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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 den nya förbränningsanläggningen tas i drift under 2003 har SYSAV tillstånd på 
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 dottterbolag till SYSAV genom vilket SYSAV:s behov av 
forskning och utveckling drivs. SYSAV:s primära målsättning med samarbetet 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 den 
rumsliga (spatiella) utvecklingen av miljömässiga egenskaperna (framför allt 
lakegenskaperna) under lagring utomhus i en konventionell lagringshög. Arbetet har 
utförts av Peter Flyhammar, David Bendz, Jan Hartlén, Mikael Svensson och Matilda 
Johanson avdelningen för Teknisk Geologi, tillsammans med Raul Grönholm (SYSAV).  
 
Författarna vill framföra sitt tack till SYSAV Utveckling AB som finansierat detta 
forskningsprojekt. 
 
 
Lund i mars 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 krävs för anläggnings- 
och vägbyggnadsmaterial. Denna förädlade slagg kallas ibland slaggrus.  
 
Under ett tidigare lagringsförsök med slaggrus (se Flyhammar et al., 2003) som 
genomfördes i samarbete mellan SYSAV och avd. för Teknisk Geologi, Lunds Tekniska 
Högskola studerades utvecklingen av miljömässiga egenskaper under lagring av slaggrus. 
Vid detta försök användes endast mindre mängder, mellan 100 och 300 ton. Resultatens 
giltighet för en konventionell lagringshög med några tusen ton slaggrus kunde emellertid 
ifrågasättas. Mot slutet av 2001 beslutades därför att en ny fältstudie skulle genomföras. 
Syftet med undersökningen skulle vara att undersöka den spatiella utvecklingen av 
lakegenskaperna i en fullskalehög. Det beslöts också att studien skulle fokusera på att 
mäta slaggrusets pH i materialprover från olika punkter i lagringshögen, eftersom pH-
värdet förändras under den geokemiska stabiliseringen av slaggrus. Dessa analyser 
kompletterades senare med laktester för att studera kopplingen mellan pH och de 
miljömässiga egenskaperna (lakegenskaperna). I ett första utkast till ett 
kvalitetssäkringssystem föreslog Hartlén och Grönholm (2002) att pH-värdet skulle 
användas som parameter för att bedöma ett materials miljömässiga egenskaper. 
Målsättningen med denna studie utökades därför till att även studera möjligheterna att 
använda slaggrusets pH för att uppskatta dess lakegenskaper. 
 
Efter 6 månaders lagring (slaggruset var mellan 5 och 7 månader gammalt) hade 
huvuddelen av slaggruset en fukthalt mellan 14 och 16 %.   
 
Under lagring utvecklades slaggrusets pH och lakegenskaper olika i olika delar av 
lagringshögen. Avvikande lakegenskaper (utvärderade genom laktester) kunde noteras 
för material vid pH > 10.2. Däremot var skillnaderna för material under pH 9.8 små. En 
grov uppskttning visade att 30-35 volym-% av slaggruset hade ett pH > 10.2. Varierande 
utveckling av lakegenskaperna i en lagringshög kan försvåra såväl provtagning som 
klassning och kvalitetssäkring av materialet.   
 
Resultat från denna studie visar att det kan vara svårt att använda slaggrusets pH (mätt på 
vått material) för att klassificera slaggrusets lakegenskaper. Ett gränsvärde kring pH 9 för 
lagrat slaggrus (se Hartlén och Grönholm, 2002) kan bli svårt att uppnå, eftersom 
slaggrusets pH kan variera flera enheter inom en lagringshög efter 6 månaders lagring. 
Resultat från denna och andra studier indikerar dessutom att större förändringar av 
lakegenskaperna (utvärderade med laktester på torkat material) tycks ske redan innan pH 
har sjunkit under 10. Svårigheterna att använda slaggrusets pH som 
bedömningsparameter kan bl.a. bero på att relativt små mängder av starkt basiska mineral 
kan buffrar ett högt pH i en vattensuspension med slaggrus. Om mängden av den 
styrande mineralfasen är begränsad, kan pH i lakvätskan också påverkas av 
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förbehandlingen (krossning och torkning) och testmetoden (L/S-kvot). Under krossning 
exponeras nya mineralytor, medan mineralsammansättningen kan förändras under 
torkning. Ökande L/S-kvoter kan leda till att hela den tillgängliga mängden av ett mineral 
löses, vilket kommer att ändra jämviktskoncentrationerna och pH i vattenfasen.    
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Summary 
 
