diagram med kvicksilverföreningar som funktion av pH och redoxpotential 
(figur 3.6.1) kan Hg(OH)2 bildas vid högre pH-värden. Metallhydroxider kan även bildas för 
järn och bly vid högre pH-värden.  
 
Sannolikt skulle en stabilisering underlättas av möjligheten att påträffa ett optimalt område 
där pH och redoxpotential samstämmer med låg utlakning för de ämnen i stoftet som har 
gränsvärden inför deponering. Studeras utlakningsstabiliteten för olika ämnen i stoftet vid de 
olika pH-värdena ligger lägsta nivå för utlakning av kvicksilver, koppar, antimon och även 
arsenik samt kvicksilver inom samma pH-områden, vilket eventuellt kan förenkla vid en 
stabilisering. Exempelvis är arsenik mera stabil som den femvärda formen arsenater vid olika 
pH-värden (bilaga 4). Dessa arsenater uppvisas i dominansdiagram vid mera oxiderande 
förhållanden vid låga pH-värden, men förekommer även vid mera reducerande förhållanden 
och höga pH-värden i vattenlösning (bilaga 4). För kvicksilversulfiden kräver stabiliteten 
mera reducerande betingelser och svagt surt till neutralt pH (figur 3.1.1). De olika 
förhållanden som krävs för stabilitet skapar ett konfliktförhållande, då syftet är att erhålla 
stabila former gällande såväl kvicksilver som arsenikinnehållet i stoftet.  
 

5.6  Stabiliseringsförsök 
Stabiliseringsförsöket visade sig vara mindre lyckat i avseendet att erhålla en stabil fast 
produkt. Det krossade materialet från stabiliseringsförsöket löste upp sig vid efterföljande 
skaktest. Stoftet är mycket fint och ger därmed en stor fri ytvidd, vilket bör medföra en högre 
utlakning. Enligt en rapport av Mroueh och Wahlström [12] är långvarig kemisk stabilitet, 
mekanisk hållfasthet och hög densitet egenskaper som påverkar bedömningen av det 
stabiliserade avfallet. De fysikaliska egenskaper som främst påverkar utlakningen är avfallets 
partikelstorlek och permeabilitet. Föroreningarna transporteras lättast ut i lakvattnet från 
partikelns yta. Därav är en liten partikel mest ogynnsam eftersom den har en stor fri ytvidd. 
Om avfallets permeabilitet är hög möjliggör detta en stor vattenkontakt vilket påskyndar 
utlakningen av föroreningar.  
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De stabiliserade produkterna härdar dåligt. Möjligen kan stoftets låga pH och/eller innehåll av 
olika ämnen störa härdandet av cement, Merit 5000 och gipsstrukturer. Enligt Huldén [20] 
finns en mängd substanser som påverkar cementprodukters stabilitet negativt. Kol, mjäla, 
lera, natrium, salter av arsenat, borat, fosfat och sulfid samt salter av koppar, bly, magnesium, 
tenn och zink är exempel på substanser som kan medföra en försämrad stabilitet. 
Cementpastan kan även med tiden sönderdelas av vatten som upplöser kalk. Speciellt 
allvarligt angriper syrahaltiga lösningar cementpastans porstruktur och löser upp 
byggstenarna. 
 
Cement och gips kräver en hög alkalinitet för att bilda och bibehålla en stabil produkt. Vid 
härdning av cementbaserade blandningar uppkommer enligt Mroueh och Wahlström [12] en 
matris som innehåller bl.a. kalciumhydroxider och kalciumsilikathydroxider vari ett flertal 
tungmetaller kan bindas. En ökad tillsats av Merit 5000 och gips/cement eller möjligen en 
förbehandling av materialet med kalk för att höja pH-värdet skulle kunna medföra att en 
härdande fast produkt bildas. Möjligen är det bättre vid slutförvaring om materialet är mera 
pH-neutralt eller basiskt med avseende på försurningsrisker i deponin.  
 
Betraktas stabiliseringstillsatsernas storlek i förhållande till stoftet i stabiliseringsförsöken 
skulle eventuellt en förändring av tillsatsmängden förbättra stabiliseringen vid försök 5, 6, 7, 
8. Det kan inte bedömas lämpligt att tillsätta större mängder kalkslam eller svavelkis i de fall 
där dessa tillsätts till stoftet i ett förhållande av 1:1. Ökade tillsatser medför en ökning av 
vikten/volymen på produkten som skall deponeras och en alltför stor ökning är inte godtagbar.  
 
Det faktum att den fysikaliska stabiliseringen av stoftet fungerar dåligt medför att den sänkta 
utlakningen tyder på en kemisk stabilisering av stoftets ämnesinnehåll. Sannolikt skulle en  
ytterligare förbättrad stabilisering av flertalet av de ämnen som ingår i rostugnsstoftet kunnat 
erhållas i de stabiliseringsalternativ där även en solid monolit bildats. Lämpligheten att krossa 
ned och skaktesta stabiliserade produkter där en solid monolit erhållits kan ifrågasättas. 
Möjligen kan andra laktester användas som passar bättre för denna typ av stabiliserade 
produkter.  
 
Viktiga aspekter vid val av en stabiliseringsmetod är utöver den stabiliserade avfallsprodukt-
ens stabilitet och beständighet även hanterbarhet och kostnader. Av stor betydelse för 
möjligheterna att genomföra en stabilisering i stor skala är att kostnaderna är acceptabla, 
vilket bedöms möjligt med metoder undersökta i detta arbete. Metoderna i detta arbete medför 
en enkel teknik och relativt billiga tillsatser. Volymökningen beror på packningsegenskaper 
för stoftet och tillsatserna, men även på mängden stabiliserande tillsatser. Arbets-
miljö/säkerhet vid behandling och hantering av stoftet är att betrakta som en mycket viktig 
aspekt. 
 
Då en potentiell stabiliseringstillsats påträffas, som uppvisar tillfredställande stabilisering av 
de ämnen som har gränsvärden inför deponering, är det betydelsefullt att utreda vilka former 
av kemiskt innehåll som uppkommer i den stabiliserade produkten.  
 

5.7  Skaktest på stabiliserad produkt 
För att mer rättvist kunna jämföra de två månadsprovernas utlakning av ämnen vid de olika 
stabiliseringsalternativen betraktas den procentuella utlakningen (figur 4.7.1-4.7.2). Den 
procentuella utlakningen gällande kvicksilver är mycket låg från samtliga stabiliserings-
alternativ. Mycket talar för att pH-värdet är av största betydelse för utlakningsstabiliteten. 
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Jämförs utlakade halter för de analyserade ämnena i laklösningar från skaktestet på de 
stabiliserade månadsproverna med utlakade halter vid den konstanta pH-lakningen 
åskådliggörs en tydlig samstämmighet gällande pH-beroendet för utlakningen. Utlakningen 
för respektive ämne från de stabiliserade proverna vid de pH-värden som råder 
överensstämmer med utlakningen vid motsvarande pH-värden vid den konstanta pH-
lakningen. Likheterna gällande utlakningen vid olika pH-värden indikerar att det inte är de 
specifika stabiliseringsmetoderna som ger den kraftigt sänkta utlakningen för vissa av 
ämnena, utan att utlakningen huvudsakligen styrs av pH-värdet.  
 
För samtliga ämnen överensstämmer utlakningen från skaktestet på det ursprungliga stoftet, 
dvs. icke stabiliserat stoft, med prov 1 från stabiliseringsförsöket där ingen stabiliserande 
tillsats gjorts. Detta tyder på att ingen direkt ökning av utlakningen skett vid vattentillsats och 
en veckas stabiliseringstid.  
 
De procentuella utlakade halterna för respektive stabiliseringsalternativ undersöks i avseendet 
att hitta en metod för stabilisering som fungerar bra för samtliga ämnen med gränsvärden i de 
båda månadsproverna. Studeras utlakningen av kvicksilver erhålls samma låga procentuella 
utlakning vid stabiliseringsalternativ 6 för de båda månadsproverna. I stabiliseringsalternativ 
6 är pH-värdet det högsta uppnådda och tillsatsen är Merit 5000 och cement. Även de övriga 
ämnena som fordrar stabilisering inför en kommande deponering uppvisar goda 
förutsättningar vid detta alternativ (figur 4.7.3-4.7.12). 
 
Den procentuella utlakningen av koppar, järn, bly, arsenik och kvicksilver från månadsprovet 
1994-05 är mycket låg i stabiliseringsalternativ 6, 7, och 8. Detta är de alternativ där Merit 
5000 och cement eller gips tillförts och högst pH uppnås. För månadsprovet från 1998-05 
tydliggörs antagandet att pH värdet är av yttersta intresse gällande stabiliteten. För koppar, 
järn, bly och arsenik gäller även här att utlakningen är lägst för prover med högst pH. Högsta 
pH-värden för månadsprovet från 1998-05 uppnås i detta fall i stabiliseringsalternativ 6, 7, 8, 
där tillsatsen är Merit 5000 och cement eller gips, men även alternativ 9, vilket är stabiliserat 
med kalkslam och här har ett högre pH än motsvarande för månadsprov från  1994-05. I detta 
fall beter sig emellertid kvicksilvret annorlunda jämfört med provet från 1994-05. 
Kvicksilvret i månadsprovet från 1998-05 lakar generellt ut mycket låga halter vid samtliga 
stabiliseringsalternativ. Högst utlakning erhålls från prover med mest neutralt pH dvs. prov 7 
och 9. Vismut och antimon lakar från båda månadsproverna ut lägst halter från stabiliserings-
alternativ 1, där ingen stabiliserande tillsats gjorts. Resultaten från skaktestet efter 
stabiliseringsförsöket bidrar till uppfattningen att kvicksilvret men även arseniken 
förekommer i olika former i de två månadsproverna (figur 4.7.3-4.7.12).  
 
