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Sammanfattning 

Förorening av metaller i akvatiska sediment är idag en allvarlig miljöfråga och utsläpp 

av metaller har ständigt ökat sedan den industriella evolutionen. Litteraturstudien har 

undersökt och jämfört tio studier och presenterar fyra olika huvudgrupper av potentiella 

tekniker för extraktion av metaller ur akvatiska sediment. Metoder som undersökts är 

kemisk, biologisk, elektrokemisk och termisk extraktion och för dessa har för- och 

nackdelar studerats. Studien fastslår att det idag finns effektiva metoder, såsom kemisk 

extraktion med EDTA och EDDS samt biologisk extraktion för metallerna Zn, Cu, Cd 

och Pb. Den kemiska metoden är effektiv med kort extraktionstid men har nackdelarna 

av att EDTA är persistent och dyrt medan EDDS kan brytas ned men är troligtvis ännu 

dyrare. Den biologiska metoden anses vara ett bra alternativ men har en mycket lång 

processtid.  För extraktionen av Hg gav den termiska extraktionen effektivast resultat. 

Det är emellertid mycket viktigt att undersöka flera olika metoder på ett sediment innan 

storskalig extraktion kan tillämpas då det finns en rad olika faktorer som påverkan 

vilket extraktionsresultat som kan förväntas för varje givet sediment.  

 

Abstract 

Metal pollution in aquatic sediment is today a serious environmental problem that has 

been increasing ever since the industrial evolution. This literature study is investigating 

and comparing ten different articles and covers four different methods about metal 

extraction in aquatic sediments. The mentioned methods are chemical, biological, 

electrochemical and thermal extraction. This study concludes that there are potential 

effective methods available such as the chemical extraction using EDTA and EDDS and 

the biological extraction method for the metals Zn, Cu, Cd and Pb. The chemical 

extraction method benefits with its effectiveness and short extraction time but the 

method can also leave trace levels of the EDTA in the sediments due to its persistent 

character. EDTA is also expensive to apply such as EDDS but this is degradable in 

natural environments. The biological method is also considered as a good alternative for 

metal extraction in sediments but has a very long extraction time. For extraction of Hg 

showed the thermal extraction the best results. However, it’s of great importance to 

investigate different methods on a given sediment before a decision can be made on 

which method is most effective on a given sediment and large scale remediation can be 

used, since there are several different factors that can affect the extraction results.  

 

Nyckelord 

Förorenade sediment, metaller, extraktionsmetoder, reningsmetoder, sekundära 

metallkällor. 

 

Tack 

Tack till min familj och Sofia Lindberg. Tack också till Bruce Springsteen, Tom Waits 

och The Smiths för att ha givit mig distans när så behövts.  
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1 Ordlista 
 

CMR – Inkluderar sådana ämnen som har påvisad karcinogen, mutagen- samt 

reproduktionsskadande egenskaper.  

 

Kelatbildare – Är sådana ämnen som bildar stabila komplex med andra atomer, 

exempelvis metaller. Metalljonen omges i en ringstruktur och bildar mycket stabila 

molekyler som inte finns i naturliga miljöer.  

 

EDTA – etylendiamintetraättiksyra är en artificiellt framställd syra och är en av de mest 

använda kelatbildarna. EDTA skapar starka bindningar till metaller då metallen binds 

via sex andra atomer. Används som behandling vid exempelvis blyförgiftning. Påvisar 

persistenta egenskaper ute i naturen.  

 

EDDS – N,N'-Ethylendiasparaginsyra. En kelatbildare och är ett biologiskt nedbrytbart 

alternativ till EDTA.  

 

MGDA – Metylglycindiaättiksyra är en biologiskt nedbrytbar kelatbildare som arbetar 

under bredare pH-förhållanden än andra kelatbildare. 

NTA – nitrilotriacetat är en kelatbildare som lätt bryts ned i naturen. 

Tween 80 – Polysorbat 80 är ett mycket ytaktivt ämne som gör att metaller bundna till 

partiklar i sedimenten släpps. Fungerar på liknande sätt som ett tvättmedel gör för att ta 

bort fläckar.  

 

PANAM-DTC - Natrium polyamidoamin-multi ditiokarbamat. Används här som en 

andra tillsats vid kemisk extraktion med EDTA. PANAM-DTC binder till sig 

metallerna ur EDTA:n vilket gör att EDTA:n kan återanvändas flera gånger.  
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2 Inledning 

Ända sedan den industriella revolutionen har människan gjort stora uttag av ändliga 

resurser såsom värdefulla mineraler ur berggrunden. Alla dessa uttag resulterar i att 

metalliska avfall också uppkommer som också måste tas om hand på ett ansvarsfullt vis. 

I och med den ständigt utvecklande och expanderande industrin tillsammans med den 

stadiga befolkningsökningen har inte de insatser som gjorts för att ta hand om det avfall 

som uppkommit, hängt med i samma takt. När avfallet inte tas om hand så leder det till 

en ökad spridning av oönskade ämnen till omgivningen och organismers levnadsmiljö. 

Detta har föranlett till att åar, sjöar och andra akvatiska miljöer fått agera 

avloppsbassäng och avfallsmottagare av dessa ämnen som bidragit till en biologisk 

obalans och orsakat störningar på dess naturliga cykler. Ämnen som har släppts ut i 

stora mängder är näringsämnen (fosfat och kväve), syntetiska kemikalier (PAH och 

pesticider) och metalliska ämnen. Det ska tilläggas att alla ämnen som släppts ut inte 

har någon större toxikologisk effekt medans andra har en allvarlig effekt (Goldberg et 

al., 2012). Prioriterade ämnen som släppts ut är ämnen med toxiska, persistenta och 

bioackumulativa egenskaper (Kemikalieutredningen SOU 2000:53., 2000). Metaller är 

oorganiska grundämnen som inte bryts ner av biologiska processer utan istället binder 

till organiskt material och andra mineralpartiklar där de efter sedimentation lagras i de 

akvatiska sedimenten. Dagens problematik är att dessa metaller har lagrats i lokaler 

såsom hamnar och andra kustnära områden med en tät båttrafik. Detta resulterar i att 

sedimentsmassorna virvlar upp och då kan få en ytterligare metallspridning eller att 

kustnära områden blir alldeles för grunda på grund av den kontinuerliga 

sedimenttillförseln. Det föreligger dessutom en risk att om lokalens naturliga faktorer 

ändras eller störs så kan metallerna i sedimenten urlakas och göras tillgängliga för 

levande organismer och nå in i näringskedjan genom biomagnifikation där dessa ämnen 

kan uttrycka sig i CMR-effekter, om exponeringen är långvarig(Goldberg et al., 2012). 

Det har därför uppkommit ett behov av att behandla eller förflytta sedimentsmassorna. 

Idag är en vanlig åtgärd att muddra sedimentmassorna och lägga dem på deponi.  

 

Metaller är ändliga resurser och ett ökat uttag av dessa ur berggrunden leder naturligt till 

minskade reserver. Detta sker samtidigt som metaller sprids inom biosfären för att till 

slut hamna i havet och dess sediment. Frågan behandlas idag på två sätt. In situ metoder 

stabiliserar och kapslar in metallerna i sedimenten så att vidare spridning kan undvikas. 

Den andra metoden är ex situ där sedimenten muddras för att sedan omplaceras på en 

deponi, se figur A. 

 

 

 

 

 

 

Fig A – En förenklad schematisk bild över den 

konventionella hanteringen av förorenade akvatiska sediment.  