South Scania Waste Company (SYSAV) has earlier produced approx. 40 000 tons of 
MSWI bottom ash each years. At the turn of the year (2002/03) the running-in of a new 
incineration plant started, which will increase the production of bottom ash to approx. 
70 000 tons per year. Bottom ash receives required properties for construction and road 
building materials after magnet separation, sorting and storing. This refine bottom ash is 
sometimes called slag gravel. 
 
During an earlier storage experiment with slag gravel (see Flyhammar et al., 2003), 
which was carried out in cooperation between SYSAV and the division of Engineering 
Geology, Lund Institute of Technology, the development of environmental properties 
during storage of slag gravel was investigated. During this investigation only smaller 
amounts, between 100 and 300 tons, were used. However, the validity of these results for 
a conventional storage pile containing a few thousands of tons of slag gravel could be 
questioned. Therefore, at the end of 2001 it was decided to carry out a new field study. 
The aim of this study was to investigate the spatial development of the leaching 
properties in a full-scale pile. It was also decided that the study should focus on 
measurements of pH in samples form different positions in the heap, since the pH value is 
changed during the geochemical stabilization of slag gravel. These analyses were later 
completed with leaching tests to investigate the connection between pH and the 
environmental properties (leaching properties). In a first version of a quality assurance 
system, Hartlén and Grönholm (2002) proposed that the pH value should be used as 
parameter to decide the environmental properties of a material. Therefore, the aim of this 
study was extended to also study the possibilities to use the pH of slag gravel to estimate 
its leaching properties. 
 
After 6 months of storage, the moisture of the major part of the slag gravel was between 
14 and 16 %. 
 
During storage the pH and leaching properties of the slag gravel developed differently in 
different parts of the storage pile. Deviating leaching properties (evaluated through 
leaching tests) were identified for slag gravel having pH > 10.2.  On the other hand, the 
differences for materials having pH below 9.8 were small. A rough estimation showed 
that 30-35 volume-% of the slag gravel had a pH > 10.2. Varying development of the 
leaching properties in a storage pile can complicate sampling as well as classification and 
quality assurance of the material.  
 
Results from this study show that it could be difficult to use pH of slag gravel (measured 
on wet material) to classify leaching properties of slag gravel. A limit value around pH 9 
for stored slag gravel (see Hartlén and Grönholm, 2002) could be difficult to obtain, since 
the pH of slag gravel could vary several units within a storage pile after 6 months of 
storage. Besides, the results also indicate that larger changes of the leaching properties 
(evaluated by leaching tests on dried material) seem to take place already before pH has 
decreased below 10. The difficulties to use pH of slag gravel as parameter can among 
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other things depend on that relatively small amounts of a strongly basic mineral can 
buffer a high pH in a water suspension with slag gravel. If the amount of the controlling 
mineral phase is limited, the pre-treatment (crushing and drying) and test method (L/S 
ratio) could also affect the pH of the leachate. During crushing new mineral surfaces are 
exposed, while the mineral composition could change during drying. Increasing L/S 
ratios can dissolve the whole available amount of a mineral, which will change the 
equilibrium concentrations and pH in the water phase.  
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1. Introduktion 
 
Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) producerar ca. 40 000 ton slagg per år. Vid 
årsskiftet (2002/03) börjar inkörningen av en ny förbränningsanläggning som gör att den 
årliga produktionen av slagg kommer att öka till ca 70 000 ton per år. Genom att 
magnetseparera, sikta och lagra slaggen får den egenskaper som krävs 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 (flera årsproduktioner) slaggrus 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 slaggrus uppfyller funktionella krav för att kunna användas som förstärkningslager 
i vägöverbyggnader. Det är också väl dokumenterat att slaggrusets kemiska och 
miljömässiga egenskaper förändras under lagringsprocessen.  
 
