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Förord 
 
 
Föreliggande rapport har utarbetats inom ramarna för ett samarbetsprojekt mellan SYSAV, 
SYSAV Utveckling AB, avdelningen för Teknisk Geologi, Lunds Tekniska Högskola och det 
danska kompetenscentret C-Res (Center for Restprodukter). Centret är sammansatt av 
representanter från avfallsbranschen och institutioner för forskning och utveckling och dess 
överordnade målsättning är att utveckla miljömässigt och ekonomiskt bärkraftiga metoder för 
återanvändning och bortskaffande av avfall. Under 2000 knöts SYSAV genom SYSAV 
Utveckling AB tillsammans med avdelningen för Teknisk Geologi, Lunds Tekniska Högskola till 
C-Res genom ett samarbetsavtal. 
 
SYSAV är ett regionalt avfallsbolag som behandlar industri-, bygg- och hushållsavfall i södra 
Skåne. Fram t.o.m 2002 har SYSAV bränt ca 225 000 ton avfall per år, vilket ger ca 40 000 ton 
slagg (bottenaska) och ca 7 000 ton rökgasreningsprodukter. I samband med att en ny 
förbränningsanläggning togs i drift under 2003 har SYSAV tillstånd att bränna 350 000 ton avfall 
per år, vilket ger ca. 70 000 ton slagg. SYSAV förädlar slaggen till ett material (slaggrus) som 
använts som vägbyggnads- och utfyllnadsmaterial på SYSAV:s deponi och externt. 
Rökgasreningsprodukterna deponeras i en specialcell på Spillepeng.  
 
SYSAV Utveckling AB är ett dotterbolag till SYSAV genom vilket SYSAV:s behov av 
forskning och utveckling tillgodoses SYSAV:s primära målsättning med forsknings- ocvh 
utvecklingsarbetet är: 
 

- att finna avsättning för slagg från avfallsförbränning genom att utveckla 
kvalitetssäkrade slaggrusprodukter som uppfyller marknadens och myndigheternas 
krav. 

 
- att utvärdera metoder för behandling och stabilisering av rökgasreningsprodukter för 

att reducera miljöpåverkan vid deponering och nyttiggörande. 
 
Denna rapport utgör slutrapporten för ett fältförsök som syftade till att studera hur de 
miljömässiga egenskaperna förändras under lagring utomhus. Speciellt har effekterna av 
slaggrusets exponering för luft studerats. Arbetet har utförts av Peter Flyhammar, David Bendz, 
Jan Hartlén, Lotta Tiberg och Niklas Persson avdelningen för Teknisk Geologi, tillsammans med 
Raul Grönholm (SYSAV).  
 
Författarna vill framföra sitt tack till SYSAV Utveckling AB som finansierat detta 
forskningsprojekt. 
 
 
Lund i februari 2004 
 
Peter Flyhammar David Bendz  Jan Hartlén  Raul Grönholm 
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Sammanfattning 
 
Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har tidigare producerat ca. 40 000 ton slagg per år. Vid 
årsskiftet (2002/03) började inkörningen av en ny förbränningsanläggning som kommer att öka 
den årliga produktionen av slagg till ca 70 000 ton per år. Genom att magnetseparera, sikta och 
lagra slaggen får den egenskaper som uppfyller krav för anläggnings- och vägbyggnadsmaterial. 
Denna förädlade slagg kallas ibland slaggrus. Användningen av slaggrus som alternativt ballast- 
och fyllningsmaterial försvåras i Sverige av att det saknas regler för att bedöma risker för hälsa 
och miljö. SYSAV har dock lyckats att få avsättning för stora mängder slaggrus (flera 
årsproduktioner) under den senaste 5-årsperioden. Information om slaggrusets miljömässiga 
egenskaper tillsammans med erfarenheter från lysimeter- och fältstudier har använts som 
underlag för anmälningar hos Länsstyrelse och kommun. En uthållig och rationell användning av 
alternativa material som framställts ur avfall och restprodukter kräver dock att det finns generella 
regler för hur risker för hälsa och miljö skall bedömas. 
 
Det är idag ett välkänt faktum att slaggrus måste lagras i några månader för att kunna användas 
som vägbyggnadsmaterial. Flera studier, både i Sverige och utomlands, tyder på att lagrat 
slaggrus uppfyller funktionella krav för förstärkningslager i vägöverbyggnader. Det är också väl 
dokumenterat att slaggrusets kemiska och miljömässiga egenskaper förändras under 
lagringsprocessen.  
 
Syftet med denna undersökning var att studera hur de miljömässiga egenskaperna hos slaggrus 
förändras vid lagring utomhus under olika betingelser. Speciellt studerades effekterna av att  
exponera slaggrus för luft. Bättre kunskaper om slaggrusets åldrande ökar möjligheterna att 
identifiera kostnadseffektiva förbättringar av lagringsprocessen med avseende på de miljömässiga 
egenskaperna. 
 
Under vårt försök begränsades större förändringar av slaggrusets mineralogi, pH och 
lakegenskaper till en tidig fas av den geokemiska omvandlingen av slaggruset. Förändringen av 
lakegenskaperna skedde parallellt med att slaggrusets pH minskade från starkt alkaliskt (kring 11 
eller mer) till under 9.5. Denna förändring kan förklaras av konsumtion av basiska mineral 
(buffringskapaciteten vid pH > 10, dvs ANC10). Förändringen inföll under den första 
lagringsperioden, dvs under de första 3 månaderna. Studien omfattade två delförsök (Försök 1 
och 2) som utfördes under speciella förhållanden. Under Försök 1 användes en relativt liten hög 
(ca. 100 ton slaggrus) som vändes varannan vecka. Inför Försök 2 placerades ca. 300 ton slaggrus 
(upp till 2 meter tjockt) på nordsluttningen av en konventionell lagringshög (några tusen ton). Det 
finns indikationer på att omvandlingen gick snabbare under det första delförsöket (Försök 1). 
Resultat från denna studie tyder på att lagring under omättade förhållanden leder fram till ungefär 
samma miljömässiga egenskaper oberoende av lagringstekniken, men att tekniken kan påverka 
omvandlingstakten. 
 
Tillgänglig kunskap tyder på att större förändringar av lakbeteendet ofta sker tidigt under 
lagringsprocessen och att de kan kopplas till förändringar av pH, mineralogi och förekomstformer 
för olika ämnen. Senare förändringar hos lakbarheten av olika ämnen, som ofta är mindre, följer 
ofta ett generellt etablerat samband mellan utlakad mängd och lakvätskans pH. För mobila 
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grundämnen som Cl och Na kan man notera en kontinuerlig minskning av den utlakade mängden 
under försöken. Denna minskning skulle kunna förklaras av kontinuerlig utspolning av dessa 
ämnen eller omfördelning inom lagringshögen.  
 
En av våra hypoteser är att ettringit, eller något annat basiskt mineral, spelar en viktig roll för 
lösligheten av många grundämnen vid utlakning från färskt slaggrus. Under lagring löses dessa 
mineral upp och andra processer börjar styra löslighet och utlakning. Under den geokemiska 
omvandlingen täcks slaggpartiklarna efter hand med ett skikt av nya mineral och organiska 
restprodukter. De nya mineralfaserna kan vara både amorfa och kristallina. Nya  partikelytor med 
mineralfaser som hydroxider av Al och Fe, karbonater och lermineral leder till ökad kapacitet för 
sorption och jonbyte. Tillgängliga erfarenheter och kunskap pekar därför på att lakbarheten av 
många grundämnen i lagrat slaggrus styrs av interaktioner med partikelytorna, som medfällning, 
inneslutning och fastläggning på ytorna.   
 
Utvecklingstrenden som beskrivs ovan är relevant för starkt alkaliska slagger. Färska slagger med 
ett lågt initiellt pH verkar däremot ha lakegenskaper som liknar dem i lagrat alkaliskt slaggrus.  
  
Det kan vidare konstateras att användbarheten av lagrat slaggrus kommer att bero på framtida 
svenska miljömässiga gränsvärden. Om gränsvärdena för generell användning (eller någon 
specifik typ av användning) av slaggrus och andra vägbyggnadsmaterial kommer att ligga i nivå 
med gränsen för inert avfall, enligt EG (2003), så kan det uppstå problem med ämnen som Cu, 
Mo och Sb samt med mobila substanser som sulfater och klorider. Ett problem med Cu är att 
lösligheten påverkas av halten löst organiska kol (DOC). Processerna som styr utvecklingen av 
halten DOC är inte helt kända. För ämnen som Mo och Sb, som ofta förekommer som oxyanjoner 
i vattenlösningar, är problemet att lakbarheten är högre under alkaliska och neutrala förhållanden 
än under svagt sura förhållanden. En övergång till sura förhållanden (som dock troligen kommer 
att ta mycket lång tid pga av hög buffringskapacitet vid pH 7, dvs ANC7) skulle däremot öka 
lösligheten för många andra ämnen, speciellt  pH-känsliga ämnen som Cd och Zn.  
 
Resultat från denna studie tyder på att det är tveksamt om lagring efter den inledande geokemiska 
omvandlingen då slaggrusets pH sjunkit under 9.5 har någon större inverkan på slaggrusets 
lakegenskap. Förlängd lagringstid i en traditionell lagringshög skulle emellertid kunna vara 
positivt för de partier av slaggruset som omvandlas långsamt. Spatiella variationer av 
egenskaperna hos slaggrus som lagrats i en konventionell lagringshög är idag dock relativt dåligt 
kända. Den miljömässiga kvaliteten skulle däremot kunna förbättras genom andra typer av 
behandling som t.ex. kemisk stabilisering som binder olika ämnen starkare till slaggruset, eller 
solidifiering som gör att potentiella föroreningar innesluts i materialet. 
 
För att kunna förbättra och optimera lagringsprocessen är det av stor vikt att få en bättre 
uppfattning om omvandlingsprocessens rumsliga (spatiella) variationer i en konventionell 
lagringshög. För att undersöka detta påbörjades ett andra delprojekt ”Lagring av slaggrus 2 – 
spatiella variationer i en konventionell lagringshög” under januari 2002. 
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Summary 
 
South Scania Waste Company (SYSAV) has earlier produced approx. 40 000 tons of MSWI 
bottom ash each year. At the turn of the year (2002/03), the running-in of a new incineration plant 
began, which will increase the production of bottom ash to approx. 70 000 tons per year. Bottom 
ash receives the required properties for construction and road building materials after magnet 
separation, sorting and storing. This refined bottom ash is sometimes called slag gravel. The use 
of slag gravel as alternative aggregate is complicated in Sweden due to the lack of rules for 
assessing risks to health and the natural environment. Still, SYSAV has managed to sell large 
amounts of slag gravel (several annual productions) during the last five years. Information about 
environmental properties of slag gravel together with experience from lysimeter and field studies 
has been used in applications to county administration and municipality. A sustainable and 
rational use of alternative aggregates, which are refined from waste and residues, requires general 
rules for assessing risks to health and the natural environment.    
 
Today it is a well known fact that MSWI bottom ash must be stored for a couple of months 
before it could be use as an aggregate. Several studies, both in Sweden and other countries, imply 
that stored slag gravel fulfill functional requirements for sub base layers in road constructions. It 
is also proved that chemical and environmental properties change during the storing process. 
 
The objective of this investigation was to study how the environmental properties of slag gravel 
change when stored outdoors during different conditions. The effects of exposing the slag gravel 
to air were investigated in particular. Better knowledge about the ageing of bottom ash will 
improve the possibilities to identify cost effective improvements of the storage process 
concerning the environmental properties. 
 
During our experiment larger changes of mineralogy, pH and leaching properties of slag gravel 
were limited to an early phase of the geochemical transformation of the slag gravel. The change 
of leaching properties occurred parallel to the deceasing pH of slag gravel from strongly alkaline 
(at or above 11) to below 9.5. This change can be explained by the consumption of basic minerals 
(the buffer capacity at pH > 10, i.e. ANC10). The change occurred during the first period of the 
storage, i.e. during the first 3 months. The study included two sub-experiments (Experiment 1 
and 2), which were carried out during different conditions. A relatively small pile (approx. 100 
tons of slag gravel) which was mixed each second week was used during Experiment 1. Before  
Experiment 2 approx. 300 tons of slag gravel was placed (up to 2 meters thick) on the north slope 
of a traditional storage pile, containing a few thousand tons of slag gravel. There are indications 
showing that the transformation proceeded faster during the first sub-experiment (Experiment 1).  
Results from this study imply that storage during unsaturated conditions leads to about the same 
environmental properties regardless of the storage technique, but the technique could affect the 
transformation rate.   
 
Available knowledge imply that larger changes of the leaching properties usually take place early 
during to storage process and that they can be associated with changes of mineralogy, species of 
different elements and pH. Later changes of the leachability of different elements, which usually 
are smaller, often follow a general established relation between the leached amount and pH of the 



 5

leachate. The leached amount of mobile elements such as Cl and Na decreases continuously 
during the experiments. This decrease could be explained by continuous wash out of these 
elements or redistribution within the storage pile. 
 
One of our hypotheses is that ettringite or another basic mineral controls the solubility of many 
elements during leaching of fresh slag gravel. During the storage, these minerals are dissolved 
and other processes start to control solubility and leaching. During the geochemical 
transformation slag particles are gradually covered by a layer of new minerals and organic 
residues. These new mineral phases can be both amorphous and crystalline. New particle surfaces 
with mineral phases such as Al/Fe-hydroxides, carbonates and clay minerals will increase the 
capacity for sorption and ion exchange. Therefore, available experience and knowledge imply 
that the leachability of many elements is controlled by interactions with particle surfaces, such as 
co-precipitation, inclusion and sorption. 
 
The developing trend described above is relevant for strongly alkaline MWSI bottom ashes. 
Fresh bottom ashes with an initial low pH seem to have leaching properties which are similar to 
those of stored alkaline slag gravel. 
 
It can also be established that the usefulness of stored slag gravel will depend on future Swedish 
environmental limit values. If the limit values for general use (or a specific type of use) of slag 
gravel and other aggregates will be on the same level as the upper limit for inert waste, according 
to EG (2003), problems could arise with elements such as Cu, Mo and Sb and mobile substances 
such as sulfates and chlorides. One problem with copper is that the solubility is controlled by the 
concentration of dissolved organic carbon (DOC). The processes that control the development of 
the concentration of DOC are not known totally. The problem for elements such as Mo and Sb, 
which are present as oxyanions, is that the leachability is higher during alkaline and neutral 
conditions than during weakly acid conditions. A change to acid conditions (which probably 
would take a very large period of time due to a high buffer capacity at pH 7, i.e. ANC7) would 
increase the solubility of many other elements, especially elements such as Cd and Zn which are 
sensitive to pH changes.  
 
Results from this study imply that it is uncertain if storage after the early geochemical 
transformation when the pH of slag gravel has dropped below 9.5 has any major effects on the 
leaching properties of slag gravel. Prolonged storage time in a traditional storage pile could, 
however, be positive for those parts of the slag gravel which are transformed slowly. Spatial 
variations of properties of slag gravel which has been stored in a conventional storage pile are 
today poorly known. The environmental quality could, however, be improved by other types of 
treatment such as chemical stabilization which bind different elements stronger to the slag gravel 
or solidification which absorb potential contaminants into the material. 
 
To be able to improve and optimize the storage process it is important to get a better knowledge 
about spatial variations of the transformation process in a conventional storage pile. To 
investigate this, a second sub-project ”Storage and slag gravel – spatial variations in a 
conventional storage pile” was started in January 2002.   
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
Ballast- och fyllningsmaterial måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Dels materialtekniska krav för 
att garantera att materialet fungerar så som avses, dels miljömässiga krav för att förhindra 
oönskad påverkan av hälsa och miljö. Ett flertal studier har visat sig att slaggrus, dvs en 
magnetseparerad, siktad och lagrad slagg från avfallsförbränning, uppfyller många av de 
funktionskrav som vanligtvis ställs på ett förstärkningslager i en vägöverbyggnad. Därmot kan 
det vara svårt att använda tillgängliga testmetoder eftersom de är utformade för naturliga material 
som bergkross, grus och morän. Det är också väl dokumenterat att slaggrusets kemiska och 
miljömässiga egenskaper förändras under lagring, men det saknas testmetoder och rikt- och 
gränsvärden för att bedöma risker för hälsa och miljö. Detta skapar osäkerhet hos tillståndgivande 
myndigheter och försvårar användning av alternativa ballastmaterial som framställts ur 
restprodukter och avfall som t.ex. bottenslagg från avfallsförbränning.  
 
Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har tidigare producerat ca. 40 000 ton slagg per år. Vid 
årsskiftet (2002/03) började inkörningen av en ny förbränningsanläggning som kommer att öka 
den årliga produktionen av slagg till ca 70 000 ton per år. Genom att magnetseparera, sikta och 
lagra slaggen får den egenskaper som uppfyller krav för anläggnings- och vägbyggnadsmaterial. 
Denna förädlade slagg kallas ibland slaggrus. Användningen av slaggrus som alternativt ballast- 
och fyllningsmaterial försvåras i Sverige av att det saknas regler för att bedöma risker för hälsa 
och miljö. SYSAV har dock lyckats att få avsättning för stora mängder slaggrus (flera 
årsproduktioner) under den senaste 5-årsperioden. Information om slaggrusets miljömässiga 
egenskaper tillsammans med erfarenheter från lysimeter- och fältstudier har använts som 
underlag för anmälningar hos Länsstyrelse och kommun. En uthållig och rationell användning av 
alternativa material som framställts ur avfall och restprodukter kräver dock att det finns generella 
regler för hur risker för hälsa och miljö skall bedömas. 
 
