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 Förord  
 

FÖRORD 
Detta examensarbete avslutar utbildningen till civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot 
processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet, LTU. Examensarbetet är utfört hos Vargön 
Alloys AB i Vargön under våren 2007. Arbetets omfattning har varit 20 veckor. 
 
Under arbetets gång har det varit många på Vargön Alloys AB som har visat sitt intresse och 
varit till stor hjälp, både teoretisk och praktisk. Främst ett stort tack till handledaren vid 
Vargön Alloys AB, Evalotta Stolt, som har funnits till hands under hela våren 2007. Tack all 
personal på laboratoriet för er hjälp, utan er hade det inte varit möjligt att slutföra detta arbete. 
Men även tack till alla er andra på Vargön Alloys AB som har gett ert stöd under arbetet. 
 
Författaren vill även tacka sin handledare vid LTU, Caisa Samuelsson. Författaren tackar för 
hennes stöd och hjälp med att hitta litteratur och för allt annat. Ett stort tack riktas även till de 
personer som varit behjälpliga vid analyserna med röntgendiffraktion och elektronmikroskop. 
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 Abstract  
 

ABSTRACT 
The objective of this master thesis has been to examine if re-oxidation of chromium occurs in 
residue dusts which are currently landfilled at Vargön Alloys AB. The reside dust is formed in 
a submerged arc furnace during ferrochrome production where chromium(VI) content in the 
dust is reduced by mixing with an iron(II) sulphate solution.. Small scale leaching 
experiments have been carried out using tanks with a volume of one cubic meter. Both solid 
samples of dust and liquid samples of leachate have been analysed using different techniques. 
 
A literature study showed that chromium(III) is easier to oxidise when new, i.e. just after 
reduction. Analyses of the samples dusts have been carried out with x-ray diffraction, 
scanning electron microscope and x-ray fluorescence. The liquid samples have been analysed 
with inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. 
 
During the small scale experiments two different types of dust were analysed separately. No 
re-oxidation of chromium seems to have occurred in experiments with type B dust while re-
oxidation of chromium did occur in type A dust after contact with both water and air in the 
small scale landfill set-up. 
 
A problem with the current industry treatment method came to light during the completion of 
this thesis. When the residue dust is mixed with iron (II) sulphate part of the dust has forms 
larger lumps. A large amount of the chromium(VI) content in these lumps has not been in 
contact with iron(II) and therefore has not been reduced before the dust is landfilled. Apart 
from this the treatment method is working well. Only small amounts of chromium(VI) have 
been found in the “non-lumpy” part of the dust. 
 
The experiments presented in this thesis had a duration of six weeks. This is a very short time 
when compared to the full scale landfill where the material is deposited for several years. In 
order to come to a more reliable result these types of experiments should be continued for a 
longer period of time. Water samples should be taken from different sections of the tanks to 
study the distribution of chromium(VI). Samples of the dust in the tanks should also be 
analysed further to investigate if sufficient re-oxidation of chromium occurs after a longer 
period of time. 
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 Sammanfattning  
 

SAMMANFATTNING 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om det sker återoxidation av krom på 
Vargön Alloys AB:s deponi. Stoftet, som deponeras, behandlas först med järn(II)sulfat för att 
reducera allt krom(VI), stoftet genereras vid produktionen av ferrokrom. Försök har utförts i 
liten skala i tankar som rymmer en kubikmeter material. Både vattenprover som har lakat 
genom tankarna och fasta prover av stoft har analyserats. 
 
Arbetet har utförts genom att göra en litteraturstudie, samt att utföra försök i liten skala. I 
litteraturstudien har framkommit att oxidation av trevärt krom till sexvärt krom sker enklast 
om det trevärda kromet är nybildat, det vill säga nyligen reducerat. Analyser av stoftet har 
utförts med röntgendiffraktion, svepelektronmikroskop och röntgenfluorescens. 
Vätskeproverna har analyserats med induktivt kopplad plasma med atomemission-
spektrometri. 
 
Försöken i liten skala har genomförts separat för två olika stofttyper. Ingen återoxidation har 
observerats i försöken med stoft av typ B. Återoxidation har observerat i stoft av typ A då 
stoftet har varit i kontakt med både vatten och luft. 
 
Ett stort problem med behandlingsmetoden har framkommit under arbetet. Då stoftet blandas 
med järn(II)sulfat bildas klumpar av stoft som inte varit i kontakt med 
järns(II)sulfatlösningen. Det sexvärda kromet i dessa klumpar har inte reducerats till trevärt 
krom av järn(II)sulfaten. Utöver detta problem fungerar behandlingen bra. Endast små 
mängder av krom(VI) har hittats vid analyserna av det behandlade stoftet. 
 
Försöken som utförts under arbetet har pågått i sex veckor innan prover av materialet togs ut. 
Detta är en i sammanhanget mycket kort tid. I den verkliga deponin ligger materialet i många 
år. För att få ut mer av försöken måste de sträcka sig över en mycket längre tid. Man måste 
fortsätta att ta prov av lakvattnet från tankarna för att se hur krom(VI)halten varierar. Även 
prover av det fasta materialet i tankarna bör tas med jämna mellanrum för att undersöka om 
återoxidation sker efter en längre tid. 
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 Inledning  

1. Inledning 
Detta inledande kapitel beskriver examensarbetets bakgrund, mål och syfte samt 
avgränsningar. I kapitlet ges även en beskrivning av Vargön Alloys AB, samt deras 
verksamhet i Vargön.  

1.1. Bakgrund 
Vargön Alloys AB har ferrokrom som huvudprodukt, ferrokromet som tillverkas används som 
legering i praktiskt taket all form av stålframställning. Vid produktionen av ferrokrom vid 
Vargön Alloys AB bildas ungefär 8500 ton ferrokromstoft per år som en restprodukt. Det 
finns i dagens läge inget användningsområde för detta stoft, vilket medför att det deponeras på 
stoftdeponin Mjölkberget. 
 
Stoftdeponin är belägen några kilometer norr om smältverket och har använts som deponi för 
ferrokromstoft sedan 1972. Delar av deponin har tidigare använts som barkdeponi och som 
deponi för stoft från framställning av ferrokisel och ferromangan. Deponins storlek uppgår till 
drygt åtta hektar. Deponin består av två delar, dels den del som används samt även en inaktiv 
del som ska sluttäckas inom kort. Den inaktiva delen är den plats under vilken bark tidigare 
har deponerats. Deponin är inte utformad enligt förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall. Deponin har ingen geologisk barriär vare sig för transport av vatten nedåt i marken 
under det deponerade materialet eller för transport av vatten horisontalt. Vargön Alloys AB 
har den 19 januari 2007 fått dispens att använda deponin av miljödomstolen enligt 24 § i 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 
 
Ferrokromstoftet innehåller sexvärt och trevärt krom och även andra potentiellt farliga ämnen 
som vid infiltration av regnvatten riskerar att lakas ur. För att minimera miljöpåverkan från 
det deponerade stoftet så stabiliseras krominnehållet genom att järn(II)sulfat tillsätts. 
Järnjonerna reducerar allt sexvärt krom till trevärt krom som har mindre rörlighet i mark och 
vatten. Reduktionen utförs genom att det först tillsätts en mättad lösning av järn(II)sulfat till 
en betongblandare på lastbil, sedan tillsätts stoft till lösningen. Omblandning sker under 
ungefär fem till tio minuter under tiden som lastbilen vägs och sedan körs upp till deponin. 
Mängden stoft som hanteras per last är ungefär 6 ton. 
 
Under ett examensarbete utfört vid Vargön Alloys AB under hösten 2006 togs det ut 18 
prover från deponin. Hälften av dessa prover visade höga halter av krom(VI), medan resten av 
proverna hade nästan omätbara halter av krom(VI) (Nejdmo 2007). Det obehandlade stoftet 
kan innehålla krom(VI)mängder på upp till 0,4 %, men analyser av stickprover på det 
behandlade stoftet visar att nästintill allt sexvärt krom har reducerats till trevärt krom vid 
deponeringstillfället. Detta tyder på att det sker en återoxidation av krom(III) under vissa 
förhållanden. Under examensarbetet framkom även att halten av sulfat i lakvattnet överskred 
existerande gränsvärde enligt naturvårdsverkets föreskrifter. 

1.2. Mål och syfte 
Målet med arbetet är att kartlägga under vilka förhållanden återoxidation av krom sker i 
deponin hos Vargön Alloys AB. Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att 
optimera behandlingen och hanteringen av stoftet för att minimera utlakningen av krom från 
deponin. Vid en optimering av behandlingen minimeras även mängden sulfat i lakvattnet. 
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 Inledning  
1.3. Avgränsningar 
Examensarbetet är avgränsat till att utföra experiment i liten skala. Ferrokromstoft deponeras i 
tankar av en storlek av en kubikmeter. Främst ska utlakningen av krom studeras, detta görs 
dels genom att ta analyser på lakvattnet från tankarna och dels genom lakningsförsök av det 
deponerade stoftet och stoftet innan behandling med järn(II)sulfat. Det kommer även att göras 
analyser på andra ämnen än krom för att kunna se ifall det finns några klara samband. Av 
dessa övriga analyser är analysen för svavel intressant eftersom man i nuläget har ett förhöjt 
läckage av sulfat till lakvattnet. 

1.4. Företagsbeskrivning Vargön Alloys AB 
Företaget bildades 1874 under namnet Wargöns AB men den första legeringsugnen byggdes 
först 1912. Huvudinriktningen för företaget har sedan 1970-talet varit produktion av högkolad 
ferrokrom, så kallad ferro-chrome carburé. Idag är Vargön Alloys AB en av Europas största 
tillverkare av ferrokrom. Företagets kunder är i huvudsak Europas ledande tillverkare av 
specialstål. Företagets produktion sker i Vargön, några kilometer öster om Vänersborg, med 
närhet till stora hamnar i Vänersborg och Uddevalla. Produktlager finns i Sverige, Tyskland, 
Belgien och England. Vargön Alloys AB har ungefär 250 anställda. 

1.4.1. Processbeskrivning Vargön 
I bilaga A visas ett förenklat flödesschema över hur produktionen av högkolhaltigt ferrokrom 
sker på Vargön Alloys AB. Produktionen av ferrokrom hos företaget sker i tre olika ugnar, en 
stor ugn som har en produktionskapacitet på ungefär 120000 ton ferrokrom per år, samt två 
mindre ugnar som har en produktionskapacitet på ungefär 30000 ton ferrokrom per år och 
ugn. 
 
Råvaran för framställning av ferrokrom hos företaget är kromitmalm. Kromit är en spinell 
med grundsammansättningen FeO·Cr2O3. Malmen tillsätts tillsammans med reduktionsmedel 
och slaggbildare till de olika lågschaktugnarna, vilka är utrustade med söderbergelektroder. 
Det reduktionsmedel som används i processen är koks. För att justera slaggens analys samt 
reglera processtemperaturen tillsätts kvarts som slaggbildare. Kvartsen minskar slaggens 
smältpunkt och ökar SiO2-innehållet. Råvarorna förvaras var för sig i silos. Vid invägningen 
vibrerar matare under varje silo så att beställd mängd faller ner i vågar och blandas. 
Råvarorna fraktas på transportband till ugnarnas bandmatare. Ugnen fylls på med nya råvaror 
när materialet smälter undan. Beskickningsblandningen kan varieras beroende på vilken 
produkt som ska framställas. Allt beskickningsmaterial tillsätts i styckeform för att möjliggöra 
gasgenomflöde samt minska förlusterna av ”fines”1 till rökgaserna. 
 
En del av den kromitmalm som köps in till företaget kommer i form av fina partiklar, för att 
göra det möjligt att tillsätta denna malm till ugnarna så briketteras den. I en brikett ingår oftast 
2-3 olika malmråvaror. Malmen briketteras tillsammans med bland annat siktrester och 
kromaska. Som bindemedel används cement (Papadopoulos och Wedholm 2005). 
 
Varannan timme tappas ugnen på sitt innehåll av nedsmält metall och slagg. Metallen gjuts i 
stora formar på marken, för att sedan krossas till produkter med olika partikelstorlek. Slaggen 
kan användas som vägbyggnadsmaterial, dränering, till ridbanor med mera. Ugnen tappas 
även på en mellanprodukt som är en blandning av slagg och metall. Denna produkt krossas 

                                                 
1 Material med mycket liten partikelstorlek 
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 Inledning  
och skickas till en jigganläggning där slaggen skiljs från metall. Det som klassas som slagg i 
jigganläggningen säljs som slaggprodukt medan resten av materialet på nytt tillsätts till någon 
av ugnarna. 
 
Det stoft som bildas vid framställningen avskiljs från gasen i moderna textila spärrfilter, så 
kallade slangfilter. Dessa filter har en mycket hög stoftavskiljningsgrad. Det avskiljda stoftet 
sugs sedan till olika silos för mellanförvaring innan stoftbehandlingen påbörjas. Innan gasen 
passerar filtren så leds den genom en ångpanna alternativt hetvattenpanna, beroende av vilken 
ugn gasen kommer ifrån, för att ta vara på spillvärmen. Ångan säljs sedan till Holmen Paper 
som har ett närliggande pappersbruk och varmvattnet säljs till Vänersborg kommun. Ett 
schema över hur ugnarna ser ut med ångpanna och filter visas nedan i figur 1.1 (Vargön 
Alloys AB 2001). 
 

 
Figur 1.1 Ferrolegeringsugn med ångpanna för värmeåtervinning och filter 

1.4.2. Stoftdeponi 
Den idag befintliga deponin påbörjades på 1950-talet med deponering av bark. Under 1972 
till 1977 har stoft från tillverkning av kiseljärn deponerats, efter 1977 fram till 2006 har större 
delen av det tillverkade kiselstoftet sålts. Ingen produktion av ferrokisel har skett sedan början 
på 2006. Mindre mängder Manganstoft har deponerats mellan 1972 till 1976, men 
tillverkningen av ferromangan upphörde under 1976 och inget manganstoft har deponerats 
sedan dess (SWECO VIAK 2005). 
 
Deponering av ferrokromstoft har pågått sedan 1973, årligen deponeras ungefär 8500 ton 
stoft. Under åren 1983 till 1988 deponerades även den aska som bildas i ångpannorna. Askan 
är ferrokromstoft med större partikelstorlek än det som separeras från avgaserna i filtren. 
Sedan 1989 briketteras askan och återförs till processen. Den totala mängden ferrokromstoft 
som har deponerats sedan 1973 är ungefär 250000 ton (SWECO VIAK 2005). 
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1.4.2.1. Områdesbeskrivning 
Stoftdeponin ligger i anslutning till Vargön Alloys AB ungefär 300 meter från Göta älv. 
deponin är drygt 8 hektar stor. Längsmed den östra sidan av deponin sträcker sig två 
lakvattendammar. Nära deponin är det ängsmark, skog och glest bebyggt. Avståndet till 
samhället Vargön med tät bebyggelse är 300 meter. En karta över deponin visas i bilaga B 
(SWECO VIAK 2005). 
 
Jordlagren inom området domineras av morän och lera på berg. Borrningar har visat att ett 
tunt moränlager ofta förekommer på berg inom området. Jordlagren släpper inte lätt igenom 
vatten. Inga jordlager som vatten rinner snabbt igenom har påträffats inom området (SWECO 
VIAK 2005). 
 
Ytvatten finns i ett flertal små vattendrag som ansluter till Bäcken på kartan i bilaga B. 
Analyser av halterna av ämnena Cr, S, Na, K med flera visar på ökade halter nedströms 
deponin. Detta tyder på att det läcker ut en del vatten från deponin som sedan transporteras 
via ytvattnet till Göta älv. Borrningar i berget och undersökning av marken i området omkring 
stoftdeponin visar att den vattenförande förmågan hos berget är låg till måttlig och för 
jordlagren är den vattenförande förmågan mycket begränsad (SWECO VIAK 2005). 
 
Under en simulering av transporten av lakvatten från deponin utförd av SWECO VIAK 
visades att lakvattnet från deponin når Göta älv inom 52 år i de områdena med moränjord och 
att motsvarande tid för områdena med berg är 150-190 år (SWECO VIAK 2005). Enligt 
svensk lag (Deponiförordningen 2001) måste transporttiden av grundvatten till omgivningen 
vara minst 200 år för en deponin för farligt avfall och minst 50 år för en deponi för icke farligt 
avfall. Företaget har därför ansökt och fått dispens från kraven av miljödomstolen. 