Under ett tidigare lagringsförsök med slaggrus (se Flyhammar et al., 2003) som 
genomfördes i samarbete mellan SYSAV och avd. för Teknisk Geologi, Lunds Tekniska 
Högskola studerades utvecklingen av miljömässiga egenskaper under lagring av slaggrus. 
Vid detta försök användes endast mindre mängder, mellan 100 och 300 ton. Resultatens 
giltighet för en konventionell lagringshög med några tusen ton slaggrus kunde emellertid 
ifrågasättas. Mot slutet av 2001 beslutades därför att en ny fältstudie skulle genomföras. 
Syftet med undersökningen skulle vara att undersöka den spatiella utvecklingen av 
lakegenskaperna i en fullskalehög. Det beslöts också att studien skulle fokusera på att 
mäta slaggrusets pH i materialprover från olika punkter i lagringshögen, eftersom pH-
värdet förändras under den geokemiska stabiliseringen av slaggrus. Dessa analyser 
kompletterades senare med laktester för att studera kopplingen mellan pH och de 
miljömässiga egenskaperna (lakegenskaperna). I ett första utkast till ett 
kvalitetssäkringssystem föreslog Hartlén och Grönholm (2002) att pH-värdet skulle 
användas som parameter för att bedöma ett materials miljömässiga egenskaper. 
Målsättningen med denna studie utökades därför till att även studera möjligheterna att 
använda slaggrusets pH för att uppskatta dess lakegenskaper. 
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2. Försök 
 

2.1. Försöksobjekt 
 
En konventionell lagringshög för slaggrus med ca. 4 000 ton användes i denna 
undersökning (Figur 1). Högen var avlång och orienterad i N-S riktning. Den låg på en 
slänt som lutade mot norr. Därför var högen djupast i de norra delarna, ca. 7-8 m.  
 
 

2.2. Provtagning och provhantering 
 
Lagringshögen byggdes upp under ca. 3 månader. Den byggdes ut från söder till norr, 
vilket gör att slaggrusets ålder minskar mot norr. Vid det första provtagningstillfället 
(januari 2002) samlades slaggrus in längs 2 linjer (N-S och V-Ö). Slaggruset var mellan 2 
och 4 månader gammalt. Den andra provtagningen utfördes ca. 3 månader senare (juni 
2002) längs provtagningslinjerna V2, V4, 00 och H2 (Figur 1).  
 
 
 

 
 
Figur 1. Provtagningslinjer (N-S, V-Ö, V2, V4, 00 och H2). Avståndet mellan två 

insamlingspunkter är 3 m längs linjerna V2, V4, 00, V2 och N-S samt en 
meter mellan punkterna längs V-Ö. Avståndet mellan linjerna V2, V4, 00 
och H2 är 2 m.  
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Slaggrus samlades in med en motordriven spiralborr (bredd ca. 8-10 cm). Insamlat 
slaggrus slogs ihop till samlingsprover, ett för varje meter. Proverna förvarades i lufttäta 
plastpåsar fram till provberedningen. 
 
Varje samlingsprov delades upp i 4 delprover. Delproverna användes för bestämningar av 
slaggrusets fukthalt (endast andra provtagningstillfället) och pH. Samplingsproverna från 
andra provtagningstillfället delades också in i 3 materialklasser, A, B och C, beroende på 
provernas pH. Materialklass A innehåller prover med pH < 8.8, materialklass B 
innehåller prover med pH 9.2 – 9.8 och materialklass C innehåller prover med pH > 10.2. 
Tio delprov (ca. 100 g) valdes ut slumpmässigt från varje materialklass. Delproverna 
slogs ihop till nya samlingsprover, ett för varje materialklass. De ny samplingsproverna 
torkades i 40 oC och siktades i en 4 mm´s sikt. Delprover användes sedan i 
standardiserade laktester.    
 