Under diskussioner mellan avd. för Teknisk Geologi och SYSAV under 2000 framförde SYSAV 
önskemål om bättre förståelse för utvecklingen av slaggrusets miljömässiga egenskaper under 
lagringsprocessen. Idag lagras slaggruset rutinmässigt utomhus i högar med flera tusen ton 
slaggrus under minst 6 månader. En bättre förståelse för styrande processer och utvecklingen av 
slaggrusets egenskaper under lagringsprocessen ökar möjligheterna att 
 

• förändra lagringsrutinerna så att önskad kvalitet kan uppnås snabbare 
• förändra lagringsrutinerna så att bättre kvalitet kan uppnås under lagringen 

 
Därför iscensattes projektet ”Lagring av slaggrus” som skulle utföras av LTH i nära samarbete 
med SYSAV under våren 2000. Projektet har drivits i samarbete med arbetsområdet ”UR-1” 
inom det danska kompetenscentrat C-Res. C-Res (Center for Restprodukter) bildades 1999 och är 
sammansatt av representanter från avfallsbranschen och institutioner för forskning och utveckling 
och dess överordnade målsättning är att utveckla miljömässigt och ekonomiskt bärkraftiga 
metoder för återanvändning och bortskaffande av avfall. 
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God kontroll på lagringsprocessen och utvecklingen av slaggrusets kvalitet är också viktigt för 
kvalitetssäkringen av materialet. I ett sådant system behövs ett fåtal kontrollparameterar som är 
realtivt lätta att undersöka, men som ändå ger en god beskrivning av slaggrusets egenskaper.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att studera hur de miljömässiga egenskaperna hos slaggrus 
förändras vid lagring utomhus under olika betingelser. Speciellt kommer effekterna av att  
exponera slaggrus för luft att studeras. Bättre kunskaper om slaggrusets åldrande ökar 
möjligheterna att genomföra kostnadseffektiva förbättringar av lagringsprocessen med avseende 
på de miljömässiga egenskaperna. 
 

1.3 Mineralogi och lakegenskaper 
 
Under avfallsförbränning bildas restprodukter, huvudsakligen bottenslag, som varit helt eller 
delvis uppsmälta. Slaggen kan därför innehålla opåverkade eller delvis uppsmälta partiklar 
(bergart- och mineralfragment, glas, etc.), oförbränt organiskt material, salter som överlevt eller 
bildats under förbränningsprocessen (klorider och sulfater) samt omvandlingsprodukter (glas och 
kristalliserade mineralfaser). Omvandlingsprodukternas mineralogiska sammansättning styrs av 
det upphettade materialets kemiska sammansättningen och av avkylningsprocessen. En hastig 
avkylning ger ofta höga halter av glas, medan långsammare avkylning främjar bildandet av 
kristalliserade mineralfaser. Det är känt från studier av vulkaniska bergarter att glas är mer 
reaktivt än stabila kristallina faser (Eusden et al., 1999). Ett mindre reaktivt material skulle därför 
kunna bildas om det uppsmälta materialet fick tillräckligt med tid för att kunna utveckla 
mineralkristaller. Zevenberger et al. (1998) påpekar att glasfaserna dock kan ha en positiv 
inverkan på emissionerna av miljöfarliga ämnen som t.ex. tungmetaller eftersom de kan 
omvandlas till lermineral som har en hög adsorptionskapacitet.  
 
Slagg från avfallsförbränning är inte termodynamiskt stabil utanför förbränningsugn och kommer 
därför snabbt att börja reagera med vatten och O2 redan under kylningen av slaggen. Under dessa 
reaktioner omvandlas instabila mineral mot mera stabila former samtidigt som mera mobila 
ämnen och substanser kan lakas ut ur slaggen.  
 
mineralogi 
Effekterna av slaggens/slaggrusets åldrande (diagentisk omvandling eller vittring) har studerats i 
ett antal olika undersökningar. Relativt stora förändringar hos mineralogi och lakegenskaper har 
kunnat konstateras. Meima and Comans (1997) kunde identifiera kristallina mineral som kvarts 
(SiO2), kalcit (CaCO3), anhydrit (CaSO4), plagioklas, magnetit (Fe3O4) och/eller hematit (Fe2O3) 
i olika typer av slagg, från icke kyld slagg till slaggrus som lagrats under 12 år i en avfallsdeponi.  
Ettringit (Ca6Al2(SO4)3(OH)12*26H2O) identifierades däremot endast i färskt slaggus (nyligen 
kyld) och slaggrus som lagrats under 6 veckor. I färskt slaggrus förekommer ca. 50 % av svavlet 
som sulfider. Efter 10 år har andelen sjunkit till 15 % (Redle, 1992 i Johnson, 2000). I en nyligen 
kyld slagg som lagrats mellan 1 och 3 veckor kunde Speiser et al. (2000) dessutom identifiera 
följand mineral: gehlenite (Ca2Al2SiO7), kalifältspat (K(AlSi3O8), augit, diopsid, gips 
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(CaSO4*2H2O) och portlandit (Ca(OH)2), dock ej ettringit. Zevenberger et al. (1998) fann att 
följande mineral dominerade i ett vittrat slaggrus: kvarts, magnetit, hematit, gips, ettringit, 
akermanite, gehlenite och cristobalite. De kristallina komponenterna utgör dock bara en liten del 
av totalvikten i slagg från avfallsförbränning enligt Kirby (1993). Speiser et al (2000) fann att 
förändringar av slaggrusets mineralogin är starkt kopplad till bildandet av hydrerade 
kalciummineral, amorfa och kristallina faser. Den enda kristallina fasen som kunde identifieras 
var portlandit (Ca(OH)2). Hydrerade faser med Ca, Si och Al är också välkända från 
cementkemin och bildas när cement blandas med vatten. Övriga mineral uppvisade en komplex 
sammansättning som dominerades av Al, Si och Fe. Mindre rikligt förekommande grundämnen 
var Cu, Zn, Ti, Na, K, Mg, Ci, S och P. Studier av omvandlade metallfragment påvisade en tydlig 
kapacitet hos de nybildade hydrerade kalciummineralen att ta upp metaller och tungmetaller. Den 
geokemiska omvandlingsprocessen inleds i samband med  kylningen av slaggen. Slaggpartiklar 
som lagrats under 1 år i ett slaggupplag hade täckts med ett skikt (< 1 mm) av hydrerade 
kalciummineral. Mineralen var delvis karbonatiserade. Olika reaktioner under 
omvandlingsprocessen kan resultera i nya mineral som anhydrit, portlandit, kalcit, järnoxider- 
och hydroxider och gibbsit (se Speiser et al., 2000).  
 
Resultat presenterade av Zevenberger et al. (1994) tyder på att lermineral (illit) kan bildas vid 
omvandling av slaggrus i ett öppet system som är omättat på vatten på relativt kort tid (12 år). 
Lermineralbildningar har däremot inte kunnat påvisas i vattenmättade system. Omvandlingen 
tycks ske via amorfa hydrerade aluminiumsilikater (Zevenberger et al., 1996). Zevenberger et al. 
(1998) observerade att sekundära amorfa mineral kan bildas både genom reaktioner mellan lösta 
komponenter (utfällningar) och genom reaktioner med ett omvandlingsskikt (in situ-omvandling). 
De sekundära mineralens kemiska sammansättning och bildandet av lermineral styrs i hög grad 
av pH (Zevenberger et al., 1996). Slaggrus som åldrats  i öppna och vattenmättade system kan 
därför innehålla olika typer av mineral. 
 
Även organiska restprodukter från förbränningsprocessen kan delta i omvandlingsprocessen. 
Mängden organiskt kol kan minska genom mikrobiologisk nedbrytning, gasavgång av olika 
organiska substanser och utspolning av löst organiskt material (DOC). Organiska restprodukter 
kan integreras i den fasta matrisen och påverka slaggrusets egenskaper, som t.ex. dess 
sorptionsegenskaper. DOC kan påverka utlakningen av olika ämnen genom komplexbindningar.   
 
lakegenskaper 
Upplösnings- och utfällningsreaktioner i samband med åldrandet styr utlakningen av 
huvudämena från slagg och slaggrus (Meima och Comans, 1997). Huvudämnena styr i sin tur 
faktorer som lakvattnets jonstyrka, tillgång och typ av komplexbindande joner, pH, 
redoxpotentialen och mineralmatrisens egenskaper, som dess kapacitet för jonbyte och adsorption 
av kat- och anjoner. Dessa faktorer kontrollerar sedan i sin tur utlakningen av många 
grundämnen, bl.a sådana som klassas som farliga för hälsa och/eller miljö enligt t.ex. 
Kemikalieinspektionens urvalskriterier, som As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Se och Zn. 
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Utlakningen av olika ämnen kontrolleras vanligtvis av 3 olika mekanismer (se t.ex. Crawford, 
1999): 
 

- tillgänglighet 
- kinetik 
- löslighet 

 
Vid tillgänglighetskontrollerad utlakning begränsas halten i lakvätskan av den tillgängliga 
mängden i den fasta fasen. Utlakningen kan också begränsas av hastigheten (kinetiken) hos 
kemiska reaktioner och transportprocesser. Ett ämnes löslighet under gällande betingelser styr 
utlakningen om det råder termodynamiska jämvikt mellan vätskefasen och den fasta fasen.  
 

 
 
Figur 1. ANC (mmol H+/g slagg från avfallsförbränning). HD1 och HD2 samlades in från den 

varma slaggen  innan kylningen. HQ var slagg som lagrats i 1 månad och HQP var 
slaggrus som lagrats under 3 månader (efter Johnson et al., 1995)  

 
 
Eftersom pH är kanske den viktigaste parametern som styr tungmetallernas löslighet och 
mobilitet så är det viktigt att veta vilka faktorer som styr pH. En vanligt förekommande 
utvecklingstrend under den inledande geokemiska omvandlingen (de första månaderna) (Figur 1) 
är att buffringskapaciteten vid pH 7.5 (ANC7.5) och framför allt vid pH 10 (ANC10) minskar (se 
Johnson te al., 1995). Av resultaten framgår det också att egenskaperna hos färsk, ej kyld slagg 
kan variera mycket, medan omvandlingsprocesserna tycks jämna ut dessa skillnader. Mängden 
buffringskapaciteten vid pH 4.5 ( ANC4.5) verkar däremot vara relativt konstant, vilket skulle 
kunna tyda på en omfördelning av kapaciteten mot mindre basiska mineralfaser. En omfattande 
utspolning av alkalinitet i lakvattnet skulle däremot kunna leda till en verklig minskning av 
buffringskapaciteten även vid pH 4.5.  Buffringskapaciteten mätts vanligtvis genom titrering med 
en stark syra under 1 till 2 dygn. Detta medför att den tillgängliga buffringskapaciteten 
underskattas eftersom långsamma neutraliseringsprocesser inte beaktas i dessa experiment (se 
Yan, 1998). Utvecklingen av slaggrusets pH påverkas i hög grad av lagringsförhållandena. 
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Resultat presenterade av Zevenberger et al. (1996) tyder på att lakvatten från slagg/slaggrus som 
lagrats under vattenmättade förhållanden har klart högre pH (11.0 – 11.5) än lakvatten som 
reagerat med slagg/slaggrus som lagrats under omättade förhållanden (pH-värden mellan 8.2 och 
8.5 uppmättes i vattensuspensioner). 
 
I färskt slaggrus förekommer Ca som lösliga basiska mineral, t.ex. portlandit, ettringit och 
hydrerade Ca-silikater (15-25 %), kalcit (15-25 %) och en rest som bl.a. innehåller  
aluminiumsilikater. Buffringskapaciteten (ANC7.5) i färskt slaggrus baseras i hög grad på basiska 
mineral som portlandit, ettringit och kanske hydrerade Ca-silikater. I omvandlat slaggrus minskar 
betydelsen av dessa mineral och buffringskapaciteten domineras av kalcit (Johnson, 2000).  
 
Ett lakvatten i jämvikt med portlandit (Reaktion 1) kommer att ha ett pH på ca. 12.5 (Johnson, 
2000; Meima and Comans; 1997).  Utfällningar av ettringit (Reaktion 2) från övermättade 
lakvatten kan vara en av orsakerna till att pH börjar sjunker (se Meima and Comans, 1997).  
 
CaO + H2O → Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- (reaktion 1) 
 
6Ca2+ + 2Al3+ + 3SO4

2- + 38H2O ↔ 12H+ + Ca6Al2(SO4)3(OH)12 * 26H2O (s) (reaktion 2) 
 
När pozzolana material med höga halter av reaktivt SiO2 blandas med vatten och CaO bildas en 
amorf gel av hydrerad kalciumsilikat (Reaktion 3), även kallad C-S-H-gel. Om materialet 
innehåller Al2O3 kan även hydrerade kalciumaluminater och kalciumaluminiumsilikater bildas 
(Taylor, 1997).  
 
Ca(OH)2 + SiO2 ↔ CaH2SiO4 (reaktion 3) 
 
I Berner (1987) (från Ekström, 2003) presenteras en konceptuell modell för upplösning av 
betong, som innehåller hydroxider av alkalimetaller (Na och K) och alkaliska jordartsmetaller 
(Ca(OH)2 och Mg(OH)2)  tillsammans olika olika hydrerade mineralfaser som kan innehålla Si, 
Al, Fe och sulfat: 
 
Fas 1 – upplösning av hydroxider av alkalimetaller (Na, K) 
Fas 2 – upplösning av Ca(OH), pH ≈ 12.5 
Fas 3 – Inkongruent upplösning av Ca-silikater, Ca-aluminater och Ca-Al-sulfater, pH 12.5 till 
10.4 
Fas 4 – Upplösning av Mg(OH)2, pH ≈ 10.4 
Fas 5 – Upplösning av resterna av SiO2, Al2O3 och Fe2O3 
  
Under alkaliska förhållanden reagerar metalliskt aluminium med vatten och bildar gibbsit och 
vätgas (Reaktion 4) (se t.ex. Chandler et al., 1997; Johnson, 2000). Reaktionen påverkar dock 
inte ANC. 
 
 2 Al0 + 2H2O ↔ 2 Al(OH)3 (s) + 3H2 (g) (reaktion 4) 
 
En vattenlösning i jämvikt med ettringit, gips och gibbsit har ett pH på 10 enligt beräkningar 
utförda av Meima and Comans (1997). 
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Slaggrus är också ett reducerande material som kommer att påverka redoxpotentialen i lakvattnet. 
Slaggrusets reducerande kapacitet kommer att reagera med tillgängliga oxidationsmedel som t.ex. 
O2. Viktiga reducerade former i slaggrus är organiskt material, elementära former av metaller, 
reducerade metalloxider (Crawford, 1999) och sulfider (Johnson, 2000). Vissa redoxreaktioner 
kan frigöra protoner (H+) som kan reagera med slaggrusets ANC. Om metalliskt Fe och FeO 
reagerar med O2 under basiska förhållanden så fälls ferrihydrit (Fe(OH)3) snabbt ut (Reaktion 5-
6), men igen av dessa reaktioner påverkar buffringskapaciteten (Crawford, 1999; Johnson, 2000). 
 
Fe + ¾ O2 + 3/2 H2O → Fe(OH)3 (reaktion 5) 
 
FeO+ 1/4 O2 + 3/2 H2O → Fe(OH)3 (reaktion 6) 
 
Vid en utvärdering av lakförsök med lagrat slaggrus fann Meima and Comans (1997) att 
lakvätskan nästan var i jämvikt med ferrihydrit (Fe(OH)3). Motsvarande försök med färskt 
slaggrus gav undermättade lösningar med avseende på ferrihydrit, vilket förklarades av lägre Eh 
(redoxpotential).  
 
Vissa redoxreaktioner med O2 producerar protoner (H+) som kan reagerar med slaggruset och 
minska dess ANC, som t.ex. oxidationen av organiskt material vid pH mellan 6.3 och 10.3 
(Reaktion 7), oxidation av sulfider (Reaktion 8) och oxidation av ammonium (Reaktion 9) 
(Crawford, 1999; Johnson, 2000). 
 
CH2O + O2 → HCO3

- + H+ (reaktion 7) 
 
FeS + 9/4 O2 + 5/2 H2O → Fe(OH)3+ SO4

2- + 2 H+ (reaktion 8) 
 
NH4

+ + 2 O2 → NO3
- + 2 H++ H2O  (reaktion 9) 

 
Koldioxid från atmosfären eller nedbrytning av organiska restprodukter i slaggruset (Belevi et al., 
1992) kan reagera med basiska mineral som hydrerade Ca-mineral (Speiser et al., 2000), 
portlandit (Reaktion 10) (Chandler et al., 1997) och ettringit (Meima and Comans, 1997) och 
bilda kalcit, dvs karbonatisering. 
 
Ca(OH)2 + CO2 ↔ CaCO3 (s) + H2O (reaktion 10) 
 
En vattenlösning i jämvikt med koldioxidens partialtryck i atmosfären, kalcit och gips har ett pH 
på 7.75 enligt Meima and Comans (1997). Saknas gips blir pH 8.29.  
 
En annan viktig effekt av den geokemiska omvandlingen av slaggruset som beskrivits ovan är att 
det bildas nya mineralfaser. I samband med kylningen börjar slaggen omvandlas och det bildas 
mineral som portlandit, ettringit, hydrerade alumiumsilikater och gibbsit. Under den fortsatta 
omvandlingen sjunker slaggrusets pH och vissa mineral som portlandit och ettringit kan löses 
upp och försvinna. Ökande redoxpotential leder till utfällningar av ferrihydriter och efterhand kan 
även lermineral bildas om miljön är den rätta. Nybildade mineralfaser som bildas på 
partikelytorna kan reducera och blockera den fortsatta omvandlingen av reaktiva mineralfaser och 
organiskt material. Mineralen kan också påverka lösligheten för spårämnen som t.ex. 



 13

tungmetaller genom medfällningar, inneslutning och sorption på partikelytorna. Vid bildandet av 
nya mineralfaser som Al/Fe-hydroxider/oxider, lermineral och organiskt material skapas också 
nya ytor för sorption och jonbyte (se t.ex. Johnson, 2000). 
 