 

Förorenade akvatiska 

sediment 
Muddring 

(B) Deponi 

(A)Stabilisering/

täckning 



  
 

 II 

Dessa tekniker har flertalet nackdelar och ger inga långvariga garantier. Man kan inte 

heller applicera konventionella markbehandlingsmetoder, såsom marktvätt på marina 

sediment, då de skiljer sig avsevärt mycket från markjordar ur både fysiska samt 

kemiska perspektiv (Mulligan et al., 2001).  Istället behövs det specialiserade tekniker 

som kan ta hand om föroreningarna på ett hållbart och effektivt vis. Att omvärdera 

förorenade sediment från att vara ett avfall till en resurs har på senare år uppkommit 

som en intressant förhållningssätt. Efter reningsprocessen av sedimenten kan dessa 

återanvändas igen och de metalliska fyndigheterna återföras till smältverk och 

tillverkningsindustrin och användas i en moderna industri samt i ett mer cirkulärt 

sammanhang, se figur B (Akcil et al., 2015) 

 

Fig B – En förenklad schematisk bild över hur hanteringen och reningen av förorenade 

akvatiska sediment skulle kunna se ut.  

 

2.1 Allmänt om metaller  

Metaller är oorganiska grundämnen som i praktiken varken nybildas eller kan brytas 

ner. Metaller som funnits tillgängliga inom biosfären under livets uppkomst och 

utveckling kallas essentiella metaller (natrium, magnesium, kalium, kalcium) vilka är de 

metaller som finns i störst mängd i människokroppen. Metaller som mangan, järn, 

kobolt, koppar, zink samt molybden finns i lägre halter (Kemikalieutredningen, SOU 

2000:53., 2000). Dessa metaller utgör byggstenar i flera viktiga vitaminer och enzymer 

hos alla organismer på jorden. Inga organismer skulle kunna utvecklas eller överleva 

utan dessa metaller. Närvaron av metallerna är en fundamental faktor för liv. ”Liv” är 

alltså lika mycket oorganiskt såsom organiskt, men det finns undantag. Det finns också 

en grupp metaller som kallas för icke essentiella. Dessa metaller har inte någon 

biologisk funktion och här ingår bl.a. bly, kadmium, arsenik och kvicksilver. Dessa 

metaller har olika toxicitet men alla är giftiga för organismer redan vid mycket låga 

nivåer (Goldberg et al., 2012).  

 

Metaller har varit och är en ovärderlig resurs för människan och detta blev särskilt 

tydligt under den industriella revolutionen. Utan metaller hade samhället inte sett ut som 

det gör idag, tänk särskilt på dagens IT-samhälle (Kemikalieutredningen SOU 2000:53., 

2000). Men det finns också baksidor på denna välfärdshistoria. När människan bryter 

metaller ur berggrunden, förädlar dessa i fabriker, använder dem och kasserar metalliska 

produkter så sker en spridning av metaller ut i biosfären via luft, vatten och mark om det 

Förorenade akvatiska 

sediment 
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Återföring av 
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inte görs på rätt sätt. När dessa ämnen sprids ut så hamnar de oundvikligen till slut i 

havet där organiska föroreningar och metaller sedimenterar till botten där de 

bioackumuleras (Akcil et al., 2015). Akvatiska bottensediment fungerar som en naturlig 

sänka för föroreningar såsom tungmetaller (Ding et al., 2015). Om stora 

metallhaltförändringar sker i en lokal så kommer den bli förorenad av metaller och kan 

utgöra potentiella toxiska risker för organismerna som vistas och lever i lokalen 

(Goldberg et al., 2012). I sedimenten lever maskar och larver som äter organiskt 

material ur sedimenten och dessa äts i sin tur av fiskar och kan på så sätt också hamna i 

människans födocykel.  

 

Det är sedan länge känt att tungmetaller utgör en stor risk för ekosystem och levande 

organismer inklusive människan (Pang et al., 2015). Med tiden så har man tagit fram 

och utvecklat olika metoder och angreppssätt för detta med förhoppningen att ta hand 

om och behandla sedimenten (Akcil et al., 2015). Angreppsätten är sådana insatser som 

extraherar eller stabiliserar metallerna och detta kan antingen göras på plats in situ eller 

efter någon slags transport, ofta genom muddring av massor ex situ följt av vidare 

behandling såsom extraktion (Di Palma et al., 2011). Idag läggs dessa massor vanligen 

på deponi (Falciglia et al., 2016).  

 

Extraktionsmetoder är sådana metoder där sedimenten genomgår (1) kemisk tvätt med 

någon tillsatt extraktionsvätska, (2) biologisk urlakning, (3) elektrokemisk extraktion 

och (4) termisk extraktion. Med stabiliseringsmetoder så kapslar man in tungmetallerna 

i sedimenten och gör de otillgängliga för yttre påverkan (Di Palma et al., 2011). 

 

För att förstå hur föroreningssituationen är i en given lokal måste man först undersöka 

sedimenten i lokalen för att få en bild av sedimentens sammansättning vid olika platser. 

Naturvårdsverket har publicerat svenska bakgrundshalter för metaller i akvatiska 

sediment (Naturvårdsverket., 1999). Utifrån vilka halter som kan detekteras så görs en 

avvikelseklassning från dessa bakgrundshalter och lokalens föroreningsgrad kan 

bestämmas. Förutom att mäta sedimentets sammansättning och totala metallhalter så 

måste man också bestämma metallernas fraktionsindelning. Då sediment kan ha helt 

olika egenskaper så måste dessa kartläggas innan beslut om reningsmetod kan tas. Då 

extraktionsmetoder oftast är mycket kostsamma och inte heller lämpar sig på alla 

sediment så krävs noggranna studier för att hitta en lämplig metod för varje sediment 

(Akcil et al., 2015). 

 

2.1.1 Bedömningsgrunder 

Akvatiska sediment har andra bedömningsgrunder och avvikelseklassning för 

metallföroreningar än de som finns för markmassor. I Naturvårdsverkets rapport 4914 

om ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust & hav” presenteras förindustriella 

jämnförvärden, se tabell I, samt avvikelseklassning för metaller i sediment utifrån de 

förindustriella jämförvärden, se tabell II. Jämförvärden baseras på mätningar på ca 55 

centimeters djup. De naturliga halterna längs med Sveriges kust bedöms som relativt 

stabila, därav ett jämförvärde för hela Sverige. Två olika värden anges för vardera 

metall där de anges enligt svensk standard och totalanalys. Svensk standard bygger på 
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en selektiv syraurlakning och anger halter av de bundna och adsorberade elementen och 

totalanalysen omfattar den totala elementkoncentrationen, alltså även inert bundna 

element (Naturvårdsverket., 1999). 

 

Analysmetod As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Svensk standard 10 0,2 12 40 15 0,04 30 25 85 

Totalanalys 10 0,2 14 80 15 0,04 33 31 85 

 

 

 

2.2 Metallers spridningsvägar 

Spridning av metalliska ämnen kan ske via naturliga processer såsom geologisk vittring 

av bergarter och urlakning av sediment. Men de ökande halterna av tungmetaller i 

sediment beror främst på den industriella utvecklingen (Goldberg et al., 2012). Allting 

börjar med brytning och förädling av metalliska ämnen som då kan läcka ut och 

ansamlas i mark och vatten. Den svenska industrisektorn har på senare tid gjort stora 

åtgärder och satsningar för att ta hand om utsläppen, vilket har bidragit till ett ökat 

fokus på användnings-  och avfallsstadiet (Kemikalieutredningen SOU 2000:53., 2000). 

 

Under användningen kan metaller utsättas för korrosion eller nötning. Mänskliga 

utsläpp kan ske via direkta punktkällor till luft, mark och vatten (industrier, 

Metall Klass 1 

Ingen/obetydlig 

avvikelse 

Klass 2 

Liten 

avvikelse 

Klass 3 

Tydlig 

avvikelse 

Klass 4  

Stor 

avvikelse 

Klass 5 

Mycket 

stor 

avvikelse 

As <1,0 1,0-1,6 1,6-2,6 2,6-4,0 >4,0 

Cd <1,0 1,0-2,5 2,5-6,0 6,0-15 >15 

Co <1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 2,0-2,8 >2,8 

Cr <1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 2,0-2,8 >2,8 

Cu <1,0 1,0-2,0 2,0-4,0 4,0-8,0 >8,0 

Hg <1,0 1,0-2,6 2,6-6,8 6,8-18 >18 

Ni <1,0 1,0-1,3 1,3-1,7 1,7-2,4 >2,4 

Pb <1,0 1,0-1,5 1,5-2,2 2,2-3,3 >3,3 

Zn <1,0 1,0-1,5 1,5-2,3 2,3-3,5 >3,5 

Tabell I. Jämförvärden för metaller i sediment. Alla värden anges i mg/kg torr 

substans (TS). För referensprover tagna på ca 55 cm djup (Naturvårdsverket., 

1999). 