2. 3. Tester och  analyser 
 
Slaggrusprover analyserades med avseende på 
 
Fukthalt 
Fukthalten bestämdes enligt SS-ISO 11 465. Delprover torkas vid 105 oC tills konstant 
vikt uppnås. 
 
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 i avjoniserat vatten. Lösningen skakas först 
i en timme. Innan pH-mätning får lösningen stå i 2 timmar. 
 
Lakbar mängd som funktion vattenomsättning (L/S) 
Testen utfördes som en skaktest i ett steg enligt Nordtest ENVIR 005. Den ger 
information om den mängd som skulle kunna laka ut vid L/S=2. Ett torkat och siktat prov 
(< 4 mm) blandas med avjoniserat vatten. Provet skakas i 24 timmar. Lakvätskan 
filtreras. Ett delprov konserverades med koncentrerad HNO3 innan det analyserades med 
avseende på olika grundämnen (ICP-MS och ICP-AES). Ett annat delprov analyserades 
med avseende på klorider och sulfater i en jonkromatograf och med avseende på 
organiskt kol (TOC) och oorganiskt kol (IC) i en kolanalysator. 
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3. Resultet 
 
Vid första provtagningstillfället togs slaggrusprover ned till botten av högen. Borrhållens 
djup varierade från 6 till 8 m. De djupaste hålen var i högens norra delar. Vid det andra 
provtagningstillfället begränsades provtagningen till högens övre 5 m.  Konturkartorna 
har framställts med kriginginterpolering (Surfer 7.0). 
 
 

3.1. Spatiella variationer hos fukthalt och pH 
 

3.1.1. Fukthalt 
Genomsnittliga fukthalter för samlingsprov från lagringshögens översta 5 m längs 
provtagningslinjerna H2, 00 och V2 presenteras i figur 2-4. Vid beräkningar av vertikala 
konturkartor (Figur 2-4) antogs det att varje fukthaltsvärde representerar ett punktvärde i 
mitten av varje metersektion. 
  
Resultaten tyder på att huvuddelen av slaggruset har en fukthalt mellan 14 och 16 %. Ett 
område med något högre fukthalt, mellan 16 och 18 %, sträcker sig från mitten av hög 
upp mot högens nordöstra hörn. De lägsta fukthalterna (< 14 %) återfinns spridda i högen 
inom mindre avgränsade områden.  
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Figur 2. Spatiella variationer av slaggrusets fukthalt längs provtagingslinje H2. a) 

Uppmätt fukthalt. (b) Konturkarta. 
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Figur 3.  Spatiella variationer av slaggrusets fukthalt längs provtagingslinje 00.  

(a) Uppmätt fukthalt. (b) Konturkarta.
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Figur 4.  Spatiella variationer av slaggrusets fukthalt längs provtagingslinje V2. 

(a) Uppmätt fukthalt. (b) Konturkarta. 
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3.1.2. pH 
 
Genomsnittliga pH-värden för samlingsprover längs provtagningslinjerna N-S, V-Ö, H2, 
00 och V2 presenteras i figur 5-9. Vid beräkningar av vertikala konturkartor (Figur 5-9) 
antogs det att varje pH-värde representerar ett punktvärde i mitten av varje metersektion.  
 
Jämförelser mellan resultat från de olika provtagningarna försvåras av att insamlingen av 
slaggrusprover under det andra provtagningstillfället (linjerna H2, 00 och V2) 
begränsades till högens översta 5 m. Vid det första provtagningstillfället (linjerna N-S 
och V-Ö) provtogs slaggrus ned till botten av högen, 6-8 m.  
 