Yan och Nieretnieks (1994) och Yan (1995) presenterar en konceptuell modell för att beskriva 
upplösning av förbränningsrester under dess åldrande. I modellen delas upplösningen upp i tre 
utvecklingsfaser: 
 
- fas 1 (snabb initiell upplösning i alkalisk vattenlösning) 
- fas 2 (upplösning som initieras av sjunkande pH) 
- fas 3 (långsam upplösning/vittring) 
 
Under den inledande upplösningfasen sker en snabb upplösning av lättlösliga oxider och salter. 
En första utlakningstopp med höga jonhalter kan förväntas under denna fas. Observationer vid 
experiment och geokemiska modelleringar indikerar att den initiella vittringen domineras av 
extremt alkaliska lösningar och en snabb fullständig utlakning av ämnen som Na, K och Cl enligt 
Zevenberger et al. (1998). Koncentrationen av Si, Al, Ca, Mg och sulfat kontrolleras däremot av 
ämnenas löslighet både i ett kort och längre tidsperspektiv. Efter den initiella upplösningsfasen 
sjunker slaggrusets och lakvattnets pH och lösligheten ökar för andra mineralfaser, som 
metalloxider och amorfa aluminiumsilikater. Detta leder till att pH stabiliseras på en ny, lägre 
nivå. Övergången till fas 2 kan generera en andra utlakningstopp. Till sist återstår bara mera 
resistenta mineral- och glasfaser som löses upp genom långsamma vittringsreaktioner som är 
relativt oberoende av pH (Yan, 1995).  
 
Utlakningen av Cd, Pb, Cu, Zn och Mo från färskt slaggrus (avkyld och sorterad slagg) 
kontrolleras troligen av utfällningar/upplösningar av relativ lösliga mineral enligt Meima och 
Comans (1999). Koppar påverkas i hög grad av komplexbindningar till löst organiskt kol (DOC). 
Utlakningen av samma ämnen från lagrat slaggrus är generellt signifikant lägre. Minskningen 
beror på en neutralisation av slaggrusets pH (se ovan) och mindre lösliga former. Resultat 
presenterade av Dijkstra et al. (2002) tyder emellertid på att lakegenskaperna hos ett färskt 
slaggrus med ett lågt pH (7.8) kan vara relativt likvärdigt med ett mera normalt slaggrus (högre 
initiellt pH) som lagrats under 1.5 år i ett öppet lager. Meima och Comans (1999) framlägger 
hypotesen att lösligheten styrs av sorption på nybildade mineralfaser. Vid 
karbonatiseringsexperiment med färskt slaggrus konstaterades två viktiga effekter: neutralisering 
av slaggrusets pH och immobilisering av spårämnen genom sorption till nybildade mineralfaser. 
Under experimenten minskade utlakningen av Cu kraftigt genom sorption på amorfa Al-mineral. 
Utlakningen av Mo, som förekommer som oxyanjoner, påverkades däremot knappast alls.   
Vittring och karbonatisering av slaggrus under naturliga förhållanden kommer dessutom att skapa 
ytterligare sorptionsplaster som kan reducera mobiliteten av ämnen som Mo och Cu (Meima et 
al., 1999). I ett alkaliskt, färskt slaggrus är Sb möjligen bundet i ettringit-liknande mineral. När 
omvandlingen av slaggruset forsätter löses ettringiten och Sb mobiliseras. I ett neutralt, lagrat 
slaggrus kontrolleras utlakningen av Sb troligen av sorption på amorfa Al/Fe-(hydr)oxider 
(Meima och Comans, 1998).   
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2. Lagringsförsök 
 
Försöket pågick under 6 månader mellan april och september 2001. Under försöket användes två 
försöksuppställningar för att studera hur tillgängligheten av luft påverkade den kemiska 
stabiliseringen och de miljömässiga egenskaperna hos slaggrus. Färskt slaggrus, dvs slagg som 
kylts av i ett vattenbad och lagrats under någon vecka innan det passerade genom ett 
sorteringsverk då material grövre än 45 mm och magnetiskt material sorterades bort, användes i 
försöket. 
 

2.1. Försöksuppställningar 
 
Under delförsök 1 (Försök 1) lades ca. 100 ton färskt slaggrus upp i en sträng som var ca. 10 m 
lång och 2 m hög (Figur 2). Under försöket vändes materialet var annan vecka med en 
frontlastare för att öka slaggrusets exponering för luft. 
 
 
 

 
Figur 2. Delförsök 1 (Försök 1). 
 

 
 
Figur 3. Delförsök 2 (Försök 2). 

10 m 

2 m 

7-8 m

2 m 
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Under delförsök 2 (Försök 2) tippades ca. 300 ton färskt slaggrus på kortsidan av en avslutad 
konventionell lagringshög som innehöll några tusen ton slaggrus (Figur 3). Materialet formade en 
konformad mantelyta på den gamla högen. Lagertjockleken var störst nere vid släntfoten, ungefär 
2 m. Delförsöket simulerar därför i första hand lagring i ytterkanterna av konventionella 
lagringshögar. 
  

2.2. Provtagning och provhantering 
 
Slaggrusprover samlades in vid tre tillfällen. Färskt slaggrus samlades in från fallande ström vid 
sorteringsverket. Åldrade materialprover samlades in efter 3 och 6 månaders lagring. 
Provtagningen utfördes enligt Nordtest ENVIRON 001. Det våta slaggruset förvarades i 
tätslutande kärl. Vissa analyser gjordes på våta delprover. Ett representativt prov från varje 
provtagningstillfälle, som motsvarade minst 2 kg TS (torr substans), sorterades ut och torkades.  
Det torkade provet skickades sedan till DHI Water & Environment i Danmark för krossning och 
malning till tre olika kornstorleksfraktioner: < 4 mm. < 1 mm och < 0.125 mm.  
   

2.3. Tester och analyser 
 
Delprover av slaggrus från de olika provtagningstillfällena testades med avseende på 
 
Materialets pH  
Testen har tagits fram av SGI och utförs på vått material som är < 4 mm (siktat). En volymdel 
material blandas med 5 volymdelar destillerat vatten. Lösningen skakas först i en timme. Innan 
pH-mätning får lösningen stå i 2 timmar. 
  
Glödförlust  
Glödförlusten bestämdes enligt SS 02 81 13. 
 
Totalhalter 
Totalhalterna av olika ämnen bestämdes enligt SGAB´s metod MG2 + vissa tillägg. 
 
Tillgänglighet  
Testen utfördes enligt Nordtest ENVIR 003. Den beskriver den potentiellt utlakbara mängden 
som totalt kan lakas ut på lång sikt då faktorer som kornstorlek, alkalinitet, 
koncentrationsskillnader eller tid inte begränsar utlakningen (Naturvårdsverket, 2002).  
 
Ett torkat prov (minst 95 % av partiklarna < 0.125 mm) blandas med pH-justerade 
vattenlösningar i två steg. Under det första steget skakas provet i 3 timmar med avjoniserat vatten 
vid L/S=100 (förhållandet mellan lakvätskan och det fasta materialet) som justeras till pH 7. 
Tanken är att grundämnen som förekommer som oxoanjoner/oxyanjoner skall lakas ut under 
detta steg. Lakvätskan filtreras. Den filtrerade massan skakas sedan i ytterligare 18 timmar med 
avjoniserat vatten vid L/S=100 som justeras till pH 4. Lakvätskan filteras. Lakvätskorna från steg 
1 och 2 slås samman och analyseras. 
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Lakbar mängd som funktion vattenomsättning (L/S) 
Testen utfördes som en skaktest i två steg enligt Nordtest ENVIR 005. Den ger information om 
den mängd som skulle kunna laka ut vid L/S=2 och L/S=10. Ett torkat prov (< 4 mm) blandas 
med avjoniserat vatten i två steg. Under det första steget skakas provet i 6 timmar vid L/S=2. 
Lakvätskan filtreras. Den filtrerade massan skakas sedan i ytterligare 18 timmar vid L/S=8. 
Lakvätskan filtreras. Lakvätskorna från steg 1 och 2 analyseras var för sig (Naturvårdsverket, 
2002).  
 
Materialets buffringskapacitet och inverkan av lakvätskans pH på utlakningen 
Metoden är en av två likvärdiga metoder som lämnats för prövning till Europeiska 
standardiseringskommittén CEN/TC 292. Metoden beskriver hur pH inverkar (kvantitativt och 
kvalitativt) på utlakningen av oorganiska ämnen (Naturvårdsverket, 2002). 
 
Metoden baseras på att syra/bas tillförs initiellt och den tar 48 timmar att genomföra. Åtta 
delprover testas vid olika pH (varierande mängd tillsatt syra/bas). Varje test utförs på ett torkat 
prov (< 1 mm) vid ca. L/S=10. Metoden ger också en uppskattning av materialets 
neutralisationskapacitet (buffringskapacitet) för syra (ANC) och bas (BNC) på olika pH-nivåer. 
Eftersom testerna begränsas till 2 dygn så deltar endast de mest reaktivt ämnena i 
buffringsreaktionerna. Den totala buffringskapaciteten på olika nivåer kan således vara högre (se 
t.ex. Yan, 1998)  
          
Lakvätskorna analyserades på Växtekologen laboratorium på Lunds Universitet med avseende på 
följande grundämnen och ämnen: 
 
- oorganiskt kol (IC), totalt organiskt kol (TOC)  (kolanalysator) 
- klorider och sulfater (jonkromatograf) 
- Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, 

Sr, V, Zn (ICP, optisk och MS) 
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3. Resultat och diskussion 
 

3.1. Slaggrusets kemiska sammansättning 
 
Färskt slaggrus domineras av grundämnena Si, Ca, Al och Fe. I tabell 1 görs en jämförelse 
mellan slaggrus, genomsnittshalter i jordskorpan samt halter i malmfyndigheter. Vid jämförelsen 
kan man konstatera att innehållet av flera tungmetaller som Cd, Zn, Cu och Pb samt av salter som 
klorider och sulfater är klart högre i slaggrus än genomsnittshalten i jordskorpan. Slaggrus utgör 
därför ofta en tungmetallsanomali som kan påverka omgivningarna. Halterna av tungmetaller är 
däremot låga jämfört med extrema naturliga halter som i malmfyndigheter. 
 
 
Tabell 1.  Slaggruset sammansättning (vikt-% av TS) av huvudkomponeneter och innehåll av 

övriga grundämnen (mg/kg TS) i färskt slaggrus,  i  jordskorpan (Taylor, 1964) samt 
i svenska (SGU, 2003)  och utländska malmer (Baccini et al, 1992).  

 
ämne slaggrus†  ämne slaggrus † jordskorpan malmer 
 vikt-% av TS   mg/kg TS 
SiO2 45.8 - 47.7  As 43.0 – 46.8 1.8  
Al2O3 8.08 – 9.26  Ba 1530 – 1890 425  
CaO 15.1 – 15.6  Be 1.07 – 1.15 2.8  
Fe2O3 8.59 – 9.43  Cd 2.55 – 3.21 0.2 4400 
K2O 1.29 – 1.40  Co 19.3 – 20.3 25  
MgO 2.07 – 2.17  Cr 472 – 484 100  
MnO2 0.120 – 0.127  Cu 1770 – 2480 55 3 600 – 20 000 ‡ 
Na2O 5.32 – 5.53  Hg 0.101 – 0.261 0.08 2000 
P2O5 1.15 – 1.26  La 12.5 – 27.1   
TiO2 1.28 – 1.32  Mo 11.0 – 13.2 1.5  
Summa 91.0 – 91.6  Nb 10.6 – 10.9 20  
Glödförlust 5.7 – 6.4  Ni 114 – 118 75  
   Pb 1090 – 1740 12.5 4000 – 40 000 ‡ 
   S 6990 – 8070 260  
   Sc 3.23 – 3.51 22  
   Sn 119 – 132 2  
   Sr 272 – 378 375  
   V 41.5 – 41.7 135  
   W > 60 – 75.4 1.5  
   Y 11.8 – 12.2 33  
   Zn 1950 – 2410 70 44 000 – 117 000 ‡ 
   Zr 239 – 258 165  
     † dubbelprov 
     ‡ halter från gruvor i drift 
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3.2. Förändringar av miljömässiga egenskaper 
 

3.2.1. pH och glödförlust 
 
Förändringen av pH och organiskt innehåll (glödförlust) under delförsöken (Försök 1 och 2) 
presenteras i tabell 2. Resultaten tyder, som väntat, på att pH-värdet och glödförlusten sjunker 
snabbare i slaggrus som lagrats i en luftad hög (Försök 1) än i slaggrus som lagrats på utsidan av 
en konventionell lagringshög (Försök 2). Redan under den inledande lagringsperioden har 
slaggrusets pH i Försök 1 sjunkit ned mot 8, men det är tveksamt om det analyserade materialet 
verkligen är representativt för slaggruset i den luftade högen vid denna tidpunkt. En viktig orsak 
är att slaggrusets pH tycks öka under den andra lagringsperioden. Ett lägre pH-värde vid slutet av 
Försök 1 jämfört med Försök 2 tyder emellertid på att pH-sänkningen kan ha varit snabbare 
under Försök 1 än Försök 2. Därför måste resultat från slaggrus som samlats in efter 3 månader 
under Försök 1 beaktas med viss försiktighet. När försöken avslutades var skillanderna mellan 
slaggrusens pH och glödförlust relativt små. Slaggrusens pH varierade kring 8.50, medan 
glödförlusten varierade kring 4 %.  
 
 
Tabell 2.  Förändringar av pH och glödförlust. Intervall från dubbelprov. 
 
 Färskt 3 månader 6 månader 
 pH 
Försök 1 8.18 – 8.31 8.42 – 8.46 
Försök 2 11.28 – 11.30 9.22 – 9.30 8.59 

 Glödförlust 
Försök 1 4.6 – 4.9 % 3.8 – 4.1 % 
Försök 2 

5.1 – 5.2 % 
(5.7 – 6.4 %)† 5.8 – 6.1 % 3.4 – 5.3 % 

† se glödförlusten tabell 2 
 
 

3.2.2. Buffringskapacitet (pH) 
 
Förändringar av slaggrusets buffringskapacitet för olika pH-nivåer presenteras i figur 4. 
Utvecklingen följer samma trend som kan förväntas vid lagring under omättade 
vattenförhållanden (se figur 1). Det färska slaggruset har en klart högre buffringskapacitet i det 
alkaliska intervallet (ANC7.5) och speciellt vid pH=10. Efter 3 månaders lagring (båda försöken) 
har buffringskapaciteten förändrats kraftig eller snarare omvandlats från höga pH-nivåer till lägre 
nivåer. Slaggrus som vänts kontinuerligt (Försök 1)  har emellertid ett lägre naturligt pH-värde 
(uppmätt under laktester vid L/S=10) än det som legat i den konventionella lagringshögen. Under 
de sista 3 lagringsmånaderna sker inga större förändringar av slaggrusens buffrande 
egenskaperna. Skillnaderna mellan slaggrusens naturliga pH minskar dock något, liksom i tabell 
2.   
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Figur 4.  Buffringskapacitet för färskt slaggrus och slaggrus som lagrats under 3 och 6 

månader. 
 

3.2.3. Lakegenskaper 
 
Utvecklingen av slaggrusets lakegenskaper har utvärderats utifrån tillgänglighets- och laktester. 
Tillgänglihetstesterna ger en uppskattning av mängden av olika ämnen och ämnesgrupper som är 
potentiellt lakbara. Laktesterna ger en uppfattning om mängderna som är lakbara under en längre 
tid, dvs som en funktion av vattenomsättningen.  
 
I tabell 3 illustreras hur tillgängligheten av olika grundämnen och ämnesgrupper (mg/kg TS) 
förändras under lagringsförsöket. Den tillgängliga mängden av olika ämnen utgör generellt sett 
mellan 1 och 90 % av totalhalten (Tabell 1). De högsta värdena uppnås för grundämen som 
förekommer som lättlösliga och mobila salter (S) och grundämnen som är kända för att 
mobiliseras under sura förhållanden, som t.ex. Cd och Zn. Resultaten tyder på att tillgängligheten 
av olika ämnen påverkas av diagentiska processer (vittring) under lagringen. Under 
lagringsförsöket reduceras den tillgängliga mängden av As, Cr, Sb, och DOC med mer än 3 
gånger. Tillgängligheten av Cu, Pb och oorganiskt kol (IC) förbubblas. Förändringarna för de 
flesta ämnen ligger emellertid inom intervallet ± 1 gång. 
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Tabell 3.  Tillgänglig mängd (mg/kg TS) av olika grundämnen och ämnesgrupper hos olika 
slaggrusmaterial. Medelvärde från dubbelprov. IC = inorganic carbon (oorganiskt 
kol), DOC = dissolved organic carbon (organiskt kol efter filtrering med ett 0.45 µm-
filter). 

 
 Start Försök 1 Försök 2 
 färskt 3 mån 6 mån 3 mån 6 mån 
Ag <0.00021 0.00509  <0.00021 <0.0092 ‡ <0.00021 
Al 1134 1414 1019 2040 1385 
As 0.731 0.518 0.165 0.586 0.196 
Ba 146 134 168 163 167 
Ca 47364 45418 43289 46948 46028 
Cd 1.04 0.69 1.57 0.624 1.26 
Co 5.82 1.61 3.12 2.5 3.11 
Cr 2.51 0.726 0.725 1.06 0.969 
Cu 474 1082 1711 890 1643 
Fe 1741 1144 685 1828 781 
Hg 0.128 0.142 0.101 0.211 0.106 
K 1666 1785 2428 1636 1275 
Li 3.23 0.957 3.39 0.931 2.52 
Mg 2229 1717 1372 1914 1669 
Mn 127 288 120 129 96 
Mo 1.67 0.387 0.846 0.530 0.939 
Na 5288 4837 4149 4031 3420 
Ni 17.1 17.1 9.51 8.81 12.4 
P 60.7 74.8 88,0 58.5 103 
Pb 83 81,3 246 351 176 
S 6336 6792 5609 6544 5686 
Sb 55.9 0.861 2.28 1.15 2.43 
Se 0.146 0.382 0.0722 1.26 0.0723 
Si 4458 4101 1927 4901 4376 
Sn 0.0626 0.0194 0.103 0.0273 0.0929 
Sr 97.9 103 106 97.3 95.4 
V 0.856 0.408 0.0928 0.607 0.124 
Zn 851 2321 1417 1237 2537 
IC 293 815 680 607 588 
DOC 2569 714 561 2125 574 
Klorider 5616 4126 4351 2985 2509 
SO4-S 7140 6103 5187 5667 5812 
‡ ett av värdena under detektionsgränsen 
 
 
Utvecklingen av slaggrusets lakegenskaper illustreras i tabell 5-6 och figur 5.a-ac. I Tabell 5-6 
visas resultat från standardiserade laktester med avjoniserat vatten, dvs utlakningen som funktion 
av L/S-kvoten (lakbarheten). Utlakningen som funktion av pH presenteras i figur 5.a-ac. I tabell 4 
presenteras lakvätskornas pH vid tester utförda med avjoniserat vatten (Tabell 5-6 och figur 5.a-
ac). Trenderna för pH är de samma som kunde noteras i tabell 2. Det färska slaggruset har ett 
högt pH ≥ 11. Slaggrusets pH sjunker kraftigt under båda delförsöken. Sänkning tycks emellertid 
ske snabbare under Försök 1, dvs slaggrus som vänts kontinuerligt. Som tidigare noterats i kap. 
3.2.1. så bör resultaten från slaggrus som samlats in efter 3 månader under försök 1 beaktas med 
viss försiktighet. Det slutliga pH-värdet är något högre under Försök 2 än Försök 1, vilket skulle 
kunna indikera en snabbare pH-sänkning under Försök 1. Resultaten i tabell 4 indikerar också att 
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lakvätskans pH beror på vilken metod som använts. Vid laktester på färskt slaggrus minskar pH 
med ökande L/S-kvot och laktid, medan det är tvärt om för lagrat slaggrus. Detta fenomen har 
tidigare noterats av Meima and Comans (1997). Varierande pH-värden vid olika tester och 
analysmetoder kan naturligtvis vara en viktig faktor att beakta vid jämförelser mellan resultat från 
olika tester. 
 