Stabiliseringsalternativen med Merit 5000 och cement eller gips sänker genomgående 
utlakningen på flera av de analyserade ämnena i de båda månadsproverna. Om den 
stabiliserande effekten är en påföljd av stabilisatets specifika innehåll och stabiliserande 
förmåga skulle detta eventuellt vara en metod att utreda vidare. Potentialen finns att 
stabiliseringen skulle uppvisa ytterligare stabiliserande effekt om en solid matris erhölls. 
 
Resultatet från tidigare laborativa tester visar att den Merit 5000 har en hög (nära 100 %) 
sorptionskapacitet för Cd, Cu, Pb och Zn vid pH > 5 [23]. Stabiliseringsförsök utförda av 
Kemakta Konsult AB [25], där stabiliseringstillsatserna bestod av lika delar snabbcement och 
slagg (Merit 5000) visar att bindningen till stabilisatet uppges vara särskilt stark för 
kvicksilver, bly och krom.  
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Eventuellt bildas metallhydroxider vid stabiliseringen med Merit 5000 och cement eller gips 
som stabiliseringstillsatser. Vid stabilisering med cementbaserade blandningar kan enligt 
Mroueh och Wahlström [12] tungmetaller bindas som hydroxider, karbonater och sulfater. För 
koppar kan oxider bildas vid högre pH-värden. Utlakningsminimum för de flesta metall-
hydroxiderna, kvicksilver undantaget, ligger inom pH intervallet 7,5-11 (figur 3.9.1). 
Möjligheten att metallhydroxider bildas vid högre pH-värden även vid laktestet med konstant 
pH skulle kunna förklara överensstämmelsen för utlakningsstabiliteten från laktesterna. Enligt 
dominansdiagram (bilaga 4) kan hydroxider bildas vid högre pH-värden för järn, bly, och 
möjligen, men mindre troligt, även för kvicksilver. Enligt Svensson [26] bildar kvicksilver 
sannolikt inte någon hydroxid vid cementstabilisering och höga pH-värden utan istället mera 
löslig kvicksilveroxid.  
 
Cement, Merit 5000 och kalkslam kan betraktas som mindre lämpligt för stabilisering av 
kvicksilver i form av kvicksilversulfid pga. höga pH-värden. Ofta ligger porvattnets pH vid 
cement som stabiliseringstillsats mellan 10-12, vilket kan öka tendensen för utlakning av 
kvicksilver [12]. Vilket pH som kan vara lämpligt vid stabiliseringen beror på hur kvicksilvret 
föreligger samt stabiliseringen av övriga ämnen. Stabilisering utförs därför även med 
gipstillsats, eftersom gipsmatriser ger ett lägre och på så sätt mera lämpligt pH för 
kvicksilversulfid. Vid det fall att större delen av materialet består av kvicksilversulfid kan 
denna möjligen behållas vid sitt optimala pH, som uppges vara ungefär 6 eftersom gips har ett 
pH-värde på 6-7. Högre pH-värden än 9 uppnås inte vid stabiliseringsförsök i detta arbete. 
 
Den sänkta utlakningen gällande kvicksilver från båda månadsproverna som kan skönjas i 
stabiliseringsalternativen 2, 3, 4, och 5 där stabiliseringstillsatserna inte medfört någon 
höjning av pH-värdet tyder på att svavelkisen bidrar till någon form av stabiliserande effekt. 
Beräkningsmodeller i en rapport från Naturvårdsverket tyder på att en stabilisering av 
lättlösliga former av kvicksilver i tvåvärd form med tillsats av svavelkis kan fungera. 
Svavelkis bedöms utifrån dessa beräkningar kunna tillsättas i överskott utan någon negativ 
inverkan på kvicksilversulfid [5]. Beräkningar där kvicksilverinnehållande avfall utsätts för 
syrehaltigt vatten visar på möjligheter för svavelkis att fungera som redoxbuffert. Tidigare 
experiment utförda av Lindqvist och Xiao [29] visar att kontakttider av storleksordningen 
veckor-månader fordras för att reaktionerna ska äga rum. Möjligen kan en mer effektiv 
kontakt mellan avfall och stabiliseringsmaterial åstadkommas om blandning sker i kvarn eller 
knådare. I stabiliseringsförsök 2, 3 och 4 där endast svavelkis tillsätts skulle eventuellt 
resultaten förbättras om stabiliseringstiden förlängdes och materialen erhöll en konstant 
omrörning under denna tid. Även andra ämnen än kvicksilver i stoftet är i behov av 
stabiliserande åtgärder inför en deponering. Om hänsyn tas även till dessa övriga ämnen i 
stoftet som kräver stabilisering bör stabiliseringsmetoden med svavelkistillsats förkastas 
eftersom den inte tycks medföra någon betydande stabiliseringseffekt på övriga ämnen i 
stoftet.  
 
Kalkslamtillsatser fungerar inte tillfredställande men övervägande bättre i stabiliserings-
alternativ 9 där tillsatsen var dubbelt så stor som i alternativ 10. För månadsprovet från 1998-
05, där pH-värdet höjs mera än vid motsvarande prov från 1994-05, fungerar stabiliseringen 
bättre för flera ämnen, dock inte kvicksilver. För kvicksilvret är utlakningen för månadsprovet 
från 1998-05 lägre från stabiliseringsalternativet med lägre andel kalkslam, möjligen till följd 
av provets lägre pH. För månadsprovet från 1998-05 var pH ungefär 3,7 vid stabiliserings-
alternativ 9 med en lägre kalkslamstillsats. Motsvarande stabiliseringsalternativ 10, med 
högre andel kalkslam gav pH 5,6. Som jämförelse kan nämnas att den maximala utlakningen 
från månadsprovet 1998-05 vid den konstanta pH-lakningen var vid neutralt pH-värde. 

35 



Kapitel 5 – Diskussion och slutsatser 

Vid jämförelse av utlakade halter i mg/kg, från skaktest på det stabiliserade stoftet med 
gränsvärdet för farligt avfall i en deponi för farligt avfall (bilaga 1) åskådliggörs att de 
utlakade halterna gällande kvicksilver i stoftet från månadsuttaget 1994-05 ligger under 
gränsvärdet på 2 mg/kg för stabiliseringsförsök 7, 8 och 9. Månadsuttaget 1998-05 ligger 
under gränsvärdet för utlakning avseende kvicksilver i stabiliseringsförsök 2, 3, 5, och 10. 
Prov nummer 1, 1998-05, som inte stabiliserats ligger även detta under gränsvärdet för 
kvicksilver. Arsenik överskrider gränsvärdet på 25 mg/kg i samtliga prover både gällande 
månadsprovet från 1994-05 och 1998-05. Utlakningen av koppar för prov från 1994-05 ligger 
under gränsvärdet på 100 mg/kg för stabiliserade prov 6 och 7. Kopparutlakningen för prover 
från 1998-05 ligger under gränsvärdet i prov 6, 7, 8 och 9. För bly är utlakningen under 
gränsvärdet på 50 mg/kg för både månadsprovet från 1994-05 och 1998-05. Antimon klarar 
gränsvärdet på 5 mg/kg för samtliga av proverna från 1994-05 bortsett från prov 6 och 10. 
Utlakningen av antimon för prov från 1998-05 är under gränsvärdet utom gällande prov 6, 7 
och 9.  
 
Stabiliseringstillsatserna bidrar med en utspädningseffekt till vilken hänsyn bör tas. 
Förhållanden för stabiliseringstillsatserna mot avfallet är 25 %, 50 % och i vissa fall 100 %. 
Somliga tillsatser tillför även vissa av de ämnen som avses stabiliseras [7, 8, 9], (bilaga 5 och 
7), vilket kan medverka i en förhöjd utlakning från stabiliserade prover med dessa tillsatser. 
 

5.8  Validitet och reliabilitet 
Antal prover och storleken på proverna som använts vid försöken i detta examensarbete kan 
betraktas som få och små. Månadsproverna som använts innehåller vardera ungefär 100-150 g 
rostugnsstoft. Provmängden vid försöken blev därmed mycket liten (3-10 g). Små prover kan 
ge missvisande resultat och sannolikheten att de kan anses som representativa för den stora 
mängd stoft som finns lagrad är mera tveksamt. 
 
Tiden för stabiliseringen är att betrakta som kort (endast en vecka). Liknande stabiliserings-
försök som genomförts rekommenderar stabiliseringstider på minst 4-8 veckor beroende på 
tillsatt stabilisat. Längre stabiliseringstid skulle eventuellt medföra en förbättrad stabilitet och 
därmed bidra till ytterligare sänkt utlakning av ämnen från stoftet.  
 
De stabiliserade produkterna som avser bilda en fast monolitiskt produkt härdar ej bra. 
Stabiliseringsalternativen med Merit 5000 och cement eller gips samt även det alternativ där 
svavelkis och gips tillförts stoftet skulle möjligen erhållit ytterligare sänkt utlakning om 
produkterna härdat ordentligt.  
 
Avfallsmaterialet liksom de tillsatsmaterial som användes vid tester och stabiliseringsförsök i 
detta arbete är av "teknisk kvalitet", dvs. de använda materialen är det avfall och de tillsats-
ämnen som kan komma ifråga vid en storskalig stabilisering. Avfallsmaterialet, men även 
vissa tillsatser, innehåller en mängd olika ämnen. Somliga tillsatser tillför även vissa av de 
ämnen som avses stabiliseras vilket kan medverka i en förhöjd utlakning från stabiliserade 
prover med dessa tillsatser. Resultaten kan därför förväntas ge avvikelser från resultat av mera 
renodlade försök där enskilda förlopp studeras.  
 
