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Förord 
Jag vill tacka Assa Industri AB och där särskilt driftledare Jarmo Lillsjö och personalen vid den 
dekorativa linen. Utan er hjälp hade det inte varit möjligt att genomföra examensarbetet. 
Dessutom vill jag tacka min handledare och examinator på KTH, Per Olof Persson, för gott 
samarbete under rapportens framväxande. 
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Abstract 
This masters thesis project has been carried out in cooperation with Assa Industri AB at the 
department of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm.  
The aim of the project was to study internal process methods which Assa Industri AB could 
implement in their decorative plating line to reduce rinse water consumption and discharge of 
copper, nickel and zinc.  
 
As a part of the masters thesis project a literature study has taken place. The study illustrates that 
the plating industry of to day is very complex and it also explains the differences and equalities 
between different plating operations. It is also shown in the literature study that both ion 
exchanging, evaporation, reverse osmosis and electrolytic water treatment is possible methods for 
reducing rinse water consumption and discharge of metals in the plating industry. Reverse 
osmosis and electrolytic water treatment are however not recommended to implement at Assa 
Industi AB due to the concentration of metals in the rinse water. The metal concentration is to 
high to maintain economic operation with reverse osmosis and the metal concentration is to low 
to maintain economic operation with electrolytic water treatment.  
However reverse osmosis occurred to be a feasible method for increasing the quality of the 
incoming rinse water. The literature study also showed that a number of quite simple methods 
can be used to reduce rinse water consumption and discharge of metals. Interesting methods are 
for example continuously measurement of rinse water flow, multi-stage rinsing, spray rinsing, 
drain boards and flow control system for rinse water. 
 
 Measurements of metal concentration and rinse water flow which has taken place in the 
decorative line at Assa Industri AB will work as a base for further calculations and proposed 
measures. On the basis of the measurements the conclusion was drawn that only a few of the 
rinse water stages gave rise to almost all discharges of metals. This conclusion made it possible to 
focus on the rinse water stages there different measures would give maximum effect. The 
measurements also showed that rinse water stages with the largest flow did not necessary gave 
rise to the largest amount of discharged metals. Finally the measurements showed that the 
discharge of zinc from the decorative line was small. This results in that no measures will be 
carried out to decrease the discharge of zinc.     
 
The results of the calculations show that it would be possible to implement different methods to 
reduce rinse water consumption and discharge of metals at Assa Industri AB. During the 
calculations has not only technical issues been taken in account but also economic issues.  
 
Whit information from the literature study, the measurements and the calculations as a base is 
Assa Industri AB recommended to invest in evaporators for three different rinse water stages to 
reduce the rinse water consumption and the discharge of copper and nickel. Further on it is 
recommended that Assa Industri AB installs a pump to pump back rinse water with copper 
content from a recovery rinse tank to the previous cyanic copper plating bath. Assa Industri AB 
is also recommended to carry out experiments with drain boards. Finally Assa Industry is 
recommended to invest in a system for controlling of the rinse water flow.
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Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts vid Industriellt miljöskydd, institutionen för Kemiteknik, vid 
KTH i samarbete med Assa Industri AB. Målet med projektet var att studera processinterna 
åtgärder vilka Assa Industri AB skulle kunna tillämpa på sin dekorativa ytbehandlingsline för att 
reducera sköljvattenförbrukningen samt utsläppen av koppar, nickel och zink. 
 
Den i examensarbetet genomförda litteraturstudien ger en bild av ytbehandlingsindustrin av idag 
samt vilka olika enhetsoperationer som döljer sig under samlingsbegreppet ytbehandling.   
Vidare visar litteraturstudien att både jonbyte, indunstning, omvänd osmos och elektrolytisk 
vattenrening skulle kunna tillämpas för att minska vattenförbrukningen och utsläppen av metaller 
i ytbehandlingsindustrin. Dock avråds från tillämpning av de två senare i Assa Industris specifika 
fall på grund av den uppmätta metallhalten i sköljvattnet. Halten är för låg för en ekonomiskt 
försvarbar tillämpning av elektrolys och för hög för en ekonomiskt försvarbar tillämpning av 
omvänd osmos. Däremot skulle omvänd osmos kunna vara en lämplig metod för att höja 
kvalitén på ingående vatten. Litteraturstudien visade också att ett flertal enklare åtgärder kan 
tillämpas för att minska vattenförbrukningen och utsläppen av metaller. Bland dessa kan särskilt 
nämnas dropplåtar, kontinuerlig flödesmätning och flödesstyrning av sköljvatten, utökning av 
antalet doppsköljsteg och sprutsköljning.   
 