1.4.2.2. Deponeringsteknik 
Ferrokromstoftet behandlas genom att det blandas med en vattenlösning med järn(II)sulfat. 
Det sker inte någon kontroll inför varje behandlingstillfälle av hur mycket sexvärt krom som 
stoftet innehåller. Av denna anledning så tillsätts ett överskott av järn för att säkerställa att allt 
krom(VI) reduceras. Blandningen sker i en betongblandare på lastbil. När lastbilen är fylld 
med ungefär sex ton stoft så vägs bilen för att dokumentera hur mycket som deponeras, sedan 
körs bilen till deponin där stoftblandningen deponeras i celler. Stoftblandningen stelnar sedan 
likt ett betonglager varpå ytterligare stoft deponeras ovanpå tills deponeringscellen är fylld. 
Därefter påbörjas deponering i en ny cell. I figur 1.2 visas hur stoftbehandlingen går till. 
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Figur 1.2 Figuren visar hur stoftbehandlingen går till vid Vargön Alloys AB 
 
I den övre vänstra delen av bilden ovan visas hur påfyllning av järn(II)sulfat sker. Önskad halt 
järn(II)sulfat ställs in manuellt via en dator. Mängden järnsulfat är olika beroende på från 
vilken silo stoftet tas, men mängden vätska är lika stor oberoende av vilket stoft som 
behandlas. 
 
Efter att järn(II) sulfaten har tillsatts körs bilen till någon av de två silos som används till 
mellanförvaring av stoftet. Bilden till höger visar hur stoftet fylls på, bilen står på en våg så att 
mängden stoft kan kontrolleras. Ungefär 6 ton stoft tillsätts vid varje behandlingstillfälle. 
 
I bilden nere till vänster visas hur stoftet töms i en cell. Cellerna tätas i kanterna av lera och 
slagg. I den främre delen av cellen står betongstöd som är flyttbara, när deponering i en cell är 
klar flyttas stöden till nästa cell. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras hur examensarbetet har utförts, hur experimenten har genomförts 
samt vilka analysmetoder som har använts. 

2.1. Litteraturstudie 
För att få ökad kunskap om tillverkning av ferrokrom, stoftbildning och stofthantering har en 
litteraturstudie utförts. Litteraturstudien syftar även till att ge en ökad inblick i hur sexvärt 
krom kan reduceras på olika sätt samt att öka kunskapen om hur krom förekommer naturligt i 
miljön. Ytterligare ett syfte med litteraturstudien är att ge ökad förståelse för hur de använda 
analysmetoderna fungerar. Under litteraturstudien har artiklar och böcker inom området lästs. 
Resultatet från litteraturstudien redovisas i kapitel 3. 

2.2. Deponeringsförsök i liten skala 
För att begränsa antalet påverkande parametrar så utfördes endast försök i liten skala. Stoft 
deponerades i fyra olika tankar som alla var en kubikmeter stora. Det finns många parametrar 
som antas påverka utlakningen av sexvärt krom, till exempel, typ av stoft, regnmängd, pH, 
temperatur, mängd tillsatt Fe(II) med mera. Två olika parametrar har varierats under försökets 
gång, regnmängden och typ av stoft. Tillverkningen av ferrokrom sker vid Vargön Alloys AB 
i tre olika ugnar, vilka i detta arbete kommer att kallas ugn a2, b3 och c4, stoftet från ugn a går 
till en silo, som i denna rapport kallas silo A5, medan stoftet från de andra två ugnarna blandas 
i en annan silo, silo B6. Den andra silon tar även emot en mindre mängd stoft från ugn a. 
 
Figur 2.1 visar hur deponeringen av material har gått till samt hur försöksuppställningen ser 
ut. Till höger i bilden visas hur materialet har deponerats från betongblandaren och till vänster 
visas hur försöksuppställningen ser ut för de tankar med kontrollerad regnmängd. Lakvattnet 
samlas upp i 25-litersdunkar, försöksuppställningen ser likadan ut för de tankar det regnar i 
förutom att dessa tankar inte är täckta. 
 

                                                 
2 Ugn a är den ugn som vid Vargön Alloys AB går under benämningen ugn 12 med en produktionskapacitet på 
ungefär 120000 ton per år. 
3 Ugn b är den ugn som vid Vargön Alloys AB går under benämningen ugn 9 med en produktionskapacitet på 
ungefär 30000 ton per år. 
4 Ugn c är den ugn som vid Vargön Alloys AB går under benämningen ugn 10 med en produktionskapacitet på 
ungefär 30000 ton per år. 
5 Silo A är den silo som vid Vargön Alloys AB går under benämningen silo 1. 
6 Silo B är den silo som vid Vargön Alloys AB går under benämningen silo 4. 
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Figur 2.1 Försöksuppställning och deponering i provtankar 
 
På den verkliga deponin så uppstår en lagring av materialet eftersom ett lager hinner härda 
och bilda en fast kropp innan nästa deponering av material sker. För att efterlikna denna 
lagring i försöken så har stoftet deponerats i omgångar. Ett lager på fem till tio centimeter 
stoft har bildats vid varje deponeringstillfälle. Fem lager av stoft har deponerats i varje tank. 
 
Främst har utlakningen av krom studerats, detta har gjorts dels genom att ta analyser på 
lakvattnet från tankarna och dels genom lakningsförsök av det deponerade stoftet och stoftet 
innan behandling med järn(II)sulfat. Det har även tagits analyser på andra ämnen än krom för 
att kunna se ifall det finns några klara samband mellan mängderna av olika ämnen och 
mängden tillgängligt lakbart sexvärt krom. Prov på lakvattnet från tankarna har tagits efter 
varje gång det regnat. Från det att det sista lagret stoft deponerats pågick försöket i sex veckor 
innan lakningsförsök av det deponerade materialet utfördes. 

2.2.1. Provtagning 
Innan det behandlade stoftet har deponerats i tankarna har det utförts en manuell optisk analys 
för att säkerställa att allt sexvärt krom har reducerats. Denna analys har utförts genom att 
surgöra vätskefasen av det behandlade stoftet för att sedan tillsätta 1,5-diphenylkarbazid, om 
lösningen innehåller sexvärt krom färgas den lila. 
 
Efter avslutad deponering i provtankarna har ett prov varannan vecka tagits ut av lakvattnet 
från tankarna. Lakvattnet har samlats upp i 25-litersbehållare direkt avrunnet från tankarna. 
Prover har tagits från det deponerade stoftet efter avslutat försök genom att göra hål i sidan av 
tankarna och plocka ut material från de olika lagren. 

2.2.2. Lakningstest 
Lakning enligt ett standardförfarande har utförts för både prover på det obehandlade stoftet 
och på det behandlade stoftet. Proverna på det behandlade stoftet har tagits ut efter att det 

 7



 Metod  
legat deponerat i sex veckor. Testen har utförts enligt den europeiska standarden EN 12457-3. 
En sammanfattning av hur försök utförs enligt standarden finns i bilaga C. 
 
Det har inte varit möjligt att inhämta 2 kg prov vid varje provtillfälle. Av denna anledning har 
en mindre mängd prov använts. Enligt standarden ska lakningen ske på ett prov innehållande 
0,175 kg. Om denna provmängd skulle användas skulle problem uppstå vid separationen av 
det fasta materialet från lösningen, därför har en mindre mängd prov använts, nämligen 17,5 
g. 
 
Vid separationen av det fasta materialet från lösningen har det inte varit möjligt att filtrera på 
grund av att det vore mycket tidskrävande. Enligt standarden får annan form av separation 
användas om filtreringstiden överstiger en timma. Separationen har istället utförts genom att 
centrifugera provlösningen för att sedan filtrera klarfasen. 

2.3. Analysmetoder 
Nedan redovisas för de analysmetoder som har använts under arbetets gång, mer information 
om teorin bakom analysmetoderna finns i kapitel 3. 

2.3.1. pH och konduktivitet 
pH mättes för alla lakningsförsök och på insamlat lakvatten för att kontrollera ifall det finns 
samband mellan lakningen av krom och pH-värdet. Konduktiviteten anger en lösnings 
förmåga att leda elektricitet, denna förmåga är starkt temperaturberoende, av denna anledning 
bör konduktiviteten mätas vid 25 ± 0,5ºC. Konduktivitetmätaren som användes under arbetet 
kompenserar automatiskt för temperaturskillnader. 

2.3.2. ICP-AES7 
För att analysera mängden av olika ämnen i ett prov i flytande form användes induktivt 
kopplad plasma med atomemissionsspektrometri, ICP-AES. Mer om hur ICP-AES fungerar 
går att läsa i kapitel 3. Med denna analysmetod fås totalhalten av olika ämnen i vätskefasen, 
man ser alltså inte vilket oxidationstal ett ämne förekommer i. Men under tidigare utförda 
arbeten har visats att halten av krom uppmätt med ICP-AES överensstämmer väl med halten 
av sexvärt krom (Nejdmo 2007). Detta beror på att lösligheten för trevärt krom vid de pH som 
råder under försöken är mycket liten. 
 
Genom att analysera med ICP-AES kan halten av många ämnen bestämmas simultant. För att 
kunna utföra analyserna måste koncentrationen av ämnet vara inom ett bestämt intervall. För 
att bestämma halten av maximalt antal ämnen har ett koncentrerat och ett spätt prov 
analyserats. Både prover från vattnet som lakat genom tankarna och prover av eluatet från 
lakningstesten har analyserats med ICP-AES. Proverna som tagits har konserverats med 
salpetersyra för att inte behöva göra analysen direkt. 

2.3.3. XRF8 
Totalhalten av olika ämnen i fasta prover analyserades med våglängdsdispersibel 
röntgenfluorescens, XRF. Mer om bakgrunden till XRF går att läsa i kapitel 3. Innan analysen 
med XRF sker måste provet smältas till en glassmälta. Vid denna nedsmältning vägs 0,30 g 

                                                 
7 Induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri 
8 Röntgenfluorescens 
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prov, 7,5 g Li2O·2B2O3 och 3,0 g LiNO3 upp i en platinadegel. Nedsmältningen sker i en 
induktionsugn. För att inte reducera materialet till metall måste det glödgas innan 
nedsmältningen, detta medför att kol, vatten och klorider i provet avges. Innan glödningen har 
provet analyserats för att bestämma innehållet av kol och svavel.  

2.3.4. XRD9 
För att ta reda på vilken mineralogi det behandlade stoftet har utfördes analys med 
röntgendiffraktion, XRD. Mer om hur analyser med XRD fungerar går att läsa i kapitel 3. 
Innan analysen med XRD torkades materialen vid 105ºC, sedan maldes de för att få en 
homogen partikelstorlek. Proverna bestrålades med röntgenstrålning. 

2.3.5. SEM10 
För att ta reda på vilken mineralogi det behandlade stoftet har utfördes analys med 
svepelektronmikroskop, SEM. Mer om bakgrunden till hur SEM fungerar går att läsa i kapitel 
3. Innan analysen med SEM torkades proverna vid 105ºC, sedan ingöts de i epoxy. Proverna 
polerades för att få en slät yta varpå de platerades med guld. Proverna söktes igenom för hand 
och fotografier togs av intressanta formationer. 

                                                 
9 Röntgendiffraktion 
10 Svepelektronmikroskop 
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3. Teori 
Detta teoriavsnitt ger en överblick av tidigare utfört arbete inom området, samt beskriver mer 
ingående hur stoftet bildas och vilka egenskaper det har. I kapitlet återges även en teoretisk 
beskrivning av de analysmetoder som har använts under examensarbetets gång. 

3.1. Ferrokromframställning i lågschaktsugn 
Ferrokrom är en legering av järn och krom innehållande 45-80 % krom och varierande mängd 
järn, kol och andra ämnen. Ferrokrom tillverkas pyrometallurgiskt genom reduktion av kromit 
med kol vid höga temperaturer. Kromit är en del av spinellkristallfamiljen och har den 
generella formeln (Fe2+,Mg2+)O(Al3+,Cr3+,Fe3+)2O3. 
 
Vid nedsmältningsprocessen reduceras järn och krom till en metallfas. Samtidigt bildar andra 
oxider, MgO och Al2O3, tillsammans med slaggbildare en slaggfas. De huvudsakliga 
slaggtillsatserna är kvarts- och aluminiumoxidinnehållande material för att kompensera för 
stort magnesiuminnehåll i malmen, alternativt magnesium- och kalciumoxidinnehållande 
material för malmer med stort aluminiuminnehåll (Erdem et al. 2005). Den huvudsakliga 
reaktionen som sker i ugnen ser ut som följer, formel 3.1 (Coetzer et al. 1997): 
 
(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4(s) + C(s) + slaggbildare(s)  [Fe,Cr-legering] + (slagg) 
      
     Formel 3.1 
 
(Jansson et al. 2004) redovisar att reduktionen av kromitmalm sker i två steg. I det första 
steget sker reduktion på ytan av kromitpartiklarna. Det andra steget sker i samband med att 
slagg bildas, när partiklarna mer eller mindre är omslutna av slagg. Reaktionshastigheten 
minskar i detta steg eftersom det inte finns någon direktkontakt mellan reduktionsmedlet och 
kromitpartiklarna. För att reduktion ska ske så måste det ske ett utbyte av Mg(II)- och Al(III)-
katjoner från ytan med Cr(III) och Fe(II). 
 
En lågschaktsugn kan delas in i fyra olika zoner med avseende på vilken sammansättning av 
ämnen som finns i zonerna, detta illustreras i figur 3.1 nedan (Ringdalen och Eilertsen 2001). 
Se texten nedanför bilden för mer ingående förklaring av densamma. 
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1) Lös beskickning 
2) a) Slagg, metall, malm och koks 

b) Slagg och metall 
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b) Porös metall 
Figur 3.1 Olika zoner i en lågschaktsugn 
 
I zon 1, zonen med löst beskickningsmaterial sker förvärmning av beskickningen till ungefär 
1200ºC, sönderfall av kalkstenstillsatser, pyrolys av kol i reaktion med koldioxid och 
reduktion av kromit (Hayes 2004). Enligt (Hayes 2004) är uppehållstiden i denna zon ungefär 
24 timmar, men endast ungefär 20 % av reduktionen sker i denna zon, inom vilken ingen 
flytande slagg bildas. Men (Yang et al. 2004) menar att över 50 % av reduktionen av kromit 
sker i den fasta fasen genom reduktion med CO-gas som genererats längre ner i ugnen genom 
Boudouardreaktionen. Järn reduceras i första hand från den fasta kromiten genom reaktion 
med kolmonoxid. Det hastighetsbestämmande steget för reduktionen i fast fas med gas är 
diffusion av metalljoner i den fasta spinellen. Eftersom det hastighetsbestämmande steget 
involverar diffusion i fast fas så är längden över vilken diffusionen sker en kritisk faktor för 
reduktionshastigheten hastigheten (Hayes 2004). 
 
I ett försök utfört av (Jansson et al. 2002) visas att ingen flytande slagg bildades vid reduktion 
av olika sorters malmer i labbskala vid 1200ºC. Av detta drog de slutsatsen att reduktion sker 
i den fasta fasen. Järnoxidinnehållet i kromitspinellen påverkade reduktionsgraden. 
Reduktionsgraden minskade också då förhållandet mellan MgO och Al2O3 ökade. 
Reaktionerna som sker i zon 1 visas nedan. Reaktionerna är reduktion av kromit i bädden, 
formel 3.2, Boudouardreaktionen, formel 3.3, och den sammanlagda reaktionen, formel 3.4 
(Yang et al. 2004): 
 
FeCr2O4(s) + 4CO(g)  2Cr(s) + Fe(s) + 4CO2(g)   
     Formel 3.2 
 
CO2(g) + C(s)  2CO(g)     
     Formel 3.3 
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FeCr2O4(s) + 4C(s)  2Cr(s) + Fe(s) + 4CO2(g)   
     Formel 3.4 
 
Enligt (Ringdalen och Eilertsen 2001) så är zon 2 inaktiv, ingen reduktion sker i denna zon, 
det bildas enligt dem inte heller något väl utmärkt slagglager. I motsats till detta menar (Yang 
et al. 2004) att en del av reduktionen sker i en distinkt slaggfas, i vilken reduktion av kromit i 
flytande slagg sker vid gränsen mellan slagg och metall genom reaktion med kol löst i 
legeringsfasen, se formel 3.5 nedan. 
 
(FeCr2O4) +4[C]  2[Cr] + [Fe] + 4CO(g)   
     Formel 3.5 
 
(Hayes 2004) har visat att tillsats av kiselsyra, det vill säga minskad basicitet, och bildningen 
av en flytande slagg kan lösa delvis reducerad kromit och öka reduktionshastigheten för 
reduktion av kromitmalmen. Kromutbyte vid ferrokromframställning bestäms huvudsakligen 
av krominnehållet i slaggen. Tillsats av slaggbildare och snabb slaggbildning gynnar en snabb 
nedsmältning. Denna effekt gynnar inlösning av kromit i slaggen och en relativt enkel 
reduktion av krom från slaggen (Jansson et al. 2002). 
 