Stabiliseringstillsatserna bidrar med en utspädningseffekt till vilken hänsyn bör tas. 
Förhållanden för stabiliseringstillsatsernas vikt mot avfallet är 25 %, 50 % och i vissa fall 100 
%.  
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För att verifiera resultaten från arbetet, i ett försök att utreda förekomstformer i stoftet, 
jämförs resultaten med teoretiska modeller och förlopp samt tidigare utförda undersökningar. 
Beräkningsmodeller och diagram som refereras i teoristudien ger ingen komplett beskrivning 
av verkligheten. De praktiska resultaten och modeller/teorier kan därför skilja sig åt. 
Försökens värde som underlag vid bedömning av stabiliseringsteknikers potential och 
beständighet över tiden ökar om samstämmighet råder mellan teori och praktik.  
 
Arbetet tillstår inte någon ingående analys av mekanismerna bakom de observerade resultaten 
från utförda analyser, laktester och stabiliseringsförsök. Rekommendation av lämplig teknik 
inför beslut om stabilisering av farligt avfall bör baseras på en kombination av praktisk 
erfarenhet såväl som teoretiska bedömningar. Tillförlitligheten hos försöksresultaten kan ökas 
genom kalibrering och validering mot beräkningsmodeller och termodynamiska data.  
 
Lämpligheten gällande de lakmetoder som används i arbetet kan ifrågasättas. Olika laktesters 
användbarhet varierar beroende på avfallet och hur avfallet skall slutförvaras. Skaktest PrEN 
12457-2 som används både före och efter stabiliseringen av stoftet för att beskriva avfallets 
utlakningsbenägenhet ger eventuellt en uppfattning om hur denna förändras före jämfört med 
efter stabilisering. Testet medger ingen tolkning om utlakning av ämnen ur materialet över en 
kort eller lång tidsperiod. Eventuellt kan syre skakas in i vattnet och i testet tillsätts en större 
mängd vatten i förhållande 10:1 till avfallet. Frågan är om det kan anses godtagbart att 
använda detta test och därefter jämföra utlakningen med de gränsvärden som finns inför 
deponering? 
 
Skaktestet prEN 12457-2 kan beskrivas som ett ”indikatortest” vilket kan nyttjas för att följa 
förändrade utlakningsegenskaper i avfallet och anses lämpligen användas i kombination med 
kolonntest PrEN 14405. Kolonntestet är ett perkolationstest som uppges efterlikna naturlig 
utlakning. Testet beskriver utlakningsförloppet både på kort och på medellång sikt. 
Kolonntestet skulle möjligen även bättre beskriva förhållanden i slutförvaret men på grund av 
avfallsmaterialets fysikaliska egenskaper ansågs perkolationstestet inte fungera.  
 
Vid den konstanta pH-lakningen som användes vid detta arbete kan avfallsmaterialet 
eventuellt reagera med tillsatserna som avser justera pH-värdet.  
 
Laktest på det stabiliserade avfallet i detta arbete utförs med skaktestet prEN 12457-2, där det 
stabiliserade materialet krossas ned till 1-5 mm och därefter skaktestas. Detta test kan 
möjligen betraktas som ett mindre lämpligt alternativ för att beskriva stabiliseringens 
effektivitet. Vid de stabiliseringsalternativ där den stabiliserade produkten är i form av ett 
monolitiskt material kan standardtestet NEN 7345 vara en bättre metod. Vid laktestet NEN 
7345 sker nedsänkning av monoliten i ett vattenbad och lakning med kontinuerliga uttag av 
laklösning under 64 dagar.  
 

5.9  Slutsatser 
På grund av det inkonsekventa beteendet hos kvicksilvret i rostugnsstoftet vid de laktester 
som utförts i detta examensarbete kan inte någon specifik metod för stabilisering 
rekommenderas. Stoftet är mycket komplext och tydligt är att variationerna i stoftets 
sammansättning gällande kvicksilver och arsenik medför komplikationer vid stabiliserings-
försök. Arbetet har på många punkter väckt fler frågor än det har givit svar. 
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Resultaten tyder på att kvicksilvret i stoftet inte är speciellt lättlakat. Lakbarheten beräknad i 
procent av det totala kvicksilverinnehållet kan inte betraktas som hög. Som högst är halten 
utlakad kvicksilver ungefär 6 vikt-%. Tendensen för utlakningen av kvicksilver tyder på att 
yngre månadsprover lakar ut mindre kvicksilver än äldre prover. Kvicksilverinnehållet i 
stoftet är emellertid så pass högt att det äldsta månadsprovet som studerades. Trots den låga 
procentuella utlakningen, lakar ut kvicksilverhalter långt över gränsvärdet. Enligt resultaten 
från utförda laktester föreligger kvicksilvret i stoftet till övervägande del i en relativt stabil 
form, troligen som HgS.  
 
Det visar sig vara komplicerat att stabilisera kvicksilvret i stoftet. Stabiliseringsförsöken 
åskådliggör skiljda resultat för de olika månadsproverna gällande utlakningsstabilitet. 
Resultaten från laktest med konstant pH utfört på stoftet tyder på att pH-värdet påverkar 
utlakningen av kvicksilver mycket lite. Utlakningen för respektive ämne vid skaktest på de 
stabiliserade proverna visar sig överensstämma med utlakningen vid motsvarande pH-värden 
vid den konstanta pH-lakningen. Likheterna gällande utlakningen vid olika pH-värden väcker 
frågan om det händelsevis inte är stabiliseringstillsatserna som ger den kraftigt sänkta 
utlakningen för vissa av ämnena i stoftet utan att utlakningen huvudsakligen styrs av pH-
värdet. Stabilisering av kvicksilvret i rostugnsstoftet försvåras ytterligare av det faktum att 
även andra ämnen som arsenik och koppar lakar över sina gränsvärden, vilket tyder på att 
även dessa bör genomgå en stabilisering inför en eventuell deponering.  
 
Stoftet bör utsättas för vidare undersökningar för att utreda huruvida de resultat som 
framkommit vid detta arbete överensstämmer med utökade laktester på fler stoftprover och 
med en större provmängd.  
 

5.10  Förslag på fortsatt arbete 
Uttag och laktester på fler och större provmängder kan utföras för att se om lakbarheten för 
olika ämnen överensstämmer. Det är viktigt att utreda om trenden för utlakning som uppvisas 
i detta arbete är korrekt. Kompletterande undersökningar av stoftet med andra analys-
instrument/metoder skulle eventuellt kunna tillföra ytterligare information om variationer och 
sammansättning på stoftet. Löslighetsberäkningar vid olika pH-värden kan eventuellt tillföra 
information om vilka typer av föreningar som ingår i stoftet. 
 
Vidare skulle det vara intressant att under en längre tidsperiod undersöka fallande stoft för att 
se på variationer och samband för utlakningstendenser. Vid en fortsatt utredning bör även 
hänsyn tas till övriga ämnen som har gränsvärden inför deponering. Vid det fall att 
utlakningen av kvicksilver är stabil under gränsvärdet för fallande stoft krävs eventuellt en 
stabilisering av arsenik, koppar etc. En eventuell stabilisering av andra ämnen än kvicksilver 
får emellertid inte påverka kvicksilvrets stabilitet negativt. 
 
Förslagsvis kan en utredning av processtekniska förklaringar på utlakningsfenomenet utföras. 
Stämmer trenden för utlakningen som påvisar att kvicksilvret i yngre månadsprover lakar 
mindre skulle detta vara intressant att utreda även genom att studera processtekniska 
förändringar för de olika månadsproverna. Större förändringar i sammansättningen på stoftet 
kan möjligen härröras till processtekniska förändringar och eventuella sulfidslam- och skrot-
tillsatser. Av intresse vore även att utreda ingående material och förhållanden som tryck och 
temperatur i gasreningssystemet. Möjligen skulle termodynamiska beräkningar på gasrenings-
systemet kunna bidra med indikationer om vilka föreningar som bildas i stoftet. Dessa kan 
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utföras för att om möjligt styra bildandet av mera stabila kvicksilverföreningar redan i 
gasreningssystemet.  
 
Vidare tester bör genomföras med stabiliseringsmetoder som kan anses lämpliga. Möjligen 
kan ytterligare försök göras på de metoder som använts vid detta arbete, men med längre 
stabiliseringstid, bättre omrörning och utprovning av material och tillsatsmängder för att 
erhålla en fast monolit i de fall där detta är möjligt. 
 
Utredning av mekanismer och reaktionskinetik samt framtagande av teknisk metodik för 
stabiliseringsförfarandet kan lämpligen utföras innan ett val av en lämplig metod för 
kemisk stabilisering av stoftet görs. Utförligare tester bör genomföras på stabiliserat 
material för att utreda innehållet med avseende på hur kvicksilver och andra miljöskadliga 
ämnen i stoftet binds. Resultat från löslighetsberäkningar skulle i vissa fall kunna bidra med 
en indikation om riktningen mot vilken de gällande termodynamiska förloppen strävar. Även 
påverkan på kvicksilvrets ångtryck vid olika stabiliseringsalternativ bör utredas vid fortsatta 
studier. Efterkontroller på försök utförda för att stabilisera avfallsmaterial bör utföras för att 
verifiera att stabiliseringen inte efter en tid ger en omvänd utlakning eller sönderfall etc. 
 