Mekanismerna bakom lakbarhetens utveckling i tabell 5-6 diskuteras utifrån lakegenskapernas 
utveckling (Figur 5.a-ac) och samlade erfarenheter från annan tillgänglig information om 
utvecklingen av slaggrusets lakegenskaper under den (bio)geokemiska omvandlingen (vittringen) 
av slaggrus i lagringshögar eller avfallsdeponier. Lakbarheten i tabell 5 och 6 jämförs dessutom 
med gränsvärden för avfall som kan tas emot vid deponier för inert avfall (EG, 2003),  se bilaga 
4.   
 
 
Tabell 4.  Lakvätskornas pH-värden vid olika laktester med avjoniserat vatten (från tabell 5-6 

och  figur 5). 
 
 Nordtest ENVIR 005  
 L/S = 2, 6 timmar L/S = 10, 18 timmar L/S = 10, 48 timmar 
 n=2 n=2 n=1 
Färskt 11.02 – 11.03 10.96 10.86 
Försök 1 (3 mån) 8.28 – 8.29 8.32 – 8.33 8.98 
Försök 1 (6 mån) 8.56 – 8.59 8.74 – 8.87 9.06 
Försök 2 (3 mån) 9.05 – 9.12 9.11 – 9.12 9.60 
Försök 2 (6 mån) 8.96 – 9.09 9.09 – 9.15 9.44 
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Tabell 5.  Lakbar mängd (mg/kg TS) av olika grundämnen och ämnesgrupper hos olika 
slaggrusmaterial vid L/S = 2. Medelvärdet från dubbelprov. IC = inorganic carbon 
(oorganiskt kol), DOC = dissolved organic carbon (organiskt kol efter filtrering med 
ett 0.45 µm-filter). 

 
  Start Försök 1 Försök 2 
  färskt 3 mån 6 mån 3 mån 6 mån 

pH  11.02 – 11.03 8.28 – 8.29 8.56 – 8.59 9.05 – 9.12 8.96 – 9.09 
Kond. mS/m 884 – 887 909 – 1024 883 - 892 746 – 825 596 - 653 
Redox (Eh) mV 271 – 279 324 – 326 398 - 399 285 – 287 414 - 429 
Ag  0.00101 <0.000002 0.000697 <0.000002 0.000403 
Al  343 1.41 1.147 14.7 1.13 
As  0.0234 0.0336 0.0324 0.0236 0.0201 
Ba  0.209 0.106 0.130 0.184 0.162 
Ca  721 2277 2399 1574 2000 
Cd  0.00219 0.00136 0.00183 0.000991 0.00133 
Co  0.0255 0.00447 0.00539 0.00764 0.00562 
Cr  0.0563 0.00855 0.00813 0.0198 0.0131 
Cu  36.7 1.70 2.69 5.10 3.47 
Fe  0.373 <0.0002  <0.0194 ‡  <0.0002  0.0695 
Hg  0.00535 0.000743 0.00062 0.00113 0.000991 
K  769 873 355 477 247 
Li  0.116 0.0923 0.0876 0.0315 0.0659 
Mg  0.227 186 71.6 27.9 55.1 
Mn  0.136 0.462 0.262 0.0225 0.185 
Mo  0.868 0.239 0.191 0.330 0.214 
Na  3006 3896 2214 1858 1212 
Ni  0.166 0.0305 0.0295 0.0235 0.0318 
P  4.43 0.366 0.451 0.531 0.572 
Pb  0.125 0.00204 0.00193 0.00306 0.00419 
S  476 2757 2268 1607 1816 
Sb  0.205 0.0751 0.0680 0.141 0.0772 
Se  0.0395 0.0408 0.0339 0.0427 0.0284 
Si  1.11 1.85 2.40 0.879 2.80 
Sn  0.00798 0.00157 0.00153 0.00286 0.00163 
Sr  3.11 2.49 4.74 2.81 3.99 
V  0.0384 0.0285 0.0227 0.0235 0.0167 
Zn  0.0573 0.136 0.0923 0.0480 0.118 
IC  20.6 26.4 8.95 14.3 10.6 
DOC  1694 144 117 392 157 
Klorider  4558 4809 3286 3438 1981 
SO4-S  417 1609 2399 1513 2174 

‡ vissa värden under detektionsgränsen 
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Tabell 6 Lakbar mängd (mg/kg TS) av olika grundämnen och ämnesgrupper hos olika 
slaggrusmaterial vid L/S = 10. Medelvärde från dubbelprov. Redoxpotentialen, 
konduktiviteten och pH uppmättes under det andra laksteget. IC = inorganic carbon 
(oorganiskt kol), DOC = dissolved organic carbon (organiskt kol efter filtrering med 
ett 0.45 µm-filter). 

 
  Start Försök 1 Försök 2 
  färskt 3 mån 6 mån 3 mån 6 mån 

pH  10.96 8.32 – 8.33 8.74 – 8.87 9.11 – 9.12 9.09 – 9.15 
Kond. mS/m 187 – 193 233 – 266 114-159 207 – 219 103 - 112 
Redox (Eh) mV 249 – 284 326 – 333 399 - 409 282 418 - 419 
Ag  0.00171 <0.00001 0.00104 <0.00001 0.000637 
Al  888 12.6 12.5 89.0 16.4 
As  0.0297 0.0459 0.0407 0.0336 0.0290 
Ba  1.79 2.56 § 0.517 0.841 0.656 
Ca  2010 3971 3998 3521 3283 
Cd  0.00257 0.00189 0.00228 0.00148 0.00189 
Co  0.0298 0.00793 0.00763 0.0104 0.00823 
Cr  0.141 0.0314 0.0214 0.0476 0.0508 
Cu  44.0 2.91 4.28 7.08 5.22 
Fe  1.18 <0.00102 <0.0882 ‡ <0.00102 <0.0543 
Hg  0.0107 0.00121 0.00121 0.00208 0.00254 
K  888 821 477 573 341 
Li  0.245 0.252 0.194 0.0880 0.138 
Mg  0.578 202 104 47.1 79.4 
Mn  0.160 0.810 0.386 <0.0203 0.256 
Mo  1.156 0.457 0.397 0.573 0.411 
Na  3488 3467 2447 1874 1436 
Ni  0.180 0.0432 0.0561 0.0346 0.0668 
P  3.73 0.921 0.776 0.950 0.942 
Pb  0.304 0.0102 0.0157 0.0110 0.0132 
S  987 4174 3474 3297 2708 
Sb  0.655 0.243 0.204 0.451 0.234 
Se  0.0391 0.0497 0.0384 0.156 0.0306 
Si  3.30 6.29 5.47 2.48 6.84 
Sn  0.0210 0.00218 0.00463 0.00662 0.00515 
Sr  7.53 7.57 8.29 7.75 7.58 
V  0.107 0.0604 0.0439 0.0531 0.0575 
Zn  0.130 0.377 0.521 0.134 0.699 
IC  84.8 110 50.8 62.4 50.2 
DOC  2230 244 228 525 275 
Klorider  4602 4790 3849 3404 2588 
SO4-S  970 3717 3989 3431 3372 

‡ vissa värden under detektionsgränsen 
§ osäkert värde 
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Al (aluminium) 
Det sker inte några dramatiska förändringar med aluminiumets lakbeteende under 
lagringsförsöken (Figur 5.a). Lakbarheten mellan pH 6 och 8 är emellertid klart lägre hos 
slaggrus som samlades in efter 3 månader under delförsök 1 (Försök 1) jämfört med övriga 
analyserade material. Som tidigare nämnts, så bör resultat från slaggrus som samlats in efter 3 
månader under Försök 1 beaktas med viss försiktighet. Alla lakkurvorna uppvisar en tydliga V-
form med hög löslighet under de mest extrema pH-förhållandena och en låg, nästan konstant 
lakbarhet mellan pH 6 och 8. Under alkaliska förhållanden råder ett positivt samband mellan 
utlakad mängd och pH. Den utlakade mängden varierar från ca. 1 mg/kg TS till flera tusen mg/kg 
TS beroende på pH. Lakbarhetens utveckling under delförsöken (Tabell 5-6) följer i grova drag 
sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH i färskt och lagrat slaggrus i figur 5.a. 
Utlakningen av Al från färskt och lagrat slaggrus styrs troligen av jämvikter mellan lakvätskan 
och gibbsit (Al(OH)3) eller någon amorf fas av Al(OH)3 enligt Meima and Comans (1997). 
 

Aluminium

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån

Aluminium

0

500

1000

1500

2000

8 9 10 11

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån  
 
Figur 5.a.  Lakbarheten för aluminium som funktion av pH. 

Logaritmisk skala (vänster). Alkaliska pH-intervallet (höger). 
 
As (arsenik) 
Lakkurvans utveckling ger inte några indikationer på ett dramatiskt förändrat lakbeteende under 
lagringsförsöken (Figur 5.b). Lakbarhetens beroendet av pH förefallar dock att minska under 
lagringsförsöken och efter 6 månaders lagring är utlakningen av As nästan oberoende av pH  
under alkaliska förhållanden. Detta kan förklara de relativt små förändringarna av slaggrusets 
lakbarhet under lagringsförsöken i tabell 5-6. Utlakade mängder (medelvärden) från färskt och 
lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger under gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4). 
 



 25

Arsenik

0,001

0,01

0,1

1

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån

Arsenik

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

8 9 10 11

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån  
 
Figur 5.b.  Lakbarheten för arsenik som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Ba (barium) 
Bariumets lakbeteende förändras under den första lagringsperioden (Figur 5.c). Der sker en 
generell minskning av lakbarheten under alkaliska förhållanden. Under den sista perioden sker 
mindre förändringar av lakbarheten som gör att det etableras ett negativt samband mellan utlakad 
mängd och pH i lagrat slaggrus under alkaliska förhållanden. Inom pH-intervallet 8-9 är 
emellertid lakbarheten nästan oberoende av pH. Minskad lakbarhet under delförsökens första 
lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan 
lakbarhet och lakvärskans pH) i figur 5.c. Relativt små förändringar av lakbarheten under den 
andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett svagt beroende av pH inom pH-intervallet 8-9 i 
lagrat slaggrus i figur 5.c. Utlakade mängder (medelvärden) från färskt och lagrat slaggrus i tabell 
5 och 6 ligger under gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4).   
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Figur 5.c  Lakbarheten för barium som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
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Ca (kalcium) 
Kalciumets lakbeteende förändras under den inledande lagringsperioden (Figur 5.d). 
Förändringen gör att lakbarheten minskar vid pH > 6.5. Under den sista halvan av 
lagringsförsöken sker inga större förändringar av lakegenskaperna och det etableras ett negativt 
samband mellan den utlakade mängden och pH i lagrat slaggrus, med undantag för pH-intervallet 
9-10 där lakbarheten är mer eller mindre konstant. Meima and Comans (1997) menar att ettringit 
(Ca6Al2(SO4)3(OH)12*26H2O), som bildats i samband med avkylningen av den varma slaggen, 
troligen styr utlakningen av Ca från färskt slaggrus, medan utlakningen av Ca från lagrat slaggrus 
påverkas av kalcitutfällningar (CaCO3) som bildas när koldioxid reagerar med slaggen 
(karbonatisering). Under lagringen neutraliseras det färska slaggruset (pH sjunker), vilket ökar 
lösligheten för ettringit som går i lösning och försvinner. Ettringit har inte detekterats i  
karbonatiserat slaggrus enligt Meima and Comans (1997). Lakbarhetens utveckling under 
lagringsförsöket (Tabell 5-6) följer i grova drag sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH i 
lagrat slaggrus i figur 5.d, inklusive pH-intervallet 9-10.  
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Figur 5.d. Lakbarheten för kalcium som funktion av pH. 

 Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Cd (kadmium) 
Kadmiumets lakbarhet minskar något inom pH-intervallet 8-10 under den inledande 
lagringsperioden (Figur 5.e). Under den senare perioden stabiliseras lakbarheten (variationerna 
minskar) vid pH > 9. Vid slutet av försöken är lakbarheten inom detta intervall i det närmaste 
oberoende av pH. Detta kan förklara de relativt små förändringar av slaggrusets lakbarhet under 
lagringsförsöken (Tabell 5-6). Utlakningen av Cd från färskt och lagrat slaggrus är kraftigt 
beroende av pH under neutrala och sura förhållanden. Meima and Comans (1999) fann 
indikationer på att utlakning av Cd från färskt slaggrus kan styras av relativt lösliga mineralfaser, 
som t.ex. otavite (CaCO3), medan utlakningen från lagrat slaggrus sannolikt styrs av 
sorptionsprocesser. Utlakade mängder (medelvärden) från färskt och lagrat slaggrus i tabell 5 och 
6 ligger under gränsvärdet för  inert avfall (enligt bilaga 4).   
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Figur 5.e. Lakbarheten för kadmium som funktion av pH. 

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Co (kobolt) 
Under den inledande lagringsperioden minskar den utlakade mängden inom hela det undersökta 
pH-intervallet (Figur 5.f). Den procentuella minskningen är störst inom det alkaliska intervallet, 
knappt 10 gånger. Under den senare perioden stabiliseras lakbarheten (variationerna minskar) vid 
pH > 9. En liknande förändring kan även noteras för Fe och vissa andra tungmetaller som Cd, Ni, 
Pb och Zn. Utlakningen av Co från både färskt och lagrat slaggrus domineras av ett negativt 
samband med pH inom hela det undersökta pH-intervallet. Minskad lakbarhet under delförsökens 
första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade lakbeteendet (sambandet 
mellan lakbarhet och lakvärskans pH) i figur 5.f.. Relativt små förändringar av lakbarheten under 
den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med stabiliseringen av lakbarheten och ett svagt, 
otydligt samband mellan lakbarhet och lakvätskans pH mellan pH 8 och 10 i figur 5.f.  
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Figur 5.f. Lakbarheten för kobolt som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
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Cr (totalt krom) 
Kromets lakbeteende förändras kraftigt under den inledande lagringsperioden (Figur 5.g). 
Skillnaden i utlakad mängd varierar mellan en och två tiopotenser (10-100 ggr) vid pH 8-9. När 
lakegenskaperna har stabiliserats uppvisar lakkurvan för Cr en V-form. Vid slutet av försöken är 
lakbarheten mellan pH 8 och 10 nästan oberoende av pH. Extra stora minskningar av lakbarheten 
under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade 
lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvärskans pH) i figur 5.g. Relativt små 
förändringar av lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett svagt, 
otydligt beroende av pH inom intervallet 8-10 i figur 5.g. En hypotes för att förklara det 
förändrade lakbeteendet är att krom som mobiliseras i färskt slaggrus domineras av Cr(VI). Den 
sjunkande lösligheten från pH 9 till 6 i figur 5.g skulle då kunna förklaras av sorption av 
kromatjoner, medan den sjunkande lösligheten från pH 9 och uppåt kan förklaras av en 
löslighetsbegränsande mineralfas, som t.ex. ettringit. Ettringit har en flexibel struktur som 
möjliggör substitution av olika joner (Gougar et al., 1996). Det finns experimentella bevis för att 
sulfat har ersatts av olika anjoner som MoO4

2-, AsO4
3-, CrO4

2-, SeO4
2-, VO4

-, BrO3
-, CO3

2- och 
NO3

- i ettringit och att även Sb som SbO4
3- skulle kunna substituera för sulfat (Meima and 

Comans, 1998; Kumarathasan et al., 1990). Som framhållits ovan (för Ca) så kommer ettringit 
sannolikt att lösas upp och försvinna under lagringen. Den kraftiga förändringen av 
lakegenskaperna beror sannolikt också på redoxreaktioner som reducerar Cr(VI) till Cr(III) som i 
sin tur kan fällas ut som hydroxider/oxider eller sorberas. Utlakade mängder (medelvärden) från 
färskt och lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger under gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 
4). 
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Figur 5.g.  Lakbarheten för krom som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Cu (koppar) 
Lakkurvans utveckling indikerar ett förändrat lakbeteende för Cu under lagringsförsökens första 
tre månader (Figur 5.h). Förändringarna medför att utlakningen minskar under sura förhållanden, 
medan den ökar under neutrala till alkaliska förhållanden. Under alkaliska förhållanden är 
skillnaden nästan 10 gånger. Lakkurvorna för lagrat slaggrus uppvisar en V-form  Lakbarheten är 
nästan oberoende av pH inom intervallet 8-10. Extra stora minskningar av lakbarheten under  
delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av en kraftig minskning av halten 
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DOC (lösligt organiskt kol). Flera undersökningar (t.ex. Meima and Comans, 1997; Meima and 
Comans, 1999) menar att lösligheten och utlakningen av Cu från slaggrus i hög grad styrs av 
halten DOC. Den utlakade mängden av DOC är också mycket högre från färskt än lagrat slaggrus 
(se Figur 5.ab). Under ett karbonatiseringsexperiment med färskt slaggrus minskade utlakningen 
av Cu kraftigt genom sorption på amorfa Al-mineral (Meima et al., 1999). Mindre förändringar 
av lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett svagt, otydligt 
beroende av pH inom intervallet 8-10 i figur 5.h. Utlakade mängder från färskt och lagrat 
slaggrus i tabell 5 och 6 ligger över gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4).   
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Figur 5.h.  Lakbarheten för koppar som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Fe (järn) 
Under den inledande lagringsperioden minskar den utlakade mängden inom det alkaliska pH-
intervallet (Figur 5.i). Lakbarheten hos lagrat slaggrus är således generellt sett lägre än hos färskt 
slaggrus, men enskilda analysvärden kan variera kraftigt (Figur 5.i). Vid slutet av försöket är 
lakbarheten nästan oberoende av pH inom intervallet 6-9. Oregelbundna variationer av 
lakbarheten hos lagrat slaggrus inom det alkaliska pH-intervallet kan även noteras för vissa andra 
grundämnen som Cd, Co, Ni, Pb och Zn. Lösligheten under sura förhållanden är starkt beroede 
av pH, den ökar ca. 10 000 gånger när pH sjunker från 6 till 4. Meima and Comans (1997) fann 
indikationer på att lakvätskor från lagrat slaggrus var i nära jämvikt med ferrihydrit (Fe(OH)3). 
Däremot kunde man inte identifiera några styrande lakmekanismer för färskt slaggrus. Extra stora 
minskningar av lakbarheten under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras 
av det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvärskans pH) i figur 5.i. 
Låga, osäkra värden för lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med 
stora variation och ett svagt samband mellan lakbarhet och lakvätskans pH i figur 5.i. 
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Figur 5.i.  Lakbarheten för järn som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger). 
X markerar värden som baseras på halter under detektionsgränsen. 