Resultaten från första provtagningsomgången tyder på en ojämn utveckling av pH i 
lagringshögen (Figur 5-6). Huvuddelen av slaggruset tycks ha ett pH mellan 9 och 10. 
Endast en mindre volym av slaggruset har pH < 9, medan uppskattningsvis 30-35 volym-
% har ett pH som överstiger 10. De högsta pH-värdena återfinns framför i toppen av 
högen (0-1 m). Under analyserna av slaggrusets pH konstaterades att i stort sett alla 
prover med pH > 10 luktade ammonika. Det oregelbundna mönstret för pH i 
lagringshögen noterades även vid det andra provtagningstillfället, liksom en 
ackumulering av det mest alkaliska materialet nära lagringshögens yta (Figur 7-10). I de 
översta 5 metrarna av högen har uppskattningsvis 35-40 % av volymen ett pH som är > 
10. Om bara de översta 5 metrarna beaktas vid det första provtagningstillfället så har 
drygt 40 volym-% av slaggruset pH > 10, dvs eventuellt något mer än vid det senare 
provtagningstillfället. Beaktas istället lagringshögens hela djup vid det andra 
provtagningstillfället så sjunker troligen andelen material med pH > 10 ned mot kanske 
30 volym-%, eftersom andelen slaggrus med pH > 10 troligtvis är relativt låg i högens 
djupare delar (se figur 5-6). Den största skillnaden mellan provtagningstillfällena är att 
volymen av slaggrus med pH < 9 har ökat under lagringen. 
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Figur 5.  Spatiella variationer av slaggrusets pH längs provtagingslinje N-S.  

(a) Uppmätta pH-värden. (b) Konturkarta. 
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Figur 6.  Spatiella variationer av slaggrusets pH längs provtagingslinje V-Ö.  

(a) Uppmätta pH-värden. (b) Konturkarta. 
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Figur 7.  Spatiella variationer av slaggrusets pH längs provtagingslinje H2.  

(a) Uppmätta pH-värden. (b) Konturkarta. 
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Figur 8.  Spatiella variationer av slaggrusets pH längs provtagingslinje 00.  

(a) Uppmätta pH-värden. (b) Konturkarta. 
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Figur 9.  Spatiella variationer av slaggrusets pH längs provtagingslinje V2. 

 (a) Uppmätta pH-värden. (b) Konturkarta. 
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Figur 10.  Horisontella konturkartor för pH på olika djup. (a) -0.5 - -1.0 m. (b)  -1.0 - 

-2.0 m. (c) -2.0 - -3.0 m. Provtagningspunkten (borrhålen) är utmärkt med 
en cirkel. 
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Figur 10. (fort) Horisontella konturkartor för pH  på olika djup. (d) -3.0 - -4.0 m. (e)  -

4.0 - -5.0 m. Provtagningspunkten (borrhålen) är utmärkt med en cirkel. 
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3.2. Tempertur  
 
Temperaturmätningar längs linje 00 tyder på relativt höga temperturer (> 50 oC) i 
lagringshögen (Tabell 1). De högsta temperaturerna uppmättes på 5 meters djup,  kring 
70 oC. I de övre delarna av högen (ned till 3 meters djup) ligger temperaturen kring 50 
oC. I de nedre delarna av lagringshögen (på 4 och 5 meters djup) verkar temperaturen öka 
med ca. 10 oC/m.  
 
 
Tabell 1.  Temperaturmärningen på olika djup längs linje 00. 
 

Djup 0 m 9 m 18 m 
- 1 m 50 oC 48 oC 50 oC 
- 2 m 50 oC 50 oC 50 oC 
- 3 m 50 oC 52 oC 50 oC 
- 4 m 60 oC 61 oC 60 oC 
- 5 m 70 oC 69 oC 70 oC 

 
 
 

3.3. Lakbarhet inom olika pH-intervall 
 
 
I figur 12 presenteras en jämförelse mellan utvecklingen av slaggrusets pH under ett 
lagringsförsök (se Flyhammar et al., 2003) och pH för materialklasserna A-C. Under 
lagringsförsöket lagrades ungefär 300 ton färskt slaggrus under 6 månader på slänten av 
en befintliga, konventionell lagringshög. Tjockleken varierade mellan 0 och 2 m. 
Konventionella lagringshögar innehåller vanligtvis några tusen ton slaggrus (se t.ex. 
denna studie).  
 