Genomförda halt- och flödesmätningar i den dekorativa linen hos Assa Industri AB utgör 
grunden till vidare beräkningar och åtgärdsförslag. Utifrån mätningarna kunde slutsatsen dras att 
endast ett fåtal av sköljstegen gav upphov till nästan hela den årliga utsläppta mängden metall. 
Detta konstaterande gjorde att utredningen av möjliga åtgärder för minskning av 
vattenförbrukning och minskning av metallutsläpp kunde koncentreras till de sköljsteg där störst 
effekt kunde uppnås. Dessutom visade mätningarna att det inte var sköljbaden med det största 
flödet som hade den största årliga mängden av utsläppt metall. Mätningarna visade också att 
utsläppen av zink var små i den dekorativa linen. Detta gör att inga åtgärder utreds för sköljsteg 
med endast zink i sköljvattnet.  
 
Beräkningar grundade på litteraturstudien och mätningarna visade att ett flertal metoder kan 
tillämpas för att reducera vattenförbrukningen och utsläppen av metaller. I beräkningarna vägdes 
både tekniska och ekonomiska aspekter in för att kunna visa vilka lösningar som uppfyller kraven 
om reducerad vattenförbrukning och reducerade metallutsläpp men som ändå skulle vara 
ekonomiskt rimliga. 
 
Med litteraturstudien, mätningarna och beräkningarna till grund rekommenderas Assa Industri 
AB att investera i indunstare för tre olika sköljsteg för att minska utsläppen av koppar och nickel 
samt minska sköljvattenförbrukningen. Vidare rekommenderas att en pump monteras i 
sparsköljen efter cyankopparprocessbadet för att kunna återföra metaller och kemikalier från 
sparsköljen till processbadet. Dessutom föreslås att försök med dropplåtar genomförs. Utöver 
dessa åtgärder rekommenderas en investering i åtgärder för styrning av sköljvattenflödet. I första 
steget rekommenderas att flödesmätare installeras för alla ingående sköljvattenströmmar och på 
sikt föreslås även att ett system för flödesstyrning med ledningsförmågemätare eller tidsstyrning 
införskaffas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Assa Industri AB tillverkar ett stort antal olika typer av lås och tillhörande handtag, täckplåtar och 
gångjärn med mera. En viktig del i denna produktionskedja är ytbehandlingen av produkterna för 
att ge dem korrosionsskydd och en tilltalande yttre finish. Ytbehandlingsverksamheten bedrivs i 
fyra olika produktionsliner vid fabriken i Eskilstuna. Dessa liner är följande, trumlinen för 
ytbehandling av till exempel skruvar och muttrar, stora zinklinen för förzinkning av både 
hänggods och trumgods, nya zinklinen den modernaste linen med möjlighet till ytbehandling av 
hänggods och mindre trumgods och slutligen den dekorativa linen där hänggods så som till 
exempel dörrhandtag och låsdelar ytbehandlas.  
Vid ytbehandling uppstår stora mängder metallhaltigt avloppsvatten vilket Assa Industri idag 
behandlar med konventionell rening i ett eget reningsverk. Förväntat hårdare krav från 
myndigheterna vad gäller utsläpp av metaller och förbrukning av vatten gör dock att Assa 
Industri är tvungna att hitta nya lösningar och istället för att endast satsa på extern rening också 
se över möjliga interna åtgärder. Efter kontakt mellan Per Olof Persson på Industriellt 
miljöskydd, KTH och Jarmo Lillsjö Assa Industri AB framtogs ett förslag på examensarbete 
vilket skulle kunna hjälpa Assa Industri AB att hitta möjliga interna åtgärder för att minska sin 
vattenförbrukning och sina utsläpp av metaller. Resultatet av detta examensarbete pressenteras i 
denna rapport.  

1.2 Målformulering 

Projektets mål är att minska vattenförbrukningen samt i första hand mängden koppar, i andra 
hand mängden nickel och i tredje hand mängden zink i utgående vatten till reningsverket vid 
ASSA Industris ytbehandlingsanläggning i Eskilstuna.  