 

Tabell II. Avvikelseklassning av metaller i ytsediment (0-2cm) för västerhavet och 

sydvästra Östersjön. Avvikelseklassningen tas fram som kvoten mellan uppmätt 

värde i sedimenten och jämförvärdet i tabell I. (Naturvårdsverket., 1999). 
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hamnverksamhet, transporter, byggnadsmateriel) eller indirekta källor såsom 

kommunala avlopp, dagvattenavrinning och industriavlopp eller via odlingslandskapen.  

Transportsektorn i Sverige ger exempelvis en spridning av zink via slitage av däck. zink 

sprids också via diffusa källor såsom korrosion och avrinning via galvaniserade 

produkter. Enligt en uppskattning så genereras totalt 1000 ton årligen via diffusa 

metallutsläpp (Kemikalieutredningen SOU 2000:53., 2000). Det uppskattas också att 

vägtrafiken genererar ett kopparutsläpp på 90 ton årligen via slitage på bromsbelägg och 

vägar. Andra kopparkällor är via korrosion på fasader, tak samt vattenledningar. 

Båtfärger är också vanliga spridningskällor. Lantbruken har länge använt sig av 

handelsgödsel som innehåller kadmium, men sedan 1998 så har innehållet av kadmium 

reglerats till att det bara får innehålla 100g kadmium /ton fosfor (Kemikalieutredningen 

SOU 2000:53., 2000). Alla dessa källor och utsläpp hamnar slutligen i bottensediment 

via sedimentation av suspenderad substans (SS) (Kim et al., 2006).  

 

De högsta halterna av metaller återfinns i och runt omkring städer. Det är därför väntat 

att det är i dessa marina sediment som de högsta värdena av tungmetaller oftast 

återfinns, kring hamnar och flodmynningar (Di Palma e Mecozzi, 2007)(Bolton et al., 

2004), då den största spridningsvägen är via ytavrinning, grundvatten samt 

avfallsavlopp och atmosfärisk deposition (Fathollahzadeh, 2013). 

 

2.2.1 Karaktärer i sediment 

Varje sediment har en unik sammansättning av mineraler och organiska ämnen som är 

bundna tillsammans med olika joner. Sedimentens innehåll delas generellt in i fem 

huvudgrupper. (1) huvudämnen är kisel-, aluminium-, kalium-, natrium- och 

magnesium-föreningar som tillsammans utgör ca 80% av innehållet i nordiska miljöer. 

Den andra gruppen (2) är karbonater av kalcium och magnesium som står för ungefär 

(15%). Sedimenten innehåller också (3) näringsämnen som fosfat, kväve och organiskt 

kol. Ämnen som klassas in som mobila (4) är mangan, järn och svavel och utgör ca 5 % 

av totala vikten. Den sista klassen (5) är spårämnen såsom kvicksilver, kadmium, bly, 

koppar, zink, nickel, krom, kobolt, arsenik etc. och står normalt för ca 0,1% i 

sedimenten. Dessa spårämnen (5) har på grund av antropogena aktiviteter ökat i andel 

(Goldberg., 1983). Vilken metallhalt som finns naturligt i akvatiska sedimenten beror på 

ett flertal faktorer som berggrund, mineraluppsättning, sedimenttyp, mineralogi, 

organisk halt, redoxförhållandet mellan sediment- och vätskefasen, strömningsriktning 

och rådande vattenhastighet som finns i lokalen (Petterson & Strömberg., 2007). Marina 

sediment består till en högre grad av organiskt material och karbonat-, sulfid-, järn-, 

mangan- samt kloridföreningar än markmassor som alla är avgörande faktorer på hur 

metaller kommer bindas till sedimenten (Kim et al., 2011). 

 

Sediment klassas in i tre huvudgrupper som kan ge bra indikationer på vilka egenskaper 

och beskaffenhet sedimenten och lokalen har. Huvudgrupperna är erosionsbottnar, 

transportbottnar samt ackumulationsbottnar (Goldberg., 1983). 

 

Sediment från ackumulationsbottnar har en hög vattenhalt (>70%) samt en glödförlust 

på >7%. Dessa sedimentstyper består till större del av finpartikulära material såsom lera 
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och lergyttja då de låts sedimentera konstant i dessa lokaler. Sediment med mycket 

finpartikulärt material såsom lera och silt innehar en hög alkalinitet på grund av det 

höga karbonatinnehållet vilket gör att sedimenten har en kraftig buffertverkan. Då 

mycket organiskt material binds till sedimentet så är dessa oftast näringsrika under 

syresatta förhållanden. Vid syrgasfattiga förhållanden så ändras sedimentens egenskaper 

och de bundna näringsämnena och metallerna kan frigöras, även kallat urlakning. 

Ackumulationsbottnar är i regel alltid syrgasfria några centimeter ner då sedimenten 

ständigt fylls på och packas. På detta sätt fungerar det syrgashaltiga sedimentet som ett 

lock. I flera fjärdsystem längs Östersjöns kuster så finns det många 

ackumulationsbottnar där sedimenten lamineras. Sedimentationshastigheten är oftast 

väldigt hög, värden på 5-20 mm/år är vanliga. Detta gör att sedimentationen är 5-10 

gånger högre i skärgårdarna än på öppna vatten.  

 

Transportbottnar har en vattenhalt mellan 40-70% och en glödförlust på 5-7%. Detta på 

grund av att undervattensströmmar och vågor trycker bort suspenderad substans (SS) 

vilket gör att sedimenteringen av fint material sker oregelbundet.  

 

Erosionsbottnar består av grövre sedimentkorn såsom sten, grus och sand (>0,006 mm) 

samt låga halter av organiskt material och vattenhalt. Gränsen mellan 

transport/erosionsbottnar är mer diffus än för ackumulationsbottnar. Dessa 

karaktärsdrag spelar en betydande roll i hur tungmetallerna är bundna i sedimenten och 

en avgörande faktor för metallernas mobilitetspotential (Mulligan et al., 2001). 

 

2.2.2 Bindning och ackumulation 

Vid behandling av metaller i sediment så spelar metallernas bindning en stor roll (Yin et 

al., 2014). Det är därför av avgörande vikt att utreda hur metallerna är fördelade inom 

sedimenten. Metaller binder till olika sorters partiklar i sedimenten som kallas 

fraktioner.  

 

Vanligtvis klassar man in sedimenten i fyra olika fraktioner: 

 

• Utbytbara fraktionen - metallerna har relativt svaga bindningar och är 

tillgängliga för biologiskt upptag. Denna fasen innehåller mycket små halter av 

metaller vid pH >5,6. I denna fraktion finns ofta kadmium.  

 

• Järn- och manganfraktionen – kallas också den reducerbara fraktionen . Om en 

förändring på redoxförhållandet i lokalen sker kan dessa frigöras från 

sedimenten och göras tillgängliga för organismer. 

 

• Organiskt material & sulfidfraktionen - kallas också den oxiderbara fraktionen. 

Dessa slås ibland ihop men kan också delas in separat. Metaller kan frigöras vid 

nedbrytningen av organiskt material, under särskilda omständigheter. 

sulfidfraktionen kan urlakas vid syrerika förhållanden. I denna fraktion finns 

ofta kvicksilver representerat. 
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Mineral/kvarvarande fraktionen – har en mycket låg mobilitet. Starkt bundna till 

mineraler. Anses bara kunna bli tillgängliga vid vittring.  