Under lagringsförsökets 3 första månader minskade slaggrusets pH kraftigt, från nästan 
12 till strax under 9.5. Under denna period skedde även stora förändringar av slaggrusets 
mineralogi och lakegenskaper. Under resten av lagringsförsöket var pH-förändringarna 
relativt små och lakbarheten stabiliserades på en nivå som ofta var lägre än det hos färska 
slaggruset.  
  
Analyser av de olika materialklassernas (A, B och C) pH (se tabell 5) tyder på att den 
kraftiga omvandling av slaggrusets pH, mineralogi och lakegenskaper som identifierats 
under lagringsförsökets inledande månaderna framskrider olika fort i olika delar av en 
stor lagringshög med flera tusen ton slaggrus. I högen kan kanske så mycket som 30 
volym-% av slaggruset, se kap 3.1.2 ovan, tillhöra materialklass A, dvs ha ett pH > 10.2, 
vilket skulle kunna tyda på en utdragen omvandlingsprocess. 
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Med utgångspunkt från utvecklingen av slaggrusets pH och lakegenskaper under 
lagringsförsöket så skulle materialklasserna A (pH 8.20 – 8.66) och B (pH 9.37 – 9.46) 
kunna karateriseras som ett lagrat slaggrus som uppnått relativt stabila lakegenskaper. 
Detta antagande stärks av resultat från laktester (Tabell 2) som indikerar realtivt små 
skillnader i lakbarhet mellan materialklasserna A och B. Under laktesterna har båda 
materialen låga pH-värden, strax över 8. Däremot avviker lakegenskaperna för slaggrus 
från materialklass C något,  vilket kunde förväntas utifrån slaggrusets pH. Det måste 
dock påpekas att laktester som utförts inom denna studie inte är helt jämförbara med de 
tester som utfördes under lagringsförsöket (Flyhmmar et al., 2003). Under 
lagringsförsöket användes krossat slaggrus, medan resultaten i tabell 2 baseras på lakning 
av icke krossat slaggrus (enbart siktat). Krossning medför att nya, färska mineralytor 
exponeras. 
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Figur 11.  Utveckling av slaggrusets pH  efter 10 dagar, 3 och 6 månader samt pH-

mätningar av materialklass A, B och C.  
 
 
Vid jämförelser mellan resultat från laktester och gränsvärden kan det uppstå problem om 
slaggrusets lakegenskaper varierar för mycket. Klassningen av materialet skulle kunna 
bero på var i högen som provet samlats in. Resultaten i tabell 2 tyder på att lakbarheten 
av Al kan var 2 tiopotenser högre i slaggrus från materialklass C än i slaggrus från 
materialklass A och B. Vidare kan lakbarheten av Cr kan vara tio gånger högre, medan 
lakbarheten för Zn är lägre. Lakbarheten av DOC (dissolved organic carbon) och Cu, som 
ofta visar ett positivt beroende, är något högre i slaggrus från materialklass C än i 
slaggrus från materialklass A och B.  
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Tabell 2.  Utlakad mängd (mg/kg TS)  från samlingsprover (dubbelprov). 
 

  Materialklass A Materialklass B Materialklass C 
pH  8.19 – 8.20 8.03 – 8.05 9.50 – 9.59 
Eh mV 372.5 – 373.5 365.5 – 372.7 2980 – 300.5 

Ag  0.0008-0.00188 0.00028-0.00036 0.00002-0.00006 
Al  0.273-0.331 0.321-0.384 25.0-25.2 
As  0.0240-0.0242 0.0332-0.0340 0.0342-0.0366 
Ba  0.0782-0.0796 0.0888-0.0908 0.120-0.126 
Ca  1283-1369 1346-1351 1472-1493 
Cd  0.00122-0.00126 0.00144-0.00208 0.00128 
Co  0.0024 0.0026 0.0022-0.0024 
Cr  0.0110-0.0120 0.0174-0.0180 0.102-0.120 
Cu  0.970-1.02 1.44-1.45 2.62-2.63 
Fe  <0.002-0.004 <0.002-0.014 <0.002-0.002 
K  268-269 267-279 282-291 
Li  0.0988-0.100 0.0702-0.0754 0.0124-0.0128 

