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Vätesulfi d (sumpgas) är en giftig gas 
som ofta förekommer i kloaker, fl yt-
gödsel- och septitankar, i lastrum med 
industrifi sk och andra syrefattiga 
miljöer. Den bildas typiskt vid nedbryt-

ning av svavelhaltiga proteiner eller när sulfatreduce-
rande bakterier omsätter oorganisk sulfi t eller sulfat. 
Den kan också förekomma i råolja och naturgas 
samt naturligtvis i biogas.

Vätesulfi d luktar starkt av ruttna ägg och lukt-
tröskeln är extremt låg, ned till några få ppb (parts 

per billion, miljarddelar). Gasen kan också bildas i 
munnen. Upp till 100 ppm (miljondelar) har upp-
mätts i dålig andedräkt. I tarmgaser från personer 
på normal diet har 18 ppm uppmätts [1].

I teorin ger den mycket låga lukttröskeln en tyd-
lig varningssignal. Men olyckligtvis bedövar höga 
koncentrationer av gasen (>100 ppm) luktsinnet.

MIN GAMLA KEMILÄRARE, den alltid muntre Jørgen 
Potts, roade studenterna med att det var bäst att 
blossa på en god cigarr vid arbete med svavelväte. 

Svavelväte stinker 
men dödar utan lukt
På en biogasanläggning utsattes åtskilliga personer för den giftiga gasen 
svavelväte/vätesulfi d. Få av de drabbade märkte den mycket markanta 
stanken av gasen. Det är inte ovanligt vid olyckor.

AV FRANK HUESS HEDLUND

Om cigarren plötsligt inte smakade bra längre så 
var det dags att ge sig iväg, menade han. Jag har 
inte hört någon annan föreslå den metoden och 
den är knappast auktoriserad.

Vätesulfi d är lättantändligt och brinner med 
en karakteristisk blå låga. Höga koncentrationer 
kan därför utgöra en explosionsrisk. Omedelbart 
dödande koncentrationer är dock långt, långt un-
der den nedre explosionsgränsen.

LUKTEN VARNAR SÄLLAN VID OLYCKOR. På en an-
läggning inträff ade ett pumphaveri som medför-
de en bristning på pumphuset. Stora mängder av 
en sulfi tinnehållande lösning rann ut i avloppet 
där den reagerade med en svagt sur vätska så att 
svavelväte bildades. Tolv personer blev allvarligt 
förgiftade och två dog. Av de tio överlevande hade 
bara två märkt lukten av ruttna ägg [2].

På en mexikansk naturgasbehandlingsan-
läggning avlägsnades H2S från naturgasen ge-
nom absorption i en lösing av monoetanolamin 
(MEA). Vid den efterföljande uppvärmingen avger 
MEA-lösningen H2S-gas med mycket hög renhet.

Den skickas vanligen till en Claus-anläggning 
där en tredjedel förbränns till SO2, som därefter 
reagerar med  H2S över en katalysator till rent 
svavel.

På den mexikanska anläggningen skickades 
emellertid gasen till fackling eftersom Claus-an-
läggningen inte var färdigbyggd. Men ett fel upp-
stod som släckte facklan som därefter släppte ut 
stora mängder ren  H2S. 22 personer omkom. Av 
de 47 personer som blev allvarligt förgiftade men 
överlevde hade bara en enda registrerat lukten av 
ruttna ägg [3].

 
EFTER SOVJETUNIONENS SAMMANBROTT har Kina 
övertagit rollen som storleverantör av spektaku-
lära olyckor. En blowout av vätesulfi dhållande 
naturgas från en brunn i gasfältet Chuandongbei 
i Sichuan 2003 tog livet av minst 200 människor. 
Det är förmodligen den värsta olyckan med H2S 
hittills.