Förhållandet mellan MgO och Al2O3 är en av de viktigaste faktorerna som förändrar en slaggs 
smältpunkt om SiO2-halten hålls konstant. FeO-innehållet i slaggen är nästan försumbart. 
Mängden SiO2 i slaggen minskar kraftigt vid mycket höga reduktionsgrader över 100 % på 
grund av reduktion av SiO2. Mängden av Al2O3 och MgO i slaggen ökar då malmen 
reduceras. Mängden Cr2O3 minskar gradvis då malmen reduceras mer, detta beror på att 
mättnadskoncentrationen av Cr2O3 i slaggen minskar då innehållet av Al2O3 och MgO i 
slaggen ökar. Proven visade att kromitspineller inte löser sig i slagg när det inte finns tillgång 
till koks. Detta visar att reduktion och inlösning av spineller i slaggen är beroende av varandra 
och att spinellerna löser sig i slaggen när reduktionsreaktioner sker i närheten av partiklarna 
(Jansson et al. 2002) Gradvis minskning av reduktionshastigheten kan orsakas av ett ökat 
innehåll av aluminium och magnesium i slaggen, vilket ökar slaggens viskositet. 
Reduktionshastigheten beror av slaggens sammansättning. Tidig slaggbildning ökar 
elektrodkonsumtionen (Jansson et al. 2002). 
 
Enligt (Ringdalen och Eilertsen 2001) och (Hayes 2004) sker den största delen av reduktionen 
i zon 3, koksbädden, temperaturen i denna zon är 1700-1800ºC och uppehållstiden är ungefär 
20-40 minuter. Om inte alla kromitkorn löser sig i zonen med hög temperatur i 
lågschaktsugnen så är det inte troligt att kromiten reduceras mer i ugnen. Möjligheten att lösa 
kromitspineller i slagg beror på temperatur, slaggsammansättning, slaggmängd partialtryck av 
syre och uppehållstid i zon 3. 

3.1.1. Olika processparametrars påverkan på ugnens temperaturprofil 
Temperaturprofilen i en lågschakstugn har stort inflytande på produktionseffektiviteten. 
Under ideala förhållanden stiger temperaturen hos slaggen och metallen bara precis tillräckligt 
över smältpunkten. Höga temperaturer kan leda till snabb erosion av de eldfasta väggarna och 
kan medföra stora värmeförluster. (Ranganathan och Godiwalla 2001) har genomfört en 
undersökning av hur temperaturprofilen tillverkningsprocessen av ferrokrom påverkas av 
olika process-parametrar. 
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De olika oxiderna som tillsätts till ugnen reduceras vid olika temperaturer. Detta medför att de 
reduceras vid olika höjd i ugnen. Temperaturen är högst i botten av ugnen samt nära 
elektroderna och kallast är det i toppen av ugnen samt nära väggarna. Reduktion av SiO2 sker 
endast i de delar av ugnen som har temperaturer som överskrider 2000ºC, denna reduktion är 
inte önskvärd eftersom den förbrukar en stor mängd energi och medför att kiselinnehållet i 
metallen ökar. 
 
De vertikala isotermerna förflyttas närmare härden då beskickningen förvärms. Förvärmning 
av beskickningen medför att värmeförlusterna från ugnen ökar. Förvärmning kan bidra med 
delar av den värme som behövs för de kemiska reaktioner och fasövergångar som sker i 
processen (Ranganathan och Godiwalla 2001). 
 
Då porositeten hos beskickningen ökas förflyttas isotermerna närmare härden. Större porositet 
kan minska värmeförlusterna eftersom temperaturen vid ugnens väggar blir lägre. Men ökad 
porositet medför också att det tar längre tid att uppnå en given temperatur i ugnen. Ökad 
porositet orsakar ett minskat utnyttjande av ugnsvolymen. En tätt packad bädd minskar flödet 
av gas uppåt genom ugnen och hindrar flödet av material neråt i ugnen. På grund av dessa 
effekter så måste en ugns beskickningen ha en optimal porositet. En minskning av bäddens 
porositet ökar storleken på zonen med hög temperatur. Denna ökning resulterar i ett ökat 
kiselinnehåll i metallen och därmed ökad energiåtgång (Ranganathan och Godiwalla 2001). 

3.1.2. Stoftbildning i lågschaktsugn 
Stoft bildas på två olika sätt i legeringsugnen, dels genom kemisk generering av stoft och dels 
genom mekanisk generering. 
 
Det kemiskt genererade stoftet bildas genom kemiska reaktioner i ugnen. Lättflyktiga ämnen 
förångas i ugnen och följer med gasflödet ut från ugnen. När temperaturen hos gasen sedan 
minskar så kondenserar dessa ämnen och faller ut antingen som väldigt små fina partiklar 
eller som ett ytskikt på en större partikel. Zink, Kalium och Natrium kan reduceras vid relativt 
låga temperaturer (800-1100ºC) varpå de förångas. Dessa ämnen kan sedan återoxidera vid 
kontakt med luft alternativt CO2, och sen kondensera på andra partiklar i avgaserna. Även 
SiO2 och MgO kan reduceras och förångas som SiO(g) och Mg(g). Dessa gaser kan 
återoxideras då syrepotentialen i gasen ökar (Ma och Garbers-Craig 2006). Det är även på 
detta sätt som Cr(VI) bildas. Kemiskt bildat stoft påverkas av processens temperatur, 
råmaterialets sammansättning samt hanteringen och chargering av material (Papadopoulos 
och Wedholm 2005). 
 
Mekanisk genererat stoft kommer från små partiklar i ugnens övre del som följer med 
rökgaserna. Den största delen av detta stoft genereras vid chargering av ugnarna. Detta stoft 
innehåller främst Cr2O3, Al2O3, Fe2O3, MgO, SiO2, FeO och CaO. CaO kommer från 
bindemedlet i briketterna. Mekaniskt bildat stoft påverkas av partikelstorlek styckestorlek och 
satsningssystemet (Papadopoulos och Wedholm 2005). 

3.2. Beskrivning av ferrokromstoft 
Analyser har tidigare utförts både på det obehandlade och på det behandlade stoftet. Det 
obehandlade stoftet har en mycket finkornig sammansättning. Det har inte utförts några 
siktanalyser, men det har bedömts att högst 5-10 % av materialet har en partikelstorlek som är 
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större än 100 mikrometer. Eftersom partikelstorleken är så liten dammar materialet mycket 
vid hantering. Stoftet består till största del av oxider. 
 
När järn(II)sulfat och vatten tillsätts till ferrokromstoftet fås en slurry som härdar relativt 
snabbt och antas bilda en homogen kropp med relativt hög hållfasthet och låg hydraulisk 
konduktivitet. Det stabiliserade stoftet är dock relativt sprött och är därmed känsligt för 
rörelser, exempelvis i underliggande material. Syftet med tillsatsen av järn(II)sulfat är dels att 
minska damningen hos stoftet samt att reducera det sexvärda kromet till trevärt krom. 
 
När det behandlade stoftet stelnar sker sprickbildning i lagret. Vattentransporten minskas 
dock eftersom flera lager deponeras ovanpå varandra. De olika lagren har olika färg, det är lite 
oklart vilket stoft som ger vilken färg. Men under arbetets gång har observerats att stoftet från 
silo A ofta har en rödbrun nyans medan stoftet från silo B har en mer gråaktig ton, detta kan 
bero på att stoftet från silo A har ett större innehåll av malm. I figur 3.2 nedan visas hur stoftet 
ser ut efter att det har deponerats. Den vänstra delen av bilden visar sprickbildningen och den 
högra bilden visar hur de lager som bildas ser ut. 
 

 
Figur 3.2 Deponerat behandlat stoft 
 
I tabell 3.1 visas sammansättningen av det obehandlade stoftet (SWECO VIAK 2005). Denna 
grundsammansättning ändras inte av att järnjärnsulfat tillsätts. Det enda som sker vid 
tillsatsen är att reduktion av sexvärt krom sker samt att mängden järn och svavel ökar. 
 

Genomsnittlig sammansättning i % 
Crtot 4-12 CaO 2-5 C 1-3 

Cr(VI) 0,1-0,3 MgO 20-50 S 1-2 
Al2O3 6-15 Na2O 1-5 Ni 0,03-0,15 
Fe2O3 4-12 K2O 1-5 Zn 1-3 
MnO 0,5-1,5 SiO2 15-30 Glödförlust ca 5 

Tabell 3.1 Sammansättning för obehandlat ferrokromstoft 
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Andelen sexvärt krom av den totala krommängden varierar mycket men ligger normalt mellan 
2 och 5 %. I behandlat stoft är halten sexvärt krom < 10 mg/kg TS11 vilket motsvarar mindre 
än 0,04 % av den totala krommängden. 
 
Kol, kvarts och kromitpartiklar i stoftet härrör från fines i beskickningen, kalken kommer från 
bindemedlet i briketterna. Zink, halogener, alkalimetaller och elementen O, Cr, S och Si finns 
på ytan av ferrokromstoftet, dessa element har genererats kemiskt vilket beskrivs i kapitel 
3.1.2. (Ma och Garbers-Craig 2006). 

3.2.1. Lakningsegenskaper 
Lakningsförsök har tidigare utförts på både obehandlat och behandlat ferrokromstoft. 
Lakningstesterna utförda på det obehandlade ferrokromstoftet visar att utlakningen av krom är 
för stor för att stoftet ska kunna deponeras som farligt avfall. Lakningstester utförda på det 
behandlade ferrokromstoftet visar att stoftet uppfyller kraven för deponering på deponi för 
icke-farligt avfall förutom att sulfathalten är för hög. Det skulle vara möjligt att deponera 
stoftet på deponi för icke-farligt avfall om TS-halten för lösningen nyttjas som 
acceptanskriterie istället för sulfat- och kloridhalten (SWECO VIAK 2005). 
 
En undersökning av (Cox och Linton 1985) har visat att endast 50 % av den totala mängden 
krom i ferrokromstoft urlakas med hård syrabaslakning. Litiumborat fusionsmetoden gav 
störst utbyte av de testade metoderna, 87 % av totalkromet lakades ut på detta sätt. 
 
Omrörningshastighet har ingen inverkan på lakning av Cr(VI) vilket indikerar att det är 
lättlakat från ytan av partiklarna. Lösligheten för Cr(VI) ökar vid ökande temperatur. Mer 
Cr(VI) lakas från en basisk lösning än från en sur. Ungefär 65 % av det sexvärda kromet lakas 
ur på 1 minut med destillerat vatten (Ma och Garbers-Craig 2006). 

3.3. Krom 
Krom har en ljus, stålliknande färg och är en hård metall. Ren krommetall är plastiskt formbar 
men kan lätt bli spröd vid felaktig värmebehandling och bearbetning. Vid normal och förhöjd 
temperatur bildas ett oxid- eller oxyhydroxidskikt som skyddar metallen mot vidare 
korrosion. 
 
Krom tillhör grupp VI i det periodiska systemet. Oxidationstalen för krom varierar mellan II 
och VI samt 0 för den rena metallen. Men krom förekommer endast i naturen som Cr(III) och 
Cr(VI). Trevärt krom bildar hydroxider i vattenlösning, vid normala pH i mark och vatten 
bildas Cr(OH)3 som är väldigt svårlösligt. Vid låga pH kan Cr(III) förekomma i löst form som 
CrOH2+ och Cr(OH)2

+ och vid höga pH i vatten kan trevärt krom finnas löst som Cr(OH)4
-. 

Vattenlösningar med Cr(III) färgas gröna (Walterson 1999). 
 
Under både alkaliska till sura förhållanden är krom(VI)föreningar lättlösliga. Kromat, CrO4

2-, 
finns vid pH > 6,5, vid lägre pH och om totalhalten krom är låg så hittas sexvärt krom i form 
av vätekromat, HCrO4

2-. Om totalhalten av krom är hög vid låga pH så finns bikromat, 
Cr2O7

2-. Dessa föreningar kan vara mycket rörliga i ytmiljöer (Kozuh et al. 2000). Lösningar 
med sexvärda kromföreningar färgas gula om de innehåller en kromförening med en 
kromatom och orange om de innehåller föreningar med två kromatomer. I figur 3.3 (Palmer 

                                                 
11 Torrsubstans 
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och Wittbrodt 1991) visas Eh-pH-diagrammet för krom i detta kan man tydligt se i vilken 
form krom förekommer vid olika pH. 
 

 
Figur 3.3 Eh-pH-diagram för krom 
 

3.3.1. Krom i mark och vatten 
Det krom som deponeras i landmiljö når direkt eller indirekt marken. Cr(III) binds mycket 
hårt till icke-levande substanser och tas i mindre utsträckning upp av organismer. Trevärt 
krom är mycket lite rörligt både vid låga och höga pH-värden. Rörligt Cr(III) finns praktiskt 
taget inte alls om inte pH är mindre än 5 (Bartlett 1991). Däremot är Cr(VI)föreningar 
lättlösliga och rör lätt på sig under både sura och alkaliska förhållanden (Walterson 1999). 
 
Cr(VI) kan reduceras till Cr(III) genom redoxreaktioner med vattenlösliga oorganiska ämnen, 
elektronöverföring vid mineralytor, reaktion med icke-humus organiska substanser till 
exempel kolhydrater och proteiner eller reduktion med humusämnen i marken. Cr(VI) kan 
reduceras i de flesta marker, men framförallt i marker med stort innehåll av organiskt 
material. Närvaro av organiskt material medverkar till att en spontan reduktion av Cr(VI) sker 
även vid neutralt och högre pH. Förutom organiskt material är Fe(II) och HS--joner de 
vanligaste reduktionsmedlen i vatten och mark. En marks förmåga att reducera Cr(VI) beror 
på jordens innehåll av organiskt material och mängden tillsatt lösligt Cr(VI). Reduktionen är 
snabb i marker rika på organiskt material. Reduktion av lösligt Cr(VI) kräver tillgång till fast 
organiskt material. Oxidation av Cr(III) i mark sker i jordar rika på mangan(IV,III)oxider och 
fattiga på organiskt material. I naturliga jordar binds Cr(III) i organiska komplex (Kozuh et al. 
2000). 
 
Oxidationen av Cr(III) till Cr(VI) med manganoxider och reduktionen av Cr(VI) till Cr(III) 
med kolföreningar i marken är båda termodynamiskt spontana reaktioner. Oxyanjonen kromat 
är, likt nitrat, ett starkt oxidationsmedel i sura lösningar, det vill säga, den är lättreducerad. 
Men både nitrat och kromat är mycket svagare oxidationsmedel i neutrala lösningar och i 
mark. Kromatreduktion av mark och humusämnen förbrukar väte och är därmed gynnade av 
sura förhållanden (Bartlett 1991). Vanliga markmineraler, till exempel TiO2, Al2O3, FeOOH, 
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montmorillonit och kaolinit har visat sig katalysera Cr(VI)redoxreaktioner med organiska 
föreningar och Fe(II), tvåvärt järn är den viktigaste faktorn vid reduktion av Cr(VI) i mark 
(Tokunga et al. 2001). 
 
Reduktionen av Cr(VI) ökar vid tillsatts av Fe(III), detta pekar mot att Fe(III) först reduceras 
av humus i jorden för att sedan reducera Cr(VI). Detta illustreras i figur 3.4 (Wittbrodt och 
Palmer 1996) nedan där SHS står för humusämnen i marken. 
 

 
Figur 3.4 Redoxreaktion med järn, krom och humusämnen i marken 
 
Oxidationshastigheten för Cr(III) bestäms av vilken form det befinner sig i, dess rörlighet 
samt åldern på den orörliga manganoxidytan. Nyutfälld Cr(III) oxiderar snabbare än åldrat 
material och välordnade mineral. Mn(II) och Mn(IV) kan i en reaktion med organiska syror 
bilda två organiska Mn(III)komplex. Dessa komplex agerar som reduktionsmedel för Cr(VI). 
Detta medför att det uppstår en paradox, höga halter av manganoxider i marken gör så att 
Cr(III) oxideras samtidigt som det bildas organiska mangan(III)komplex som verkar effektivt 
reducerande av Cr(VI) (Bartlett 1991). 

3.3.1.1. Kromets påverkan på människan 
Krom är ett essentiellt näringsämne som behövs vid metabolismen av kolhydrater, proteiner 
och fett. Rekommenderat dagligt intag för vuxna av krom är 50-200 µg. Vid brist på krom i 
kroppen minskar förmågan att bryta ner näringsämnen effektivt. Detta kan resultera i 
viktminskning, nedsattfunktion av nervsystemet och diabetesliknande symtom. 
 
Sexvärt krom är giftigare än trevärt krom. Inandning av krom(VI)-koncentrationer högre än 2 
µg/m3 kan orsaka irritation i luftvägar i form av rinnande näsa, nysningar, kliande näsa och 
näsblod med mera. Då man utsätts för höga kromhalter under en längre period ökas risken att 
få lungcancer. Trevärt krom orsakar inte irritation i luftvägarna (Walterson 1999). 
 