Andra laktester kan användas som bättre beskriver utlakningsbenägenheten hos stoftet. Även 
för stabiliserade produkter bidrar andra laktester möjligen till en ökad information om 
utlakningen från det stabiliserade avfallet både på kort såväl som på längre sikt. Eventuellt 
kan även andra laktester vara mera passande, beroende på hur avfallet stabiliserats och hur 
deponin för avfallet utformats.  
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  Sida 1(1) 

Bilaga 1 - Gränsvärden för deponier för farligt avfall 
 
Följande tabell är hämtad från Naturvårdsverket [13] 
 
Beståndsdel  c0 (L/S = 0,1 l/kg)  L/S = 10 l/kg 
 mg/l mg/kg torrsubstans 
Arsenik  3  25 
Barium  60  300 
Kadmium  1,7  5 
Krom total  15  70 
Koppar  60  100 
Kvicksilver  0,3  2 
Molybden  10  30 
Nickel  12  40 
Bly  15  50 
Antimon  1  5 
Selen  3  7 
Zink  60  200 
Klorid  15000  25000 
Fluorid  120  500 
Sulfat  17000 50000 
DOC (*)  320  1000 
Torrsubstans för  
lösta ämnen (**) 

- 100000 

 
(*) Om avfallet överskrider dessa gränsvärden för löst organiskt kol (DOC) vid dess 
egna pH-värde kan det alternativt provas vid L/S = 10 l/kg och pH mellan 7,5 och 8,0. 
Avfallet kan anses uppfylla mottagningskriterierna för DOC om resultaten av denna 
undersökning inte överskrider 1000 mg/kg. (Ett förslag till en metod utgående från 
prCEN/TS 14429 finns tillgängligt). 
 
(**) Värdet för torrsubstans för lösta ämnen kan användas som alternativ till värdena 
för sulfat och klorid. 
 

 



    Sida 1(3) 

Bilaga 2 - Karaktärisering av deponimaterial (rostugnstoft) 
 
Följande tabell är hämtat ur Johansson [2] 

KARAKTÄRISERING AV DEPONIMATERIAL

Materialbenämning Rostugnsstoft ,hög As-halt , t i l l  och med 1993 1  
-  alternativ benämning Råarsenik , fallande 

Lagringsplats Silo 
Materialmängd - lagrad  3000 (ton t.v.) 
       - fallande  2000 ( ton t.v. / år) ( till och med 1993 ) 

FYSIKALISKA EGENSKAPER

Kompaktdensitet 3.9 ton/m3 
Skrymdensitet 0.73 ton/m3 (<1 XH2O ) 
Maximal torrdensitet 2.13 ton/m3 (*) 
Optimal vattenalt 10 vikts-%( av våtvikt) (*) 
Partikelstorlek 99.4 % < 4 5  u m  '  
Specifik yta 35500 m2/cm3

Rasvinkel  42 grader (metod 3 , < 1  % H2O ) 
Konsistens Fast 
Damningsbenägenhet Dammnde  

KEMISKA EGENSKAPER OCH SAMMANSÄTTNING

H20-halt < 1  vikts% ( av våtvikt) 
H2SO4-halt 0.1 % 
Hygroskopicitet 17 viktsökning i  % ( vid 100 %  rel. fuktighet) 
Svavelhalt  1.4 % 
 

 Cu Zn Pb As Cd Hg Se 
Metallinnehåll 
(%) 0.12 0.02 0.02 68.9  <0.001 0.15 <0.005 

 
 
LAKNINGSEGENSKAPER
Typ av lakning (ENA/ULP)  ENA 
pH i lakvattnet 2.3 vid L/S=1 3.7 vid L/S=16 

 

 Cu Zn Pb As Cd Hg Se 
Lakv.halt vid L/S=1 
(mg/l) 582 578 4.1 14100 4.80 172 <0,5 

Lakv.halt vid L/S=16 
(mg/l) 3.77 4.40 0.008 6420 0.014 0.005 < 0 . 5  

Totalt utlakad andel (%) 69.8 100 2.5 21.9 (>65) 9.0 (<16) 

 

ÖVRIGT
Deponiklass 4 

 
( * )  = uppmätt på rostugnsstoft med arsenikhalten 43.8 %. 
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KARAKTÄRISERING AV DEPONIMATERIAL

Materialbenämning Rostugnsstoft , låg As-halt , f r å n  o c h  m e d  1994 
-  alternativ benämning Råarsenik , låg bädd 

Lagringsplats  
Materialmängd - lagrad  0 (ton t.v.) 
       - fallande  500 ( ton t.v. / år) ( från och med 1994 ) 

FYSIKALISKA EGENSKAPER

Kompaktdensitet 3.2 ton/m3 
Skrymdensitet 1,36 ton/m3 (<1 XH2O ) 
Maximal torrdensitet 2.13 ton/m3 (*) 
Optimal vattenalt 10 vikts-%( av våtvikt) (*) 
Partikelstorlek 96,2 % < 4 5  u m  '  
Specifik yta  cm2/cm3

Rasvinkel  34 grader (metod 3 , < 1  % H2O ) 
Konsistens Fast 
Damningsbenägenhet Dammande  

KEMISKA EGENSKAPER OCH SAMMANSÄTTNING

H20-halt < 1  vikts% ( av våtvikt) 
H2SO4-halt 3,4 % 
Hygroskopicitet 20 viktsökning i  % ( vid 100 %  rel. fuktighet) 
 

 Cu Zn Pb As Cd Hg Se Sb 
Metallinnehåll 
(%) 5.62 1.11 1.00 23.1  0.004 0.42 0.019 0.28 

 
 
LAKNINGSEGENSKAPER
Typ av lakning (ENA/ULP)  ENA 
pH i lakvattnet 1.2 vid L/S=1 2.4 vid L/S=16 

 

 Cu Zn Pb As Cd Hg Se 
Lakv.halt vid L/S=1 
(mg/l) 9069 1357 75,0 12000 13,2 2650 1,0 

Lakv.halt vid L/S=16 
(mg/l) 416 58,6 3,9 881 0,37 46 < 0 . 5  

Totalt utlakad andel (%) 25,8 19,0 1,2 9,6 47,3 95,3 <4,2 

 

ÖVRIGT
Deponiklass 4 

 
( * )  = uppmätt på rostugnsstoft med arsenikhalten 43.8 %. 
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KARAKTÄRISERING AV DEPONIMATERIAL

Materialbenämning Rostugnsstoft , före 1975 
-  alternativ benämning  

Lagringsplats silo 
Materialmängd - lagrad  4500 (ton t.v.) 
       - fallande  0 ( ton t.v. / år) ( från och med 1994 ) 

FYSIKALISKA EGENSKAPER

Kompaktdensitet 3.1 ton/m3 
Skrymdensitet 1,33/1,26 ton/m3 (<1 XH2O ) 
Maximal torrdensitet 1.58 ton/m3 (*) 
Optimal vattenalt 22 vikts-%( av våtvikt) (*) 
Partikelstorlek 39.0 % < 4 5  u m  '  
Specifik yta 6150 cm2/cm3

Rasvinkel   grader (metod 3 , < 1  % H2O ) 
Konsistens Fast 
Damningsbenägenhet ej dammande  

KEMISKA EGENSKAPER OCH SAMMANSÄTTNING

H20-halt 2 5 - 3 0  vikts% ( av våtvikt) 
H2SO4-halt 2.7 % 
Hygroskopicitet 18 viktsökning i  % ( vid 100 %  rel. fuktighet) 
Svavelhalt 11 % 
 

 Cu Zn Pb As Cd Hg Sb 
Metallinnehåll 
(%) 6,2 3,23 4,2 17,4 0,019 0,76 0.43 

 
 
LAKNINGSEGENSKAPER
Typ av lakning (ENA/ULP)  ENA 
pH i lakvattnet 1.6 vid L/S=1 2.4 vid L/S=16 

 

 Cu Zn Pb As Cd Hg Sb 
Lakv.halt vid L/S=1 
(mg/l) 24700 7620 7,28 10900 36,7 0,0004 12,0 

Lakv.halt vid L/S=16 
(mg/l) 548 157 3,59 2670 0,45 0,0004 0 , 7  

Totalt utlakad andel (%) 67,4 36,7 0,14 30,2 13,3 0,0000 0,84 

 

ÖVRIGT
Deponiklass 4 
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Bilaga 3 – Gasreningssystemet efter rostningsprocessen 
 
Följande bild är hämtat ur Samuelsson [15] 
 

Rostugn, T=800oC 

Cyklonbatteri 
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Bilaga 4 – Dominansdiagram 
 
Diagrammen är hämtade ur kurslitteratur (kompendium) ”Diagram till reaktionslära” Luleå 
Tekniska Universitet 
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Bilaga 5 – Analys av svavelkis 
 
ELEMENT  SAMPLE  Pyrite Svavelkis 
 
TS % 99,5 
SiO2 % TS 13,7 
AI2O3 % TS 4,04 
CaO % TS 1,31 
Fe2O3 % TS  8,22 5,74934 Fe  Ny analys Fe 34%  
K2O % TS 1,21 
MgO % TS 0,597 
MnO % TS 0,13 
N a2O % TS  0,522 
P2O5 % TS 0,0927 
TiO2 % TS 0,211 
Summa       % TS 30 
LOI % TS 23,9 
As mg/kg TS 45,2 
Ba mg/kg TS 3120 
Be mg/kg TS <0.6 
Co mg/kg TS 0,629 
Co mg/kg TS 749 
Cr mg/kg TS 26,7 
Cu mg/kg TS 927 
Hg mg/kg TS 0,607 
La mg/kg TS 22,9 
Mo mg/kg TS <6 
Nb mg/kg TS <6 
Ni mg/kg TS 144 
Pb mg/kg TS 8,64 
S mg/kg TS 388000 
Sc mg/kg TS 5,71 
Sn mg/kg TS <20 
Sr mg/kg TS 196 
V mg/kg TS 50,7 
W mg/kg TS <60 
Y mg/kg TS 7,57 
Zn mg/kg TS 78,8 
Zr mg/kg TS 50,4 
 

 



  Sida 1(2)   Sida 1(2) 

 