 
Hg (kvicksilver) 
Utvecklingen av lakkurvan för Hg indikerar en generell minskning av utlakningen under 
lagringsförsökens första 3 månader, men resultaten är inte entydiga (Figur 5.j). I lagrat slaggrus 
dominerar ett positivt sambandet mellan pH och lakbarhet, utom i intervallet 9-10 där lakbarheten 
är i det närmaste konstant. Extra stora minskningar av lakbarheten under delförsökens första 
lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan 
lakbarhet och lakvärskans pH)  i figur 5.j. Relativt små förändringar av lakbarheten under den 
andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett varierande beroende av pH kring pH 9 i figur 
5.j. Utlakade mängder från lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger under gränsvärdet för inert avfall 
(enligt bilaga 4).   
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Figur 5.j.  Lakbarheten för kvicksilver som funktion av pH. 

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
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K (kalium) 
Lakkurvan för K uppvisar en tydligt utvecklingstrend (Figur 5.k). Sambandet mellan pH och 
lakbarheten är negativt inom hela det undersökta pH-intervallet, dvs lakbarheten ökar med 
sjunkande pH. Dessutom sker det en generell minskning av den utlakade mängden under 
lagringen, vilket skulle kunna tyda på en kontinuerlig utlakningen som reducerar den tillgängliga 
mängden. Meima och Comans (1997) menar att den ökande utlakningen med sjunkande pH kan 
bero på jonbyte och/eller upplösning av aluminiumsilikater. Lakbarhetens utveckling under  
delförsöken (Tabell 5-6) kan förklaras av lakkurvans utveckling i figur 5.k. Utvecklingen av 
tillgängligheten (Tabell 4) och lakbarheten (Tabell 5-6 och Figur 5.k) tyder på att utspolningen  
av K går långsammare under Försök 1 än under Försök 2. En orsak kan vara att det är svårt att 
identifiera utspolningsprocesser under Försök 1, eftersom materialet blandades var annan vecka. 
Som nämnts ovan, så bör emellertid result från slaggrus som samlats in efter 3 månader under 
Försök 1 beaktas med viss försiktighet. 
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Figur 5.k.  Lakbarheten för kalium som funktion av pH. 

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Li (litium) 
Under den inledande lagringsperioden minskar den utlakade mängden inom det alkaliska pH-
intervallet (Figur 5.l). Skillnaden i utlakad mängd under de mest alkaliska förhållandena är 
mellan 10 och 100 gånger. När lakegenskaperna har stabiliserats råder det ett negativt samband 
mellan den utlakade mängden och pH i lagrat slaggrus. Olika förändringar av lakbarheten under 
delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade lakbeteendet 
(sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.l. och en  kraftig säkning av pH. 
Lakbarhetens utveckling under den andra period (Tabell 5-6) följer i grova drag sambandet 
mellan lakbarhet och lakvätskans pH i lagrat slaggrus i Figur 5.l. 
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Figur 5.l.  Lakbarheten för litium som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Mg (magnesium) 
Lagringen ger inte upphov till några större förändringar av magnesiumets lakbeteende (Figur 
5.m). Under den inledande lagringsperioden sker emellertid en viss minskning av den utlakade 
mängden mellan pH 6 och 9. Vid slutet av försöket är lakbarheten nästan oberoende av pH vid 
pH > 10. Förändringarna hos lakkurvan under den första lagringsperioden uppvisar vissa likheter 
med motsvarande förändring för Ca (Figur 5.d). Meima och Comans (1997) fann indikationer på 
att utlakningen av Mg från färskt och lagrat slaggrus troligen styrs av brucite, eller möjligen av 
mineral som sepolite och Mg-kalcit. Lakbarhetens utveckling under lagringsförsöken (Tabell 5-6) 
följer i grova drag sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH i lagrat slaggrus i Figur 5.m.  
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Figur 5.m. Lakbarheten för magnesium som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger). 
X markerar värden som baseras på halter under detektionsgränsen. 
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Mn (mangan) 
Manganets lakbeteende förändras något under den första lagringsperioden (Figur 5.n). Den 
utlakade mängden ökar under sura till neutrala förhållanden, medan den minskar under alkaliska 
förhållanden även om resultaten inte är helt entydiga. Under de mest alkaliska förhållandena kan 
skillnaden vara upp till 10 gånger. Utlakningen av Mn från lagrat slaggrus domineras av ett 
negativt samband med pH inom hela det undersökta pH-intervallet. Sambandet är dock svagt vid 
pH > 10. Olika förändringar av lakbarheten under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) 
kan förklaras av det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i 
figur 5.n. och en kraftig säkning av pH. Lakbarhetens utveckling under den andra period (Tabell 
5-6) följer i grova drag sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH i lagrat slaggrus i figur 
5.n. 
 

Mangan

0,01

0,1

1

10

100

1000

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån

Mangan

0

0,5

1

1,5

2

8 9 10 11

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån  
 
Figur 5.n.  Lakbarheten för mangan som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Mo (molybden) 
Lakkurvan för Mo liknar inte lakkurvorna för de andra undersökta grundämnen då den 
huvudsakligen uppvisar ett positivt samband mellan pH och den utlakade mängden (Figur 5.o). 
Det sker en generell minskning av lakbarheten under lagringsförsöken, framför allt under den 
inledande lagringsperioden. Den procentuella minskningen är störst under de suraste förhållanden 
(pH < 5), ca. 10 gånger. Vid slutet av försöken är lakbarheten nästan oberoende av pH mellan pH 
8 och 10. Minskad lakbarhet under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras 
av det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.o. 
Relativt små förändringar av lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller 
med ett svagt beroende av pH inom intervallet 8-10 i lagrat slaggrus i Figur 5.o. Enligt Meima 
och Comans (1999) så skulle utlakningen av Mo från färskt slaggrus kunna styras av mineral som 
powellite (CaMoO4), medan sorptionsprocesser skulle kunna förklara utlakningen från lagrat 
slaggrus. Utlakade mängder (medelvärden) från lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 varierar kring 
gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4).   
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Figur 5.o.  Lakbarheten för molybden som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger). 
X markerar värden som baseras på halter under detektionsgränsen. 

 
Na (natrium) 
Lakkurvan för Na liknar den för K (Figur 5.p), dvs ett svagt negativt beroende av pH samt en 
generell minskning av den utlakade mängden under lagringen. Dessa grundämnen förekommer 
antagligen som lättlöslig salter som snabbt löses i kontakt med vatten. Minskad lakbarhet kan 
tyda på att ämnena lakas ut under lagringen så att den tillgängliga mängden minskar. Ökande 
utlakning vid sjunkande pH kan bero på jonbyte och/eller upplösning av aluminiumsilikater 
(Meima och Comans, 1997). Den ökande utlakning av Na under allt starkare alkaliska 
förhållanden är en artefakt som beror på att varierande mängder av NaOH har tillsats för att 
förändra lakvätskans pH. Utvecklingen av tillgängligheten (Tabell 4) och lakbarheten (Tabell 5-6 
och Figur 5.p) tyder på att utspolningen  av Na går långsammare under Försök 1 än under Försök 
2., liksom för K. En orsak kan vara att det är svårt att identifiera utspolningsprocesser under 
Försök 1, eftersom materialet blandades var annan vecka. Som nämnts ovan, så bör emellertid 
result från slaggrus som samlats in efter 3 månader under Försök 1 beaktas med viss försiktighet. 
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Figur 5.p.  Lakbarheten för natrium som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  



 35

Ni (nickel) 
Under den inledande lagringsperioden minskar den utlakade mängden inom hela det undersökta 
pH-intervallet (Figur 5.q). Den procentuella minskningen är störst under alkaliska förhållanden. 
Det finns tecken som tyder på att lakbarheten inom det alkaliska intervallet fortsätter att minska 
under den andra lagringsperioden, men resultaten är inte entydiga. Resultaten i figur 5.q tyder 
vidare på att lakbarheten hos lagrat slaggrus kan variera, liksom för Fe och andra tungmetaller (se 
ovan). Lösligheten är starkt beroede av pH mellan pH 6 och 8.5. Vid pH > 8.5 minskar beroendet.  
Minskad lakbarhet under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det 
förändrade lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.q. Relativt 
små förändringar av lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med 
stabiliseringen av lakbarheten och ett svagt, otydligt samband mellan lakbarhet och lakvätskans 
pH vid pH > 8 i figur 5.q. Utlakade mängder (medelvärden) från färskt och lagrat slaggrus i tabell 
5 och 6 ligger under gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4).   
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Figur 5.q.  Lakbarheten för nickel som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger). 
X markerar värden som baseras på halter under detektionsgränsen. 

 
P (fosfor)  
Fosforets lakbeteende förändras kraftigt under den inledande lagringsperioden, framför allt inom 
pH-intervallet 6 till 10 (Figur 5.r). Lakbarheten minskar med nästan 10 gånger, som  mest. Det 
lagrade materialet uppvisar en V-formad lakningskurva. Lakbarheten är nästan oberoende av pH 
inom intervallet 8-10. Lakkurvan för färskt slaggrus har vissa likheter med motsvarande 
lakkurvor för Cr och Sb, dvs grundämnen som kan förekomma som oxoanjoner under alkaliska 
förhållanden. Det kan därför inte uteslutas att även lösligheten för fosfor, i form av fosfat, kan 
påverkas av förekomsten av ettringit, som kan innehålla olika anjoner som substitut för sulfat. 
Sjunkande löslighet mellan pH 6 och 7 skulle kunna förklaras av sorption av anjoner, medan 
ökande löslighet under de suraste förhållanden kan bero på upplösning av mineralfaser som 
innehåller P. Minskad lakbarhet under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan 
förklaras av det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 
5.r. Små förändringar av lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett 
svagt samband mellan lakbarhet och lakvätskans pH mellan pH 8 och 10 i figur 5.r.  
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Figur 5.r.  Lakbarheten för fosfor som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Pb (bly) 
Under den inledande lagringsperioden minskar den utlakade mängden under alkaliska 
förhållanden med nästan 10 gånger (Figur 5.s), liksom lakkurvorna för många andra metaller som 
Cd, Co, Fe, Mn, Ni och Zn. En annan likhet mellan dessa metaller är att lakbarheten under 
alkaliska förhållanden tycks variera i lagrat slaggrus. Lakkurvorna har en V-form med kraftigt 
sjunkande löslighet (ca. 10 000 gånger) när pH ökar från 4 till 8-9. Lakbarheten är nästan 
oberoende av pH inom intervallet 9-10. Extra stor minskning av lakbarheten under delförsökens 
första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade lakbeteendet (sambandet 
mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.s. Relativt små förändringar av lakbarheten under 
den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med stabiliseringen av lakbarheten och ett svagt, 
otydligt samband mellan lakbarhet och lakvätskans pH vid pH 9 i figur 5.s. Meima och Comans 
(1999) fann indikationer på att utlakningen av Pb från färskt slaggrus kan styras av relativt lösliga 
mineralfaser, som t.ex. cerrusite (PbCO3), medan lakbarheten hos lagrat slaggrus sannolikt styrs 
av sorption. Utlakade mängder (medelvärden) från färskt och lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 
ligger under gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4).  
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Figur 5.s.  Lakbarheten för bly som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
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S (svavel) och sulfater 
Lakkurvorna för svavel och sulfat ser i stort sett likadana ut (Figur 5.t-u). Under den inledande 
lagringsperioden minskar den utlakade mängden vid pH > 9. Lösligheten minskar med upp till 10 
gånger. När lakegenskaperna har stabiliserats i lagrat slaggrus är lakbarheten nästan oberoende av 
pH. Förändringen skulle kunna förklaras av att ettringit som tidigare bildats går i lösning under 
lagringen enligt Meima och Comans (1997). Ökad lakbarhet under delförsökens första 
lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan 
lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.t-u. Relativt små förändringar av lakbarheten under den  
andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett svagt samband mellan lakbarhet och 
lakvätskans pH i figur 5.t-u. Utlakade mängder (medelvärden) från lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 
ligger över gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4).   
 

Svavel

100

1000

10000

100000

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån

Svavel

0

2000

4000

6000

8000

10000

8 9 10 11

pH

m
g/

kg
 T

S

färskt Försök 1, 3 mån Försök 2, 3 mån Försök 1, 6 mån Försök 2, 6 mån  
 
Figur 5.t.  Lakbarheten för svavel som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster).Naturlig skala inom det aAlkaliska pH-intervallet (höger).  
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Figur 5.u.  Lakbarheten för sulfat som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
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Sb (antimon) 
Antimoniets lakbeteende förändras kraftigt under den inledande lagringsperioden (Figur 5.v). 
Under neutrala förhållanden minskar löslighten med mellan 10 och 100 gånger. Därefter är 
förändringarna begränsade och sambandet mellan pH och lakbarheten i lagrat slaggrus upphör 
nästan mellan pH 8 och 10. Eftersom Sb förekommer som oxoanjoner under alkaliska 
förhållanden så kan den alkaliska delen av lakkurvan för färskt slaggrus, liksom för Cr, P och S, 
förklaras av förekomsten av ettringit eller någon annan mineralfas (se Meima och Comans, 
1998). Den sura delen av lakkurvan skulle kunna förklaras av sorption av anjoner. Minskad 
lakbarhet under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade 
lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.v. Små förändringar av 
lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett svagt samband mellan 
lakbarhet och lakvätskans pH mellan pH 8 och 10 i figur 5.v. Utlakade mängder (medelvärden) 
från färskt och lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger över gränsvärdet för inert avfall (enligt 
bilaga 4).   
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Figur 5.v.  Lakbarheten för antimon som funktion av pH  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Se (selen) 
Selenets lakbeteende förändras inte speciellt under lagringen, utom i de mest extrema pH-
miljöerna (Figur 5.x). Den utlakade mängden uppvisar vissa tecken på en generell minskning 
under lagringen, men resultaten är inte entydiga. Lagringen leder dessutom till att lakbarheten 
nästan blir oberoende av pH i lagrat slaggrus, speciellt under alkaliska förhållanden. Små 
förändringar av lakbarheten under delförsöken (Tabell 5-6) sammanfaller med ett svagt samband 
mellan lakbarhet och lakvätskans pH mellan pH 8 och 10 i figur 5.x. Utlakade mängder 
(medelvärden) från färskt och lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger under gränsvärdet för inert 
avfall (enligt bilaga 4), med undantag för ett osäkert värde från första provtagningstillfället under 
Försök 2.   
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Figur 5.x.  Lakbarheten för selen som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger). 
X markerar värden som baseras på halter under detektionsgränsen. 

 
Si (kisel) 
Lakkurvorna för både färskt och lagrat slaggrus uppvisar en svag V-form (Figur 5.y). Det första 
provet från Försök 1 avviker emellertid något, liksom för Al. Anledningen är oklar. Vid pH > 10 
är lakbarheten och pH nästan oberoende av pH i lagrat slaggrus, men vid pH < 9 blir sambandet  
negativt. Mindre ökningar av lakbarheten under delförsöken (Tabell 5-6) kan förklaras av 
sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH vid pH < 9 i figur 5.y.   
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Figur 5.y.  Lakbarheten för kisel som funktion av pH. 

 Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
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Sn (tenn) 
Lakkurvans form och utvecklingen (Figur 5.z) liknar den som kan noteras för Hg (Figur 5.j). 
Under försöket, speciellt under den inledande lagringsperioden, sker en generell minskning av 
lakbarheten. I lagrat slaggrus dominerar ett positivt sambandet mellan pH och lakbarhet under 
alkaliska förhållanden, utom i intervallet 9-10 där lakbarheten nästan är konstant. Extra stor 
minskning av lakbarheten under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av 
det förändrade lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.z. Relativt 
små förändringar av lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med ett 
varierande beroende av pH kring pH 9 i Figur 5.z.  
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Figur 5.z.  Lakbarheten för tenn som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Sr (strontium) 
Utvecklingen av lakkurvan för Sr (Figur 5.å) uppvisar stora likheter med den som kan noteras för 
Ca. (Figur 5.d). Lakbarheten är i det näsmaste konstant under hela försöket (Tabell 5-6), vilket 
kan förklaras av det förändrade lakbeteende under den första lagringsperioden och att lakbarheten 
nästan är konstant kring pH 9 i lagrat slaggrus enligt figur 5.å. 
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Figur 5.å.  Lakbarheten för strontium som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger). 
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V (vanadin) 
Lakbeteendet för V förändras under den inledande lagringsperioden (Figur 5.ä). Den utlakade 
mängden minskar inom pH-intervallet 6 och 10. Under den senare lagringsperioden stabiliseras 
lakbarheten på en lägre nivå som är oberoende av pH mellan pH 7 och 10. Minskad lakbarhet 
under delförsökens första lagringsperiod (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade 
lakbeteendet (sambandet mellan lakbarhet och lakvätskans pH) i figur 5.ä. Små förändringar av 
lakbarheten under den andra perioden (Tabell 5-6) sammanfaller med en mer eller mindre 
konstant lakbarhet mellan pH 8 och 10 i figur 5.ä.  
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Figur 5.ä.  Lakbarheten för vanadin som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger). 
X markerar värden som baseras på halter under detektionsgränsen. 

 
Zn (zink) 
Under den inledande lagringsperioden sker en generell ökning av den utlakade mängden inom 
hela det undersökta pH-intervallet (Figur 5.ö). Under den andra lagringsperioden etableras ett  
positivt samband mellan pH och lakbarheten under alkaliska förhållanden, men resultaten är inte 
helt entydiga och värdena varierar. Utvecklingen är jämförbar med den som kan noteras för Fe 
och andra tungmetaller (se ovan). Lakkurvan har en V-form där  utlakningen är konstant under de 
suraste förhållandena. Från pH 6 till 9 sjunker lösligheten ca. 10 000 gånger. Varierande 
lakbarhet under försöken (Tabell 5-6) kan förklaras av det förändrade lakbeteendet under den 
första lagringsperioden samt den efterföljande stabiliseringen av lakbarheten och ett svagt, 
otydligt samband mellan lakbarhet och lakvätskans pH vid pH > 9 enligt figur 5.ö. Utlakade 
mängder (medelvärden) från färskt och lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger under gränsvärdet 
för inert avfall (enligt bilaga 4).  
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Figur 5.ö.  Lakbarheten för zink som funktion av pH.  

Logaritmisk skala (vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
IC (oorganiskt kol) 
Lakkurvan för oorganiskt kol (karbonater och vätekarbonater) varierar enligt ett vågmönster som 
i princip inte förändras under lagringen (Figur.5.aa). Varierande lakbarhet i tabell 5-6 kan 
förklaras av lakurvans generella utseende i figur 5.aa. 
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Figur 5.aa.  Lakbarheten för oorganiskt kol som funktion av pH. Logaritmisk skala (vänster). . 

Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
DOC (lösligt organiskt kol) 
Under den första lagringsperioden minskar lakbarheten av DOC kraftigt (Figur 5.ab). Under 
Försök 2 försättter minskningen även under den andra perioden. Utlakade mängder 
(medelvärden) från lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger under gränsvärdet för inert avfall (enligt 
bilaga 4), med undantag för värdet från första provtagningstillfället under Försök 2.     
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Figur 5.ab.  Lakbarheten för lösligt organiskt kol som funktion av pH. Logaritmisk skala 

(vänster). Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
 
Klorider 
Lakkurvan för klorider liknar den för K och Na, men utlakningen verkar vara helt oberoende av 
pH (Figur 5.ac). Alla dessa ämnen förekommer antagligen som löslig salter som snabbt löses i 
kontakt med vatten. Sjunkande nivåer i utlakningskurvorna tyder på att dessa ämnen lakas ut 
under lagringen. Lakbarhetens utveckling under delförsöken (Tabell 5-6) kan förklaras av 
lakkurvans utveckling i figur 5.ac. Utvecklingen av tillgängligheten (Tabell 4) och lakbarheten 
(Tabell 5-6 och Figur 5.a.c) tyder på att utspolningen av klorider går långsammare under Försök 
1 än under Försök 2. En orsak kan vara att det är svårt att identifiera utspolningsprocesser under 
Försök 1, eftersom materialet blandades var annan vecka. Som nämnts ovan, så bör emellertid 
result från slaggrus som samlats in efter 3 månader under Försök 1 beaktas med viss försiktighet. 
Utlakade mängder (medelvärden) från färskt och lagrat slaggrus i tabell 5 och 6 ligger över 
gränsvärdet för inert avfall (enligt bilaga 4).   
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Figur 5.ac.  Lakbarheten för klorider som funktion av pH. Logaritmisk skala (vänster). 

Naturlig skala inom det alkaliska pH-intervallet (höger).  
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3.3. Diskussion – utvecklingen av mineralogi och lakegenskaper 
 
 
Slaggen som lämnar förbränningsugnen är inte i termodynamisk jämvikt med miljön utanför 
ugnen. Den färska slaggen består av en blandning av ej förbränt material och 
omvandlingsprodukter (se t.ex. Flyhammar et al., 2002). Det oförbrända materialet kan bestå av 
mineraler, metaller, glas, betong, tegel, organiskt restmaterial, etc. Omvandlingsprodukterna kan 
vara både kristallina och amorfa (glas). Glasfaserna dominera. Bland de kristallina faserna 
dominerar komplexa silikater och spineller (Eusden et al., 1999).  
 
När slaggen kyls i vattenbadet kommer den i kontakt med vatten och luft. Då  hydrolyseras 
oxider och det bildas hydroxider samtidigt som lättlösliga salter går i lösning. Hydrolysen av 
oxider med jordartsmetaller och alkaliska jordartsmetaller leder till ett starkt alkaliskt lakvatten. I 
samband med denna tidiga omvandlingsfas initieras bildandet av andra mineralfaser som  
hydrerade aluminiumsilikater, kristallina (t.ex. ettringit) och amorfa faser, och hydroxider av Al 
och gips. Resultat presenterade av Speiser et al. (2000) tyder på att nya sekundära mineral som 
hydrerade amorfa aluminumsilkater hade bildats på slaggens partikelytorna redan en vecka efter 
avkylningen. Med ökande redoxpotential börjar även Fe-oxider/hydroxider att bildas. 
 
Meima och Comans (1997) fann indikationer på att lösligheten av Ca och eventuellt sulfat i en 
vattensuspension med färskt slaggrus kan styras av ettringit (Ca6Al2(SO4)3(OH)12* 26H2O). 
Utvärderingen av resultaten i denna studie har resulterat i hypotesen att ettringit, eller eventuellt 
någon annan mineralfas som är stabil under starkt alkaliska förhållanden, även styr  lösligheten 
av flera andra grundämnen. I första hand rör det sig om ämnen som kan förekomma som anjoner 
som kan substituera med sulfatjoner, som t,ex, Mo (MoO4

2-, molybdat), As (AsO4
3- ,arsenat), Cr 

(CrO4
2-, kromat), Sb (SbO4

3-) och P (PO4
2-, fosfat). Meima och Comans (1999) framförde 

hypotesen att utfällningar/upplösningar av relativ lösliga mineral kan spela en viktig roll för 
utlakningen av andra spårämnen som Cd, Pb, Cu, Zn och Mo från färskt slaggrus. Koppar 
påverkas dessutom i hög grad av komplexbindningar till löst organiskt kol (DOC). 
 
Resultat från Dijkstra et al. (2002) tyder på att ett färskt slaggrus med ett lågt pH (7.8) har 
lakegenskaper som skiljer sig från dem hos ett färskt slaggrus med starkt alkaliska egenskaper. 
Lakegenskaperna liknar mer egenskaperna hos ett lagrat slaggrus. 
 
Resultat från denna och andra studier tyder på att det sker ganska dramatiska förändringar av 
mineralogi, pH och lakegenskaper hos ett starkt alkaliskt slaggrus under de första månaderna vid 
utomhuslagring under omättade vattenförhållanden.  
 
Under den inledande lagringsperioden konsumeras basiska mineral, vilket leder till en minskning 
av slaggrustes pH liksom pH i lakvattnet samt en kraftig minskning av buffringskapaciteten vid 
pH 10 (ANC10). Under våra försök sker denna omvandling huvudsakligen under den inledande 
lagringsperioden (3 månader), vilket är i överensstämmelse med resultat presenterade i Johnson 
(2000). Vissa resultat tyder på att omvandling går fortare vid ökad exponering för luft.   
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Nybildade, basiska mineral som t.ex. ettringit (se ovan) konsumeras troligen under den inledande 
lagringsperioden. Slaggpartiklarna täcks efter hand med skikt av nybildade mineralfaser, 
kristallina och amorfa, troligen uppblandat med organiska restprodukter. Nya mineralfaser som 
hydrerade aluminiumsilikater, Al-hydroxider, Fe-hydroxider(oxider), lermineral (bildas troligen 
via hydrerade silikater) och karbonater (vid karbonatisering) förändrar partikelytornas 
egenskaper. Mycket tyder på att slaggrusets kapacitet för sorption och jonbyte av kat- och anjoner 
ökar. Den geokemiska omvandlingen av slaggruset kan också minska eller eventuellt avstanna 
pga att reaktiva mineral och ämnen innesluts och inte kan reagera med lakvatten och luft. Detta 
kan också påverka slaggrusets lakegenskaper. 
 
Resultaten från lagringsförsöken indikerar att Fe och många tungmetaller som Pb, Ni, Zn, Cd och 
Co har likartade utvecklingstrender för lakegenskaperna. Det sker en relativt kraftig generell 
sänkning av lakbarheten under alkaliska förhållanden under den inledande lagringsperioden, men 
enstaka analysvärden kan variera kraftigt i lagrat slaggrus. En hypotes, som bland annat stöds av 
Meima and Comans (1999) är att tungmetallerna sorberas på partikelytor, t.ex. på Fe-
oxider/hydroxider. Varierande lakbarhet och löslighet under lakförsök skulle därför kunna bero 
på varierande sorptionskapacitet hos partiklarna som ingår i försöken. Utlakningen av svavel och 
sulfat styrs sannolik av mineral som gips eller anhydrit, medan halten av mera lättlösliga och 
mobila ämnen som K, Na och Cl spolas ut eller omfördelas i lagringshögen.  
 
Resultaten ovan leder till antagandet att omvandlingen av slaggruset och dess mineralogi, pH och 
lakegenskaper kan variera i en stor konventionell lagringshög med flera tusen ton slaggrus. 
Tillgäng information tyder på att slaggruset utvecklas mot likvärdiga lakegenskaper oberoende av 
lagringstid och lagringsförhållanden (dock under omättade vattenförhållanden), men att 
omvandlingshastigheten däremot påverkas av lagringsförhållandena.  
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4. Slutsatser 
 
Det är idag ett välkänt faktum att slaggrus måste lagras i några månader för att kunna användas 
som vägbyggnadsmaterial. Flera studier, både i Sverige och utomlands, tyder på att lagrat 
slaggrus uppfyller funktionella krav för förstärkningslager i vägöverbyggnader. Det är också väl 
dokumenterat att slaggrusets kemiska och miljömässiga egenskaper förändras under 
lagringsprocessen.  
 
Under vårt försök begränsades större förändringar av slaggrusets mineralogi, pH och 
lakegenskaper till en tidig fas av den geokemiska omvandlingen av slaggruset. Förändringen av 
lakegenskaperna skedde parallellt med att slaggrusets pH minskade från starkt alkaliskt (kring 11 
eller mer) till under 9.5. Denna förändring kan förklaras av konsumtion av basiska mineral 
(buffringskapaciteten vid pH > 10, dvs ANC10). Förändringen inföll under den första 
lagringsperioden, dvs under de första 3 månaderna. Studien omfattade två delförsök (Försök 1 
och 2) som utfördes under speciella förhållanden. Under Försök 1 användes en relativt liten hög 
(ca. 100 ton slaggrus) som vändes varannan vecka. Inför Försök 2 placerades ca. 300 ton slaggrus 
(upp till 2 meter tjockt) på nordsluttningen av en konventionell lagringshög (några tusen ton). Det 
finns indikationer på att omvandlingen gick snabbare under det första delförsöket (Försök 1). 
Resultat från denna studie tyder på att lagring under omättade förhållanden leder fram till ungefär 
samma miljömässiga egenskaper oberoende av lagringstekniken, men att tekniken kan påverka 
omvandlingstakten. 
 
Tillgänglig kunskap tyder på att större förändringar av lakbeteendet ofta sker tidigt under 
lagringsprocessen och att de kan kopplas till förändringar av pH, mineralogi och förekomstformer 
för olika ämnen. Senare förändringar hos lakbarheten av olika ämnen som ofta är mindre följer 
ofta ett generellt etablerat samband mellan utlakad mängd och lakvätskans pH. För mobila 
grundämnen som Cl och Na kan man notera en kontinuerlig minskning av den utlakade mängden 
under försöken. Denna minskning skulle kunna förklaras av kontinuerlig utspolning av dessa 
ämnen eller omfördelning inom lagringshögen.  
 
En av våra hypoteser är att ettringit, eller något annat basiskt mineral, spelar en viktig roll för 
lösligheten av många grundämnen vid utlakning från färskt slaggrus. Under lagring löses dessa 
mineral upp och andra processer börjar styra löslighet och utlakning. Under den geokemiska 
omvandlingen täcks slaggpartiklarna efter hand med ett skikt av nya mineral och organiska 
restprodukter. De nya mineralfaserna kan vara både amorfa och kristallina. Nya partikelytor med 
mineralfaser som hydroxider av Al och Fe, karbonater och lermineral leder till ökad kapacitet för 
sorption och jonbyte. Tillgängliga erfarenheter och kunskap pekar därför på att lakbarheten av 
många grundämnen i lagrat slaggrus styrs av interaktioner med partikelytorna, som medfällning, 
inneslutning och fastläggning på ytorna.   
 
Utvecklingstrenden som beskrivs ovan är relevant för starkt alkaliska slagger. Färska slagger med 
ett lågt initiellt pH verkar däremot ha lakegenskaper som liknar dem i lagrat alkaliskt slaggrus.  
  
Det kan vidare konstateras att användbarheten av lagrat slaggrus kommer att bero på framtida 
svenska miljömässiga gränsvärden. Om gränsvärdena för generell användning (eller någon typ av 



 47

användning) av slaggrus och andra vägbyggnadsmaterial kommer att ligga i nivå med gränsen för 
inert avfall, enligt EG (2003), så kan det uppstå problem med ämnen som Cu, Mo och Sb samt 
med mobila substanser som sulfater och klorider. Ett problem med Cu är att lösligheten påverkas 
av halten löst organiska kol (DOC). Processerna som styr utvecklingen av halten DOC är inte helt 
kända. För ämnen som Mo och Sb, som ofta förekommer som oxyanjoner i vattenlösningar, är 
problemet att lakbarheten är högre under alkaliska och neutrala förhållanden än under svagt sura 
förhållanden. En övergång till sura förhållanden (som dock troligen kommer att ta mycket lång 
tid pga av hög buffringskapacitet vid pH 7, dvs ANC7) skulle däremot öka lösligheten för många 
andra ämnen, speciellt  pH-känsliga ämnen som Cd och Zn.  
 
Resultat från denna studie tyder på att det är tveksamt om lagring efter den inledande geokemiska 
omvandlingen då slaggrusets pH sjunkit under 9.5 har någon större inverkan på slaggrusets 
lakegenskap. Förlängd lagringstid i en traditionell lagringshög skulle emellertid kunna vara 
positivt för de partier av slaggruset som omvandlas långsamt. Spatiella variationer av 
egenskaperna hos slaggrus som lagrats i en konventionell lagringshög är idag dock relativt dåligt 
kända. Den miljömässiga kvaliteten skulle däremot kunna förbättras genom andra typer av 
behandling som t.ex. kemisk stabilisering som binder olika ämnen starkare till slaggruset, eller 
solidifiering som gör att potentiella föroreningar innesluts i materialet. 
 