1.3 Avgränsningar 

För att nå projektets mål kommer fokus att läggs på att hitta åtgärder vid den dekorativa linen. 
Detta eftersom denna line är äldst och det är här det finns störst möjlighet att göra miljömässiga 
förbättringar vilka samtidigt är ekonomiskt försvarbara.   

1.4 Metoder 

För att uppnå målet med projektet kommer praktiskt arbete i form av mätningar att genomföras. 
Dessutom kommer litteraturstudier och beräkningar att genomföras.  
 
Kartläggning 
Badplaceringen och rördragningen mellan de olika sköljbaden i den dekorativalinen skall 
kartläggas för att ett korrekt processchema skall kunna uppritas. 
 
Mätningar 
Flödesmätning för sköljbaden i den dekorativa linen skall genomföras vid minst sex olika tillfällen 
för att kunna utreda om flödena är stabila. Upptäcks stora variationer utökas antalet mätningar 
för att säkerställa att slutsatser dragna utifrån uppmätta flöden blir korrekta.   
 
Flödesmätning in i utjämningstankarna innan reningsverket skall genomföras vid två tillfällen. 
Detta för att fastställa totalflödet genom anläggningen. 
 
Flödesmätning för alla sköljbad i anläggningen skall genomföras vid två tillfällen. Dessa 
mätningar genomförs vid samma tillfälle som mätningarna i utjämningstankarna. 
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Mätning av koppar-, nickel- och zinkhalten i sköljbaden i den dekorativa linen skall genomföras 
vid minst fem olika tillfällen. Om stora svängningar i halten uppmäts utökas antalet mätningar för 
att säkerställa att dragna slutsatser utifrån uppmätta metallhalter blir korrekta. 
 
Datainsamling 
Insamling av data från tidigare genomförda undersökningar och mätningar. 
 
Beräkningar 
Teoretiska beräkningar av haltförändringar och vattenflöden i olika sköljbad skall genomföras för 
att kunna studera effekter av jonbyte, indunstning, omvänd osmos, elektrolytisk vattenrening, 
olika sköljtekniker och utdragsminskningar. 
Dessutom skall investeringskalkyler med nuvärdesmetoden genomföras för föreslagna lösningar. 
 
Litteraturstudier 
Beskrivning av olika typer av ytbehandling och däri ingående operationer. 
Utredning av möjligheter till jonbyte, indunstning, omvänd osmos och elektrolytisk rening av 
sköljvatten. 
Utredning av olika sköljtekniker. 
Utredning av vattenbesparande och metallbesparande åtgärder. 
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2 Litteraturstudie  

2.1 Ytbehandling  

I detta delkapitel beskrivs några av de vanligast förekommande enhetsoperationerna vilka är 
förknippade med elektrolytisk och kemisk ytbehandling. Både för- och efterbehandling samt 
själva förfarandet vid metallpläteringen beskrivs. Dessutom beskrivs ytbehandlingens historia 
kort. 

2.1.1 Historia 
Arkeologiska fynd utanför Bagdad tyder på att elektrolytisk ytbehandling tillämpades redan för 
över 2000 år sedan. Dessutom har fynd gjorts vid utgrävningar av pyramiderna vilka också tyder 
på att egypterna använde sig av elektrolytisk förgyllning. I Norden tog utvecklingen fart på allvar i 
början av 1800-talet med bland annat kemisten Jöns Jacob Berzelius i spetsen. Till en början 
handlade en stor del av utvecklingen om att hitta bättre strömförsörjning, fram till ca 1880 var 
galvaniska element den enda tillgängliga strömkällan. Efter detta kom dynamomaskinen vilken 
revolutionerade strömförsörjningen. Samtidigt med utvecklingen av strömförsörjningen gick 
utvecklingen av processbaden framåt och dessutom förbättrades förbehandlingen av godset. 
Denna utveckling fortsätter än idag. [1] 

2.1.2 Förbehandling  
Förbehandling är en grupp enhetsoperationer vilka alla syftar till att förbereda godset för att bästa 
möjliga resultat skall uppnås vid metallpläteringen. Förbehandlingen kan vara både kemisk, till 
exempel betning med syra, eller fysikalisk, till exempel slipning. 
 