Bilaga 6 – Partikelstorleksfördelning svavelkis 
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Slam vid 
pumpning 
av norra 
dammen

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2001-05-22
Labnr 1147520 1173357 1198239 1223244 1247093 1269992 1291502 1239336

Cu % 0,032 0,013 0,012 0,012 0,016 0,015 0,010
Zn % 1,08 1,01 0,76 0,73 1,25 1,45 1,02
Pb % 0,031 0,021 0,018 0,010 0,046 0,041 0,047
Sb % 0,016
As % 0,037 0,041 0,037 0,038 0,047 0,12 0,15
Se % 0,008
S % 16,7 12,9 13,0 11,8
Cd % 0,007 0,003 0,002 0,001 0,003 0,006 0,006
CO3 % 5,2 5,6 5,3 5,0
Hg 0,0026 0,0046
Ca 27,7
CaO 9,4
F 2,5
SO4 21,8
Neutralisationspot 102,3
Neutralisationspot 470,5
S-potential 368,2

Röntgendiffraktion

Årsprov slam i kalkfällt vatten till norra dammen

% 0,0037 0,0021 0,0014 0,0062 0,0026
%
%
% 1,19
%

ential netto kg CC/t
ential brutto kg CC/t

kg CC/t

CaSO3·½H2O
CaF2

Bilaga 7 – Analyser av kalkslam 
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Bilaga 8 – Analyser av månadsprover på rostugnsstoft 
 
STOFT FR EGR 1 AVD 11-12 STEG 2 MÅN.PROV                                         
Prov- Cu Fe Pb Bi Sb As Se Clx H2SO4 Hg Na SO4 S Sulfid-S Zn F Mg Al Mn Mo O         NH3-N     Br        Si Se/Hg Hg/Cu Fe/Cu 
märk % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %/ %/ %/ 
94-01 5,9 11,5 1,3 0,011 0,37 21,1   1,7 7,2 0,2               1,22 1,95 
94-02 11,3 13,9 3,9 0,014 0,23 12,5   0,8 4,4 0,2               0,39 1,23 
94-03 4,6 8,9 1,1 0,004 0,66 46,6   0,5 3,2 0,1               0,70 1,94 
94-04 10,0 16,9 1,5 0,012 0,38 19,5   0,4 4,1 0,2               0,41 1,69 
94-05 10,9 16,1 1,5 0,015 0,13 6,0   2,3 4,5 0,2               0,41 1,48 
94-06 4,9 8,3 0,7 0,004 0,32 45,1   1,0 2,6 0,3               0,53 1,70 
94-07 4,2 8,2 0,7 0,006 0,30 48,3   0,6 2,4 0,2               0,59 1,98 
94-08 10,1 16,2 0,8 0,010 0,11 19,6   1,1 2,6 0,1               0,26 1,60 
94-09 11,8 20,1 1,8 0,014 0,11 6,2   0,9 5,3 0,1               0,45 1,70 
94-10 16,1 24,2 2,4 0,015 0,20 9,2   1,1 3,0 0,2               0,18 1,50 
94-11 8,0 15,0 0,9 0,007 0,21 41,1   0,2 2,3 0,0               0,29 1,88 
94-12 5,7 10,0 0,6 0,006 0,38 39,7   0,2 3,3 0,1               0,58 1,75 
95-01 5,1 8,1 0,6 0,007 0,52 49,0   0,7 2,9 0,1               0,57 1,59 
95-02 11,7 16,5 1,4 0,012 0,34 18,7   0,4 5,9 0,1               0,50 1,41 
95-03 12,6 15,0 1,4 0,017 0,14 1,2   1,6 8,7 0,2               0,69 1,19 
95-04 12,3 18,7 1,5 0,016 0,08 0,6   1,5 4,9 0,2               0,40 1,52 
95-05 3,9 6,1 0,3 0,004 0,62 52,0   1,0 2,5 0,1               0,63 1,55 
95-06 5,9 11,6 0,8 0,007 0,28 19,7   1,9 6,9 0,1               1,17 1,97 
95-07 15,9 21,5 1,4 0,018 0,09 3,5   0,7 4,2 0,6               0,26 1,35 
95-08 18,5 24,0 0,9 0,018 0,08 0,6   0,4 2,6 0,3               0,14 1,30 
95-09 16,2 22,4 1,2 0,020 0,10 0,2   1,0 3,6 0,3               0,22 1,38 
95-10 10,0 16,4 1,4 0,014 0,25 17,2   0,4 4,8 0,2               0,48 1,64 
95-11 13,3 22,9 2,2 0,013 0,29 13,2   0,3 3,3 0,3               0,25 1,72 
95-12 16,6 29,0 2,8 0,024 0,17 1,2   0,2 4,8 0,2               0,29 1,75 
96-01 16,2 26,3 2,7 0,019 0,13 0,3   0,4 3,5 0,2               0,22 1,62 
96-02 13,3 19,3 1,9 0,011 0,28 11,9   1,8 4,8 0,3               0,36 1,45 
96-03 5,6 8,7 0,7 0,005 0,69 36,2   0,8 4,7 0,2               0,84 1,56 
96-04 11,6 13,6 1,0 0,008 0,12 2,8   0,4 6,1 0,2               0,53 1,17 
96-05 11,9 17,6 1,8 0,012 0,09 0,6   2,6 11,7 0,3               0,98 1,48 
96-06 10,9 14,4 1,2 0,008 0,10 8,1   1,7 9,8 0,3               0,90 1,32 
96-07 7,9 11,0 0,9 0,008 0,13 7,9   1,1 13,8 0,2               1,75 1,39 
96-08 14,1 15,9 1,2 0,012 0,08 4,4   1,2 7,0 0,3               0,50 1,13 
96-09 14,7 19,0 2,2 0,016 0,08 1,0   0,6 6,4 0,3                 
96-10 11,5 17,0 2,1 0,014 0,09 0,8   1,7 7,7 0,3                 

 



     Sida 2(4) 

Prov- Cu Fe Pb Bi Sb As Se Clx H2SO4 Hg Na SO4 S Sulfid-S Zn F Mg Al Mn Mo O         NH3-N     Br        Si Se/Hg Hg/Cu Fe/Cu 
märk % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %/ %/ %/ 
96-11 16,7 22,0 3,1 0,014 0,12 0,3   0,4 4,0 0,2                 
96-12 19,2 24,3 2,2 0,012 0,12 0,2   0,6 3,0 0,3                 
97-01 11,5 19,0 1,5 0,011 0,52 24,9   0,3 3,3 0,2                 
97-02 17,5 23,2 2,3 0,013 0,23 3,8   0,8 5,1 0,2                 
97-03 10,6 14,8 1,3 0,006 0,12 8,0  0,1 2,0 10,2 0,2 26,9 15,4 1,92 1,11 0,114     28,8 2,55 0,01 1,38    
97-04 8,7 12,9 1,4 0,010 0,10 0,8  0,1 4,5 16,1 0,2 38,7 19,1 1,22 0,97 0,061     28,2 2,8 0,01 1,24    
97-05 8,1 11,5 1,3 0,006 0,08 0,9  0,1 4,2 18,5 0,2 35,7 18 1,48 0,97 0,102     29,8 3,89 0,01 1,24    
97-06 8,8 13,0 1,4 0,008 0,09 4,1  0,1 1,4 13,6 0,1 26,3 14,2 2,06 1,05 0,27     28,6 3,29 0,01 1,28    
97-07 9,6 13,2 1,2 0,009 0,14 4,2   2,8 12,3 0,1                 
97-08 7,2 10,4 0,8 0,006 0,10 2,9   6,7 9,7 0,1                 
97-09 14,2 15,8 0,9 0,009 0,08 0,4   1,2 7,8 0,2                 
97-10 10,0 13,1 1,1 0,007 0,11 4,9   2,8 10,3 0,1                 
97-11 6,2 10,6 0,5 0,003 0,07 1,8   0,6 8,7 0,1                 
97-12 6,2 9,9 0,6 0,003 0,06 0,7   0,2 12,6 0,2                 
98-01 8,7 12,4 0,8 0,007 0,09 1,7   3,1 11,3 0,1                 
98-02 15,1 15,5 1,0 0,010 0,10 0,6   1,5 5,8 0,1                 
98-03 10,6 14,1 0,8 0,009 0,07 0,4   4,1 9,0 0,2                 
98-04 10,9 13,1 1,0 0,010 0,06 0,7   3,8 10,0 0,3                 
98-05 4,3 7,4 0,5 0,004 0,18 19,1   0,8 8,7 0,1                 
98-06 3,8 7,8 0,9 0,005 0,19 15,3   2,4 10,7 0,1                 
98-07 3,7 6,6 0,6 0,004 0,19 15,3   0,1 13,8 0,1                 
98-08 7,2 11,4 0,8 0,007 0,11 6,6   1,8 6,8 0,1                 
98-09 8,6 13,6 1,0 0,007 0,10 2,7  0,1 2,4 9,2 0,3                 
98-10 9,2 15,9 1,6 0,008 0,13 6,6  0,1 2,7 10,4 0,4                 
98-11 10,1 17,0 1,5 0,009 0,10 2,9  0,1 2,8 9,7                  
98-12 10,1 18,6 1,7 0,009 0,08 1,6  0,1 2,5 9,8                  
99-01 5,9 10,3 1,0 0,007 0,05 3,4  0,1 2,2 15,5                  
99-02 5,9 10,2 0,9 0,010 0,06 3,5  <0.1 3,4 16,1                  
99-03 8,6 16,0 1,5 0,010 0,06 1,0  <0.1 3,8 8,5                  
99-04 8,6 14,3 1,7 0,009 0,06 4,1  0,7 3,8 8,7                  
99-05 6,0 11,0 1,2 0,005 0,03 1,3  <0.1 3,7 14,9                  
99-06 4,7 7,4 1,1 0,007 0,03 0,7  <0.1 4,4 16,1                  
99-07 9,5 8,4 1,0 0,008 0,04 1,0  0,4 1,5 8,9                  
99-08 9,2 13,6 1,1 0,006 0,05 1,3  0,3 3,3 12,5                  
99-09 11,8 16,0 1,6 0,008 0,06 0,3  0,3 1,7 11,8                  
99-10 9,8 15,5 1,2 0,008 0,06 0,6  0,2 3,4 11,1                  
99-11 9,1 13,4 1,6 0,008 0,05 0,3  0,5 5,0 11,8                  
99-12 7,1 11,3 1,2 0,006 0,06 0,2  0,2 7,2 13,6                  
00-01 11,0 15,0 1,7 0,010 0,07 0,2  0,3 2,5 10,1                  