Små mängder av sexvärt krom som intas oralt orsakar inga skador, men stora mängder kan 
orsaka bland annat njur- och leverskador. Vid mycket stora intag kan det vara direkt dödligt. 
Även trevärt krom kan vid intag av stora mängder orsaka hälsoproblem. 
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En del människor kan utveckla allergi mot krom(VI) och krom(III). Denna allergi yttrar sig 
liknande som nickelallergi. Vid kontakt med trevärt krom är risken att utveckla kromallergi 
mindre än vid kontakt med krom(VI). 

3.3.1.2. Biotillgänglighet och miljöpåverkan 
Spårmängden av krom som hittats i växter tas upp av växternas rötter i form av Cr(VI). 
Troligtvis är det denna form av kromet som är den viktigaste formen tillgängligt för växter 
(Bartlett 1991). Växters upptag av metaller regleras både av energikrävande och icke 
energikrävande processer. 
 
Hos djur tas positivt laddade metaller upp med hjälp av aktiva energikrävande bärarsystem 
som samverkar med proteiner. Inne i cellen lagras metallerna genom att de binds till proteiner, 
alternativt speciella ligander. Metaller i anjonform binds inte lätt till negativt laddade 
proteiner. Sexvärt krom kan tränga igenom cellmembran, inne i cellen reduceras det sexvärda 
kromet till trevärt krom. Upptaget av sexvärt krom hos fiskar har visats vara genom passiv 
transport över cellmembranet (Walterson 1999). 
 
Mikroorganismer binder metaller till svavelföreningar, sedan sker utsöndringen av metallerna 
med hjälp av organiska föreningar med metallbindande förmåga (Walterson 1999). 
 
Giftigheten för krom hos vattenlevande organismer varierar med art, kroppsstorlek och 
livsstadium för organismen samt pH, hårdhet, salthalt och temperatur på vattnet. Fiskar är 
vanligen mer motståndskraftiga mot krom än andra organismer. Sexvärt krom passerar genom 
gälarna och ackumuleras snabbt i olika vävnader. Låga pH orsakar att en högre halt av 
krom(VI) ackumuleras i gälarna. Levern hos fiskarna visade höga halter av krom vilket är 
naturligt eftersom leverns funktion är förvaring och avgiftning. Bioackumulationen av krom 
var beroende på kroppslängd hos fiskarna, mindre halter fanns i de längre fiskarna (Nussey et 
al. 2000). 

3.3.2. Stabilisering av kromförorenade avfall 
Det har utförts ett stort antal försök för att på olika sätt försöka stabilisera avfall innehållande 
en stor mängd krom. Nedan redovisas ett antal olika sätt som har föreslagits som är av intresse 
för att kunna förutse vad som sker med stoftet på deponin Mjölkberget. 

3.3.2.1. Reduktion av krom(VI) med tvåvärt järn 
Järn(II) är ett av de mest betydelsefulla reduktionsmedlen för krom(VI). Det behövs tre 
järn(II)joner för reduktion av en Cr(VI) till Cr(III). Under sura förhållanden så ökar 
reduktionshastigheten med minskat pH, men då pH är över 4 så ökar reaktionshastigheten 
med stigande pH. Runt pH 4 så överlappar olika reaktionskinetik (Buerge och Hug 1997). 
Reduktionsreaktionen mellan järn(II) och krom(VI) kan beskrivas med tre efterföljande 
elektronöverföringssteg, alla tre reaktionerna sker i vattenlösning. 
 
Cr(VI)(aq) + Fe(II)(aq)  Cr(V)(aq) + Fe(III)(aq)   
     Formel 3.6 
 
Cr(V)(aq) + Fe(II)(aq)  Cr(IV)(aq) + Fe(III)(aq)   
     Formel 3.7 
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Cr(IV)(aq) + Fe(II)(aq)  Cr(III)(aq) + Fe(III)(aq)   
     Formel 3.8 
 
Det reaktionshastighetbestämmande steget är den första elektronöverföringen. Den stora 
reduktionskraften hos järn(II)hydroxidkomplex kontrollerar kinetiken (Buerge och Hug 
1997). (Eary och Ray 1988) fann att ett molförhållande av 3,0 var tillräckligt för fullständig 
reaktion då pH var mellan 2 och 10 i lösningar med syre och upp till pH 11,5 för lösningar 
utan syre. Vid högre pH krävdes betydligt högre molförhållanden, det vill säga reduktionen av 
Cr(VI) med Fe(II) sker inte under stökiometriska former under basiska förhållanden. Detta 
behov av ett ökad mängd tillsatt tvåvärt järn kommer från att reaktionshastigheten för 
oxidation av Fe(II) ökar vid ökande pH, enligt reaktion nedan (Eary och Ray 1988). 
 
Fe(II)(aq) + ¼O2(aq) + H+

(aq)  Fe(III)(aq) + ½H2O(l)   
     Formel 3.9 
 
Vid reduktion med Fe(II) faller det trevärda kromet ut i en fast fas med följande formel där x 
kan variera mellan noll och ett (Coetzer et al. 1997). 
 
xCr(III)(aq) + (1-x)Fe(III)(aq) + 3H2O(l)  (CrxFe1-x)(OH)3(s) + 3H+

(aq) 
     Formel 3.10 
 
Ökad temperatur ökar reduktionen av Cr(VI) drastiskt. Jonstyrkan har ingen betydande 
inverkan på reduktionen. Cr(III) inhiberar reduktionen av Cr(VI), men effekten är så liten att 
den i de flesta fall kan försummas. Kromatreduktion med Fe(II) vid låga pH är snabb, 
fullständig reaktion sker inom 5 minuter (Wittbrodt och Palmer 1996). 
 
Laborationstester visade att en blandning av FeSO4 och Na2S2O4 kan användas för att 
effektivt behandla både Cr(VI) i lösning och i fast form (Su och Ludwig 2005). 
Kombinationen av reduktionsmedlen medförde att Fe(II) bibehölls i lösning efter 24 timmar. 
Den begränsande faktorn är utfällning av Fe(OH)2, vid högre pH än 8 så måste mer järn 
tillsättas till lösningen än vad som krävs enligt molförhållandet i reaktion 3.6 till 3.8. 
 
Enligt (Geelhoed et al. 2003) så är Fe(II) ineffektivt i reduktionen av Cr(VI) till Cr(III) 
eftersom det fälldes ut på grund utav högt pH hos avfall från kalkbehandlad kromitmalm. 
Under försöken har avfallet lakats med olika lösningar. Mer sexvärt krom lakades ur vid 
lakning med FeSO4-lösning jämfört med lakning med NaCl-lösning. En annan viktig skillnad 
mellan lakvattnets sammansättning vid lakning med FeSO4-lösning jämfört med NaCl-lösning 
var höga koncentrationer av kalcium i vattnet från lakningen med FeSO4. Som pH buffert i 
det studerade materialet dominerar upplösning av kalciuminnehållande mineral, eftersom 
järnsulfatlösningen har lägre pH än natriumkloridlösningen, förklarar detta varför det avges så 
stor mängd kalcium från materialet behandlat med järnsulfat. En stor utlakning av sexvärt 
krom då sulfat tillsattes beror på att det sker ett anjonutbyte i det lagrade 
dubbelhydroxidmineralet hydrokalumit. Nyckelprocessen vid lakning av krom(VI) från avfall 
från kalkbehandlad kromitmalm är upplösning av mineral. Kloridjonen kan också ingå i 
anjonutbyte med kromat, men lakning med FeCl2 visade endas på en liten ökning av 
lakningen av Cr(VI). Sulfat är mycket mer effektiv än klorid vid detta anjonutbyte. 
 
(Fendorf och Li 1996) har visat att reduktion av en lösning innehållande sexvärt krom med 
tvåvärt järn minskar möjligheten till återoxidation genom att medverka till att 
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Cr(III)föreningar med låg löslighet bildas. Bildningen av en fast förening med Cr(III) minskar 
risken för återoxidation avsevärt. 

3.3.2.2. Reduktion av krom(VI) med koks 
Cr(VI) kan reduceras med koks till lägst nivåer under sura förhållanden. Under basiska 
förhållanden sker en mycket begränsad reduktion. Detta beror på att både koks och krom 
förväntas ha negativ laddning mellan pH 2 och 12, av denna anledning sker repulsion mellan 
dem i detta pH-intervall. Reaktionsformlerna för adsorption av Cr(IV) på koks och reduktion 
av sexvärt krom av koks visas nedan (Coetzer et al. 1997). 
 
CxO(s) + H2O(l) + HCrO4

-
(aq)  CxOHO3Cr+

(s) + 2OH-
(aq)  

     Formel 3.11 
 
Cr2O7

2-
(aq) + 14H+

(aq) + 6e-  2Cr3+
(aq) + 6H2O(l)   

     Formel 3.12 
 
Som man kan se från formlerna ovan så medverkar både adsorptionen och reduktionen av 
krom med koks till att pH höjs. 

3.3.2.3. Reduktion av krom(VI) med ferrokromslagg 
Reduktion av sexvärt krom av metalliska komponenter i ferrokromslagg i sura lösningar 
fortgår enlig följande reaktion (Erdem et al. 2005). 
 
2(xFe·yCr)(s) + (x+y)Cr2O7

2-
(aq) + 14H+

(aq)  2xFe3+
(aq) + 2(x+2y)Cr3+

(aq) + 7(x+y)H2O(l)
      
     Formel 3.13 
 
Reduktionen av Cr(VI) med ferrokromslagg är starkt pH-beroende. Eftersom även basiska 
komponenter i slaggen såsom kalcium, magnesium och aluminiumoxider förbrukar vätejoner 
så måste större än stökiometrisk mängd syra tillsättas. Reduktionen sker till en början snabbt 
innan syran förbrukas, se formel 3.13, men efter ca 30 minuter så sker reduktionen långsamt. 
Ökad temperatur ger en positiv effekt på reduktionen. Ferrokromslagg har även visat sig 
kunna fälla ut Cr(III) och järnjoner i lösning. (Erdem et al. 2005) visade att reduktion av 
Cr(VI) och utfällning av Cr(III) och järnjoner kan uppnås genom att använda ferrokromslagg 
under sura förhållanden. 

3.3.2.4. Reduktion av krom(VI) med magnetit 
Försök har utförts av (He och Traina 2005) med att reducera sexvärt krom med magnetit. De 
fann att kromreduktion var snabbast vid låga pH, långsammare vid neutrala pH och 
långsammast vid höga pH. En del av förklaringen ligger i adsorptionen av krom(VI) till 
magnetit. Adsorptionen av krom(VI) till magnetitytan är det första steget i reduktionen. Vid 
pH under 6,5 så har magnetitytan negativ laddning vilket leder till att adsorptionen av de 
positiva krom(VI)föreningarna gynnas. Men vid pH högre än 13 är magnetitytan positivt 
laddad, vilket leder till att kromföreningar inte adsorberas. 
 
Passivering är en viktig process i heterogena redoxreaktioner och har observerats för 
reaktioner med magnetit. En del av den begränsade reduktionen under basiska förhållanden 
kan orsakas av passivering av magnetitytan genom bildning av goethit, maghemit och Fe1-

xCrxOOH. Bildning av maghemit och goethit förbrukar Fe(II) och bildar ett passiveringslager 
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på magnetitytan, vilket inhiberar fortsatt reduktion av krom(VI). Liknande problem med 
passiveringslager uppträder vid reduktion av sexvärt krom med järnmetall. 

3.3.2.5. Cementbaserade processer 
Cementbaserade processer uppnår orörlighet genom en kombination av stelning och 
stabilisering. Sexvärt krom är lösligt över hela pH-skalan och är därför mycket rörligt. Trevärt 
krom kan kemiskt medverka i alla cementets hydratiseringsprodukter. Cr(III) associeras 
endast med regioner med högt kalciuminnehåll, till exempel kalciumhydroxid och 
kalciumnitrat, i form av kalcium-kromfällning. Trevärt krom associeras med kalcium-
aluminiumhydrat genom utbyte med aluminium i hydratiseringen. Cr(III) har väldigt låg 
löslighet vid höga pH. Sexvärt krom finns kvar löst i porlösningen, det avges genom diffusion 
ut från produkten. Porvattnet innehåller höga halter av krom och kalcium, 75 % av kromet är i 
form av sexvärt krom. Om flödet av surt vatten till denna cementprodukt, på grund av att den 
är ogenomtränglig, är lågt så avges krom väldigt långsamt (Cohen och Petrie 1997). 

3.3.2.6. Bioreduktion och bioackumulation av krom(VI) 
Många mikroorganismer kan ta bort krom(VI) från vatten. Dessa mikroorganismer har 
utvecklat många olika mekanismer för borttagningen, till exempel, adsorption till cellytan, 
transport in i cellen, ackumulation inom cellen eller reduktion till krom(III). En studie har 
visat att bakterier kan ta bort så mycket som 98,8 % av det sexvärda kromet från lösningar 
med hög salthalt (Dönmez och Koçberber 2005). 
 
Fältstudier och småskaliga experiment har visat att växten Leesia hexandra är en 
hyperackumulator med mycket god ackumulationskapacitet för både trevärt och sexvärt krom. 
L. hexandra växer snabbt och tätt och anpassar sig lätt till artificiella odlingar. Växten kan 
leva både i vatten- och landmiljö. Därför kan L. hexandra användas för behandling av 
kromkontaminerad mark. Arten har stark motståndskraft mot höga halter av krom (Zhang et 
al. 2007). 

3.3.2.7. Lakbarhet för stabiliserat kromavfall 
Det finns bara två grundläggande krav för långtidsisolering av kromavfall: en permanent 
reducerande miljö och att permanent orörliggöra det reducerade kromet. Så länge som allt 
sexvärt krom har reducerats och allt Cr(III) är stabilt bundet så kommer kromet att fortsätta 
vara inert och orörligt så länge som det inte finns tillgång till syre. Detta medför att det inte är 
nödvändigt att avskärma en deponi i botten för att förhindra lakning så länge som toppen av 
deponin är täckt för att förhindra syretillförsel (Bartlett 1991). 
 
Eftersom flera olika sorters krominnehållande malm används under smältningsprocessen och 
varje partikel möjligen varierar i sin tid- och temperaturbehandlingshistoria, så kan man 
förvänta sig stora variationer i sammansättning hos kromitspinellerna. Det är känt att 
kromitmalm är resistent mot syra- och basextraktion. Av denna anledning är spineller från 
kromitmalmen i ferrokromstoftet inte lakbara och därför inte heller biotillgängliga (Cox och 
Linton 1985). 
 
Den totala mängden krom urlakad genom syrabasreaktion kan räknas som den maximala 
mängden krom tillgängligt för levande varelser. Av den totala mängden biotillgängligt krom 
var 42 % i form av sexvärt krom. Cr(VI)oxider är vattenlösliga, likaså är flertalet hydrerade 
Cr(III)salt, det medan Cr(III)oxider inte är vattenlösliga. 20 % av den totala krommängden 
finns som lakbart sexvärt krom (Cox och Linton 1985). 
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3.3.2.8. Återoxidation av krom 
(Bartlett 1991) skriver att nyutfälld krom(III) oxiderar snabbare än åldrat material. Detta tyder 
på att den första tiden efter behandlingen är kritisk för om kromet stannar i trevärd form eller 
om det återoxideras till krom(VI). Utöver detta har inga fakta hittats rörande återoxidation av 
krom. 

3.4. Analysmetoder 
Avsnitten nedan redovisar teorierna bakom de analysmetoder som har använts under arbetets 
gång. 

3.4.1. ICP-AES 
Figur 3.6 (efter Skoog et al. 1998) beskriver schematiskt ett typiskt utseende för en induktivt 
kopplad plasmagenerator. Den består av tre kvartstuber genom vilka det flödar argon. Runt 
toppen av tuberna finns en vattenkyld induktionsspole, driven av en radiofrekvensgenerator. 
Jonisering av argonflödet påbörjas av en gnista från en Teslaspole. De genererade jonerna och 
elektronerna interagerar med magnetfältet, H, genererat av induktionsspolarna. Det är denna 
interaktion som gör så att elektroner och joner i tuben flödar i de slutna cirkulära gångarna 
visade överst i figur 3.6. Till följd av motståndet för rörelsen så upphettas jonerna och 
atomerna. 
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Figur 3.5 Ett typiskt utseende för en induktivt kopplad plasma 
 
Temperaturen på plasman som bildas på detta sätt är hög nog för att behöva isolering av den 
yttre kvartscylindern. Isoleringen uppnås genom att låta argon flöda utanför cylindern. 
Argonflödet kyler insidan av den centrala tuben och centrerar plasman radiellt (Skoog et al. 
1998). 
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3.4.2. XRF 
Absorption av röntgenstrålning av ett material orsakar att exciterade joner bildas som återgår 
till sitt grundtillstånd genom att elektroner byter energinivå. På detta sätt avges strålning från 
exciterade joner när de återgår till sitt grundtillstånd. Excitation av provmaterialet uppnås 
genom att det bestrålas med röntgen från en tub. Tuben innehåller upphettad wolframtråd som 
agerar som katod samt en stor anod. Anoden består oftast av koppar med en målmetall 
inbakad i ytan. Separata kretsar används för att upphetta wolframtråden och accelerera 
elektronerna mot målet. Upphettningskretsen kontrollerar intensiteten hos röntgenstrålningen 
medan accelerationspotentialen bestämmer röntgenstrålningens energi. När provmaterialet 
utsätts för strålningen så exciteras ämnen och avger sedan egen karakteristisk strålning. Den 
strålning som materialet utsänder kan sedan detekteras. Denna metod kan användas både för 
kvalitativ och kvantitativ analys (Skoog et al. 1998). I figur 3.6 visas en förenklad beskrivning 
av hur XRF fungerar. 