Slipning  
Slipning genomförs för att till exempel utjämna svetsfogar, avlägsna grader från tidigare 
operationer och underlätta eventuell polering. Slipningen innebär att godset behandlas med fast 
bundna slipmedel. Dessa kan exempelvis vara bundna på en skiva eller ett band. Vanliga 
slipmedel är kiselkarbid och aluminiumoxid (korund). [1] 
  
Polering 
Polering är en operation där godset behandlas med löst bundna polermedel så som vaxer eller 
flytande polermedel. Poleringen sker med hjälp av en snurrande skiva av olika hårdhetsgrad. 
Typiska skivmaterial är sisal, väv eller veckad impregnerad skiva. Polering innefattar 
operationerna borstning, putsning och glänsning. 
Borstning är operationen vilken genomförs efter att slipning skett för att ge godset en ännu 
slätare yta. Glänsning kommer efter putsning och innebär att ett finare polermedel används. Både 
glänsning och putsning tillämpas främst på icke järnmetaller. Operationerna vilka innefattas av 
polering kan vara förbehandling innan metallbeläggning men ofta genomförs putsning och 
glänsning på redan metallbelagt gods för att uppnå den önskade slutfinishen. [1] 
 
Kratsning 
Kratsning innebär att godset behandlas med en roterande stål- eller mässingsborste av olika 
hårdhet. Kratsning kan användas både till förbehandling, till exempel gradning, och till 
efterbehandling för att ge godset, till exempel antiktutseende. [1] 
 
Blästring 
Blästring kan vara ett alternativ till andra förbehandlingsmetoder, där betning och trumling kan 
nämnas bland andra, och innebär att små partiklar sprutas mot en yta med hjälp av tryckluft eller 
vatten. Ytan blir ren och slät av blästringen. Olika typer av blästring kan genomföras, till exempel 
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fristråleblästring, blästring i skåp och blästring med integrerat utsug. Några exempel på vanliga 
blästermedel är olevinsand, gjutjärnsand, nötskal och stålsand. [1] 
 
Trumling 
Trumling innebär att godset snurras eller skakas i någon form av trumma. Detta kan ske torrt 
eller vått och med tillsats av kemikalier. Dessutom tillsätts ofta chips för att öka den slipande 
effekten. Chipsen vilka används kan bestå av olika material till exempel lövträ eller syntetisk 
aluminiumoxid (alundum). Dessa kan också ha väldigt skiftande form alltifrån olikformade 
stjärnor till trianglar och kulor. Några exempel på vad trumling kan användas till är slipning, 
rengöring och avgradning. [1] 
  
Avfettning 
Det finns två olika huvudtyper av avfettning, vattenbaserad avfettning eller 
lösningsmedelsbaserad avfettning. Tidigare var den vanligaste typen av avfettning 
lösningsmedelsbaserad men efter 1995, när lagkraven skärptes, har den vattenbaserade blivit allt 
vanligare. Problemet med den vattenbaserade avfettningen är dock att det finns många fler 
varianter att välja mellan och därmed svårare att välja rätt. De lösningsmedelsbaserade 
avfettningsbaden består ofta av klorerade kolväten till exempel tri. De vattenbaserade 
avfettningsbaden har däremot en mycket komplexare sammansättning. En huvudbeståndsdel är 
någon form av bas till exempel kaliumhydroxid, dessutom ingår ofta någon form av fosfat. 
Utöver detta ingår komplexbildare, här kan till exempel natriumglukonat nämnas. Slutligen ingår 
även tensider vilka egentligen är den viktigaste beståndsdelen för att få en väl fungerande 
avfettning. För att avlägsna olja och fett från ett vattenbaserat avfettningsbad kan en 
bakteriekultur (så kallad biologiskavfettning) eller ultrafiltrering användas. [1] 
 
Betning/dekapering  
Betning och dekapering, vilket är en mildare form av betning, innebär enkelt uttryckt att godset 
doppas i en syra alternativt alkalie för att avlägsna synlig och osynlig smuts från ytan, däribland 
främst olika metalloxider. Dekaperingen kan också fungera likt en ytaktivering innan elektrolytisk 
ytbehandling. Detta för att ge godsets yta rätt pH.  
 