 



     Sida 3(4) 

Prov- Cu Fe Pb Bi Sb As Se Clx H2SO4 Hg Na SO4 S Sulfid-S Zn F Mg Al Mn Mo O         NH3-N     Br        Si Se/Hg Hg/Cu Fe/Cu 
märk % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %/ %/ %/ 
00-02 8,4 10,9 1,0 0,008 0,04 0,2  0,2 2,6 10,0                  
00-03 11,3 14,8 1,2 0,008 0,05 1,4  0,1 2,5 9,8                  
00-04 14,6 18,5 1,8 0,008 0,11 0,7  0,9 1,3 5,9                  
00-05 13,9 15,6 1,5 0,007 0,07 0,5  0,2 2,3 8,2                  
00-06 12,3 14,4 1,5 0,008 0,06 0,2  <0.1 4,1 8,1                  
00-  07

09

12

                           
00-08 14,9 18,6 1,1 0,026 0,18 2,1  2,2 0,3 2,8                  
00-                             
00-10 8,6 12,7 1,4 0,024 0,24 11,1  1,7 1,8 3,5                  
00-11 7,7 10,6 1,2 0,042 0,10 4,1  2,0 5,0 2,4                  
00-12 12,0 16,6 1,8 0,026 0,09 1,9  1,2 2,2 3,9                  
01-01 12,9 16,3 1,3 0,019 0,07 1,1  0,3 2,2 5,8                  
01-02 9,9 12,2 1,3 0,006 0,07 0,7  0,3 4,4 5,1                  
01-03 13,8 17,1 1,2 0,013 0,09 0,3  2,0 1,3 1,3                  
01-04 11,2 14,0 1,0 0,012 0,04 0,2  1,3 3,4 1,5                  
01-05 9,9 12,7 0,9 0,010 0,06 0,5  0,9 4,0 4,1                  
01-06 7,4 10,6 0,9 0,008 0,05 0,3  0,2 8,0 6,7                  
01-07 14,6 18,0 1,3 0,009 0,05 0,2  0,7 4,4 3,1                  
01-08 11,9 13,5 0,6 0,012 0,10 4,5  1,0 5,2 2,6                  
01-09 12,3 14,4 1,4 0,010 0,07 1,1  0,4 2,6 2,9                  
01-10 15,6 16,1 1,5 0,012 0,09 1,2  0,8 3,7 2,8                  
01-11 12,4 14,5 1,2 0,012 0,08 3,5  0,1 4,2 6,7                  
01-12 12,3 15,9 1,7 0,018 0,11 5,6  0,2 3,6 7,0                  
02-01 9,0 13,7 1,2 0,016 0,28 16,9 0,017 1,5 4,9 2,4               0,007   
02-02 12,4 17,5 1,6 0,017 0,18 13,8 0,024 2,1 1,1 2,3               0,011   
02-03 11,1 16,1 1,3 0,015 0,17 12,5 0,022 1,9 1,0 4,5               0,005   
02-04 12,4 16,2 1,5 0,015 0,13 4,9 0,026 1,0 1,7 3,7               0,007   
02-05 13,1 17,5 1,8 0,012 0,14 1,9 0,019 0,2 3,0 6,9               0,003   
02-06 11,0 16,5 1,3 0,016 0,08 0,9 0,032 0,3 2,9 4,2               0,008   
02-07 12,4 16,3 1,0 0,020 0,17 13,3 0,027 1,1 1,8 2,4               0,011   
02-08 15,3 16,7 0,9 0,014 0,12 3,6 0,025 1,5 1,6 1,9               0,013   
02-09 12,7 15,0 1,4 0,019 0,08 3,1 0,032 1,6 2,4 3,4               0,009   
02-10 8,9 12,2 1,3 0,014 0,09 6,3 0,024 0,5 3,7 1,7               0,014   
02-11 14,4 18,8 1,2 0,014 0,08 4,0 0,018 0,7 1,4 2,9               0,006   
02-                             
03-01 9,7 15,4 1,4 0,013 0,10 20,0 0,023 0,2 0,9 3,6               0,006   
03-02 8,8 13,8 0,9 0,016 0,18 19,8 0,025 0,5 1,8 2,4               0,010   
03-03 4,8 8,5 0,7 0,024 0,07 35,6 0,022 1,3 2,2 0,8               0,028   
03-04 11,8 16,5 1,7 0,012 0,08 3,1 0,028 0,2 2,0 4,3               0,007   

 



     Sida 4(4) 

Prov- Cu Fe Pb Bi Sb As Se Clx H2SO4 Hg Na SO4 S Sulfid-S Zn F Mg Al Mn Mo O         NH3-N     Br        Si Se/Hg Hg/Cu Fe/Cu 
märk % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %/ %/ %/ 
03-05 5,6 9,7 0,7 0,014 0,07 20,2 0,020 0,1 5,6 3,2               0,006   
03-06 4,5 7,9 0,6 0,044 0,10 32,4 0,021 1,1 1,9 1,9               0,011   
03-07 7,2 12,7 1,3 0,040 0,11 16,6 0,022 1,1 1,5 2,6               0,008   
03-08 8,4 11,2 0,9 0,022 0,08 5,1 0,018 0,3 0,9 4,8               0,004   
03-09 8,0 11,4 1,0 0,018 0,10 5,7 0,017 0,3 <0.1 5,2               0,003   
03-10 6,0 9,6 0,8 0,011 0,05 2,1 0,017 0,6 0,7 2,9               0,006   
03-11 7,1 11,7 1,0 0,018 0,12 12,6 0,019 <0.1 3,6 4,4               0,004   
03-12 8,3 12,1 1,1 0,012 0,09 5,4 0,020 0,1 0,7 5,3               0,004   
04-01 10,6 14,8 0,9 0,011 0,15 6,2 0,018 0,2 2,0 3,9               0,005   
04-02 15,3 18,2 1,2 0,013 0,15 3,8 0,023 0,1 1,2 3,3               0,007   
04-03 8,2 10,4 0,8 0,010 0,09 12,4 0,01 1,4 0,8 1,4               0,007   
04-04 9,1 13,0 0,9 0,012 0,16 13,8 0,019 0,4 1,9 2,2               0,009   
04-05 7,5 12,5 0,7 0,057 0,15 11,7 0,013 1,1 1,8 0,9               0,015   
04-06 10,8 17,2 1,1 0,048 0,10 3,7 0,018 0,4 0,2 4,0               0,004   
04-07 7,0 10,4 0,7 0,080 0,08 14,1 0,013 2,7 1,2 1,1               0,012   

 



     Sida 1(4) 

Bilaga 9 – Spektrogram från IR-spektroskopi 

A =lakat månadsprov 1994-05, B= månadsprov 1994-05
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A =månadsprov 1998-05, B= lakat månadsprov 1998-05

3700 3000 2000 1500 1000 500 400

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Wavenumber (cm-1)

%T

3539

3405

1685

1621

1429

1125

801

667
603

478

3211

1618

1425

1098

799

659

597

477

1005
1148

A

B

3700 3000 2000 1500 1000 500 400

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Wavenumber (cm-1)

%T

3539

3405

1685

1621

1429

1125

801

667
603

478

3539

3405

1685

1621

1429

1125

801

667
603

478

3211

1618

1425

1098

799

659

597

477

1005
1148

3211

1618

1425

1098

799

659

597

477

1005
1148

A

B

 



     Sida 3(4) 

 

A =lakat (pH 12) månadsprov 1998-05, B= lakat (pH 2) månadsprov 1998-05
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     Sida 4(4) 

 

A =månadsprov 2004-01, B= lakat månadsprov 2004-01
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     Sida 1(6) 

98-05

41-1373 (*) - Magnetoplumbite-5H, syn - PbFe12O19 - Y: 53.48 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54060
Operations: Smooth 0.150 | Fourier 20.000 x 1 | Strip kAlpha2 0.500 | Import
98-05 - File: ROSTUGNSSTOFT.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 90.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 27.0 °C - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° -  - Phi: 0.000 ° -  -
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Bilaga 10 – Diffraktogram från XRD-analys  
 
Samtliga diffraktogram visar  rostugnsstoft från månadsprovet 1998-05. I diffraktogrammen visas överensstämmande toppar för angiven förening 
med röda markeringar. I detta diffraktogram identifieras PbFe12O19. 
 
 

 



     Sida 2(6) 

I detta diffraktogram identifieras Hg6As2O9Cl2.

98-05

35-0657 (I) - Kuznetsovite - Hg6As2O9Cl2 - Y: 25.00 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54060
Operations: Smooth 0.150 | Fourier 20.000 x 1 | Strip kAlpha2 0.500 | Import
98-05 - File: ROSTUGNSSTOFT.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 90.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 27.0 °C - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° -  - Phi: 0.000 
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     Sida 3(6) 

I detta diffraktogram identifieras HgS.