Mg  62.3-62.9 55.4-55.8 3.96-4.16 
Mn  0.161-0.174 0.171-0.193 0.0142-0.0158 
Mo  0.289-0.295 0.306-0.319 0.443-0.465 
Na  2508-2635 2119-2255 1456-1523 
Ni  0.0062-0.0198 0.0032-0.0058 0.012-0.0164 
P  0.148-0.400 0.302-0.322 0.236-0.286 

Pb  0.0050-0.0066 0.0054-0.0056 0.0018-0.0028 
S  1604-1647 1577-1613 1404-1451 

Sb  0.121-0.129 0.141-0.143 0.202-0.230 
Se  0.0424-0.0442 0.0542-0.0576 0.0430 
Si  4.12-4.15 4.24-4.27 0.506-0.532 
Sn  0.0006-0.0018 0.0006 0.0018-0.0058 
Sr  1.53-1.58 1.68-1.69 2.11-2.13 
V  0.0152-0.0156 0.0162-0.0164 0.0164-0.0170 
Zn  0.138-0.304 0.136-0.172 0.0294-0.0398 
IC  45-49.2 64.4-74.4 8.2-8.6 

DOC  94.4-133 167-174 354-376 
Cl  2770-2776 2138-2280 1772-1833 

SO4 -S  1698-1733 1665-1769 1403-1503 
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4. pH som kontrollparameter för miljömässiga egenskaper – 
problem och möjligheter 
 
Under den geokemiska stabiliseringen av slaggrus (under t.ex. lagring) sjunker 
materialets pH (Figur 11). Det färska slaggruset är ofta starkt alkaliskt. Erfarenheter från 
denna studie och Flyhammar et al (2003) tyder på att det kan vara svår att fastställa ett 
materials pH-värde. Provtagning och hantering av prover kan ha stor betydelse liksom 
vilken mätmetod som används.  
 
 
Tabell 3. Inverkan av torkning och lagring  av färskt slaggrus enligt resultat från 

Flyhammar et al. (2003). 
  

Vått prov 
  SGI-metoden 11.83 – 11.90 
      + 21 dagars lagring 11.68 – 11.74 
      + 49 dagars lagring 11.46 – 11.49 

Torkat prov 
  SGI-metoden 
(21 dagars våt  lagring) 

 

      + 28 dagar lagring † 11.09 – 11.20 
      + 56 dagar lagring 11.28 – 11.30 

† förvarades öppet i ett dragskåp 
 
 
Torkning tycks leda till sjunkande pH i vattenlösningar med färskt (starkt alkaliskt) 
slaggrus (Tabell 3). Under lakförsök som utförs i 2 steg, först vid L/S=2 och sedan vid 
L/S=8, så sjunker lakvätskans pH vid tester på färskt slaggrus (Tabell 4). För lagrat 
slaggrus tycks effekten vara den motsatta. Detta fenomen har tidigare noterats av Meima 
och Comans (1997).  
 
 
Tabell 4  L/S-kvotens inverkan på lakvätskans pH. Försök 1 – en lagringshög (ca. 

100 ton) luftades kontinuerligt. Försök 2 – ett lager mellan 0 och 2 m 
tjockt (ca. 300 ton) placerades på slänten av en konventionell lagringshög 
(Flyhammar et al., 2003) 

 
 SGI-metoden Steg 1 (L/S=2) Steg 2 (L/S=8) 
Färskt 11.83 – 11.90 11.02 -11.03 10.96 
Försök 1, 3 mån 8.18 – 8.31 8.28 – 8.29 8.32 – 8.33 
Försök 1, 6 mån 8.42 – 8.46 8.56 – 8.59 8.96 – 9.09 
Försök 2, 3 mån 9.22 – 9.30 9.05 – 9.12 9.11 – 9.12 
Försök 2, 6 mån 8.59 8.96 – 9.09 9.09 – 9.15 
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I tabell 5 presenteras resultat från olika pH-mätningar som utförts inom ramarna för 
denna studie, dvs pH-mätningar på vått och torrt slaggrus och mätningar under laktester. 
De största förändringarna av pH kan noteras för materialklasserna B och C  som sjunker 
med mer än en enhet. Efter torkning uppvisar materialklasserna A och B ungefär samma 
låga pH, både under pH-mätningar och laktester. Även pH för materialklass C minskar av 
torkning.  
 