 

2.3 Ekologiska aspekter av metaller 

Majoriteten av de metalliska föroreningar som idag finns i akvatiska sediment är 

kraftigt bundna till sedimentens partiklar och är inte särskilt reaktiva. Många vattendrag 

belastas idag med höga halter av näringsämnen vilket ger en eutrofieringsverkan som 

kan leda till att de metaller som är bundna till sulfider, hydroxider, karbonater och 

organiska komplex urlakas, vilken kan ge sekundära effekter på metallernas 

tillgänglighet. När pH sjunker i sedimenten så ökar metallernas löslighet vilket 

möjliggör att tidigare bundna metaller nu kan recirkuleras tillbaka till vattenfasen och 

tillgängliggöra sina egenskaper (Goldberg., 1983). Det finns också som tidigare nämnt 

ett problem när kustnära områden sedimenterar igen vilket kan hindra eventuell 

båttrafik samt att sedimenten riskerar att röras om i sådana lokaler där båttrafiken är 

intensiv.  

 

När tungmetaller tas upp av en organism så kan de störa diverse enzymprocesser och 

enzymsystem, bilda stabila komplex med essentiella metaboliter, agera som katalysator 

av metaboliter, störa cellmembranens permeabilitet samt substituera för andra metaller i 

cellers metabolism och slå ut dess funktion. Det är bland annat på dessa grunder som 

muddrade sediment önskas behandlas med innovativa reningstekniker för att avskilja 

föroreningarna ur de muddrade sediment som sedan ska kunna återföras till lokalen eller 

omplaceras medan metallerna återanvänds för nya metallprodukter. När man idag 

muddrar sediment så läggs de sedimentmassorna antingen på deponi eller dumpas 

längre ut i havet (Kim et al., 2011). Insikten om att sedimenten måste behandlas före 

bortskaffning för att skydda allmänhetens hälsa blir allt mer tydligare. Det är viktigt att 

tillägga att alla sediment inte är lämpliga för behandling. Det kan röra sig om lågt eller 

måttligt förorenade sedimentsmassor som på grund av den låga biotillgängligheten och 

förhållandevis låga metallinnehåll inte är ekonomiskt försvarbart att muddra och 

behandla. Då merparten av metallerna är hårt bundna i sedimenten så utgör de inte 

någon större ekologisk risk (Goldberg., 1983).  

 

2.4 Ekonomiska aspekter av metaller 

En stabil och trygg leverans av metalliska mineraler är avgörande för den framtida 

ekonomin inom Europa. De metalliska mineralerna utgör också en fundamental del av 

den tekniska utvecklingen och är avgörande för det moderna samhälle som finns idag. 

Mineraler används inom flera olika sektorer såsom bygg-, kemikalie-, fordon-, flyg-, 

maskin & utrustningsindustrier som inom EU står för ett totalt mervärde av 1324 

miljarder euro samt genererar 30 miljoner arbetstillfällen/år (Europakommissionen, 

2008). EU är högst beroende av andra länder när det kommer till strategiskt viktiga 

råvaror, såsom högteknologiska metaller som kobolt och platina. Dessa högteknologiska 

metaller spelar en avgörande roll för den europeiska ekonomin och 

teknologiutvecklingen. Dessa metaller behövs i en relativt liten mängd för att nå upp till 
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efterfrågan, men är avgörande för utvecklingen av avancerade teknologiska produkter 

då deras användningsområde är så pass brett. EU kommer inte klara av att producera 

innovativ miljöteknik utan dem. Detta skulle verka negativt mot både 

energieffektiviseringen men också på klimatförändringen (Europakommissionen, 2008). 

Det är därför mycket viktigt att försäkra en trygg leverans av dessa metaller, exempelvis 

via sekundära källor såsom via ”urban mining” och avfall (Europakommissionen, 

2008). Det är utifrån denna ökande efterfrågan som sedimentens metallinnehåll blivit 

mer intressant för utvinning, samtidigt som en miljötjänst uppnås. 

 

3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och bedöma publicerade artiklar för att få fram 

preliminära data och utifrån sedimentens karaktär finna lämpliga extraktionsmetoder för 

återtagande av metaller ur akvatiska sediment, ur ett svenskt perspektiv. En avgränsning 

kommer ske till metallerna kadmium, bly, zink, koppar samt kvicksilver då dessa 

metaller anses vara högprioriterade ämnen. Studiens långsiktiga mål är att bidra till att 

kontaminerade sediment ska kunna anses som sekundära resurskällor av metalliska 

råvaror istället för att klassas som ett avfall som bör läggas på deponi. Studien tar inte 

upp några stabiliseringsmetoder då arbetet fokuseras på återvinning av metaller ur 

sekundära källor. 

 

Studien kommer besvara: 

- Vilka potentiella metoder finns det för återtagande/extraktion av metaller ur 

bottensediment? 

- Vilka för/nackdelar har olika metoder för avskiljning av metaller ur 

bottensediment? 

- Vilken avskiljningsgrad kan förväntas för metaller ur bottensedimenten? 

 

4 Metod 

För att besvara litteraturstudiens frågeställning har litteratursökningar gjorts via 

databasen ”ScienceDirect” och ”OneSearch” under februari, mars och april år 2017. 

Sökord som användes var ”Heavy metals sediment”, ”metal extraction sediment”, 

”Sediment treatment chemical”, ”Sediment treatment biological”, ”Sediment treatment 

electrochemical”, ”Sediment treatment thermal”. Totalt hittades och användes tio 

stycken artiklar innefattande fyra stycken kring kemisk metoder, tre för biologiska 

metoder, två för elektrokemiska metoder samt en studie för termisk metod.  

 

5 Resultat 

Metoder för extraktion av metaller är kemisk extraktion, biologisk extraktion samt 

hybridmetoder såsom termokemisk- samt elektrokemisk extraktion. Den kemiska 

extraktionen är verksam för de flesta metaller i sedimenten med undantag för 

kvicksilver. Biologisk extraktion är verksam för metaller såsom zink, koppar och bly. 

Extraktion av kvicksilver kräver specifika metoder. Alla metoder som presenteras är ex 

situ.  
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5.1 Kemisk extraktion 

Litteratursökningen fann 4 stycken studier, Polettini et al. (2006), Di palma et al. (2011) 

Yoo et al. (2013) samt Deng et al. (2016) som testat olika kemiska extraktionsmetoder 

och presenterar 15 resultat där olika koncentration och sediment visas. Resultatet av 

dessa studier presenteras i tabell III-V. Metallhalterna före mättes upp innan 

reningssteget enligt 3 stegs BCR-metod. Metallhalterna mättes också efter reningssteget 

för att mäta extraktionshalten på samma sätt. Extraktionsmetoderna som studierna har 

testat är sedimenttvätt med tillsatts av HNO3
-, HCl, EDTA samt EDDS. Hur kemisk 

extraktionsmetod principiellt fungerar, se figur C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur C- Schematisk bild över kemiska extraktionsmetoden.  

 

I studien av Yoo et al. (2013) testades HNO3 och HCl, se tabell III samt EDTA, se 

tabell IV på sediment från tre olika lokaler i Sydkorea. HNO3 och HCl visar otydliga 

avskiljningsresultat för Zn, Pb och Cu. I vissa lokaler så ökade den detekterbara halten 

av metallerna Zn, Pb och Cu då extraktionsvätskorna inte extraherade metallerna utan 

förflyttade dem till andra fraktioner (Yoo et al., 2013). EDTA var effektivt för 

metallerna Cu, Pb och Zn. Sedimenten från lokalen Haengambukten visade dåliga 

extraktionsresultat på grund av den höga halten karbonater, organiskt material, mängden 

lera samt den höga halten av järn och kalcium som konkurrerar ut andra metaller (Yoo 

et al., 2013).  

 

Studien av Polettini et al. (2006) undersöker extraktionsförmågan för EDTA och kom 

fram till liknande resultat som Yoo et al. (2013) för EDTA samt EDDS då dessa 

kelatbildare visade sig vara effektiva för metallerna Cd, Cu, Pb och Zn, se tabell IV-V. 

Studien kom dessutom fram till att EDDS har flera fördelar i jämförelse med EDTA. 

EDDS extraherade inte kalcium, magnesium, järn eller mangan i samma utsträckning 

som EDTA, utan extraherade i högre grad de önskvärda metallerna Cd, Cu, Pb och Zn. 