3.4.3. XRD 
Figur 3.6 visar förenklat grunderna till hur XRD fungerar. Vid analys med XRD bestrålas 
provet med röntgen, strålningen sprids på olika sätt beroende på vilka kristallina material som 
provet innehåller. Röntgendiffraktion grundar sig i att diffraktionsmönstret är unikt för alla 
kristallina material. Detta medför att om ett okänt prov har samma mönster som en känd 
referens så kan man anta att de har samma kemiska identitet. Strålningen som reflekteras från 
provet kan sedan detekteras och jämföras med standarder från olika databaser för att få reda 
på vilka kristallina former som provet innehåller (Skoog et al. 1998). 
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Figur 3.6 Förenklad beskrivning av XRF och XRD 

3.4.4. SEM 
I ett SEM skannas ytan av ett prov i fast form i ett rastermönster med en stråle av elektroner. 
På detta sätt bildas flera olika typer av signaler, bland annat ”backscatter12”, sekundära och 
Auger-elektroner samt fotoner med olika energi (Skoog et al. 1998). I Figur 3.9 visas en 
principiell skiss över hur ett svepelektronmikroskop är uppbyggt. 
 

                                                 
12 Elektroner som spridits efter att de träffat provet 
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Figur 3.7 Schematisk skiss av ett svepelektronmikroskop 
 
Den vanligaste typen av elektronkanon består av en upphettad wolframtråd som är böjd likt en 
hårnål med en v-formad ände. Ett elektriskt fält genereras i kanonen vilket medför att 
elektroner avges. Elektronstrålens energi och ström är variabler och kan ändras genom att 
ändra spänningen. Kondensatorlinserna fokuserar bilden från elektronkanonen på bländaren 
för att fysiskt kontrollera spridningen av elektronstrålen. Skanningsrullarna böjer 
elektronstrålen för att skanna i ett rastermönster. Objektivet fokuserar elektronstrålen på 
provet. För att kunna bygga upp en bild måste någon detektion göras för varje position för 
elektronstrålen. De viktigaste signalerna som används vid analyser är ”backscatter” och 
sekundära elektroner, vilka är basen för SEM, samt röntgen emission. Ledande material kan 
analyseras direkt medan icke-ledande material måste beläggas med en ledare på ytan för att 
inte bli uppladdade av elektronstrålen. 
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4. Resultat 
Detta kapitel redovisar resultatet från försöken och analyserna. 

4.1. XRD 
Resultatet från XRD-analysen redovisas i form av grafer i bilaga D. De kristallina föreningar 
som påträffades var enligt följande. Bokstaven A anger att föreningen hittades i stoftet från 
silo A, B betyder att föreningen fanns i stoftet av typ B. 
 
1. Periklas, MgO, A och B 
2. Järnkromhydroxid, Fe(CrO4)OH, A 
3. Kromit, FeCr2O4, A och B 
4. Donatit, (Fe,Mg)(Cr,Fe)2O4, A och B 
5. Magnesiokromit ferroan, (Mg,Fe)(Cr,Al)2O4, A och B 
6. Magnesiokromit, MgCr2O4, A och B 
7. Magnesiumkromoxid, MgCrO4, B 
8. Maghemit, Fe2O3, A 
9. Magnetit syn, FeFe2O4, B 
10. Forsterit syn, Mg2SiO4 ,A och B 
11. Kalciumaluminiumsilikat, CaAl2SiO6, A 
12. Gehlenit, Ca2Al2SiO7, B 

4.2. SEM 
Resultatet från analysen med SEM visas i bilaga E. Bilderna visar att stoftet består av en 
mycket finpartikulär massa i vilken det förekommer en del större partiklar. Magnesium, kisel, 
aluminium, kalium och kalcium förekommer tillsammans i de delar av stoftet med mycket 
liten partikelstorlek. I flertalet av de större partiklarna finns främst krom, järn och aluminium. 
Inga större skillnader mellan de två stofttyperna upptäcktes vid analysen med SEM. 

4.3. Deponeringsförsök i liten skala 
Vid det första tillfället då material deponerades togs det ut prover av det behandlade stoftet 
efter att materialet deponerats. Vid analys av dessa prover framkom att det fortfarande fanns 
sexvärt krom i det behandlade stoftet från silo B. På grund av detta tömdes de tankar som 
fyllts med material från silo B och deponeringen av material påbörjades på nytt. Vid alla 
senare deponeringstillfällen gjordes analysen innan materialet deponerades för att säkerställa 
att det sexvärda kromet reducerats till trevärt krom. 
 
Under försökets gång har framkommit att en stor del av vattnet som faller ner på det 
behandlade stoftet från silo B rinner rakt igenom tanken, medan det tar längre tid för vattnet 
att rinna igenom tanken med stoft från silo A. Allt regnvatten har inte runnit igenom 
materialet. För stoftet från silo A har ungefär 20 % av vattnet runnit igenom och för stoftet 
från silo B har 50 % av vattnet runnit igenom inom ett dygn efter att det slutat regna. 
 
Vid försökets början visade sig ganska omgående en kraftig sprickbildning i stoftet från silo 
A. Det behandlade stoftet från silo B hade till en början inga sprickor alls. Efter två månader 
sågs början till sprickbildning även i stoftet från silo B. Sprickorna som bildades i stoftet från 
silo B var storleksmässigt mycket mindre än sprickorna i stoftet från silo A, dock var antalet 
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sprickor som bildades i stoftet från silo B större än antalet sprickor i det behandlade stoftet 
från silo A. Det behandlade stoftet från silo B som inte varit utsatt för regn visade efter två 
månader ingen tendens till sprickbildning. 

4.3.1. Analys av lakvatten från provtankar 
Efter varje gång det regnat har analys med ICP-AES gjorts på det vatten som lakat igenom 
provtankarna. Det har även gjorts en analys av rent regnvatten. Koncentrationen av krom har 
varit liten vid alla analystillfällen. Det fullständiga resultatet från analyserna kan ses i bilaga 
F. 

4.3.2. Analys av fast material 
Analyser har utförts både på materialet innan det behandlats och efter att det varit deponerat i 
sex veckor. 

4.3.2.1. Stoftets sammansättning 
Stoftets sammansättning har analyserats med XRF, resultatet finns i bilaga G. De stora 
skillnaderna mellan de olika stofttyperna är att stoftet från silo A innehåller en större mängd 
krom, järn och aluminium, men mindre mängd, kalium, natrium och zink än stoftet från silo 
B. Fukthalt och glödförlust har även bestämts för de analyserade proverna. 

4.3.2.2. Lakningsförsök 
Lakningsförsök har utförts både på det behandlade och på det obehandlade stoftet. Analyserna 
på lakvattnet från försöken har utförts med ICP-AES, resultatet har erhållits i µg/ml men har 
räknats om till mg/kg TS enligt standarden EN 12457-3, se bilaga C. Resultatet visas i bilaga 
H, från tabellen kan ses att lakvattnet innehåller höga halter av svavel och alkali. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet och slutsatser redovisas utifrån mätdata. Detta är objektiva 
analyser och slutsatser utifrån resultatet. 

5.1. XRD 
Inga överraskande upptäckter har gjorts under försöken med XRD. I båda stofttyperna fanns 
periklas, MgO, halten av MgO i stoftet kan vara upp till 50 % där periklas är det viktigaste 
förekommande mineralet. Båda stofttyperna innehåller också malm, till malmen hör mineral 
som kromit, magnetit, donatit och magnesiokromit. Resterande del av stoftet består av olika 
typer av silikater innehållande magnesium, kalcium och aluminium. 
 
Två former av sexvärt krom har detekterats med XRD, järn(III)kromhydroxid, Fe(CrO4)OH, 
Silo A och magnesiumkromoxid, MgCrO4, Silo B. Detta tyder på att en del av det sexvärda 
kromet inte reduceras. Resultatet från analys med XRD visar att fasta kromatföreningar kan 
bildas med magnesium och järn. Löslighetsdata för dessa kromater finns inte angiven i någon 
refererad litteratur, men data för liknande föreningar har funnits. Enligt (Chemical Rubber 
Company 1997) är järn(III)kromat, Fe2(CrO4)3, olöslig i vatten vid neutrala pH, men löslig 
vid sura förhållanden. Samma källa anger också att järn(III)dikromat, Fe2(Cr2O7)3, är löslig i 
vatten både vid neutrala och låga pH. I (Chemical Rubber Company 1952) står att 
magnesiumkromat, MgCrO4·7H2O, är löslig i vatten och lättlösligt i varmt vatten. Enligt (Cox 
och Linton 1985) är krom(VI)oxider vattenlösliga och lakas därmed ur med kontakt med 
regnvatten. 
 
Enligt läst litteratur, bland andra (Eary och Rai 1988), bildas en fällning av (CrxFe1-x)(OH)3 
vid reduktion av sexvärt krom med tvåvärt järn. Kristaller av denna typ har inte detekterats 
med XRD. 

5.2. SEM 
Alla bilder som hänvisas till i detta delkapitel återfinns i bilaga E. Proverna som har 
analyserats är prover av behandlat stoft både från silo A och från silo B. 

5.2.1. Stoft från silo A 
I figur 5.1 finns dels en stor cirkelformad formation, A, samt ett antal mindre, kantiga 
partiklar, B. Runt dessa formationer finns material med mycket liten partikelstorlek. Som man 
kan se i bild 3, bilaga E, består A, figur 5.1, mestadels av kalcium och kisel. Denna partikel är 
en del av en brikett, som bindemedel i briketterna används kalk. B, figur 5.1 innehåller krom, 
järn och aluminium. Dessa partiklar är delvis reducerade malmpartiklar. Kromet som kommer 
från malmen finns i trevärd form och det är stabilt bundet i spineller, ingen oxidation av detta 
krom sker och är olösligt i vatten, det vill säga ingen lakning sker. I figur 5.1 finns även ett 
par små droppliknande formationer, C, dessa är slaggdroppar rika på kisel. 
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 28

 
Figur 5.1 Kalciumrik partikel från brikett (A), kromit (B) och slaggdroppar (C) 
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I bild 4, bilaga E visas två malmpartiklar, dessa partiklar kommer från ”fines” i 
beskickningen. Från bild 6 i bilaga E kan man se partiklar som till största del består av krom, 
järn, aluminium och magnesium. I bild 7, bilaga E ses fler exempel på denna typ av partiklar, 
sammansättningen och formen på dessa partiklar tyder på att de kommer från malmen. 
 
I Figur 5.2 visas en typisk partikel med en rektangulär form, A. Denna partikel består av 
krom, järn och aluminium. Krom som är bundet på detta sätt är mycket stabilt bundet och 
kommer därför inte att oxideras till sexvärt krom och därmed inte lakas ut med vatten. B i 
figuren nedan är en del av en partikel innehållande kalcium, krom, järn, aluminium och 
magnesium. En ytterligare förstoring av denna formation har gjorts och visas i bild 13, bilaga 
E. 
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Figur 5.2 Spinell (A), partikel från brikett (B) 
 
Vid tillverkningen av briketter används kalk som bindemedel, detta leder till att malmpartiklar 
innesluts i kalk vid briketteringen. Om briketten inte har tillräckligt hög hållfasthet kan den 
smulas sönder i ugnen. I figur 5.3 visas innehållet av kalcium och krom i en del av en brikett i 
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vilken kantiga partiklar finns inneslutna. Dessa partiklar kommer från den del av malmen som 
briketterats. Figur 5.3 är en förstoring av formation B i figur 5.2. 
 

 
Figur 5.3 Figuren visar kalcium- och krominnehållet i en brikettpartikel med malm 

5.2.2. Stoft från silo B 
Stoftet från silo B är mycket likt stoftet från silo A. Den största skillnaden är att malmråvaran 
som används i ugnarna, som genererar stoft till silo B, inte briketteras. Av denna anledning 
kan man i stoft typ B inte se samma förhållande mellan kalcium och krom som visas i figur 
5.3. 
 
I Figur 5.4 visas stoft från silo B, De formationer som benämns A i bilden är partiklar 
innehållande stora mängder med krom, järn och aluminium. Dessa partiklar kommer från 
malmen. Dropparna som är markerade med B i bilden är slaggdroppar rika på kisel. 

 
Figur 5.4 Malmdelar (A) och slaggdroppar (B) i stoftet 
 
Området omkring punkten i övre delen av figur 5.4, se även bilaga E bild 16, visade sig 
innehålla stora mängder av krom, bild 18 bilaga E. I rådande förstoring i figur 5.4 sågs inget 
som särskiljde punkten från omgivande material. Av denna anledning gjordes en ytterligare 
förstoring av just denna del av bilden, denna förstoring visas i bild 20 bilaga E. I bild 20 ses 
en formation som liknar en malmpartikel. Kartläggning av vilka olika ämnen som 

A
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förekommer gjordes efter de linjer som visas i bild 20. Från denna kartläggning kan ses, bild 
21 och bild 22, att krom förekommer tillsammans med järn och aluminium i formationen som 
antogs vara en malmpartikel. Detta tyder på att partikeln kommer från malmen. 
 
I bild 23 bilaga E visas en delvis reducerad kromitmalmpartikel, bild 25 visar att partikeln 
innehåller krom, järn och aluminium. I bild 26 visas en metalldroppe, bild 27 visar att 
droppen innehåller mycket krom och järn. 
 
I figur 5.5 visas krom- och järninnehållet i en metalldroppe. Vid produktionen av ferrokrom 
smälts aluminiuminnehållande malm ner varpå en metallfas med krom och järn bildas, 
aluminium bildar en slagg tillsammans med kisel och magnesium. De kromitpartiklar i stoftet 
som kommer från malmen innehåller ofta aluminium. Nedan visas en metalldroppe fri från 
aluminium. Figuren är ett utdrag från bild 28, vilken i sin tur är en kartläggning av olika 
ämnen i bild 28. 
 

 
Figur 5.5 Figuren visar krom och järninnehållet samt avsaknaden av aluminium i en 
metalldroppe 

5.3. Deponeringsförsök i liten skala 
Under försöket framkom att det sker nybildning av sprickor i stoftet från silo B som utsatts för 
regn. Ingen nybildning av sprickor skedde i stoftet från silo B som varit täckt. Detta tyder på 
att sprickbildningen påverkas av vatten. 

5.3.1. Analys av lakvatten från provtankar 
Mängden krom som har lakat ut vid de olika provtillfällena har analyserats med ICP-AES. I 
figur 5.6 visas hur krommängden har varierat. Den med ICP-AES uppmätta totalkromhalten 
har antagits vara lika med halten sexvärt krom. Dessa värden har under tidigare arbete 
(Nejdmo 2007) visat sig stämma bra överens med varandra. I figur 5.6 framkommer att 
kromhalten har ökat med tiden. Detta tyder på att det finns risk för att krom återoxideras. 
Resultatet är dock inte helt entydigt, för stoftet från silo B skedde det högsta kromläckaget vid 
mättillfället 2007-05-09. 
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Figur 5.6 Totalkromhalt uppmätt med ICP-AES i lakvatten från provtankar 
 
Korrelationsfaktorer har beräknats mellan konduktivitet, pH samt alla de ämnen som 
analyserats i lakvattnet. Från dessa korrelationsfaktorer kan man se att konduktiviteten är 
kopplad till kalium- och svavelhalt i vattnet, bild 31 och bild 32 i bilaga I. Dessa korrelationer 
beror på att kalium och svavel är de ämnen som är dominerande i vattenlösningen. Det finns 
även en svag korrelation mellan konduktiviteten och natriumhalten. 
 
Enligt (Geelhoed et al. 2003) styrs pH av kalciuminnehållet i materialet. I analyserna av 
lakvattnet har inga samband mellan pH och kalciumhalt påvisats. Inga starka korrelationer 
mellan pH och något ämne i lakvattnet har kunnat påvisas. 
 