För att kunna förbättra och optimera lagringsprocessen är det av stor vikt att få en bättre 
uppfattning om omvandlingsprocessens rumsliga (spatiella) variationer i en konventionell 
lagringshög.  
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Bilaga 1. Tillgänglighetstester 
 
 
 
 

  Färskt slaggrus 
Ag mg/l <0.000001 <0.000001 
Al  5.1757 5.6866 
As  0.0032 0.0038 
Ba  0.739 0.658 
Ca  212.7 241.06 
Cd  0.00394 0.00599 
Co  0.02677 0.02898 
Cr  0.0109 0.0131 
Cu  2.304 2.23989 
Fe  7.28503 9.39424 
Hg  0.00066 0.00057 
K  7.518 8.444 
Li  0.0147 0.0166 
Mg  10.244 11.107 
Mn  0.5697 0.6502 
Mo  0.0078 0.0082 
Na  24.46 26.2 
Ni  0.0644 0.0991 
P  0.298 0.2839 
Pb  0.4054 0.3897 
S  27.748 32.955 
Sb  0.0405 0.495 
Se  0.0004 0.001 
Si  20.594 22.1167 
Sn  0.0003 0.0003 
Sr  0.4415 0.4965 
V  0.0038 0.0044 
Zn  3.9008 4.2529 
IC  1.32 1.49 
DOC  12.55 12.06 
Klordier  30.1 23.7 
SO4-S  35.3 33.1 
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  Lagrat under 3 månader 
  Försök 1 Försök 2 
pH start  - 9.65 10.10 10.20 
redox. Eh mV 444 469 451 466 
Ag mg/l 0.00002 0.00003 0.00009 <0.000001  
Al  4.994 8.913 10.363 9.795 
As  0.00264 0.00243 0.00311 0.00268 
Ba  0.5646 0.7471 0.7953 0.8119 
Ca  214.8 231.1 232.2 231.7 
Cd  0.00327 0.00346 0.00313 0.00304 
Co  0.00751 0.00833 0.0126 0.0121 
Cr  0.00348 0.00365 0.00544 0.00504 
Cu  4.082 6.558 4.253 4.546 
Fe  4.022 7.223 9.125 8.933 
Hg  0.00074 0.00065 0.00109 0.00099 
K  8.46 9.06 8.48 7.69 
Li  0.0044 0.005 0.0047 0.0045 
Mg  7.58 9.285 9.459 9.453 
Mn  1.1773 1.6492 0.6389 0.6313 
Mo  0.00195 0.00185 0.00293 0.00231 
Na  22.96 24.53 20.08 19.75 
Ni  0.08054 0.08704 0.04284 0.04422 
P  0.34155 0.39308 0.2863 0.29134 
Pb  0.30579 0.49347 1.71023 1.75774 
S  33.34 33.33 32.32 32.34 
Sb  0.00444 0.00401 0.00596 0.00539 
Se  0.00198 0.00177 0.008 0.00447 
Si  17.095 23.196 24.005 24.419 
Sn  0.00009 0.0001 0.00015 0.00012 
Sr  0.491 0.524 0.481 0.48 
V  0.002 0.002 0.003 0.003 
Zn  10.1925 12.6074 6.0929 6.1255 
IC  4 4 3 3 
DOC  4 3 13 8 
Klorider  20.1 20.4 15.6 13.9 
SO4-S  29.9 30 28 28 
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  Lagrat under 6 månader 
  Försök 1 Försök 2 
Ag mg/l <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 
Al  5.0036 4.8752 6.9035 6.5148 
As  0.0006 0.001 0.001 0.0009 
Ba  0.843 0.782 0.778 0.838 
Ca  204.2 215.61 224.52 221.34 
Cd  0.007 0.00823 0.00631 0.00591 
Co  0.0159 0.01436 0.01524 0.01491 
Cr  0.00337 0.00366 0.005 0.00439 
Cu  8.2803 8.31488 7.92202 7.99016 
Fe  3.33947 3.3056 3.92668 3.64046 
Hg  0.00055 0.00043 0.00057 0.00046 
K  6.86 16.687 6.22 6.127 
Li  0.0162 0.0167 0.0126 0.0118 
Mg  6.541 6.764 8.156 8.007 
Mn  0.5695 0.5957 0.4763 0.4536 
Mo  0.0041 0.0041 0,0045 0.0046 
Na  19.43 20.81 16.62 16.51 
Ni  0.0449 0.0473 0.0598 0.0606 
P  0.4463 0.4073 0.4895 0.5081 
Pb  1.2939 1.0911 0.8646 0.8356 
S  26.117 28.28 27.774 27.304 
Sb  0.012 0.0101 0.0127 0.0108 
Se  0.0003 0.0004 0.0004 0.0003 
Si  9.0479 9.6418 21.4069 20.9792 
Sn  0.0006 0.0004 0.0004 0.0005 
Sr  0.5022 0.5268 0.4643 0.4599 
V  0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 
Zn  6.7183 7.0237 12.3062 12.2665 
IC  1.08 5.51 2.46 3.24 
DOC  2.21 3.23 3.08 2.48 
Klorider  16.8 25.4 13.9 10.4 
SO4-S  24.4 25.9 29.7 26.6 
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Bilaga 2. Laktester i 2 steg (L/S=2 och L/S=10) 
 
 
 
 

  Färskt slaggrus 
  L/S =2 L/S = 10 L/S =2 L/S = 10 
pH  11.02 10.96 11.03 10.96 
ledningsförmåga mS/m 884 186.7 887 192.6 
redox. Eh mV 279 249 271 284 
Ag mg/l 0.00063 0.00012 0.00035 0.00014 
Al  156.8 72.0 176.3 82.2 
As  0.01089 0.00194 0.01177 0.00196 
Ba  0.0239 0.1750 0.1790 0.1867 
Ca  350 177 349 178 
Cd  0.00102 0.00016 0.00110 0.00016 
Co  0.01210 0.00180 0.01260 0.00190 
Cr  0.0264 0.0118 0.0282 0.0124 
Cu  16.30 2.59 19.30 2.97 
Fe  0.184 0.109 0.178 0.104 
Hg  0.00238 0.00075 0.00281 0.00097 
K  370.1 53.6 376.0 55.5 
Li  0.0573 0.0198 0.0550 0.0204 
Mg  0.11 0.05 0.11 0.05 
Mn  0.068 0.002 0.064 0.018 
Mo  0.4246 0.0776 0.4171 0.0785 
Na  1288 189 1628 241 
Ni  0.081 0.010 0.080 0.011 
P  2.24 0.16 2.06 0.17 
Pb  0.061 0.024 0.060 0.028 
S  212.994 79.3 248.429 82.0 
Sb  0.1000 0.0590 0.0993 0.0598 
Se  0.01807 0.00189 0.02020 0.00232 
Si  0.67 0.31 0.41 0.28 
Sn  0.00402 0.00181 0.00372 0.00186 
Sr  1.497 0.630 1.517 0.657 
V  0.0183 0.0098 0.0189 0.0092 
Zn  0.0277 0.0090 0.0279 0.0129 
IC  10 8 10 8 
DOC  826 147 817 152 
Klorider  2192.7 248.3 2228.7 256.3 
SO4-S  196.6 82.7 208.1 81.2 
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  Lagrat under 3 månader 
  Försök 1 Försök 2 
  L/S =2 L/S = 10 L/S =2 L/S = 10 L/S =2 L/S = 10 L/S =2 L/S = 10 
pH  8.28 8.32 8.29 8.33 9.12 9.11 9.05 9.12 
ledningsförmåga mS/m 909 233 1024 266 825 219 746 207 
redox. Eh mV 325.7 326 324 333.3 285.3 281.5 287 282.3 
Ag mg/l <0.000001   <0.000001   <0.000001   <0.000001   
Al  0.750 1.419 0.635 1.173 7.400 8.918 6.993 8.800 
As  0.01590 0.00294 0.01710 0.00329 0.01160 0.00245 0.01150 0.00232 
Ba  0.0531 0.0532 0.0508 0.4940 0.0914 0.0805 0.0892 0.0820 
Ca  948 285 1290 326 774 299 767 296 
Cd  0.00055 0.00012 0.00079 0.00014 0.00052 0.00015 0.00045 6.4E-05 
Co  0.00192 0.00053 0.00247 0.00070 0.00366 0.00075 0.00382 0.00069 
Cr  0.0044 0.0036 0.0040 0.0023 0.0107 0.0050 0.0087 0.00319 
Cu  0.781 0.208 0.890 0.236 2.549 0.499 2.445 0.491 
Fe  <0.0001   <0.0001   <0.0001   <0.0001   
Hg  0.00043 0.00011 0.00030 0.00007 0.00060 0.00020 0.00051 0.00013 
K  332.0 38.5 526.0 42.2 246.0 37.5 221.0 35.9 
Li  0.0433 0.0208 0.0474 0.0240 0.0152 0.0078 0.0156 0.0079 
Mg  71.70 10.39 111.00 12.70 13.88 3.67 13.42 3.56 
Mn  0.205 0.048 0.249 0.077 0.011 <0.001 0.011 <0.001 
Mo  0.112 0.033 0.123 0.040 0.158 0.044 0.165 0.045 
Na  1520 148 2310 169 941 106 878 102 
Ni  0.015 0.003 0.015 0.003 0.013 0.002 0.010 0.003 
P  0.15 0.07 0.21 0.09 0.25 0.08 0.27 0.0691 
Pb  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.00106 
S  1130 278 1580 323 795 273 778 270 
Sb  0.0376 0.0229 0.0362 0.0217 0.0697 0.0419 0.0679 0.0409 
Se  0.01790 0.00314 0.02220 0.00311 0.02000 0.02640 0.02180 0.00268 
Si  0.889 0.547 0.932 0.619 0.446 0.228 0.415 0.216 
Sn  0.00081 0.00012 0.00073 0.00018 0.00149 0.00049 0.00131 0.00064 
Sr  1.198 0.666 1.246 0.709 1.383 0.690 1.369 0.690 
V  0.014 0.005 0.014 0.005 0.012 0.005 0.011 0.004 
Zn  0.055 0.020 0.079 0.047 0.024 0.012 0.023 0.012 
IC  11 10 15 11 7 6 7 6 
DOC  68 18 74 19 196 37 188 35 
Klorider  2121 233 2606 270 1772 204 1594 167 
SO4-S  770 296 812 335 751 300 730 282 
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  Lagrat under 6 månader 
  Försök 1 Försök 2 
  L/S =2 L/S = 10 L/S =2 L/S = 10 L/S =2 L/S = 10 L/S =2 L/S = 10 
pH  8.56 8.74 8.59 8.87 9.09 9.09 8.96 9.15 
ledningsförmåga mS/m 892 158.8 883 114.2 653 112 596 103,2 
redox. Eh mV 398 409 399 399 429 419 414 418 
Ag mg/l 0.000301 0.00004 0.000384 0.000076 0.000311 0.000039 0.000084 0.000037 
Al  0.554 1.178 0.574 1.523 0.502 1.703 0.603 1.875 
As  0.0165 0.002 0.0154 0.0016 0.0102 0.0017 0.0095 0.0014 
Ba  0.0563 0.0437 0.072 0.0528 0.0793 0.0589 0.0791 0.0639 
Ca  1111.87 309.83 1247.8 185.81 1038.62 214.51 919.73 187.28 
Cd  0.0009 0.0001 0.0009 0.0001 0.0007 0.0001 0.0006 0.0001 
Co  0.0026 0.0005 0.0027 0.0003 0.0029 0.0005 0.0026 0.0004 
Cr  0.0038 0.0015 0.0042 0.002 0.0062 0.0045 0.0066 0.0049 
Cu  1.3544 0.286 1.2928 0.2219 1.7437 0.3148 1.6550 0.2723 
Fe  0.019 0.008 <0.0001 0.009 0.04 <0.0001 0.028 <0.0001 
Hg  0.00033 0.00009 0.00028 0.00008 0.00047 0.00015 0.0005 0.00026 
K  184.374 26.043 164.336 20.783 122.914 18.614 119.055 16.153 
Li  0.0422 0.0156 0.044 0.0137 0.0319 0.0104 0.0326 0.0098 
Mg  36.6753 6.4225 33.72 4.7341 27.8705 4.5456 26.029 3.9723 
Mn  0.123 0.0259 0.135 0.0163 0.099 0.0158 0.082 0.0103 
Mo  0.099 0.0302 0.089 0.0276 0.1088 0.0291 0.1008 0.0276 
Na  1203.139 87.428 974.105 81.376 639.929 63.246 546.389 52.68 
Ni  0.0136 0.0038 0.0154 0.0039 0.0203 0.005 0.0108 0.0048 
P  0.227 0.052 0.217 0.0467 0.285 0.0562 0.275 0.0595 
Pb  0.0008 0.0015 0.0011 0.0018 0.0023 0.0009 0.0018 0.0014 
S  1056.831 246.277 1173.614 151.26 944.484 156.908 832.894 144.972 
Sb  0.033 0.0167 0.0339 0.0184 0.0399 0.0206 0.0357 0.0198 
Se  0.0175 0.0015 0.0158 0.0013 0.0151 0.0013 0.0127 0.0007 
Si  1.2218 0.4569 1.1375 0.3813 1.3646 0.585 1.3741 0.4964 
Sn  0.0008 0.0003 0.0007 0.0005 0.0009 0.0004 0.0007 0.0005 
Sr  2.2416 0.6214 2.4182 0.4485 1.9607 0.5464 1.9425 0.4924 
V  0.011 0.0032 0.0113 0.0029 0.0077 0.0053 0.0086 0.005 
Zn  0.0393 0.0539 0.0515 0.0504 0.0736 0.014 0.0423 0.127 
IC  4.3 5.2 4.5 5 5.4 6.3 5 3.4 
DOC  61.3 16.8 53.4 15.1 84 15 69.9 20.5 
Klorider  1739.5 157.4 1492.1 143.6 1035.1 126.9 903.9 118.1 
SO4-S  1263.2 304.2 1096.5 189.5 1102.9 212.6 1025.9 178.6 
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Bilaga 3. Lakbarhet som funktion av pH 
 
 
Färskt slaggus 
 

Tillsatt volym syra l 0.050 0.040 0.030 0.025 0.021 0.018 0.120 0.095 0.065 0.040 0  
Tillsatt volym bas l            0.012 
Koncentration syra M 1 1 1 1 1 1 0.1 0.1 0.1 0.1  0.1 
Tillsatt mol/kg prov  3.33 2.67 2.01 1.66 1.40 1.20 0.796 0.625 0.435 0.267 0 -0.080 
pH  3.85 4.30 5.64 6.41 6.92 7.32 8.14 8.72 9.39 10.14 10.86 11.27 
Ag mg/l 0.00187 0.00116 0.000051 0.000009 0.00001 <0.000001 0.000001 0.000065 0.000025 0.000007 0.0002 
Al  189.1 33.5 0.371 0.081 0.169 0.068 0.693 3.330 13.953 34.082 104.934 192.0 
As  0.04059 0.03326 0.0092 0.0095 0.0085 0.0082 0.0065 0.0055 0.0049 0.0034 0.0025 0.00286 
Ba  0.8882 0.5278 0.241 0.23 0.262 0.282 0.303 0.282 0.217 0.181 0.151 0.2057 
Ca  5795 6215 4645 4451 3458 3564 2120 1821 1348 869 207 160 
Cd  0.19020 0.11657 0.0829 0.0336 0.0159 0.0045 0.0009 0.0007 0.0005 0.0004 0.0003 0.00030 
Co  0.59010 0.51610 0.3340 0.2690 0.1020 0.0889 0.0101 0.0059 0.0050 0.0039 0.0023 0.00265 
Cr  0.4149 0.1942 0.0205 0.0200 0.0233 0.0260 0.0353 0.0571 0.0563 0.0354 0.0117 0.0156 
Cu  30.70 22.00 2.501 2.869 3.089 3.848 3.640 3.760 4.274 4.326 4.361 6.12 
Fe  318.860 190.324 0.650 0.039 0.083 0.063 0.087 0.065 0.070 0.078 0.088 0.144 
Hg  0.00205 0.00084 <0.00001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.00105 
K  163.3 132.0 126.4 119.1 105.8 104.1 98.8 96.9 95.2 94.2 87.4 88.7 
Li  0.4171 0.2964 0.227 0.187 0.148 0.134 0.1 0.076 0.058 0.042 0.034 0.0229 
Mg  318.99 320.05 167.049 137.938 116.909 104.517 66.575 36.964 8.077 1.677 0.436 0.06 
Mn  15.900 12.400 7.935 5.570 3.958 2.455 0.265 0.064 0.020 0.022 0.019 0.023 
Mo  0.0496 0.0261 0.029 0.075 0.096 0.109 0.118 0.120 0.125 0.122 0.124 0.1192 
Na  619 648 464 479 398 448 368 374 368 365 300 621 
Ni  3.479 2.786 2.037 1.159 0.552 0.279 0.070 0.039 0.035 0.022 0.019 0.016 
P  5.8 2.11 0.24 0.457 0.631 0.664 0.541 0.482 0.426 0.375 0.263 0.47 
Pb  7.440 7.179 0.1860 0.0197 0.0231 0.0151 0.0064 0.0034 0.0044 0.0101 0.0403 0.038 
S  508.4 503.6 544.1 552.8 514.1 577.7 466.4 415.4 329.3 227.2 110.3 149.0 
Sb  0.1124 0.1574 0.253 0.304 0.368 0.365 0.359 0.293 0.174 0.129 0.077 0.0690 
Se  0.00672 0.01256 0.01040 0.00739 0.00657 0.00649 0.00630 0.00560 0.00506 0.00483 0.00209 0.00423 
Si  217.84 141.58 47.792 16.627 10.715 7.164 1.088 0.350 0.226 0.186 0.230 0.35 
Sn  0.00514 0.00399 0.00064 0.00066 0.00131 0.00068 0.00202 0.0029 0.00167 0.00173 0.00183 0.00238 
Sr  11.129 11.464 7.033 5.937 4.992 4.565 3.268 2.771 2.143 1.63 0.827 0.75 
V  0.2349 0.0321 0.008 0.016 0.017 0.015 0.018 0.0118 0.021 0.01 0.007 0.0117 
Zn  109.0000 106.0000 51.4782 16.2301 4.6703 1.1078 0.0521 0.0111 0.0116 0.0066 0.0056 0.0306 
IC  9 8 23.1 94.9 106.8 101.2 18.3 9.2 6.1 6.8 7.2 17 
DOC  279 237 217 266 279 278 250 237 233 222 209 224 
Klorider  450.3 447.3 480.0 478.6 455.9 452.3 458.0 469.4 450.9 438.9 466.5 462.7 
SO4-S  503.5 444.1 435.3 427.2 422.3 418.2 395.3 364.8 265.4 188.2 104.3 125.0 
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Försök 1 (lagrat under 3 månader) 
 