98-05

06-0261 (*) - Metacinnabar, syn - HgS - Y: 22.92 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54060
Operations: Smooth 0.150 | Fourier 20.000 x 1 | Strip kAlpha2 0.500 | Import
98-05 - File: ROSTUGNSSTOFT.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 90.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 27.0 °C - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° -  - Phi: 0.000
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     Sida 4(6) 

I detta diffraktogram identifieras PbFe2(AsO4)2(OH)2. 

98-05

39-1355 (*) - Carminite - PbFe2(AsO4)2(OH)2 - Y: 52.08 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54060
Operations: Smooth 0.150 | Fourier 20.000 x 1 | Strip kAlpha2 0.500 | Import
98-05 - File: ROSTUGNSSTOFT.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 90.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 27.0 °C - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° -  - Phi: 0.000
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     Sida 5(6) 

I detta diffraktogram identifieras Hg3ClS21.

98-05

44-1408 (I) - Radtkeite, syn - Hg3ClS2I - Y: 39.58 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54060
Operations: Smooth 0.150 | Fourier 20.000 x 1 | Strip kAlpha2 0.500 | Import
98-05 - File: ROSTUGNSSTOFT.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 90.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 27.0 °C - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° -  - Phi: 0.000 ° -  -  -  - A

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

100

200

300

400

500

2-Theta - Scale
10 20 30 40 50 60 70 80 9

 



     Sida 6(6) 

 

98-05

36-1490 (*) - Arsenolite, syn - As2O3 - Y: 102.41 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54060
Operations: Smooth 0.150 | Fourier 20.000 x 1 | Strip kAlpha2 0.500 | Import
98-05 - File: ROSTUGNSSTOFT.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 90.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 27.0 °C - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° -  - Phi: 0.000
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I detta diffraktogram identifieras As2O3.



  Sida 1(6)  

Bilaga 11 – Tabeller med försöksresultat 

 
 Analys av månadsprover 
 
Analys av månadsprover 1994-05, 1998-05 och 2004-01 (%): 
Fast prov % Cu  % Fe  % Pb  % Bi  % Sb  % As % Hg  
1994-05 10,9 16,1 1,5 0,015 0,13 6,0 4,5 
1998-05 4,3 7,4 0,5 0,004 0,18 19,1 8,7 
2004-01 10,6 14,8 0,9 0,011 0,15 6,2 3,9 

 
Analys av månadsprover 1994-05, 1998-05 och 2004-01 (mg/kg): 
Fast prov Fe Pb Bi Sb Cu As Hg 
94-05 109000 161000 15000 150 1300 60000 45000
98-05 43000 74000 5000 40 1800 191000 87000
04-01 106000 148000 9000 110 1500 62000 39000

 
 
Skaktest på månadsprover 
 
pH, konduktivitet och redoxpotential på månadsprover 1994-05, 1998-05 och 2004-01: 
Prov pH Konduktivitet (mS/cm) Redoxpotential (mV) 
1994-05 3,05 15,88 182,4 
1994-05 3,17 13,15 182,8 
1998-05 2,90 17,41 312,4 
1998-05 2,94 16,67 309,6 
2004-01 2,84 16,17 320,9 
2004-01 2,96 16,00 322,2 

 
Vikt på lakrester och färger på laklösningar för månadsprover från 1994-05, 1998-05 och 
2004-01: 
Prov Vikt (g) Färg 
 94-05 5,28 Blå-grön 
 94-05 5,18 Blå-grön 
 98-05 5,92 Gul-grön 
 98-05 5,9 Gul-grön 
 04-01 4,83 Gul-grön 
 04-01 5,0 Gul-grön 

 
Utlakade ämnen från månadsprover 1994-05, 1998-05 och 2004-01 (%): 
prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
 94-05 46,79 18,63 0,18 3,33 0,385 33,33 5,98 
 94-05 33,95 14,91 0,133 3,33 0,385 26,67 5,2 
 98-05 19,72 32,43 1,04 12,5 0,278 23,56 0,00 
 98-05 16,84 29,73 1,0 12,5 0,278 24,61 0,01 
 04-01 44,34 36,92 0,589 4,55 1,067 35,94 0,00 
 04-01 43,40 36,92 0,567 4,55 1,2 36,18 0,00 
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Utlakade ämnen från månadsprover 1994-05, 1998-05 och 2004-01 (mg/kg): 
prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
1994-05 51000,00 30000,00 27,00 <5,00 <5,00 20000,00 2690,00 
1994-05 37000,00 24000,00 20,00 <5,00 <5,00 16000,00 2340,00 
1998-05 8480,00 24000,00 52,00 <5,00 <5,00 45000,00 2,40 
1998-05 7240,00 22000,00 50,00 <5,00 <5,00 47000,00 8,00 
2004-01 47000,00 54640,00 53,00 5,00 16,00 22280,00 0,40 
2004-01 46000,00 54640,00 51,00 5,00 18,00 22430,00 0,30 

 
 
Utlakade ämnen från månadsprover 1994-05, 1998-05 och 2004-01 (mg/l): 
prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
 94-05 5100 3000 2,7 <0,5 <0,5 2000 269 
 94-05 3700 2400,0 2 <0,5 <0,5 1600,0 234 
 98-05 848 2400,0 5,2 <0,5 <0,5 4500,0 0,24 
 98-05 724 2200,0 5 <0,5 <0,5 4700,0 0,8 
 04-01 4700 5464 5,3 <0,5 1,6 2228 0,04 
 04-01 4600 5464 5,1 <0,5 1,8 2243 0,03 

 
 
Konstant pH-lakning 
 
Vikt på lakrester och färger på laklösningar för månadsprov från 1994-05: 
Prov Vikt (g) Färg Tillförd volym syra/bas (ml) 
1994-05 1,46 Blå-grön 27 
1994-05 1,91 svagt blå 34 
1994-05 2,05 Neutral 38 
1994-05 2,07 Neutral 38 
1994-05 2,04 Svagt gul 45 
1994-05 2 Svagt gul 53 

 
Vikt på lakrester och färger på laklösningar för månadsprov från 1994-05: 
Prov Vikt (g) Färg Tillförd volym syra/bas (ml) 
1998-05 1,98 Gul-grön 25
1998-05 2,04 Svagt gul 35
1998-05 2,3 Svagt gul 40
1998-05 2,26 Gul 44
1998-05 1,57 Gul-grön 52
1998-05 1,75 Svagt gul 57

 
Utlakade ämnen från månadsprov 1994-05 (%): 

pH Cu Fe Pb Bi Sb As Hg Prov 
2 53,93 22,38 0,29 6,32 0,88 53,73 1,85 1994-05 
4 1994-05 12,37 23,70 0,07 7,07 0,82 4,95 0,19 

1994-05 6 0,12 0,00 0,08 7,53 0,87 2,63 0,00 
1994-05 8 0,01 0,00 0,08 7,53 0,87 0,48 0,00 
1994-05 10 0,16 0,00 0,08 8,35 5,20 2,42 0,00 
1994-05 12 0,02 0,00 0,09 9,24 2,98 19,12 0,00 

 

 



  Sida 3(6)  

Utlakade ämnen från månadsprov 1998-05 (%): 
pH Cu Fe Pb Bi Sb As Hg Prov 

2 27,10 44,57 1,14 22,90 1,32 44,13 0,00 1998-05 
4 1998-05 3,96 3,87 0,30 26,92 0,60 50,73 0,00 

1998-05 6 0,00 0,02 0,23 29,33 0,65 42,99 0,01 
1998-05 8 0,01 3,58 0,25 30,66 2,04 42,38 0,01 
1998-05 10 0,47 2,45 9,67 34,35 17,55 50,35 0,00 
1998-05 12 0,19 0,04 0,29 36,30 14,52 41,06 0,00 

 
Utlakade ämnen från månadsprov 1994-05 (mg/kg): 

pH Cu Fe Pb Bi Sb As Hg Prov 
2 58786,33 36030,33 43,62 9,48 11,38 32237,67 834,39 1994-05 
4 1994-05 13481,08 38154,00 10,60 10,60 10,60 2967,53 86,91 

1994-05 6 134,11 4,52 11,29 11,29 11,29 1580,37 0,90 
1994-05 8 6,10 4,52 11,30 11,30 11,30 287,06 1,81 
1994-05 10 176,58 5,01 12,52 12,52 67,63 1452,71 0,75 
1994-05 12 16,63 5,54 13,86 13,86 38,80 11473,32 1,39 

 
Utlakade ämnen från månadsprov 1998-05 (mg/kg): 

pH Cu Fe Pb Bi Sb As Hg Prov 
2 11653,64 32982,00 56,80 9,16 23,82 84287,33 0,37 1998-05 
4 1998-05 1701,13 2863,93 15,07 10,77 10,77 96900,00 1,51 

1998-05 6 1,41 14,08 11,73 11,73 11,73 82110,00 12,90 
1998-05 8 4,41 2648,88 12,26 12,26 36,79 80938,00 10,06 
1998-05 10 200,30 1813,46 483,59 13,74 315,98 96168,33 0,27 
1998-05 12 80,16 29,04 14,52 14,52 261,39 78417,00 1,16 

 
Utlakade ämnen från månadsprov 1994-05 (mg/l): 

pH Cu Fe Pb Bi Sb As Hg Prov 
2 3100,00 1900,00 2,30 0,50 0,60 1700,00 44,00 1994-05 
4 1994-05 1700,00 94,00 0,50 0,50 0,50 140,00 4,10 

1994-05 6 19,80 0,20 0,50 0,50 0,50 70,00 0,04 
1994-05 8 0,90 0,20 0,50 0,50 0,50 12,70 0,08 
1994-05 10 23,50 0,20 0,50 0,50 2,70 58,00 0,03 
1994-05 12 2,00 0,20 0,50 0,50 1,40 414,00 0,05 