EDDS har dessutom en relativt kort nedbrytningstid medan EDTA är persistent till en 

högre grad (Polettini et al., 2006).  

 

Muddrade 

förorenade 

sediment 

Extraktionsvätska 

Tvättning 
Separering 

fast/vätskeform 

Metallrik lösning 

Renat 

sediment  
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EDTA och EDDS är de extraktionsvätskor som visar hög avskiljningsgrad i jämförelse 

med HCl och HNO3 gällande extraktion av Cd, Cu, Pb och Zn, se tabell IV-V 

(Polettini et al., 2006;Yoo et al., 2013;Deng et al., 2016;Di palma et al., 2011) 

 

I den senast publicerade studien av Deng et al. (2016) om extraktion så tvättade man 

sedimenten med EDTA i 4 stycken cykler. Man tillsatte dock en sekundär 

extraktionsvätska, PANAM-DTC som i sin tur extraherar metallerna från EDTA-

lösningen. Man lät sedan EDTA-tillsatsen recirkuleras tillbaka till sedimenten för 

ytterligare tvättcykler. Studien presenterar en mycket hög avskiljningsgrad avseende Zn 

(76,1%), Cd (88,5%), Pb (70,8%) och Cu (81,9%) (Deng et al., 2016).  

 

Tabell III – Sammanfattande tabell över extraktionsresultat av HCl och HNO3 enligt 

faktorer som koncentration, tid samt sedimentskaraktärer. 

Studie Konc Tid Metall Halt 

före 

(mg/k

g TS) 

Halt 

efter 

(mg/kg 

TS) 

Extraktion 

% 

Sedimentskaraktär 

HNO3 

Yoo et al, 2013 0,1M 48 

h 

Zn 74,8 74 1% Vattenhalt=50,2% 

Lokal   Pb 23,8 28 -18% Organisk halt=8,2% 

Namhang, Busan, 

Sydkorea 

  Cu 21,8 25 -15% pH=7,4 

      Cd 0,6 0,58 3% Sand=4,0% 

Silt=89,4% 

Lera=6,6% 

Yoo et al, 2013 0,1M 48 

h 

Zn 65,8 60 9% Vattenhalt=55,5 % 

Lokal   Pb 27,1 27 0% Organisk halt=9,1% 

Haengambukten, Jinghae, 

sydkorea 

 Cu 22,5 18 20% pH=8,1 

      Cd 3,4 1,9 44% Sand=19,1% 

Silt=71,3% 

Lera=9,5% 

Yoo et al, 2013 0,1M 48 

h 

Zn 197,5 180 9% Vattenhalt=43,76% 

Lokal   Pb 53,7 50 7% Organisk halt=5,3% 

Bangeojin, Ulsan, 

Sydkorea 

  Cu 93,3 90 4% pH=8,6 

      Cd 2,8 2,2 21% Sand=36% 

Silt=60,8% 

Lera=3,2% 

HCl 

Yoo et al, 2013 0,1M 48 

h 

Zn 74,8 78 -4% Vattenhalt=50,2% 

Lokal   Pb 23,8 27 -13% Organisk halt=8,2% 

Namhang, Busan, 

Sydkorea 

  Cu 21,8 23 -6% pH=7,4 

      Cd 0,6 0,45 25% Sand=4,0% 

Silt=89,4% 

Lera=6,6% 

Yoo et al, 2013 0,1M 48 

h 

Zn 65,8 70 -6% Vattenhalt=55,5 % 
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Lokal   Pb 27,1 28 -3% Organisk halt=9,1% 

Haengambukten, Jinghae, 

sydkorea 

 Cu 22,5 20 11% pH=8,1 

      Cd 3,4 2,2 35% Sand=19,1% 

Silt=71,3% 

Lera=9,5% 

Yoo et al, 2013 0,1M 48 

h 

Zn 197,5 170 14% Vattenhalt=43,76% 

Lokal   Pb 53,7 49 9% Organisk halt=5,3% 

Bangeojin, Ulsan, 

Sydkorea 

  Cu 93,3 93 0% pH=8,6 

      Cd 2,8 2,6 7% Sand=36% 

Silt=60,8% 

Lera=3,2% 

 

Tabell IV - Sammanfattande tabell över kemisk reningsmetods extraktionsresultat av 

EDTA enligt faktorer som koncentration, tid samt sedimentskaraktärer. 

Studie Konc Tid Metall Metallhalt 

före 

(mg/kg 

TS) 

Metallhalt 

efter 

(mg/kg 

TS) 

Extraktion % Sedimentskaraktär 

EDTA 

Deng et al, 2016 0,1 M 2-12 h Zn 1219,3 291 76,1% Vattenhalt=38,4% 

Lokal   Pb 692 79,9 88,5% Organiskt=1,73g/kg 

River in 

northwestern 

China 

  Cu 394,4 71,5 81,9% pH=7,66 

      Cd 10,69 3,12 70,8% *** 

Yoo et al, 2013 0,1M 48h Zn 74,8 60 20% Vattenhalt=50,2% 

Lokal   Pb 23,8 13 45% Organisk halt=8,2% 

Namhang, Busan, Sydkorea  Cu 21,8 18 17% pH=7,4 

      Cd 0,6 0,35 42% Sand=4,0% 

Silt=89,4% 

Lera=6,6% 

Yoo et al, 2013 0,1M 48h Zn 65,8 70 -6% Vattenhalt=55,5 % 

Lokal   Pb 27,1 28 -3% Organisk halt=9,1% 

Haengambukten, 

Jinghae, sydkorea 

  Cu 22,5 22 2% pH=8,1 

      Cd 3,4 2,2 35% Sand=19,1% 

Silt=71,3%  

Lera=9,5% 

Yoo et al, 2013 0,1M 48h Zn 197,5 95 52% Vattenhalt=43,76% 

Lokal   Pb 53,7 23 57% Organisk halt=5,3% 

Bangeojin, Ulsan, 

Sydkorea 

  Cu 93,3 65 30% pH=8,6 

      Cd 2,8 2,5 11% Sand=36% 

Silt=60,8% 

Lera=3,2% 

Polettini et al, 2006 0,2M 48h Zn 3723 1377 63% Vattenhalt=66,7% 

Lokal   Pb 886,2 212 76% TOC= 2,7% 
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Mycket förorenad 

hamn, Italien 

  Cu 323 77,5 76% pH=7,84 

      Cd 30,7 10,75 65% Sand=28%   

Silt=63%      

Lera=7% 

Polettini et al, 2006 0,02M 48h Zn 3723 2382 36% Vattenhalt=66,7% 

Lokal   Pb 886,2 124 86% TOC= 2,7% 

Mycket förorenad 

hamn, Italien 

  Cu 323 219,6 32% pH=7,84 

      Cd 30,7 18,4 40% Sand=28%   

Silt=63%      

Lera=7% 

 

Tabell V - Sammanfattande tabell över extraktionsresultat av EDDS enligt faktorer som 

koncentration, tid samt sedimentskaraktärer. 

Studie Konc Tid Metall Metallhalt 

före (mg/kg 

TS) 

Metallhalt 

efter 

(mg/kg TS) 

Extraktion % Sedimentskaraktär 

EDDS 

Di palma 2011 0,1M 48h Zn * * * Vattenhalt=38,4% 

Lokal   Pb 2025 * 70% *** 

Högt belastad 

hamn, södra 

italien 

  Cu 1250 * 69-72% pH=6,6 

      Cd * * * Grus=5,39%    

Sand=43,43 %  

Silt=51,18%   

Polettini et al, 

2006 

0,2M 24h Zn 3723 1642 56% Vattenhalt=66,7% 

Lokal   Pb 886,2 265 70% TOC= 2,7% 

Mycket 

förorenad 

hamn, Italien 

  Cu 323 138,9 57% pH=7,84 

      Cd 30,7 9,8 68% Sand=28%   Silt=63%      

Lera=7% 

Polettini et al, 

2006 

0,02M 24h Zn 3723 1787 52% Vattenhalt=66,7% 

Lokal   Pb 886,2 327,8 63% TOC= 2,7% 

Mycket 

förorenad 

hamn, Italien 

  Cu 323 168 48% pH=7,84 

      Cd 30,7 10,1 67% Sand=28%   Silt=63%      

Lera=7% 

 

5.2 Biologisk extraktion 

Rörande biologiska extraktionsmetoder så hittades tre olika studier publicerade 2003, 

2006 och 2010 och studierna presenterar fem stycken extraktionsresultat. Resultatet av 

dessa presenteras i tabell VI. Bakterier som användes i studierna var Acidithiobacillus 

thiooxidans & Acidithiobacillus ferrooxidans samt blandade kulturer av dessa. Hur 

biologisk extraktionsmetod principiellt fungerar, se figur D. 
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Figur D- Schematisk bild över biologisk extraktionsmetod. 