För krom ses negativ korrelation mellan kromhalt och bariumhalt för stoftet från silo A, se 
bild 33 i bilaga I. Negativ korrelation finns även mellan kromhalten och kalciumhalten för 
stoftet från silo A, bild 34 bilaga I. Detta samband fann även (Nejdmo 2007), i detta arbete 
analyserades prover från deponin Mjölkberget, där deponeras både material från silo A och 
silo B. Utifrån resultatet i arbetet av (Nejdmo 2007) drogs slutsatsen att korrelationen mellan 
krom- och kalciumhalt berodde på att det fanns en större benägenhet för det behandlade 
stoftet från silo B att laka krom(VI). Denna slutsats drogs eftersom stoftet från silo B 
innehåller mindre mängd kalcium än stoftet från silo A, samtidigt som det obehandlade stoftet 
från silo B innehåller större mängd lakbart krom, vilket också visas i bilaga H. 
 
Mellan krom- och natriumhalt finns en positiv korrelation, detta beror på att både natrium och 
krom(VI) är lättlösliga ämnen vilket leder till att halterna ökar på liknande sett. Utöver dessa 
samband fanns inga tydliga korrelationer mellan kromhalten och halter av andra ämnen. 
 
Utöver ovan nämnda samband är även kalium-, natrium- och svavelhalt starkt kopplade till 
varandra. Från beräkningen av korrelationsfaktorer framgår även att det finns en korrelation 
mellan järn- och nickelhalt. Mellan svavel- och selenhalt finns en positiv korrelation. Dessa 
samband kommer ifrån att nämnda ämnen som är kopplade till varandra har liknande kemiska 
egenskaper. 
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5.3.2. Analys av fast material 

5.3.2.1. Stoftets sammansättning 
I bilaga G kan man se att överensstämmelsen för proven tagna före och efter behandlingen är 
god, analysen av det behandlade stoftet stämmer bra överens med analysen av det 
obehandlade stoftet. Skillnaderna är att halten lösligt krom har minskat samtidigt som 
svavelhalt och järnmängd har ökat vid behandlingen. Detta är naturligt eftersom järn(II)sulfat 
tillsätt. Att halten lösligt krom minska tyder på att behandlingsmetoden fungerar väl. 

5.3.2.2. Lakningsförsök 
Korrelationsfaktorer har beräknats mellan konduktivitet, pH samt alla de ämnen som 
analyserats i lakvattnet. Från dessa korrelationsfaktorer kan man se att konduktiviteten är 
starkt kopplad till kalium- och natriumhalt i vattnet, bild 35 och 36 i bilaga I. Detta samband 
beror på att natrium och kalium är lättlösliga och förekommer i stora mängder, av denna 
anledning är de en dominerande del av den totala halten lösta ämnen. Konduktiviteten verkar 
även följa svavelhalten, detta beroende är olika för de olika stofttyperna vilket framgår av bild 
37 i bilaga I. Mängden löst svavel är en dominerande del av den totala mängden lösta ämnen, 
detta leder till att det finns ett samband mellan svavelhalten och konduktiviteten. 
 
Enligt (Geelhoed et al. 2003) styrs pH av kalciuminnehållet i materialet. I analyserna av 
lakvattnet har inga samband mellan pH och kalciumhalt påvisats. För alla lakningsförsök 
förutom det med behandlat stoft från silo A har en negativ förhållande funnits, det vill säga att 
pH minskar då halten kalcium ökar. De enda värden som haft en stark korrelation är de från 
det behandlade stoftet från silo B se bild 38 bilaga I. Den enda korrelation, med pH 
involverat, som stämmer för alla de olika försöken är ett positivt samband mellan selen och 
pH. 
 
Mellan kalcium och strontium finns en positiv korrelation för alla värden. Detta beror på att 
kalcium och strontium har liknande egenskaper eftersom de finns nära varandra i periodiska 
systemet, strontium under kalcium. Positiv korrelation finns även mellan de ämnen som är 
lättlösliga både i det behandlade och för det obehandlade stoftet. Dessa ämnen är kalium, 
natrium, svavel och selen. 
 
Eftersom stoftets egenskaper ändras mycket då järn(II)sulfat tillsätts bör 
korrelationsfaktorerna från lakningsförsöken med obehandlat stoft hållas isär från lakförsöken 
med behandlat stoft. De olika stofttyperna har också olika egenskaper varför man i vissa fall 
bör hålla isär resultaten från lakningsförsök med stoft från silo A från lakningsförsöken med 
stoft från silo B. Dessa skillnader framkommer tydligast då man analyserar resultaten av de 
ämnen som skiljer mycket i koncentration mellan de olika stofttyperna, till exempel kromhalt. 
 
För det obehandlade stoftet finns samband mellan kromhalten och ett flertal andra ämnen. De 
samband som finns är positiva korrelationer med kalium, natrium och svavel, se bilaga I bild 
39, bild 40 och bild 41. Positiv korrelation syns även mellan löst krom och fast natriumoxid i 
det fasta provet, bild 42 bilaga I. Detta tyder på att det krom som finns i eluatet från 
lakningsförsöken med obehandlat stoft förekommer i en lättlöslig form. Dessa samband fanns 
inte för lakningsförsöken med det behandlade stoftet. Detta tyder på att det finns en stor 
mängd av lösligt krom i det obehandlade stoftet. Detta krom har till stor del lyckats 
stabiliseras genom behandlingen. 
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Bland andra (Eary och Ray 1988) säger att halten krom(VI) ökar då pH ökar, detta beror på 
att reduktionen tar betydligt längre tid vid högre pH. Av denna anledning påverkar bara pH 
hur väl reduktionsbehandlingen fungerar. pH ser inte ut att påverka läckaget av krom. 
Samband mellan pH och kromhalt har endast påvisats för det obehandlade stoftet. 

5.4. Återoxidation av krom 

5.4.1. Påverkan av regn 
För stoftet från silo B har den uppmätta halten av krom vid lakningsförsöken varit högre i det 
stoftet från tanken som varit täckt. I detta fall verkar det som om det inte sker någon 
återoxidation av krom. Anledningen till att halten krom är högre i det stoft som varit skyddat 
från regn kan bero på att det i den andra tanken har lakat ur krom samtidigt som ingen 
återbildning har skett. 
 
För stoftet från silo A är skillnaderna mellan innehållet av lakbart krom mycket liten förutom 
för det översta lagret av stoft. Det översta lagret som inte var täckt innehöll mer lakbart krom 
än det översta lagret av stoft i den tank som var täckt. Detta tyder på att återoxidation av krom 
sker i stoftet från silo A då stoftet har kontakt med vatten och syre. 

5.4.2. Påverkan av stofttyp 
För alla prover från lakningstestet, förutom proven från de översta lagren, har stoftet från silo 
B ett större läckage av krom än stoftet från silo A. De halter som uppmätts av krom vid 
lakningstesterna är relativt låga, det krom som detekterats vid dess tester kommer troligtvis 
från att allt krom(VI) inte reducerats vid behandlingen. Att halten överlag var högre i stoftet 
från silo B än i stoftet från silo A beror på att omblandningen av materialet vid behandlingen 
fungerar bättre vid behandling av stoftet från silo A. 
 
Stoftet från silo A innehåller en större mängd malm än stoftet från silo B och har större 
partikelstorlek. Detta medför att omblandningen blir lättare och det behövs mindre mängd 
vätska. Stoftet från silo B har mycket fin partikelstorlek. Av denna anledning bildas en 
mycket trögflytande cementliknande massa som är svår att få homogen vid omblandning. 
 
Att halten lakbart krom var högre i det översta lagret i stoftet från silo A beror på att det har 
skett en återoxidation av sexvärt krom. I stoftet från silo B har ingen tendens till återoxidation 
setts, vilket medför att urlakning av krom har varit den dominerande faktorn för hur halten har 
sett ut vid lakningsförsöket. 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt redovisas slutsatser utifrån resultatet. 

6.1. XRD 
Eftersom två föreningar innehållande sexvärtkrom hittades vid analysen kan slutsatsen dras att 
allt sexvärt krom inte reduceras vid behandlingen. 

6.2. SEM 
De kantiga partiklarna innehållande krom, järn, aluminium och magnesium är malmpartiklar 
med spinellstruktur. Det krom som sågs med SEM var antingen i form av spineller från 
malmen alternativt i metalldroppar, ingen av dessa former är lösliga och risken att krom i 
dessa former lakar ut är liten. 

6.3. Återoxidation av krom 
Halten sexvärt krom i det översta lagret av behandlat stoft från silo A utsatt för regn var högre 
än för de andra lagren, detta tyder på att återoxidation kan ske då stoftet är i kontakt både med 
luft och med vatten. 
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7. Diskussion 
I diskussionskapitlet diskuteras resultatet och slutsatser, eventuella felkällor redovisas. I slutet 
av detta kapitel ges även förslag till åtgärder och fortsatt arbete. 

7.1. XRD 
Analysen av det behandlade stoftet med XRD gav kurvor som visade att det fanns en amorf 
del av materialet. På grund av detta blir det svårare att dra slutsatser utifrån resultatet eftersom 
det blir större störningar på kurvan. De ämnen som återfanns i materialet är de som 
förekommer i högst halt. 
 
Det återfanns två olika föreningar med sexvärt krom i det behandlade stoftet. Tyvärr hittades 
inga data för dessa föreningars löslighet. Troligtvis är de mer lättlösliga än föreningar 
innehållande trevärt krom. 

7.2. SEM 
Eftersom materialtypen aldrig tidigare analyserats med SEM var det svårt att veta vad som var 
intressanta strukturer. Detta i kombination med en ovan operatör ledde till att analysen blev 
mycket tidskrävande. Det krom som sågs med SEM var antingen i form av spineller från 
malmen alternativt i metalldroppar, ingen av dessa former är lösliga och risken att krom i 
dessa former lakar ut är minimal. 

7.3. Deponeringsförsök i liten skala 
Anledningen till att försök i liten skala valdes framför försök i fullskala var att antalet 
parametrar skulle vara möjligt att begränsa och för att uppnå någon form av repeterbarhet i 
försöket. Men samtidigt var det av intresse att förhållandena skulle vara verklighetstrogna. 
Därför valdes att tankarna skulle stå utomhus för att påverkas av väder och vind på samma 
sätt som det deponerade stoftet påverkas på deponin Mjölkberget. Detta medförde att 
repeterbarheten inte kunde behållas eftersom det inte går att styra parametrar som temperatur, 
regnmängd och vindhastighet med flera. 
 
I försöket var tiden, efter alla förberedelser och uppstartproblem, begränsad till sex veckor. I 
verkligheten deponeras materialet för att ligga betydligt längre tid än så. Men under ett 
examensarbete är tyvärr tiden en starkt begränsande faktor. Om man följer 
kromkoncentrationens variation i figur 5.6 kan man se att den ser ut att vara ökande. Frågan är 
om den fortsätter att öka eller om den stabiliseras. Av denna anledning vore det intressant att 
studera om den ökande trenden för lakning av krom fortgår på samma sätt eller om den avtar 
och stabiliseras vid ett specifikt värde. 
 
En källa i försöket som skiljer sig mycket från verkligheten är att det i tankarna varken sker 
någon ytavrinning eller någon spädning av lakvattnet med regnvatten. Detta leder till att den 
uppmätta koncentrationen av ämnen i lakvattnet antas vara större än den koncentration som 
kommer att vara aktuell i lakvattnet från den fullskaliga deponin.  
 
De uppmätta koncentrationerna i lakvattnet är mycket små och resultatet från 
lakningsförsöken visar att halterna av krom är långt ifrån de gränsvärden som finns för att få 
deponera materialet på en deponi för farligt avfall. Det krom(VI) som kommer i kontakt med 
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järn(II) reduceras till krom(III) relativt snabbt (Buerge och Hug 1997). Men ett problem med 
behandlingsmetoden är att en fullständig omblandning är svår att uppnå. På grund av att 
blandningen av stoft och järnsulfat är mycket trögflytande sker inte fullständig omblandning 
och klumpar av obehandlat stoft har setts i det deponerade materialet. 
 
En källa till fel har varit att det läckt in en del vatten även i de täckta tankarna. Mängden regn 
som kommit in till dessa tankar har dock varit betydligt mindre än den mängd som de andra 
tankarna utsatts för. 

7.3.1. Lakningsförsök 
Vid lakningsförsöken har det gjorts ett par avsteg från standarden EN 12457-3. Ett avsteg var 
att centrifugering har använts som separationsmetod istället för filtrering. Detta påverkar inte 
resultatet av försöket. 
 
Det andra avsteget var att 2 kg prov inte togs ut. Detta kan påverka resultatet mycket i de fall 
då materialet inte är homogent. De 6 ton av stoft som tillsätts till rullbilen med 
cementblandare kan antas vara relativt homogent. Däremot har det under arbetet framkommit 
att omblandningen av materialet i cementblandaren inte sker fullständigt under alla 
förhållanden. Detta medför att proven tagna från det deponerade stoftet inte kan anses vara 
helt representativa. Resultatet från lakningsförsöket påverkas av denna anledning mycket av 
om provet som tagits från det behandlade stoftet har varit helt i kontakt med järnsulfat, eller 
om det har varit en klump som inte har varit i full kontakt med järnsulfaten. 
 
Resultatet från lakningsförsöket tyder på att alla de prov som tagits ut från det behandlade 
stoftet har varit nästan helt blandade med järnsulfat. Denna slutsats är möjlig att göra eftersom 
urlakningen av krom(VI) har varit mycket liten, endast en liten del av det ursprungliga kromet 
finns kvar som lakbart krom(VI) efter behandlingen. Detta resultat kan därför inte anses vara 
helt representativt. I den verkliga deponin kan ett större läckage av krom(VI) ske om vatten 
kommer i kontakt med de delar av stoftet som inte har varit i kontakt med järnsulfatlösningen. 
Denna effekt är störst för stoftet från silo B eftersom omblandning av detta stoft fungerar 
sämre än omblandningen för stoftet från silo A. 

7.4. Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 
I stort sett kan man säga att den behandlingsmetod som används för det krominnehållande 
stoftet fungerar bra. Läckaget av krom(VI) från deponin har minskat markant sedan 
behandlingsmetoden infördes sommaren 2005. Men fortfarande finns mycket med metoden 
som kan förbättras. 
 
På grund av att fullständig omblandning av materialet inte sker eftersom det har en för 
trögflytande konsistens bör förhållandet mellan stoft och vätska minskas, det vill säga mer 
vätska bör tillsättas. Det skulle även behövas mer arbete för att ta reda på vad det är som 
påverkar stelnandet av materialet. Detta för att kunna optimera behandlingsmetoden genom 
att få ett material som stelnar snabbt och får en låg hydraulisk konduktivitet. 
 
I arbetet har framkommit att det är det översta lagret av stoft, det som är utsatt för väder och 
vind, i vilket risken för återoxidation är störst. Av denna anledning bör deponering ske i så 
små deponeringsceller som möjligt och mellantäckning av cellerna ske direkt då deponeringen 
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fortsätter i nästa cell. På detta sätt kan vädrets påverkan minimeras. Om kromet inte kommer i 
kontakt med syre finns det ingen möjlighet till återoxidation (Bartlett 1991). 
 
Det är även önskvärt att fortsätta med att mäta framförallt krom(VI)halt i lakvattnet från 
tankarna. Detta bör mätas för att se fall det sker en ökning av halten eller om den stagnerar vid 
en viss halt. Lakningsförsök bör även utföras på det deponerade materialet i kontinuerliga 
intervall, förslagsvis en gång per år. På detta sätt kan man se ifall det sker en återoxidation av 
krom på lång sikt. 
 
Möjligheten att mäta krom(VI)halten i stoftet innan järn(II)sulfat tillsätts skulle behöva 
undersökas mer. Detta är viktigt om man vill optimera behandlingen, idag sker ingen sådan 
mätning alls. Tillsatsen av järn(II)sulfat sker med en standardmängd som bestämts utifrån 
vilken mängd krom(VI) stoftet brukar innehålla plus att man tillsätter en del extra för att 
säkerställa att inte en för liten mängd tillsätts. Om mätning av krom(VI) sker innan 
järn(II)sulfat tillsätts kan man variera mängden som tillsätts för att minimera mängden sulfat i 
lakvattnet. Under arbetet har framkommit att krom(VI)halten i det obehandlade stoftet följer 
mängden Na2O väl. Detta samband kan studeras mer och om möjligheten att mäta 
krom(VI)halten är liten så kan möjligheten att istället mäta mängden natriumoxid undersökas. 
Utifrån natriumoxidhalt kan sedan krom(VI)halten uppskattas. 
 