Tillsatt volym syra l  0 0.020 0.060 0.020 0.030 0.040    
Tillsatt volym bas l        0.001 0.0025 0.0045 
Koncentration M  0.1 0.1 1 1 1 1 1 1 
Tillsatt mol/kg prov  0 0.135 0.406 1.354 2.028 2.706 -0.0677 -0.169 -0.304 
pH  8.98 8.06 7.02 6.47 5.90 4.38 9.31 10.34 10.72 
Ag mg/l 0.00044 0.00001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.00008 <0.000001 <0.000001 <0.000001
Al  1.8826 0.0347 0.0032 0 † 0.0427 56.6626 13.879 104.4218 218.725 
As  0.0048 0.0053 0.0067 0.0119 0.014 0.0239 0.0039 0.0039 0.0047 
A  0.078 0.087 0.111 0.175 0.219 0.3 0.076 0.071 0.069 
Ca  390.82 668.6 1199.35 2803.45 4242.07 5124.23 291.85 216.75 92.56 
Cd  0.00019 0.00078 0.00413 0.0298 0.05433 0.0915 0.00077 0.00026 0.00027 
Co  0.00079 0.0063 0.04602 0.08872 0.17199 0.27221 0.00215 0.00066 0.00034 
Cr  0.00165 0.00159 0.0015 0.00235 0.00385 0.0775 0.00189 0.0033 0.00496 
Cu  0.29034 0.43907 0.98397 2.97783 7.48977 101.2068 0.28112 0.40713 0.58344 
Fe  0.00801 0.00559 0.00533 0.01513 0.11825 140.8717 0.00905 0.00453 0.00943 
Hg  0.00066 0.00038 0.00026 0.00033 0.00022 0.00019 0.00038 0.00062 0.00064 
K  63.141 70.03 75.615 95.768 114.164 141.104 61.132 61.642 61.946 
Li  0.0204 0.0636 0.106 0.187 0.258 0.352 0.0082 0.0028 0.0022 
Mg  13.518 26.07 35.884 82.918 124.866 175.908 1.905 0.09 0.029 
Mn  0.1064 1.782 6.2573 19.9772 32.5132 46.0175 0.218 0.0299 0.0046 
Mo  0.0659 0.0515 0.0414 0.0375 0.0357 0.0031 0.0724 0.0839 0.114 
Na  347.4 354.13 346.63 394.62 462.72 535.72 468.53 782.26 926.68 
Ni  0.0066 0.0391 0.26 0.887 1.573 1.8097 0.0125 0.0031 0.0046 
P  0.0719 0.0846 0.1363 0.2759 0.411 3.7834 0.0828 0.1533 0.2049 
Pb  0.0015 0.005 0.0181 0.0492 0.135 5.6353 0.0346 0.0059 0.0019 
S  374.86 362.514 368.103 398.2 457.893 499.132 347.8 405.94 402.626 
Sb  0.0206 0.0183 0.0173 0.0302 0.0354 0.0264 0.0234 0.0261 0.0224 
Se  0.0065 0.008 0.0061 0.0094 0.0117 0.0271 0.0063 0.0054 0.005 
Si  0.6466 2.5975 13.5318 27.5318 46.8852 184.4609 0.0411 0.001 0.007 
Sn  0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0009 0.0007 0.0018 0.0007 
Sr  0.7119 1.0991 2.2915 5.4937 7.61 9.59 0.6172 0.5389 0.434 
V  0.0036 0.0037 0.0043 0.007 0.0053 0.0063 0.003 0.0057 0.0112 
Zn  0.0279 0.4917 11.9004 70.82 142.4073 238.5732 0.0276 0.0208 0.0192 
IC  6.23 42.9 43.1 80.1 47.8 3.7 3.59 3.02 10.8 
DOC  17.2 20.9 26.6 42.2 37.8 27.7 20.04 21.85 26.44 
Klorider  418.1 419.8 393.6 394.1 415.5 422.5 417.3 416.1 408.7 
SO4-S  385.5 363.6 361.6 376.7 430.8 417.9 391.4 374.5 398.9 
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Försök 2 (lagrat under 3 månader) 
 
Tillsatt volym syra l 0 0.020 0.060 0.020 0.030 0.040   
Tillsatt volym bas l       0.020 0.050 
Koncentration M  0.1 0.1 1 1 1 0.1 0.1 
Tillsatt mol/kg prov  0 0.136 0.408 1.35 2.04 2.72 - 0.136 - 0.34 
pH  9.6 8.22 7.48 6.37 5.26 4.56 10.6 11.59 
Ag mg/l 0.05990 0.00458 0.00225 0.00129 0.00105 0.00064 0.00028 0.00022 
Al  11.591 0.214 0.105 0.086 1.026 170.222 109.905 349.272 
As  0.00329 0.00566 0.00651 0.00779 0.00618 0.02380 0.00306 0.00405 
Ba  0.0623 0.1025 0.1575 0.1980 0.2637 0.5654 0.0524 0.0364 
Ca  329.2 674.6 1400.1 3320.1 4240.0 3229.9 210.6 77.0 
Cd  0.00008 0.00040 0.00155 0.02280 0.06855 0.10551 0.00024 0.00016 
Co  0.00091 0.00162 0.00727 0.06160 0.11715 0.17586 0.00075 0.00049 
Cr  0.00273 0.00131 0.00162 0.00000 0.01440 0.17655 0.00483 0.00582 
Cu  0.6558 0.6874 1.0963 2.5231 18.0419 64.1000 0.7786 1.4120 
Fe  <0.0001 0.018 <0.0001 0.025 7.888 161.998 0.080 0.022 
Hg  0.00620 0.00220 0.00186 0.00171 0.00112 0.00114 0.00149 0.00167 
K  44.40 49.02 54.68 74.85 87.29 113.56 45.68 49.13 
Li  0.0069 0.0217 0.0477 0.1220 0.1940 0.2830 0.0022 0.0012 
Mg  2.933 16.471 32.962 86.125 122.142 232.316 0.096 <0.001 
Mn  0.008 0.366 2.590 9.966 13.667 17.837 0.003 0.002 
Mo  0.055 0.045 0.042 0.014 <0.001 <0.001 0.065 0.074 
Na  191.8 237.8 263.5 301.5 324.1 447.0 487.7 895.3 
Ni  0.003 0.015 0.064 0.508 1.107 1.439 0.006 0.004 
P  0.075 0.097 0.121 0.183 0.589 4.689 0.136 0.241 
Pb  0.0009 0.0028 0.0153 0.0241 0.5164 8.8685 0.0023 0.0186 
S  306.0 337.7 376.4 462.2 482.6 549.3 341.1 339.9 
Sb  0.0405 0.0425 0.0293 0.0438 0.0468 0.0447 0.0337 0.0351 
Se  0.00441 0.00333 0.00433 0.00625 0.00818 0.01150 0.00229 <0.00001 
Si  0.172 2.635 8.758 18.826 68.877 250.300 0.093 0.244 
Sn  0.00143 0.00081 0.00072 0.00065 0.00095 0.05520 0.00176 0.00179 
Sr  0.695 1.162 2.868 6.238 8.109 11.031 0.608 0.395 
V  <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 0.046 <0.001 0.006 
Zn  0.020 0.043 0.712 30.165 107.662 159.396 0.071 0.042 
IC  0.0 22.6 71 83.8 6.4 6.6 9.1 19.2 
DOC  47.3 41.8 50 65.1 56.2 79 46.6 53.6 
Klorider  268.4 278.3 271.2 339.6 277.2 277.9 265.9 274.0 
Nitrater  24.9 205.1 572.6 1868.1 2680.3 3760.3 12.9 16.0 
SO4-S  299.5 304.0 331.2 355.6 379.0 406.9 337.6 336.0 
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Försök 1 (lagrat under 6 månader) 
 

Tillsatt volym syra l 0 0.020 0.060 0.020 0.030 0.040     
Tillsatt volym bas l       0.010 0.025 0.040 0.050 
Koncentration M  0.1 0.1 1 1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Tillsatt mol/kg prov  0 0.135 0.406 1.35 2.03 2.71 -0.0677 -0.169 -0.27 -0.338 
pH  9.06 8.07 7.22 6.45 5.63 4.17 10.09 10.4 11 11.38 
Ag mg/l <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 
Al  4.096 0.15 0.156 0.166 0.222 83.308 14.018 58.791 128.932 208.949 
As  0.0028 0.0035 0.0044 0.0078 0.0085 0.0148 0.0033 0.0034 0.0045 0.0051 
Ba  0.0663 0.0706 0.1040 0.244 0.393 0.548 0.0515 0.0422 0.0358 0.0261 
Ca  326.22 652 1121.82 2523.99 3423.35 4133.98 364.67 159.58 73.24 45.98 
Cd  0.0002 0.0008 0.0042 0.0326 0.111 0.133 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 
Co  0.0006 0.003 0.0202 0.0837 0.153 0.231 0.0007 0.0003 0.0002 0.0002 
Cr  0.0016 0.0016 0.0018 0.0032 0.0031 0.0821 0.0014 0.0022 0.0033 0.0042 
Cu  0.5019 0.6219 1.4202 3.302 13.9046 29.202 0.4839 0.5204 0.6802 0.9175 
Fe  0.012 0.008 0.019 0.016 0.295 175.2416 0.111 0.032 0.021 0.043 
Hg  0.00052 0.00018 0.00015 0.00026 0.00017 0.00018 0.00043 0.00051 0.00063 0.00073 
K  32.219 46.512 55.299 77.791 98.339 108.718 47.193 46.014 47.449 46.629 
Li  0.008 0.0529 0.0864 0.1488 0.2266 0.3194 0.005 0.0023 0.0016 0.0016 
Mg  5.8622 19.0646 27.421 68.8573 108.0622 144.4576 1.7996 0.2832 0.2149 0.1285 
Mn  0.0181 1.8828 6.5464 13.1698 17.6063 20.4333 0.0152 0.0032 0.0023 0.0022 
Mo  0.0464 0.0357 0.025 0.0214 0.0071 0.0018 0.044 0.0475 0.0603 0.0632 
Na  149.923 237.082 244.62 277.48 316.397 364.758 334.371 491.21 631.527 763.79 
Ni  0.0026 0.0249 0.2052 0.6071 1.1076 1.7619 0.0071 0.0021 0.0005 0.0043 
P  0.11 0.106 0.145 0.303 0.837 6.9598 0.129 0.145 0.187 0.231 
Pb  0.001 0.0041 0.0151 0.0512 0.1291 6.8181 0.0071 0.0032 0.0026 0.0041 
S  283.726 378.052 374.882 423.717 456.464 427.139 370.247 322.284 306.899 304.106 
Sb  0.0297 0.0246 0.0207 0.0392 0.0401 0.0353 0.0316 0.026 0.0405 0.0556 
Se  0.0035 0.0033 0.0034 0.0042 0.0074 0.0051 0.0034 0.0032 0.003 0.003 
Si  0.3053 2.6894 9.4745 21.0855 41.013 138.8586 0.3691 0.2773 0.3619 0.504 
Sn  0.0007 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0022 0.0012 0.0006 0.001 0.002 
Sr  0.7186 1.2799 2.3164 5.3544 7.6101 8.8791 0.7308 0.5144 0.3502 0.2517 
V  0.0047 0.0043 0.0049 0.0081 0.0082 0.0052 0.0544 0.0047 0.0125 0.0214 
Zn  0.0153 0.255 5.4818 56.9871 144.8261 186.5904 0.109 0.0354 0.025 0.0393 
IC  5.2 31.5 8.7 64.3 25.1 4.7 4.7 7.1 10.8 15.2 
DOC  32.2 25.7 28.2 43.8 38.7 34.3 22.8 25.6 24.4 27.9 
Klorider  271.9 345.6 336.1 341.7 355.6 349.2 351.3 348.5 355.2 347.1 
Nitrater  14.9 217.1 676.2 1778.1 2926.1 3794.1 16.1 9.8 10.8 12.2 
SO4-S  323.8 448.8 436.1 468.1 458.5 445.6 455.3 445.6 378.3 287.9 
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Försök 2 (lagrat under 6 månader) 
 

Tillsatt volym syra l   0.020 0.060 0.020 0.030 0.040 0.050    
Tillsatt volym bas l         0.020 0.050 0.070 
Koncentration M  0.1 0.1 1 1 1 1 0.1 0.1 0.1 
Tillsatt mol/kg prov  0 0.136 0.407 1.36 2.04 2.71 3.39 -0.136 -0.339 -0.475 
pH  9.44 8.26 7.42 6.45 6.01 4.64 3.95 10.2 10.43 12.11 
Ag mg/l <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 
Al  4.289 0.131 0.131 0.135 0.299 7.115 201.48 37.76 183.268 251.828 
As  0.0038 0.0041 0.0049 0.008 0.009 0.0104 0.0275 0.0039 0.0035 0.0044 
Ba  0.0634 0.0913 0.129 0.282 0.389 0.529 0.781 0.0464 0.0448 0.0278 
Ca  371.82 565.56 1066.12 2364.95 3646.15 4096.37 4602.05 297.81 71.03 27.6 
Cd  0.0003 0.0006 0.0038 0.059 0.212 0.394 0.167 0.0002 0.0003 0.0003 
Co  0.0007 0.0018 0.0119 0.07 0.122 0.186 0.271 0.0005 0.0003 0.0003 
Cr  0.0019 0.0022 0.0029 0.0036 0.0047 0.0276 0.198 0.0022 0.0053 0.0073 
Cu  0.552 0.7201 1.0146 2.0381 3.2939 34.0229 141.0539 0.5179 0.9652 1.6532 
Fe  0.012 0.017 0.022 0.028 0.028 32.6949 227.0672 0.023 0.01 0.038 
Hg  0.00046 0.00023 0.00017 0.0002 0.00028 0.00011 0.00023 0.00042 0.00186 0.00101 
K  35.864 39.399 44.145 57.87 68.946 85.868 127.448 50.927 39.173 39.309 
Li_7  0.0112 0.036 0.0593 0.1046 0.1467 0.223 0.3762 0.0033 0.0013 0.0008 
Mg  6.6988 20.1476 29.0745 67.1519 100.3992 144.4324 182.8008 0.4482 0.1615 0.16 
Mn  0.0241 0.774 4.5428 11.5328 14.2769 17.6031 21.4376 0.0036 0.0043 0.0032 
Mo  0.0606 0.0551 0.0446 0.0326 0.0168 0.0017 0.0025 0.057 0.0649 0.0782 
Na  167.79 172.672 183.109 195.382 238.857 256.891 405.627 471.771 725.714 954.063 
Ni  0.0056 0.0162 0.112 0.568 0.9267 1.6316 1.7923 0.0008 <0.0001 <0.0001 
P  0.102 0.123 0.128 0.223 0.329 1.3295 9.2522 0.143 0.227 0.331 
Pb  0.0007 0.0024 0.0196 0.0565 0.16 3.9595 8.6994 0.0017 0.0015 0.0384 
S  324.147 308.002 326.464 369.629 412.439 424.15 464.774 404.604 345.001 333.483 
Sb  0.03 0.024 0.016 0.0347 0.0475 0.0335 0.0437 0.0267 0.035 0.048 
Se  0.0041 0.0037 0.0038 0.0062 0.009 0.0144 0.0015 0.0034 0.0035 0.0041 
Si  0.4116 2.6649 6.7724 17.3228 25.1724 85.678 171.3305 0.2852 0.3589 1.1899 
Sn  0.0008 0.0003 0.0002 0.0003 0.0009 0.0005 0.0052 0.0007 0.0006 0.0033 
Sr  0.788 1.1845 2.0327 4.2644 5.8275 7.1532 10.196 0.6827 0.3874 0.1869 
V  0.0036 0.0028 0.0037 0.0063 0.0049 0.0121 0.037 0.0059 0.0108 0.0155 
Zn  0.01 0.13 5.4646 88.2722 192.0819 313.5751 192.5674 0.033 0.066 0.1174 
IC  5.5 30.1 57.6 67.6 9.6 9.2 4.8 12.3 8.1 24.7 
DOC  41.5 23.1 21.5 21 33.7 20.8 30.7 16.2 40 50.1 
Klordier  282.5 337.5 250.6 237.9 239.9 269.1 418.3 379.3 236.1 227.9 
Nitrater  13.8 209.9 579.6 1764.1 3388.1 3332.1 4914.1 13.2 21.8 9.7 
SO4-S  365.5 384.7 362.3 378.3 394.3 416.8 496.9 484.1 420.1 194.6 
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Bilaga 4. Föreslagna gränsvärden (mg/kg TS) för utlakning från inert avfall 
(EG, 2003).  
 
I EG (2003) sägs det att gränsvärdena för specifika parametrar som är upp till tre gånger högre än 
gränsvärdena nedan kan godtas om  
 

- den berörda myndigheten utfärdar tillstånd för specificerat avfall för den mottagnde 
deponin från fall till fall, med beaktande av karakteriseringen av deponin och dess 
omgivning, och 

 
- utsläpp (inbegripet läckvatten) från deponin, med beaktande av gränsvärdena för dessa 

särskilda parametrar i detta avsnitt, inte kommer att utgöra en ytterligare miljörisk 
enligt en riskbedömning.  

 
Gränsvärden (mg/kg TS) för utlakning. 
 
 L/S=2 l/kg  

(skaktest) 
L/S=10 l/kg  
(skaktest) 

C0 (0.1 l/kg)  
(perkolationstest) 

As 0.1 0.5 0.06 
Ba 7 20 4 
Cd 0.03 0.04 0.02 
Crtot 0.2 0.5 0.1 
Cu 0.9 2 0.6 
Hg 0.003 0.01 0.002 
Mo 0.3 0.5 0.2 
Ni 0.2 0.4 0.12 
Pb 0.2 0.5 0.15 
Sb 0.02 0.06 0.1 
Se 0.06 0.1 0.04 
Zn 2 4 1.2 
Klorid 550 800 460 
Fluorid 4 10 2.5 
Sulfat 560† 1000† 1500 
Fenol-idex 0.47 1 0.3 
DOC‡ 240 500 160 
TS för lösta 
ämnen§ 

2500 4000 - 

 
† Om avfallet överskrider dessa gränsvärden för sulfat kan det ändå anses överensstämma med 
mottagningskriterierna om utlakningen inte överskrider något av följande värden: 1500 mg/l som 
C0 där L/S=0.1 l/kg och 6000 mg/kg där L/S=10 l/kg. Perkolationstest måste för att fastställa 
gränsvärdet där L/S=0.1 under initiala jämviktsförhållanden, medan värdet för L/S=10 kan 
fastställas antingen med laktest för en sats, eller med perkolationstest under förhållanden som 
närmar sig lokal jämvikt. 



 63

‡ Om avfallet överskrider dessa gränsvärden för löst organiskt kol (DOC) vid dess egna pH-värde 
kan det alternativt provas vid L/S=10 och pH mellan 7.5 och 8.0. Avfallet kan anses uppfylla 
mottagningskriterierna för DOC om resultaten av denna undersökning inte överskrider 500 
mg/kg. (Ett förslag till en metod utgående från prEN 14429 finns tillgängligt). 
§ Värdena för torrsubstans (TS) för lösta ämnen kan användas som alternativ till värdena för 
sulfat och klorid.  