 

 

 

Studien av Tsai et al. (2003) använde sediment från Ell-ren floden i Taiwan. Studien 

testade temperaturens inverkan på bakteriernas extraktionseffektivitet. Studien 

konkluderade att en levnadsmiljö på 25 grader Celsius var optimal och gav goda 

extraktionsresultat för Zn (97,2%), Pb (64,6%), Cu (96,1%), se tabell VI (Tsai et al., 

2003).  

 

En tysk studie av Seidel et al. (2006) studerade skillnaden på Acidithiobacillus 

ferrooxidans extraktionseffektivitet beroende på vilken typ av svavelsubstrat som 

tillsattes, tekniskt framställt svavel eller biologiskt svavel. Vid tillsats av det biologiska 

svavelsubstratet uppnåddes en god extraktion på Zn (85%), Pb (9%), Cu (69%), Cd 

(87%), se tabell VI (Seidel et al., 2006)  

 

I studien av Akinci & Guven. (2010) om biologisk extraktion prövas effekten av 

homogena bakteriekulturer mot mixade kulturer av Acidithiobacillus thiooxidans & 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Den högsta extraktionsgraden för Zn (87%), Pb (56%), 

Cu (76%) nåddes med en homogen kultur av Acidithiobacillus thiooxidans, följt av den 

mixade kulturen. Den homogena kulturen av Acidithiobacillus ferrooxidans var inte 

effektiv för extraktion av bly (5%), se tabell VI (Akinci & Guven., 2010) 

 

Tabell VI - Sammanfattande tabell över biologisk reningsmetods extraktionsresultat av 

olika bakterier enligt faktorer som koncentration, tid samt sedimentskaraktärer. 
Studie Bakterie Tid Metal

l 

Metallhal

t före 

(mg/kg 

TS) 

Metallha

lt efter 

(mg/kg 

TS) 

Extraktio

n % 

Sedimentskaraktär 

Biologisk extraktion 

  

Tsai et al. 2003 Acidithiobacil

lus 

thiooxidans & 

Acidithiobacil

lus 

ferrooxidans, 

25℃ 

  Zn 1241,

5 

34,5 97,2% Vattenhalt=44,6% 

Muddrade 

förorenade 

sediment 

Bacteria 

Digestion 
Separering 

fast/vätskeform 

Metallrik lösning 

Renat 

sediment  

Svavelsubstrat Energi 



  
 

 XIV 

Lokal   Pb 373,6 132,2 64,6% Organiskt 

m=2,92% 

Ell-Ren floden, 

Taiwan 

  Cu 1087,

9 

42,2 96,1%   

      Cd * * *   

Akinci & Guven. 

2010 

Acidithiobacil

lus 

thiooxidans  

  Zn 565 71 87% Vattenhalt=46,4% 

Lokal   Pb 141 62 56% Organiskt m=8,8% 

Izmir bukten, 

Egeiska havet, 

Turkiet 

  Cu 115 28 76%   

      Cd * * *   

Akinci & Guven. 

2010 

Acidithiobacil

lus 

ferrooxidans 

  Zn 565 81 86% Vattenhalt=46,4% 

Lokal   Pb 141 134 5% Organiskt m=8,8% 

Izmir bukten, 

Egeiska havet, 

Turkiet 

  Cu 115 66 43%   

      Cd * * *   

Akinci & Guven. 

2010 

Acidithiobacil

lus 

thiooxidans & 

Acidithiobacil

lus 

ferrooxidans 

  Zn 565 126 78% Vattenhalt=46,4% 

Lokal   Pb 141 69 51% Organiskt m=8,8% 

Izmir bukten, 

Egeiska havet, 

Turkiet 

  Cu 115 45 61%   

      Cd * * *   

Seidel et al. 2006 Acidithiobacil

lus 

ferrooxidans 

28 

dygn 

Zn 3130 476 85%   

Lokal   Pb 306 278 9% Glödförlust=18% 

Weisse Elster 

River, Saxen 

Tyskland 

  Cu 318 100 69%   

      Cd 39 5 87% Partikelstorlek=<5

mm  

 

 

5.3 Elektrokemisk extraktion 

Den elektrokemiska extraktionsmetoden fungerar som sådan att sedimentet packas i ett 

rör som omges av två elektroder på vardera sida. Extraktionsvätska tillförs även vald på 

vardera sida. När elektroderna kopplas på så kommer extraktionsvätskan vandra från 

ena sidan till den andra och kommer binda till sig och transportera metallerna ur 

sedimenten till ett avlopp, se figur E. 
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Figur E- Schematisk bild över elektrokemiska extraktionsmetoden. 

 

I studien av Song et al. (2015) testades extraktionseffekten med ett elektrokemiskt 

element där extraktionsvätskorna EDTA, EDDS, NTA samt citronsyra testades. 

Elementet hade under 21 dagar en spänning på 1 V cm-1. Högst avskiljningsgrad fanns i 

sedimenten från Tancarville i Frankrike vid tillsats av 0,1M EDTA i ordningen Pb 

(60%), Zn (34%), Cu (25%) och Cd (14%), se tabell VII. En viktig faktor för effekten i 

avskiljningen är pH då dess stabilitet och kelatbildande egenskaper förbättras under 

alkaliska förhållande. Studien visar att EDDS har något lägre avskiljningsgrad men att 

konkurrensen med andra huvudelement är mindre. EDDS är också nedbrytbar i till 

skillnad mot EDTA (Song et al., 2015). 

 

I studien av Falciglia et al. (2016) om elektrokemisk metod studerade extraktion av 

kvicksilver. Extraktionsvätskorna som studerades vad 0,1M EDTA samt MGDA (5%) 

och Tween 80. Majoriteten av Hg var bunden till karbonater och organiskt material i 

sedimenten. Elementet hade en spänning på 1.2 V cm-1. Avskiljningsgraden för EDTA 

var 15% samt 73% för MGDA och Tween 80, se tabell VII. En fördel enligt författarna 

är att MGDA är effektiv samt att den är nedbrytbar till skillnad mot EDTA (Falciglia et 

al., 2016). 

 

Tabell VII – Sammanfattande tabell över elektrokemisk reningsmetoders 

extraktionsresultat enligt faktorer som koncentration, tid samt sedimentskaraktärer. 