Folk som vill hjälpa till kommer själva till ska-
da. I slutet av 00-talet utfördes många självmord 
i Japan med H2S-förgiftning. Via internet kunde 
man få beskrivning på hur populära badsalt kun-
de blandas med vanlig hushållskemikalier. Det 
medförde en våldsam ökning av antalet självmord 
med metoden. Off ren kunde sällan räddas till 
livet och det var fl era tillfällen då tillskyndande 

familjemedlemmar och räddningsmanskap också 
blev svårt förgiftade och i vissa fall till och med 
omkom [4].

Två fi skare omkom i lastrummet på sin båt i 
augusti 2014 på Strandby Havn  i Nordjylland 
när de skulle lasta av industrifi sk.

En besättningsman som sprang ned i lastrum-
met för att hjälpa till blev svårt hjärnskadad. En 
ambulanspersonal som tittade ned i lastrummet 
och utsattes för ånga fi ck kort därefter en blod-
propp i hjärnan [5].

Det har också inträff at allvarliga förgiftnings-
fall i fl ytgödseltankar.
SYMPTOM. Vätesulfi d har moderat löslighet i 
vatten. Förgiftningssymptomen omfattar slem-
hinneirritation, ögonirritation, hosta och an-
strängd andning. Systemiska eff ekter som illamå-
ende, kräkningar och yrsel, förekommer också. 
Dödsfall är vanligt p g a andningsförlamning.

Den engelska Wikipedia-artikeln ger en ut-
märkt översikt av eff ekten vid typiska koncentra-
tioner:

• några få ppb – lukttröskel
• 20 ppm – ögonirritation
• 100-150 ppm – förlamning av luktsinnet
• 500-1000 ppm – andningsförlamning
•  >1000 ppm – kollaps (knockdown) efter 

en eller två andetag

TOXIKOLOGI. Vätesulfi d/svavelväte (eller vid fysio-
logiskt pH, dissocierad till jonen HS–II) produ-
ceras bland annat i lever, njurar och hjärta vid 
metabolisering av cystein  [1] och är dessutom 
en signalmolekyl på cellnivå [5]. Det fi nns därför 
naturliga enzymsystem som ska reglera koncen-
trationen. Giftverkan tror man uppstår vid över-
belastning av det systemet.

På cellnivå jämförs giftverkan ofta med cyanids, 
som inhiberar enzymkomplexet Cytokrom c-
oxidas, det sista steget i mitokondriernas elek-
trontransportkedja, som donerar elektroner till 
syre och reducerar det till vatten. Blockering av 
detta steg förhindrar aerob respiration och leder 
till celldöd som vid syrebrist.

EPILOG. Inlägget är ett frivilligt arbete och jag 
uttalar mig som privatperson, inte på mina 
arbetsgivares eller någon annans vägnar.

E-MAIL: Frank Huess Hedlund: fhhe@cowi.com
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H2S kan inhibera enzym-
komplexet  Cytokrom 
c-oxidas i cellmembranet, 
här inbäddat i det inre 
membranet av en mito-
kondrie, matrix nederst. 
Mitokondrier fi nns i cell-
vätskan och producerar 
ATP under syreåtgång. 
De små bakterieliknande 
strukturerna omsluts av 
ett yttre membran. Inn-
anför det inre membranet 
har mitokondrien eget 
DNA och en egen matrix.

I cellvätskan oxideras 
glukos till pyrovat som 
diff underar genom porer 
i mitokondriens yttre 
membran och transpor-
teras aktivt genom 
innermembranen till 
matrix där det omsätts i 
citronsyracykeln. En rad 
enzymkomplex inbäd-
dade i innermembranen 
utgör elektrontransport-
kedjan.

Det sista steget i kedjan 
är Cytokrom c-oxidas 
som innehåller hemgrup-
per och donerar elek-
troner till syre. En rad 
giftiga ämnen som cy-
anid, sulfi d och azid kan 
inhibera detta järninne-
hållande enzymkomplex 
varvid cellen inte kan 
framställa ATP vid aerob 
respiration.
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