För att få en miljömässigt hållbar produktion bör även kontinuerligt arbete utföras för att 
minimera mängd genererat stoft. Man bör även utföra arbete för att undersöka möjligheten att 
återföra kromet i stoftet till ugnen. 
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Bilaga A Flödesschema för framställning av högkolhaltigt ferrokrom 
 
Nedan visas ett förenklat flödesschema för framställning av högkolhaltigt ferrokrom. Vid 
tappning av lågschaktugnen erhålls tre produkter, metall, slagg och en mellanprodukt som 
består av en blandning av slagg och metall. I figuren nedan visas endast att metallen krossas 
till produkter med olika partikelstorlek. Men även slagg krossas till olika fraktioner för att 
kunna säljas till olika externa användningsområden. Mellanprodukten krossas för att ge 
materialet en sammansättning som är önskvärd i jigganläggningen. Från jigganläggningen fås 
sedan också tre olika produkter, ren metall, ren slagg och ett mellanting av slagg och metall. 
Den rena metallen och mellanprodukten återförs till reduktionsugnen medan slaggen säljs som 
slaggprodukt. Detta är endast ett förenklat flödesschema och alla flöden finns inte med. 
mängden kromitmalm som reduceras per år är drygt 350000 ton och mängden ferrokrom som 
tillverkas är drygt 100000 ton per år (Vargön Alloys AB 2006). 
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Bilaga B Karta över deponin 
 

 
 
 

 1



 Bilagor  
 
Bilaga C Sammanfattning av europeisk standard EN 12457-3 
 
EN 12457-3 beskriver tillvägagångssätt vid karakterisering av finkornigt avfallsmaterial och 
slam genom lakning. 
 
Material och reagens 
1. Flaskor av glas eller högdensitetspolyeten (HDPE15) alternativt polypropylen (PP16) 

används, i steg ett ska flaskan vara 500 ml stor och i försök två 2 l stor 
2. Omblandarutrustning med en hastighet på 5-10 rpm 
3. Filtreringsutrustning, antingen vakuum (30-70 kPa) eller högtrycksfiltrering 
4. Ett rent 0,45 µm membranfilter 
5. Krossningsmaskin, käftkross eller skärningsutrustning 
6. Siktutrustning med siktmaskor mindre än 4 mm 
7. Centrifug, 3000-4000 g 
8. Konduktivitetmätare 
9. pH-mätare 
10. Två termometrar, en för mätning av lufttemperatur och en för mätning av temperatur på 

lakvattnet. 
11. Redoxpotentialmätare (valfritt) 
12. Våg med minst 0,1 g säkerhet 
13. Mätcylinder med 1 % noggrannhet 
14. Delare för uppdelning av prov (valfritt) 
15. Destillerat vatten 
16. Salpetersyra, HNO3 0,1 mol/l 
 
Provtagning och provberedning 
1. Minst 2 kg prov ska inhämtas vid varje provtillfälle 
2. 95 % av materialet måste ha mindre partikelstorlek än 4 mm. Om mer än 5 % är större 

än 4 mm så ska denna fraktion krossas. 
3. Bestämning av torrsubstans (TS) och fukthalt (FH17) 

T

TV

V

T

M
)M(M

100FH

M
M

100TS

−
⋅=

⋅=

 

MT är vikten av det torkade provet (kg) 
MV är vikten av det fuktiga provet (kg) 

4. Provet som analyseras skall inte ha torkats och ska innehålla 0,175 ± 0,005 kg torrvikt 
(MT). 

 
Utförande 
Försöken ska utföras vid rumstemperatur, 20 ± 5ºC. 
 

                                                 
15 Högdensitetspolyeten 
16 Polypropylen 
17 Fukthalt 
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Första lakningssteget 
Placera ett fuktigt prov som motsvarar en torrvikt enligt punkt fyra under rubriken 
provtagning och provberedning i en 500 ml stor flaska. Tillsätt lakningsvätska, L2, för att 
uppnå ett förhållande på 2 l/kg ± 2 %. 

T2 MFH/100)(2L ⋅−=  
Placera flaskan i omrörningsutrustningen. Rör om i 6 ± 0,5 h. Sedimentation får inte ske. 
Nötning av materialet som reducerar partikelstorleken ska undvikas. 
 
Första separationen av fast och flytande material 
Tillåt suspenderat material att sedimentera i 15 ± 5 minuter. Filtrera eluatet över ett 0,45 µm 
membranfilter. Om filtreringen inte är möjlig att genomföra på mindre än 1 h kan annan 
separationsmetod användas. Mät volym, temperatur, konduktivitet och pH på det filtrerade 
eluatet. 
 
Andra lakningssteget 
Placera de filtrerade och centrifugerade delarna av provet tillsammans med använda filter i en 
2 l stor flaska. Tillsätt lakningsvätska, L8, för att uppnå ett kumulativt förhållande på 10 l/kg ± 
2 %. Eftersom en annan flaska används för det andra steget ska flaskan från det första steget 
tvättas med lakvätskan som används i det andra steget av försöket. 

T8 M8L ⋅=  
Placera flaskan i omrörningsutrustningen. Rör om i 18 ± 0,5 h. Sedimentation får inte ske. 
Nötning av materialet som reducerar partikelstorleken ska undvikas.  
 
Andra separationen av fast och flytande material 
Tillåt suspenderat material att sedimentera i 15 ± 5 minuter. Filtrera eluatet över ett 0,45 µm 
membranfilter. Om filtreringen inte är möjlig att genomföra på mindre än 1 h kan annan 
separationsmetod användas. Mät volym, temperatur, konduktivitet och pH på det filtrerade 
eluatet. 
 
Beräkningar 
Första lakningssteget 
Beräkna den lakade mängden av en beståndsdel baserat på torrvikt med följande ekvation: 
 

( ) ( )( )100FHMLCA T222 +×=  
 
A2 är koncentrationen av en beståndsdel vid L/S = 2 (mg/kg TS) 
C2 är koncentrationen av en beståndsdel vid L/S = 2 (mg/l) 
 
Andra lakningssteget 
Beräkna den kumulativa mängden: 
 

( ) ( ) ( )( )100CA 18281210 FHMVELLCMVE TT +−+×+×=  
 
A10 är koncentrationen av en beståndsdel vid L/S = 10 (mg/kg TS) 
C8 är koncentrationen av en beståndsdel i eluatet vid L/S = 10 (mg/l) 
VE1 är eluatets volym efter det första lakningssteget (l) 
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Bilaga D Resultat från analys med XRD 
 
Det behandlade stoftet har analyserats med XRD för att ta reda på vilka kristallina faser som 
existerar i produkten. Det har utförts analys både på stoftet från silo A och från silo B. Nedan 
följer en förteckning över de faser som hittades vid analysen. Bokstaven A anger att 
föreningen hittades i stoftet från silo A, B betyder att föreningen fanns i stoftet av typ B. 
 
1. Periklas, MgO, A och B 
2. Järnkromhydroxid, Fe(CrO4)OH, A 
3. Kromit, FeCr2O4, A och B 
4. Donatit, (Fe,Mg)(Cr,Fe)2O4, A och B 
5. Magnesiokromit ferroan, (Mg,Fe)(Cr,Al)2O4, A och B 
6. Magnesiokromit, MgCr2O4, A och B 
7. Magnesiumkromoxid, MgCrO4, B 
8. Maghemit, Fe2O3, A 
9. Magnetit syn, FeFe2O4, B 
10. Forsterit syn, Mg2SiO4 ,A och B 
11. Kalciumaluminiumsilikat, CaAl2SiO6, A 
12. Gehlenit, Ca2Al2SiO7, B 
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XRD-spektra för det behandlade stoftet från silo A och B 
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XRD-spektra för det behandlade stoftet från silo A, se sida 1 bilaga D för förklaring av siffror 
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XRD B
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XRD-spektra för det behandlade stoftet från silo B, se sida 1 bilaga D för förklaring av siffror 
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Bilaga E Resultat från analys med SEM 
 
Det behandlade stoftet har analyserats med SEM för att ta reda på vilka ämnen som 
förekommer tillsammans i stoftet. Det har utförts analys både på stoftet från silo A och från 
silo B. Nedan visas de bilder som togs vid analystillfället, fem bilder per prov togs. 
 

 
Bild 1 Behandlat stoft från silo A 
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Bild 2 Spektra från bild 1 
 

 
Bild 3 Kartläggning av olika ämnen i bild 1. 
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Bild 4 Behandlat stoft från silo A 
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Bild 5 Spektra från bild 4 
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Bild 6 Kartläggning av olika ämnen i bild 4 
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Bild 7 Behandlat stoft från silo A 
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Bild 8 Spektra från bild 7 
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Bild 9 Kartläggning av olika ämnen i bild 7 
 

 6



 Bilagor  

 Bild 10 
Behandlat stoft från silo A 
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Bild 13 
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Bild 11 Spektra från bild 10 
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Bild 12 Kartläggning av olika ämnen i bild 10 
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Bild 13 Behandlat stoft från silo A 
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Bild 14 Spektra från bild 13 
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Bild 15 Kartläggning av olika ämnen i bild 13 
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 Bild 16 
Behandlat stoft från silo B 
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Bild 17 Spektra från bild 16 
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Bild 18 Spektra från punkten markerad i bild 16 
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Bild 19 Kartläggning av olika ämnen i bild 16 
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Bild 20 Behandlat stoft från silo B 
 

 
Bild 21 Kartläggning av olika ämnen längs linjen i vänstra delen av bild 20 
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Bild 22 Kartläggning av olika ämnen längs linjen i högra delen av bild 20 
 

 
Bild 23 Behandlat stoft från silo B 
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Bild 24 Spektra från bild 23 
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Bild 25 Kartläggning av olika ämnen i bild 23 
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Bild 26 Behandlat stoft från silo B 
 

 Bild 27 Kartläggning av olika ämnen längs linjen i bild 26 
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Bild 28 Behandlat stoft från silo B 
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Bild 29 Spektra från bild 28 
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Bild 30 Kartläggning av olika ämnen i bild 28 
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Bilaga F Resultat från analys av lakvatten från provtankar med ICP-AES 
 

             Regn Konduktivitet pH Ba Ca Co Cr Fe K Mg Mn Na Ni S Se Sr
2007-04-12 mm  mS/cm    µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml

A1 17 32,0 9,3        0,25 410 0,001 0,3 0,014 7200 820 0,02 3100 0,003 5700 0,5 1,6 
B1 17             14,0 9,7 0,05 14 0,001 1,1 0,013 16000 510 0,05 3300 0,003 8300 0,6 0,09

                 
2007-04-23                 

A1 18               31,3 9,2 0,19 280 0,001 1,4 0,002 7000 390 0,01 3300 0,002 5300 0,5 0,95
B1 18            48,0 10,3 0,05 10 0,001 0,8 0,002 16000 150 0,01 2600 0,002 7300 0,4 0,11

                 
2007-05-09                 

A1 9               28,7 8,5 0,22 260 0,004 1,0 0,140 5200 430 0,44 2300 0,024 3400 0,6 0,35
B1 9            66,3 9,6 0,11 26 0,003 2,3 0,081 29000 530 0,17 6300 0,011 16000 1,0 0,16

                 
2007-05-11                 

A1 22              28,7 10,5 0,14 120 0,002 3,6 0,025 8300 390 0,02 3700 0,002 4800 1,0 0,41
B1 22   30,7 10,9 0,04 15 0,0004 1,9 0,010 13000 60 0,01 2600 0,002 5700 0,5 0,17

                 
2007-05-14                 

A1 14              32,8 9,9 0,06 77 0,001 5,5 0,014 11000 340 0,05 4900 0,002 6500 1,5 0,31
B1 14   51,5 10,6 0,04 10 0,001 2,2 0,010 15000 61 0,01 3800 0,003 6800 1,0 0,06

                 
Regn 81 0,0184 6,3 0,05  0,42  0,0003 0,008  0,04  0,87 0,62 0,01 0,45 0,0007 0,37 0,006 0,002 

 
För att få jämförbara värden har resultatet räknats om från µg/ml till mg/mm regn. Dessa beräkningar har gjorts utifrån antagandet att ungefär 20 
% av regnvattnet hann rinna igenom stoftet från silo A fram till tidpunkten för provtagning, samt att ungefär 50 % av vattnet hann rinna igenom 
stoftet från silo B fram till tidpunkten för provtagning. 
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               Ba Ca Co Cr Fe K Mg Mn Na Ni S Se Sr
  mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm mg/mm 

2007-04-12 A1 0,05 82 0,0002  0,06 0,003    1440 164 0,004 620 0,0006 1140 0,1 0,32 
2007-04-23 A1 0,04             56 0,0002 0,28 0,0004 1400 78 0,002 660 0,0004 1060 0,1 0,19
2007-05-09 A1 0,04             52 0,0008 0,19 0,028 1040 86 0,088 460 0,0048 680 0,1 0,07
2007-05-11 A1 0,03             24 0,0004 0,72 0,005 1660 78 0,003 740 0,0004 960 0,2 0,08
2007-05-14 A1 0,01             15 0,0002 1,1 0,003 2200 68 0,009 980 0,0004 1300 0,3 0,06
2007-04-12 B1 0,03           7 0,0005 0,55 0,007 8000 255 0,024 1650 0,0015 4150 0,3 0,05
2007-04-23 B1 0,03           5 0,0005 0,38 0,001 8000 75 0,003 1300 0,0010 3650 0,2 0,06
2007-05-09 B1 0,06             13 0,0015 1,2 0,041 14500 265 0,085 3150 0,0055 8000 0,5 0,08
2007-05-11 B1 0,02          8 0,0002 0,95 0,005 6500 30 0,005 1300 0,0010 2850 0,3 0,09
2007-05-14 B1 0,02           5 0,0005 1,1 0,005 7500 31 0,005 1900 0,0015 3400 0,5 0,03
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Bilaga G Stoftets sammansättning 
 
1 understa lagret av det deponerade materialet. 
2 andra lagret 
3 tredje lagret 
4 fjärde lagret 
5 Översta lagret 
 
A Stoft från silo A 
B Stoft från silo B 
 
0 Obehandlat stoft 
1 Behandlat stoft från tank som det regnat i 
2 Behandlat stoft från täckt tank 
 
Exempel 4A2 = fjärde lagret av behandlat stoft från silo B som deponerats i täckt tank 
 

 Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 NiO ZnO Summa Glöd. Fukt. Kol Svavel Cr(VI) 
Prov %       % % % % % %  % % % % % % % % % % % 
1A0 0,8                 40,4 8,3 18,6 1,8 1,6 0,13 17,3 0,4 9,5 0,10 1,0 100,0 3,34 0 3,33 0,61 0,15
2A0 0,8                 37,6 8,9 17,5 1,9 1,9 0,16 19,7 0,3 9,9 0,09 1,3 100,0 4,12 0 4,36 0,51 0,14
3A0 0,9                 41,0 8,3 17,5 2,0 1,7 0,14 17,7 0,3 8,9 0,09 1,5 100,0 4,35 0 4,47 0,61 0,15
4A0 0,9                 39,9 8,9 18,2 2,0 1,7 0,14 17,4 0,3 8,8 0,08 1,5 100,0 3,95 0 3,75 0,71 0,18
5A0 0,9                 33,9 9,6 17,5 1,9 1,9 0,19 21,6 0,3 10,4 0,09 1,8 100,0 4,93 0 4,71 0,50 0,18

                   
1A1 0,6                39,5 8,4 18,9 1,6 1,6 0,14 17,1 0,4 10,5 0,10 1,0 100,0 5,81 35,82 3,20 0,77 0,0008
2A1 0,8                35,4 9,2 18,1 1,8 1,9 0,17 19,8 0,3 11,2 0,10 1,2 100,0 5,87 36,12 4,83 0,59 0,0007
3A1 0,6                40,0 8,3 17,7 2,1 1,6 0,16 17,4 0,3 10,1 0,08 1,5 100,0 6,22 34,91 3,99 0,73 0,0004
4A1 0,8               41,2 8,6 18,1 2,4 1,6 0,15 15,7 0,4 9,2 0,08 1,7 100,0 6,33 34,76 3,59 1,06 0,0007
5A1 1,0                33,5 9,6 17,1 2,0 1,8 0,19 21,2 0,3 11,5 0,09 1,6 100,0 6,22 31,04 4,85 0,81 0,0024
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1A2 0,5                39,1 8,7 18,6 1,5 1,7 0,15 17,6 0,4 10,6 0,10 1,0 100,0 6,10 34,60 3,16 0,61 0,0008
2A2 0,5                35,4 9,4 17,9 1,7 1,9 0,17 20,0 0,3 11,4 0,10 1,2 100,0 5,99 34,30 4,71 0,64 0,0012
3A2 0,8                40,0 8,2 17,7 2,2 1,6 0,16 17,3 0,3 10,1 0,08 1,5 100,0 6,08 35,18 4,12 0,87 0,0003
4A2 1,2               38,8 9,3 20,7 2,3 1,5 0,14 15,2 0,3 8,8 0,07 1,5 100,0 5,75 38,97 3,67 0,91 0,0007
5A2 0,9                33,8 9,6 17,2 1,9 1,8 0,19 20,9 0,3 11,5 0,09 1,6 100,0 6,37 35,56 4,54 1,06 0,0008