Studie Konc Tid Metall Metallhalt 

före 

(mg/kg TS) 

Metallhalt 

efter 

(mg/kg 

TS) 

Extrak

tion % 

Sedimentskaraktär 

Elektrokemisk extraktion 

Song et al, 2015 0,1 M 

EDTA 

21 

dag

ar 

Zn 222,8 147 34%   

Lokal   Pb 63,93 25,5 60% Org. kol=11,59% 

Tancarville, 

Haute-

Normandie, 

France 

  Cu 63,97 48 25% pH=8,4 

      Cd 4,6 3,9 14% Sand=7,5 %           

Silt=86,2%          

Lera=6,3% 

Muddrade 

förorenade 

sediment 

Extraktionsvätska 

Elektriskt 

element 
Separering  

Hg-rik lösning 

Renat 

sediment  

Energi 
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Song et al, 2015 0,1 M 

EDDS 

  Zn 222,8 164,8 26%   

Lokal   Pb 63,93 44,7 30%   

Tancarville, 

Haute-

Normandie, 

France 

  Cu 63,97 31,3 51% pH=8,4 

      Cd 4,6 3,2 31% Sand=7,5 %           

Silt=86,2%          

Lera=6,3% 

Song et al, 2015 0,1 M 

NTA 

  Zn 222,8 189 15%   

Lokal   Pb 63,93 62 3%   

Tancarville, 

Haute-

Normandie, 

France 

  Cu 63,97 42 34% pH=8,4 

      Cd 4,6 2,8 38% Sand=7,5 %           

Silt=86,2%          

Lera=6,3% 

Song et al, 2015 0,1 M 

Citron-

syra 

  Zn 222,8 200 10%   

Lokal   Pb 63,93 67 -5%   

Tancarville, 

Haute-

Normandie, 

France 

  Cu 63,97 48 25% pH=8,4 

      Cd 4,6 2,8 40% Sand=7,5 %           

Silt=86,2%          

Lera=6,3% 

Falciglia et al, 

2016 

MGDA5 

&  

Tween 

80 

120

h 

Hg 28,2 7,7 73% Vattenhalt=40,2% 

Lokal       Organiskt M=7,6% 

Augustabukten, Sicilien      pH=8,1 

              Sand=8,0%  

Silt=88,2% Lera=3,8% 

Falciglia et al, 

2016 

EDTA 

0,1M 

120

h 

Hg 28,2 24,1 15% Vattenhalt=40,2% 

Lokal       Organiskt M=7,6% 

Augustabukten, Sicilien      pH=8,1 

              Sand=8,0%  

Silt=88,2% Lera=3,8% 

 

5.4 Termisk extraktion 

Den studerade termiska metoden använder sig av mikrovågor för att förånga 

kvicksilvret som finns inom sedimenten. Även en extraktionsvätska tillsätts för att 

mobilisera kvicksilvret.  
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Fig F- Schematisk bild över termisk extraktionsmetod. 

 

En nyligen publicerad studie av Falciglia et al. (2017) fanns rörande termisk extraktion i 

form av mikrovågor tillsammans med citronsyra som tillsats, se tabell VIII. Den 

tillförda effekten var 1kW och genererade en temperatur på ca 270 grader. Vid tillsats 

av citronsyra så uppnåddes en avskiljning på 99% efter 5 minuter, då citronsyra har en 

god förmåga att lösa upp kalciumkarbonat som kvicksilver ofta är bundet till (Falciglia 

et al., 2017).  

 

Tabell VIII - Sammanfattande tabell över den termiska reningsmetodens 

extraktionsresultat enligt faktorer som koncentration, tid samt sedimentskaraktärer. 

Studie Konc Tid Metall Metallhalt 

före (mg/kg 

TS) 

Metallhalt 

efter 

(mg/kg 

TS) 

Extraktion 

% 

Sedimentskarak

tär 

Termisk extraktion 

Falciglia et al, 

2017 

Citronsyra 

0,2M 

60 

min 

Hg 43,2 0,43 99% Vattenhalt=42,2

% 

Lokal mikrovågor      Organiskt 

M=7,4% 

Augustabukten, Sicilien      pH=8,1 

           Silt=>88% 

 

6 Diskussion 

Precis som Vostokarkiven från Antarktis kan avslöja historiska koldioxidhalter i 

atmosfären, kan laminerade akvatiska sediments metallhalter avslöja historiska utsläpp 

av metaller till våra vattendrag (Goldberg et al., 2012). 

 

Då metaller i sin naturliga form ofta ligger stabilt inom sedimenten med en minimal risk 

för spridning (under förutsättningen att ingen större yttre påverkan föreligger, såsom 

intensiv båttrafik) måste sedimenten vara kraftigt förorenade för att den ekologiska 

risken ska vara så pass stor att en stor ekonomisk insats är berättigad. Åtgärden kan 

dock användas för kraftigt förorenade sediment. Muddringsteknikerna är många och tas 

inte upp i detta arbete, men under själva muddringsprocessen finns risker för vidare 

Muddrade 

förorenade 

sediment 

Extraktionsvätska 

Element 
Separering 

fast/vätskeform 

Hg-rik gas 

Renat 

sediment  

Mikrovågor 



  
 

 XVIII 

spridning av de förorenade sedimenten. Innan sådana insatser kan införas krävs det 

mycket förarbete och undersökningar. Föroreningshalten är av fundamental vikt, både 

ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart 

att behandla sedimenten med någon av tidigare nämnda tekniker krävs en mycket hög 

föroreningshalt. Ett indirekt problem med ”urban mining” och metaller från sekundära 

källor såsom bottensediment är att den primära brytningen ur berggrunden är billig. 

Trots detta har det blivit relativt vanligt idag att bottensediment muddras från sjöar och 

andra vattendrag. Den kostnaden är försvarbar mot den ekologiska vinsten, men i 

nuläget inte för vidare behandlingsmetod än deponering.  

 

6.1 Kemisk extraktion 

Det extraktionsmetoden vill uppnå är att extrahera sådana metaller som är oönskade i 

sedimenten och finns i föroreningshalter, i denna studie Zn, Pb, Cd samt Cu. Då de 

kemiska extraktionsvätskorna i regel inte är selektiva för vilka metaller som ska 

extraheras så kommer dessa också urlaka andra metaller såsom Fe, Mn, Mg och Ca som 

egentligen vore önskvärt att ha kvar i sedimenten, gärna i sådana halter som matchar 

naturvårdsverkets jämförvärden. Den extraktionsmetod av kemisk typ som visade upp 

selektiva egenskaper var EDDS enligt Polettini et al. (2006), vilket utgör en stor fördel.  

 

Det är tydligt att sedimentens karaktär och egenskaper såsom pH, partikelstorlek samt 

kemisk sammansättning spelar en stor roll på vilket extraktionsresultat som kommer nås 

vilket visas tydligt i studien av Yoo et al. (2006). Då vissa extraktionsmetoder såsom 

HNO3 och HCl som extraktionsvätska ökade metallhalterna i vissa lokalers sediment 

och gjorde metallerna mer biotillgängliga tyder på att dessa metoder är högst olämpliga 

att applicera på dessa. När det finns en hög andel karbonater och organiskt material i 

sedimenten under extraktionsfasen så kommer dessa att konkurrera med andra metaller 

som finns i sedimenten, både önskvärda och icke önskvärda metaller. Den stora risken 

med kemisk extraktion är att metallerna ska bli mer lättillgängliga för yttre påverkan då 

extraktionsvätskorna flyttar metallerna mellan olika bindningsfraktioner vilket gör att 

tidigare helt otillgängliga metallhalter nu blir tillgängliga. Detta märks extra tydligt i 

studien av Yoo et al. (2006) rörande HNO3 och HCl i lokalen Namhang samt vid 

Haengambukten men också med extraktionsvätskan EDTA i Haengambukten. Här 

passade inte dessa extraktionsvätskorna alls utan ”höjde” de detekterbara metallhalterna. 

 

EDTA är en mycket effektiv kelatbildare och har visat goda extraktionsresultat men att 

den också angriper tidigare nämnda oönskade metaller, detta skulle kunna leda till att 

sedimenten helt utarmas under behandlingen. EDTA är också mycket svårnedbrytbar i 

naturen vilket utgör en stor nackdel, speciellt i en större skala då halterna av EDTA i 

sedimenten kan bli mycket stora. EDDS som är ett derivat till EDTA har en mycket 

kortare nedbrytningshastighet. Enligt studierna så visar också EDDS en större 

selektivitet för önskade metaller i extraktionsfasen. Studien som genomfördes av Deng 

et al. (2016) visade att metallhalten ökade i den utbytbara fraktionen efter tvätt med 

EDTA, däremot extraherade EDTA metaller ur de andra fraktionerna (karbonat, Fe-Mn, 

oxider, organiskt material, mineral). EDTA ändrade alltså metallernas mobilitet. EDTA 
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är dessutom en mycket dyr tillsats, men som studien av Deng et al. (2016) visar kan 

EDTA recirkuleras och återanvändas vilket skulle kunna vara mycket kostnadseffektivt.  