 
Tabell 5.  Uppmätta pH-värden vid olika mätningar på slaggrus från olika 

matereialklasser (se kap. 2). 
 

Materialklass Vått prov Torkat prov 
 SGI-metoden SGI-metoden Laktest (L/S=2) † 

 A  (pH < 8.8) 8.24 8.35 
 8.66 8.57 
 8.20 8.38 

 
8.20 

B  (pH 9.2 – 9.8) 9.44 8.22 
 9.37 8.48 
 9.46 8.47 

 
8.04 

C  (pH > 10.2) 10.81 9.56 
 10.71 9.24 
 10.92 9.61 

 
9.54 

† medelvärde från tabell 2. 
 
Som redan berörts i kap. 3.3, så baseras resultaten i tabell 4 och 5 på slaggrus som 
förbehandlats på olika sätt. Slaggrus som användes under lagringsförsöket (Tabell 4) 
torkades och krossades till < 4 mm, medan slaggrus som använts under denna studie 
(Tabell 5) torkades och siktades (> 4 mm). Det förefaller som om uppkrossning kan 
exponerar buffrande ämnen som väger upp en viss del av den buffringskapacitet som 
konsumeras under torkningen. Detta är speciellt tydligt för material som som har ett pH 
mellan 9 och 10, uppmätt på vått material enligt SGI-metoden. Torkas detta material utan 
att det krossas sjunker pH ned mot 8 (Tabell 5).   
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5. Slutsatser 
 
Efter 6 månaders lagring (slaggruset var mellan 5 och 7 månader gammalt) hade 
huvuddelen av slaggruset en fukthalt mellan 14 och 16 %.   
 
Under lagring utvecklades slaggrusets pH och lakegenskaper olika i olika delar av 
lagringshögen. Avvikande lakegenskaper (utvärderade genom laktester) kunde noteras 
för material vid pH > 10.2. Däremot var skillnaderna för material under pH 9.8 små. En 
grov uppskttning visade att 30-35 volym-% av slaggruset hade ett pH > 10.2. Varierande 
utveckling av lakegenskaperna i en lagringshög kan försvåra såväl provtagning som 
klassning och kvalitetssäkring av materialet.   
 
Resultat från denna studie visar att det kan vara svårt att använda slaggrusets pH (mätt på 
vått material) för att klassificera slaggrusets lakegenskaper. Ett gränsvärde kring pH 9 för 
lagrat slaggrus (se Hartlén och Grönholm, 2002) kan bli svårt att klara, eftersom 
slaggrusets pH kan variera flera enheter inom en lagringshög efter 6 månaders lagring. 
Resultat från denna och andra studier indikerar dessutom att större förändringar av 
lakegenskaperna (utvärderade med laktester på torkat material) tycks ske redan innan pH 
har sjunkit under 10. Svårigheterna att använda slaggrusets pH som 
bedömningsparameter kan bl.a. bero på att relativt små mängder av starkt basiska mineral 
kan buffrar ett högt pH i en vattensuspension med slaggrus. Om mängden av den 
styrande mineralfasen är begränsad, kan pH i lakvätskan också påverkas av 
förbehandlingen (krossning och torkning) och testmetoden (L/S-kvot). Under krossning 
exponeras nya mineralytor, medan mineralsammansättningen kan förändras under 
torkning. Ökande L/S-kvoter kan leda till att hela den tillgängliga mängden av ett mineral 
löses, vilket kommer att ändra jämviktskoncentrationerna och pH i vattenfasen.    
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