 
Utlakade ämnen från månadsprov 1998-05 (mg/l): 

pH Cu Fe Pb Bi Sb As Hg Prov 
2 636,00 1800,00 3,10 0,50 1,30 4600,00 0,02 1998-05 
4 1998-05 79,00 133,00 0,70 0,50 0,50 4500,00 0,07 

1998-05 6 0,20 0,60 0,50 0,50 0,50 3500,00 0,55 
1998-05 8 0,60 108,00 0,50 0,50 1,50 3300,00 0,41 
1998-05 10 24,30 66,00 17,60 0,50 11,50 3500,00 0,01 
1998-05 12 9,20 1,00 0,50 0,50 9,00 2700,00 0,04 

 
 
 

 



  Sida 4(6)  

Skaktest på stabiliserat stoft 
 
pH, konduktivitet och redoxpotential för månadsprov från 1994-05: 

pH Konduktivitet (mS/cm) Redoxpotential (mV) Prov 
1. 1994-05 2,91 16,18 318,2 
2. 1994-05 2,89 9,40 329,8 
3. 1994-05 2,90 9,80 328,1 
4. 1994-05 2,94 12,62 321,9 
5. 1994-05 2,77 10,96 329,8 
6. 1994-05 8,98 5,79 190,5 
7. 1994-05 5,71 8,43 252,2 
8. 1994-05 4,93 8,54 221,3 
9. 1994-05 3,61 10,75 267,4 
10.1994-05 3,49 12,40 311,7 

 
pH, konduktivitet och  redoxpotential för månadsprov från 1998-05: 

pH Konduktivitet (mS/cm) Redoxpotential (mV) Prov 
1. 1998-05 2,94 17,42 309,1 
2. 1998-05 3,05 9,46 297,3 
3. 1998-05 3,07 9,39 297,9 
4. 1998-05 3,11 14,04 285,2 
5. 1998-05 3,10 11,59 276,6 
6. 1998-05 8,85 5,17 63,4 
7. 1998-05 6,95 8,95 249,8 
8. 1998-05 5,24 9,33 218,1 
9. 1998-05 5,58 11,81 141,7 
10.1998-05 3,66 14,21 235,9 

 
Vikt på lakrester och färger på laklösningar för månadsprov från 1994-05: 

Vikt (g) Färg Prov 
1. 1994-05 1,51 Blå-grön 
2. 1994-05 1,64 Svagt blå-grön 
3. 1994-05 1,71 Svagt blå-grön 
4. 1994-05 1,8 Svagt blå-grön 
5. 1994-05 1,74 Svagt blå 
6. 1994-05 2,41 Neutralt 
7. 1994-05 2,35 Neutralt 
8. 1994-05 2,2 Neutralt 
9. 1994-05 2,07 Neutralt 
10.1994-05 1,88 Svagt blå 

 
Vikt på lakrester och färger på laklösningar för månadsprov från 1998-05: 
Prov Vikt (g) Färg 
1. 1998-05 1,55 Gul-grön 
2. 1998-05 1,91 Svagt gul-grön 
3. 1998-05 1,94 Svagt gul-grön 
4. 1998-05 1,69 Neutralt 
5. 1998-05 1,67 Svagt gul-grön 
6. 1998-05 2,29 Svagt gul 
7. 1998-05 2,11 Svagt gul 
8. 1998-05 1,97 Neutralt 
9. 1998-05 2,12 Svagt gul 
10.1998-05 1,95 Svagt gul 

 

 



  Sida 5(6)  

Utlakade ämnen  från månadsprov 1994-05 (%): 
Prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
1. 1994-05 44,04 9,94 0,17 3,33 0,38 28,33 5,71 
2. 1994-05 38,53 8,93 0,32 6,67 0,77 25,03 0,31 
3. 1994-05 40,37 9,22 0,32 6,67 0,77 24,33 0,29 
4. 1994-05 36,70 6,82 0,17 3,81 0,44 22,86 1,98 
5. 1994-05 28,13 5,07 0,25 4,44 0,51 71,11 0,14 
6. 1994-05 0,01 0,00 0,04 4,44 0,72 0,57 0,01 
7. 1994-05 0,02 0,00 0,04 4,44 0,51 1,98 0,00 
8. 1994-05 0,23 0,00 0,04 4,44 0,51 2,67 0,00 
9. 1994-05 10,94 1,70 0,32 6,67 0,77 10,27 0,00 
10.1994-05 36,70 1,02 0,04 3,81 0,62 11,81 1,19 

 
Utlakade ämnen  från månadsprov 1998-05 (%): 
Prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
1. 1998-05 12,09 29,73 0,66 12,50 0,28 18,85 0,00 
2. 1998-05 11,44 19,57 1,04 25,00 0,56 36,65 0,00 
3. 1998-05 11,02 18,70 1,04 25,00 0,56 35,60 0,00 
4. 1998-05 10,39 21,62 0,64 14,29 0,32 22,74 0,00 
5. 1998-05 8,68 18,02 0,69 16,67 0,37 24,43 0,00 
6. 1998-05 0,01 0,24 0,13 16,67 0,44 13,26 0,01 
7. 1998-05 0,00 0,06 0,13 16,67 0,59 10,47 0,08 
8. 1998-05 0,01 0,00 0,13 16,67 0,37 9,77 0,01 
9. 1998-05 0,01 0,03 0,20 25,00 0,67 13,61 0,71 
10.1998-05 0,43 4,97 0,34 14,29 0,32 18,55 0,00 

 
Utlakade ämnen  från månadsprov 1994-05 (mg/kg): 
Prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
1. 1994-05 48000,00 16000,00 26,00 5,00 5,00 17000,00 2570,00 
2. 1994-05 21000,00 7190,00 24,00 5,00 5,00 7510,00 70,00 
3. 1994-05 22000,00 7420,00 24,00 5,00 5,00 7300,00 66,00 
4. 1994-05 35000,00 9610,00 22,00 5,00 5,00 12000,00 780,00 
5. 1994-05 23000,00 6120,00 28,00 5,00 5,00 32000,00 47,00 
6. 1994-05 7,00 2,00 5,00 5,00 7,00 257,00 3,90 
7. 1994-05 17,00 2,00 5,00 5,00 5,00 890,00 <0,10 
8. 1994-05 184,00 2,00 5,00 5,00 5,00 1200,00 0,10 
9. 1994-05 5960,00 1370,00 24,00 5,00 5,00 3080,00 0,60 
10.1994-05 35000,00 1440,00 5,00 5,00 7,00 6200,00 470,00 

 
Utlakade ämnen  från månadsprov 1998-05 (mg/kg): 
Prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
1. 1998-05 5200,00 22000,00 33,00 5,00 5,00 36000,00 1,10 
2. 1998-05 2460,00 7240,00 26,00 5,00 5,00 35000,00 0,20 
3. 1998-05 2370,00 6920,00 26,00 5,00 5,00 34000,00 0,20 
4. 1998-05 3910,00 14000,00 28,00 5,00 5,00 38000,00 1,90 
5. 1998-05 2800,00 10000,00 26,00 5,00 5,00 35000,00 0,40 
6. 1998-05 4,00 132,00 5,00 5,00 6,00 19000,00 6,80 
7. 1998-05 1,00 34,00 5,00 5,00 8,00 15000,00 49,00 
8. 1998-05 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 14000,00 5,00 
9. 1998-05 2,00 11,00 5,00 5,00 6,00 13000,00 310,00 
10.1998-05 161,00 3220,00 15,00 5,00 5,00 31000,00 1,00 

 

 



  Sida 6(6)  

Utlakade ämnen  från månadsprov 1994-05 (mg/l): 
Prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
1. 1994-05 4800,00 1600,00 2,60 0,50 0,50 1700,00 257,00 
2. 1994-05 2100,00 719,00 2,40 0,50 0,50 751,00 7,00 
3. 1994-05 2200,00 742,00 2,40 0,50 0,50 730,00 6,60 
4. 1994-05 3500,00 961,00 2,20 0,50 0,50 1200,00 78,00 
5. 1994-05 2300,00 612,00 2,80 0,50 0,50 3200,00 4,70 
6. 1994-05 0,70 0,20 0,50 0,50 0,70 25,70 0,39 
7. 1994-05 1,70 0,20 0,50 0,50 0,50 89,00 0,01 
8. 1994-05 18,40 0,20 0,50 0,50 0,50 120,00 0,01 
9. 1994-05 596,00 137,00 2,40 0,50 0,50 308,00 0,06 
10.1994-05 3500,00 144,00 0,50 0,50 0,70 620,00 47,00 

 
Utlakade ämnen  från månadsprov 1998-05 (mg/l): 
Prov Cu Fe Pb Bi Sb As Hg 
1. 1998-05 520,00 2200,00 3,30 0,50 0,50 3600,00 0,11 
2. 1998-05 246,00 724,00 2,60 0,50 0,50 3500,00 0,02 
3. 1998-05 237,00 692,00 2,60 0,50 0,50 3400,00 0,02 
4. 1998-05 391,00 1400,00 2,80 0,50 0,50 3800,00 0,19 
5. 1998-05 280,00 1000,00 2,60 0,50 0,50 3500,00 0,04 
6. 1998-05 0,40 13,20 0,50 0,50 0,60 1900,00 0,68 
7. 1998-05 0,10 3,40 0,50 0,50 0,80 1500,00 4,90 
8. 1998-05 0,20 0,20 0,50 0,50 0,50 1400,00 0,50 
9. 1998-05 0,20 1,10 0,50 0,50 0,60 1300,00 31,00 
10.1998-05 16,10 322,00 1,50 0,50 0,50 3100,00 0,10 
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