 

6.2 Biologisk extraktion 

Den biologiska behandlingen är den metod som antas vara den billiga för rening av 

bottensediment i jämförelse med de andra metoderna. Nackdelen är att behandlingstiden 

är lång, mycket längre än andra tekniker. Perioder på 30 dagar är vanligt enligt Seidel et 

al. (2006). Enligt studiernas resultat så återfinns den effektivaste extraktionsgraden vid 

25 grader med bakterien Thiooxidans. Det biologiska svavelsubstratet som tillsattes 

under reningen kom från avloppsreningsverk vilket också är effektivt ur 

resurshänseende. Den biologiska reningsmetoden är också positiv då inga 

extraktionsvätskor behöver tillsättas. En stor brist vid utvärdering av den biologiska 

metoden av tidigare presenterade bakteriefloror är att resultat rörande kadmium inte 

presenteras.  

 

6.3 Elektrokemisk extraktion 

Elektrokemisk extraktion resulterade inte i särskilt höga avskiljningshalter för någon 

metall. Högsta extraktionsgraden som uppmättes var med EDTA som extraktionsvätska 

då 60% av blyinnehållet kunde extraheras (Song et al., 2015). Det är intressant att högre 

avskiljningsgrader har uppmätts med enbart kemiska extraktion med EDTA än för den 

kombinerade metoden. Detta tyder på att det elektriska steget är onödigt och fungerar 

utan det steget. En fördel med denna metoden är dock att den också fungerar bra på 

kvicksilver men tekniken antas också vara mycket dyr att tillämpa i stor skala.  

 

6.4 Termisk extraktion 

Den termiska extraktionsmetoden visade sig vara mycket effektivt för Hg, en 

avskiljning på 99% uppnåddes inom 7 minuter vid tillsats av citronsyra. Studien ger 

ingen exakt prisbild men metoden anses som mycket dyr i fullskalig drift. Återigen 

behöver man vikta den ekologiska vinsten mot den ekonomiska kostnaden. Metallen 

kvicksilver är inte heller en sådan som har något större industriellt värde då 

användningen av kvicksilver idag är begränsad. Metoden bör anses som optimal för 

sådana sediment som är kraftigt förorenade avseende kvicksilver.  

 

6.5 Avvägning av extraktionsmetoderna 

Om en extraktionsmetod ska kunna appliceras på ett sediment så finns det ett flertal 

olika faktorer som metoden behöver uppfylla för att kunna anses som rimlig och 

intressant. Dessa faktorer är sådana som: 

- Vara effektiv på många metaller som man vill extrahera 

- Ha få processteg 

- Ha en kort processtid 

- Vara kostnadseffektiv 

- Inte ge upphov till några andra negativa påverkningar 

- Sedimenten behöver vara kraftigt förorenade 
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Enligt studiens resultat så uppfyller inte någon av metoderna alla dessa faktorer. Den 

kemiska metoden är intressant då den är effektiv för flertalet metaller, har få processteg 

och kort processtid men den anses vara dyr och kunna ge upphov till andra negativa 

påverkningar. Den biologiska metoden anses vara effektiv för flertalet metaller, ha få 

processteg, vara kostnadseffektiv samt inte ge några andra negativa påverkningar. 

Däremot är processtiden mycket lång. Den elektrokemiska metoden visar inga effektiva 

extraktionshalter för Zn, Pb, Cd eller Cu, har flera processteg, en lång processtid, anses 

vara dyr och kan ge negativa påverkningar på sedimenten. En fördel är dock att 

metoden avskiljer Hg effektivt. Den termiska metoden har nackdelen att den inte är 

effektiv för många metaller, har flera processteg, anses vara dyr, kan ge upphov till 

andra negativa påverkningar men med den stora fördelen att processtiden är mycket kort 

samt extremt effektiv för extraktion av Hg.  

 

Generellt kan också sägas att det finns en problematik med flertalet studier som 

presenterar sina resultat enbart i tabellform vilket gör att det ibland varit svårt att dra 

tydliga slutsatser på avskiljningsgraderna. Alla studier angav inte heller samma 

karaktärsparametrar, exempelvis mäter en studie glödförlust (%) medan andra mäter i 

halten organiskt material (%). 

 

6.6 Praktiska & lokala tillämpningar 

Studien har kunnat finna effektiva reningsmetoder för akvatiska sediment. Även om ett 

sediment innehåller föroreningshalter av metaller så betyder det inte att de är lämpliga i 

termer avextraktion av metallerna. I Kalmar län finns det idag två stycken vattenmiljöer 

som muddras eller ska muddras. Dessa är Oskarshamns hamn samt Malmfjärden i 

Kalmar. Malmfjärden är en fjärd i Kalmar stad som innehåller måttliga till höga halter 

metaller. I denna lokal skulle antagligen kemisk rening eller den termiska metoden inte 

vara ekonomiskt berättigade då metallhalterna bara är måttliga. Istället hade kanske en 

biologisk metod varit mer passande då denna metod antas vara billigare än de andra 

metoderna. Malmfjärden är inte heller särskilt stor vilket gör att möjligheterna för en 

längre behandlingstid inte vore något större problem. 

 

I Oskarshamns hamn är sedimenten mycket förorenade av metaller. I denna lokal hade 

kemisk extraktion kunnat vara intressant p.g.a. de höga föroreningshalterna. Detta 

skulle kunna resultera i ett mer ekonomiskt försvarbart sediment samt att man kan 

extrahera mycket olika metaller i rimliga mängder för att sedan återbruka. I Oskarshamn 

ska sedimenten muddras och innehåller ca 200 ton Pb, 3 ton Cd, 300 ton Cu, 500 kg Hg, 

och 600 ton Zn (Oskarshamns kommun, 2017). I hamnen ska totalt 500 000 m3 

sediment muddras. EDTA kostar 1284 Yen/ton sediment (Deng et al., 2017). Enligt 

Valuta.se. (2017) så är 1284 Yen värt ca 100 SEK. Enligt Petterson & Strömberg. 

(2007) så är det inte ovanligt att sedimenten väger 1 ton/m3. I en lokal som 

Oskarshamns hamn skulle detta innebära en ytterligare kostnad på 50 000 000 SEK på 

ett projekt vars budget redan är 500 000 000 SEK (Oskarshamns kommun., 2017). Det 

ska dock kommas ihåg att deponibudgeten ligger på ca 90 000 000 SEK vilket gör att 
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även om kostnaden för den kemiska extraktionen skulle fördubblas i ett verkligt 

scenario så behöver inte metoden vara särskilt mycket dyrare än deponin. 

 

7 Slutsats 

Av de studier som har undersökts har potentiella metoder för återtagande av metaller ur 

muddrade sediment funnits. Men på grund av metodernas olikhet gällande typ av 

metallextraktion, processteg, processtid så är de mer eller mindre effektiva och 

lämpliga. De undersökta metoderna är kemisk extraktion i form av HNO3, HCl, EDTA 

och EDDS. Bäst extraktionsresultat visar EDTA för metallerna Zn (76,1%), Cu 

(81,9%), Cd (70,8%) och Pb (88,5%). EDTA har de stora nackdelarna att den har en 

lång nedbrytningstid samt att den är toxisk och dyr. Detta leder till att EDDS är en mer 

intressant kelatbildare då den visat sig vara nästan lika effektiv som EDTA men att den 

då också är nedbrytbar vilket ger stora fördelar för sedimentsmassor som ska 

återanvändas. Den biologiska extraktionen är effektiv och billig men har i jämförelse en 

mycket lång processtid. Extraktion av kvicksilver visade sig den termiska extraktionen 

som använde mikrovågor tillsammans med citronsyra vara effektivast (99%), men är 

dyr. Sedimentens karaktär måste undersökas i varje lokal innan en lämplig metod kan 

finnas. Det går alltså inte att generalisera extraktionsgrader för någon metod. 
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