                   
1B0 2,5                 40,9 5,1 24,5 7,4 0,3 0,10 10,5 0,8 3,7 0,05 4,1 100,0 6,13 0 2,31 1,55 0,55
2B0 2,9                 34,8 5,3 23,7 9,8 0,3 0,11 12,9 0,8 4,6 0,07 4,8 100,0 7,32 0 3,03 1,70 0,56
3B0 2,0                46,4 4,2 26,1 5,8 0,2 0,09 8,8 0,7 3,0 0,04 2,7 100,0 4,66 0 2,07 1,40 0,52
4B0 2,0                 44,8 4,3 22,3 8,5 0,3 0,08 9,4 0,7 3,4 0,05 4,1 100,0 6,99 0 2,80 1,49 0,36
5B0 2,3                 47,4 3,9 23,9 6,8 0,3 0,09 7,7 0,8 2,8 0,04 3,8 100,0 5,99 0 2,31 1,08 0,44

                   
1B1 2,1                39,0 5,4 23,8 6,9 0,4 0,12 10,9 0,7 7,0 0,06 3,7 100,0 7,83 35,88 2,58 1,68 0,0014
2B1 1,9                37,1 5,8 22,7 8,9 0,4 0,12 11,7 0,7 7,0 0,06 3,6 100,0 8,11 35,03 2,84 2,43 0,0015
3B1 2,0                37,1 5,6 22,6 9,1 0,4 0,13 11,8 0,7 6,9 0,06 3,6 100,0 7,64 33,61 2,85 2,54 0,0017
4B1 2,0                38,0 5,5 23,4 8,3 0,4 0,13 11,2 0,7 6,9 0,06 3,3 100,0 7,64 33,50 2,44 3,71 0,0016
5B1 1,9               46,4 4,6 22,5 6,3 0,3 0,12 8,6 0,7 5,9 0,05 2,7 100,0 7,92 33,04 2,85 2,03 0,0002

                   
1B2 2,0                38,4 5,5 23,5 8,2 0,3 0,13 10,7 0,7 6,9 0,06 3,6 100,0 7,86 33,97 2,60 2,11 0,0018
2B2 2,0                36,8 6,0 22,7 8,2 0,4 0,14 12,2 0,7 7,1 0,06 3,7 100,0 7,59 33,81 2,80 2,19 0,0036
3B2 1,9                37,8 5,7 23,3 7,7 0,4 0,14 11,9 0,7 7,0 0,06 3,4 100,0 8,11 32,20 2,77 1,36 0,0050
4B2 2,1                38,2 5,5 23,8 8,5 0,3 0,13 11,0 0,7 6,4 0,05 3,2 100,0 7,97 29,51 2,81 2,81 0,0092
5B2 2,5               45,5 4,6 21,8 7,9 0,3 0,12 8,4 0,6 5,7 0,04 2,6 100,0 8,03 30,72 2,74 2,27 0,0005
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Bilaga H Lakningsförsök 
 
Analys av lakvatten med ICP-AES efter lakningsförsöken, som är genomförda enligt standarden EN12457-3. Gränsvärden för deponering anges i 
mg/kg TS för L/S 10. De rutor som är markerade med grön färg uppfyller kraven för att deponeras på deponi för icke farligt avfall (Cr < 10 
mg/kg, Se < 0,5 kg/kg och Sulfat < 20000 mg/kg). De rutor som är markerade med gul färg överskrider gränsen för att få deponeras på deponi för 
icke farligt avfall, men får deponeras som farligt avfall (Cr < 70 mg/kg, Se < 7 kg/kg och Sulfat < 50000 mg/kg). Värden i de rutor markerade 
med rött överskrider gränsen för att deponeras på deponi för farligt avfall (Cr > 70 mg/kg, Se > 7 kg/kg och Sulfat > 50000 mg/kg). För 
förklaring av provbenämningen se sida 1 i bilaga G. 
 

         Konduktivitet pH Ba Ca Cr Fe K Mg Na Ni S Se Sr Sulfat
Prov L/S mS/cm  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
1A0  2 20,5 9,1  0,70 1400       1100 0,09 9200 400 2600 0,018 4200 0,36 6,6 12600
1A0   10 2,5 10,9 1,03 1531 1169     0,24 11337 304 3842 0,023 5594 1,54  7,15 16782
2A0             2 20,0 9,7 0,58 1500 1100 0,11 9200 140 2600 0,03 4200 0,34 4,60 12600
2A0   10 2,1 11,1 0,52 1857 1216     0,26 10698 127 3553 0,084 5172 1,20  5,85 15516
3A0            2 21,5 9,6 0,60 1560 1200 0,06 10600 218 3000 0,02 4800 0,44 4,40 14400
3A0   10 2,3 11,2 0,94 1738 1309     0,22 12147 191 4039 0,092 5732 1,45  5,31 17197
4A0           2 23,2 9,5 0,68 1500 1500 0,11 12200 360 3400 0,004 5600 0,44 6,40 16800
4A0   10 2,5 11,1 1,09 1820 1613     0,26 13988 315 4895 0,053 6608 1,37  7,79 19824
5A0           2 23,4 9,5 0,72 1700 1520 0,04 11600 186 3600 0,004 5400 0,48 4,60 16200
5A0   10 2,1 10,7 1,10 2264 1580      0,20 12268 177 4031 0,02 6047 1,19  5,79 18140

                
1A1              2 18,7 12,2 0,20 160 6,4 0,11 7800 0,4 3000 0,008 4200 2,20 1,60 12600
1A1    10 3,3 11,7 0,88 688 7,9      0,25 9539 1,6 3371 0,023 4633 2,27  4,81 13899
2A1             2 19,3 11,9 0,28 440 4,8 0,15 9000 0,4 3400 0,012 5200 1,92 3,00 15600
2A1   10 3,3 11,6 1,03 1270 6,6     0,29 11110 1,9 3985 0,026 6393 2,18  6,46 19178
3A1           2 22,1 12,0 0,30 480 2,6 0,04 10400 0,4 3600 0,006 6000 2,40 3,20 18000
3A1   10 3,7 11,7 1,04 1389 3,5     0,20 12728 2,8 4263 0,013 7246 2,65  6,39 21738
4A1            2 24,8 12,0 0,32 408 5,0 0,04 12000 0,2 4200 0,01 6800 2,40 3,60 20400
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4A1   10 4,0 11,6 1,01 1581 6,3     0,20 14710 2,0 5535 0,025 9613 2,56  7,55 28840
5A1           2 18,6 11,6 0,22 210 11,4 0,04 10800 0,5 4000 0,006 6400 1,74 1,22 19200
5A1   10 3,0 11,4 0,82 715 24,3     0,20 12821 3,2 6497 0,013 9607 2,04  3,16 28821

                
1A2              2 18,1 12,2 0,24 180 6,2 0,09 7600 0,4 2800 0,008 4200 2,20 1,80 12600
1A2    10 3,1 11,6 0,93 712 7,4      0,24 9261 1,7 3223 0,023 4749 2,34  4,98 14247
2A2              2 19,8 12,0 0,28 380 9,8 0,04 9600 0,3 3400 0,01 5600 2,40 2,60 16800
2A2   10 3,2 11,6 1,05 1147 12,1     0,20 11348 1,6 3880 0,016 6415 2,60  5,97 19246
3A2          2 23,5 12,1 0,34 420 2,4 0,04 11200 0,5 4000 0,004 6400 2,20 3,00 19200
3A2   10 3,7 11,6 1,20 1343 3,3     0,20 13853 2,6 4773 0,012 7688 2,45  6,34 23063
4A2           2 24,1 12,0 0,30 340 5,6 0,09 11800 0,3 4000 0,012 6600 2,40 3,20 19800
4A2   10 3,7 11,5 1,03 1021 7,0     0,24 13986 2,0 5137 0,013 7521 2,52  6,91 22562
5A2           2 28,6 10,8 0,42 128 6,4 0,04 13000 70 6200 0,002 8400 2,00 0,52 25200
5A2    10 3,8 10,6 0,73 335 8,2      0,20 15104 146 7749 0,01 9839 2,16  1,03 29517

                
1B0            2 68,5 12,2 0,07 64 3800 0,16 44000 6,0 7800 0,002 10400 3,00 0,26 31200
1B0     10 13,4 12,1 0,18 77 4361   0,28 54550 7,7 11974 0,772 13539 3,83  0,30 40618
2B0          2 80,0 12,1 0,05 8 4200 0,15 56000 1,7 9800 0,002 13200 4,00 0,08 39600
2B0     10 14,0 12,1 0,10 20 4490   0,40 66748 5,0 14347 1,033 15783 4,78  0,19 47348
3B0            2 55,5 11,1 0,09 34 3800 0,09 34000 82 6200 0,002 9800 1,80 0,18 29400
3B0     10 9,1 11,6 0,15 44 4181    0,24 39907 61 9634 0,148 11868 2,45  0,22 35603
4B0            2 68,9 10,8 0,11 78 3000 0,07 50000 500 7200 0,008 9800 6,00 0,28 29400
4B0     10 7,9 11,7 0,61 90 3281   0,23 58780 452 10230 0,434 11331 6,69  0,32 33992
5B0            2 54,5 10,7 0,09 50 3200 0,07 36000 308 6800 0,004 8800 2,40 0,24 26400
5B0     10 9,3 11,6 0,15 67 3954   0,23 47081 265 10988 0,269 11850 3,61  0,31 35551

                
1B1            2 53,4 12,2 0,03 8 10,8 0,06 32000 0,4 7800 0,034 14400 2,60 0,05 43200
1B1     10 8,4 11,8 0,10 22 13,6    0,22 38491 2,1 9770 0,068 17193 2,75  0,13 51580
2B1           2 53,6 11,7 0,05 11 11,8 0,04 36000 0,8 7800 0,016 14800 2,40 0,08 44400
2B1     10 7,8 11,5 0,15 33 14,4    0,20 43494 3,5 9592 0,029 17712 2,61  0,20 53137
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            3B1 2 66,9 12,1 0,05 9 13,6 0,04 46000 0,4 9600 0,028 20000 3,00 0,08 60000
3B1     10 9,5 11,8 0,14 25 16,3   0,20 54118 1,6 11561 0,056 23756 3,20  0,19 71269
4B1            2 64,1 12,0 0,05 10 13,4 0,04 44000 0,0 9400 0,02 19800 2,80 0,08 59400
4B1     10 9,0 11,7 0,15 28 15,8   0,28 52169 1,9 11157 0,049 23434 3,02  0,19 70302
5B1          2 46,0 11,6 0,04 18 1,0 0,04 26000 2,4 8800 0,004 13200 2,40 0,09 39600
5B1     10 6,9 11,4 0,08 35 1,5  0,2 32868 13,7 10806 0,012 16082 2,64  0,24 48247

                
1B2             2 59,0 12,3 0,03 6 15,0 0,06 38000 0,4 8400 0,03 16200 3,00 0,05 48600
1B2     10 8,2 11,8 0,09 17 17,4    0,22 50533 1,8 9965 0,065 18789 3,10  0,13 56367
2B2          2 65,5 12,4 0,03 7 28,0 0,07 42000 0,4 9600 0,042 17400 3,60 0,05 52200
2B2     10 10,4 11,9 0,08 16 33,0   0,22 46035 1,6 11237 0,081 19947 3,59  0,12 59841
3B2            2 56,5 12,1 0,05 11 42,0 0,04 36000 0,4 8400 0,02 15200 3,00 0,08 45600
3B2     10 8,2 11,6 0,12 26 47,9   0,20 49127 1,6 10337 0,041 17740 3,18  0,17 53221
4B2       2 66,3 11,9 0,08 12 74,0 0,04 44000 0,6 10400 0,014 19200 4,20 0,13 57600
4B2     10 8,5 11,5 0,17 34 88,3   0,20 50471 3,0 12106 0,036 22116 4,13  0,24 66347
5B2         2 64,3 11,7 0,11 19 3,6 0,06 40000 4,6 10800 0,008 20000 3,00 0,14 60000
5B2     10 8,7 11,3 0,21 51 4,8   0,22 48996 15 13085 0,015 23317 3,27  0,33 69950
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Bilaga I Diagram för korrelerande halter från analyserna 
 
Korrelationsfaktorer har beräknats mellan alla de analyser som gjorts. På detta sätt har man 
tydligare kunnat se mellan vilka faktorer det finns samband. Diagram har sedan framtagits för 
att grafiskt visa sambandet mellan de olika faktorerna. Nedan visas dessa diagram. Först visas 
diagrammen som framtagits efter analysen av lakvattnet som runnit igenom tankarna, efter det 
följer diagram som framtagits från resultatet från lakningsförsöken. För förklaring av 
provbenämningen se sida 1 i bilaga G. 
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y = 0,0015x + 17,695
R2 = 0,4733
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Bild 31 Korrelation för konduktivitet och kaliumhalt i lakvatten från tank 
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y = 0,0029x + 16,288
R2 = 0,452
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Bild 32 Korrelation för konduktivitet och svavelhalt i lakvatten från tank 
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y = -0,0347x + 0,0506
R2 = 0,9818
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Bild 33 Korrelation mellan barium-  och kromhalt i lakvatten från tank 
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y = -58,188x + 73,228
R2 = 0,8821
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Bild 34 Korrelation mellan kalcium-  och kromhalt i lakvatten från tank 
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y = 0,0002x + 1,0581
R2 = 0,8899
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Bild 35 Korrelation mellan konduktivitet och kaliumhalt i lakvatten från lakningsförsök 
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y = 0,0009x - 0,9491
R2 = 0,8698
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Bild 36 Korrelation mellan konduktivitet och natriumhalt i lakvatten från lakningsförsök 
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y = 0,0012x - 4,7938
R2 = 0,971
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Bild 37 Korrelation mellan konduktivitet och svavelhalt i lakvatten från lakningsförsök 
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y = -0,0182x + 12,153
R2 = 0,8746
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Bild 38 Korrelation mellan pH och kalciumhalt i lakvatten från lakningsförsök 
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y = 0,0591x + 778,88
R2 = 0,8667
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Bild 39 Korrelation mellan krom- och kaliumhalt i lakvatten från lakningsförsök 

 10



 Bilagor  

y = 0,3446x + 43,272
R2 = 0,9397
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Bild 40 Korrelation mellan krom- natriumhalt i lakvatten från lakningsförsök 
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y = 0,3621x - 670,7
R2 = 0,9565
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Bild 41 Korrelation mellan krom- och svavelhalt i lakvatten från lakningsförsök 
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y = 1712,8x + 12,192
R2 = 0,9504
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Bild 42 Korrelation mellan kromhalt i lakvatten från lakningsförsök och procent natriumoxid i stoftet 
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Bilaga J Teckenförklaring 
 
Oxidationstal 
Oxidationstal kan skrivas på flera olika sätt. För att ta krom som exempel så förekommer 
krom med flera olika oxidationstal, de vanligaste är tre och sex. Ett ämne i grundform har 
oxidationstalet noll. Skrivsätten för de olika oxidationstalen är enligt följande: 
 
Cr(III) = Cr3+ = trevärt krom 
 
Cr(VI) = Cr6+ = sexvärt krom 
 
Formelskrivning 
Vid reaktionsformelskrivning ges suffix till reaktanterna och produkterna för att visa i vilken 
form de förekommer. Föreningar kan även omges av parenteser, nedan följer två exempel: 
 
(FeCr2O4) +4[C]  2[Cr] + [Fe] + 4CO(g)
 
xCr(III)(aq) + (1-x)Fe(III)(aq) + 3H2O(l)  (CrxFe1-x)(OH)3(s) + 3H+

(aq)
 
(FeCr2O4) Föreningar inom parentes är lösta i en slaggfas. 
[C] Föreningar inom hakparentes är lösta i en metallfas. 
(g) Suffixet visar att föreningen förekommer i gasform 
(l) Suffixet visar att föreningen förekommer i flytande form 
(s) Suffixet visar att föreningen förekommer i fast form 
(aq) Suffixet visar att föreningen är löst i vatten 
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Bilaga K Förkortningsförteckning 
 
A Benämning av silo 1 och stoftet i denna silo 
B Benämning av silo 4 och stoftet i denna silo 
DFK 1,5-difenylkarnazid 
FH Fukthalt 
HDPE Högdensitetspolyeten 
ICP-AES Induktivt kopplad plasma – atomemissionsspektrometri 
INFACON International Ferroalloys Congress 
LTU Luleå tekniska universitet 
MiMeR Minerals and Metals Recycling Research centre 
PP Polypropylen 
SEM Svepelektronmikroskop 
TS Torrsubstans 
XRD Röntgendiffraktion 
XRF Röntgenfluorescens 
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