Olika syror och blandningar av syror och baser kan användas för betningen/dekaperingen 
beroende på hur förorenat godset är och vilken typ av föroreningar det är. Vanliga syror och 
baser är saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fluorvätesyra och natriumhydroxid. Dessutom kan olika 
typer av organiska glansgivare blandas i bet-/dekaperingsbadet. Valet av syra/bas och även 
arbetstemperatur påverkas inte endast av föroreningens art utan även av godsmaterialet.  
 
Utöver vanlig icke oxiderande betning och oxiderande betning kan även elektrolytisk betning 
tillämpas. Den största skillnaden mellan oxiderande och icke oxiderande betning är att den 
oxiderande betningen kan angripa godsmaterialet och inte bara föroreningarna, detta händer ej i 
icke oxiderande betning. I oxiderande betning används högkoncentrerade syror till skillnad mot 
icke oxiderande där kraftigt utspädda syror använd. Vid elektrolytisk betning kan till exempel 
högkoncentrerad saltsyra eller svavelsyra användas. Men den stora fördelen med denna typ av 
betning är att även andra typer av bad kan användas, både neutrala och basiska. Här kan till 
exempel natriumhydroxid och natriumklorid nämnas. [1] 

2.1.3 Ytomvandling 
Ytomvandling används för att skapa ett korrosionsskydd innan till exempel lackering på metaller 
genomförs, detta använder sig bilindustrin mycket av. Ytomvandlingen kan också användas till 
underlag för rostskyddsoljor och smörjmedel. Det finns olika typer av ytomvandling till exempel 
fosfatering och kromatering. Vanligast är fosfatering vilken behandlas nedan.  
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Fosfatering  
Fosfatering innebär att en reaktion sker mellan godsytan och omgivande lösning. Detta leder till 
att ett tunt lager fosfatsalt faller ut på godsytan. Zink-, järn-, och manganfosfat är vanliga salter 
vid fosfatering. Godset kan bringas i kontakt med fosfatlösningen genom sprutning eller 
doppning. Bad-/sprutlösningen vid fosfatering består vanligen av fri fosforsyra, metallfosfat samt 
oxidationsmedel. [1] 

2.1.4 Metallbeläggning 
Metallbeläggningen syftar till att i första hand ge godset ett korrosionsskydd och en ökad 
slittålighet och i andra hand en tilltalande yta. I många tillämpningar är dock det senare minst lika 
viktigt. Metallbeläggningen kan ske både kemiskt, elektrolytiskt och termiskt. 
Nedan presenteras kort tillvägagångssätten för metallbeläggning med ett antal vanligen använda 
metaller.  
 
Elektrolytisk förkoppring  
Det vanligaste användningsområdet för elektrolytisk förkoppring är som underlagsskikt till krom 
och nickel. Ett antal olika elektrolytiska kopparbad kan användas där de vanligaste är 
koppar(II)sulfat (surkoppar) och koppar(I)cyanid (cyankoppar). Kopparskikt är lätta att bearbeta 
och har god ytutjämningsförmåga (surkoppar) och god spridningsförmåga (cyankoppar) och är 
därför tacksamma att använda till mellanskikt. [2]  
 
Typisk sammansättning för ett koppar(I)cyanidbad kan vara kopparcyanid 75 [g/L], kaliumcyanid 
130 [g/L], kaliumhydroxid 30 [g/L], glansgivare, kopparhalt max 60 [g/L], pH ca 12. Även 
natriumcyanid kan användas men ger sämre slutresultat. Anodmaterialet i cyankopparbad är 
vanligen ren koppar. [2]  
 
Typisk sammansättning för ett koppar(II)sulfatbad kan vara kopparsulfat 150-250 [g/L], 
svavelsyra 96-98% 30-75 [g/L], natriumklorid 30-150 [mg/L]. Anodmaterialet i surkopparbad 
består av fosforlegerad koppar. [2] 
 
Elektrolytisk förnickling 
Elektrolytisk förnickling används främst till korrosionsskydd och till att göra dekorativa ytskikt. 
Dessutom finns speciella bad vilka ger ett extra tjockt nickelskikt med god bearbetbarhet. När 
nickel används till korrosionsskydd måste dubbla lager plätteras för att ge ett fullgott skydd. Detta 
för att nickel ofta pläteras på stål och alltså är den ädlare av metallerna. Detta kan kringgås genom 
att ett halvglansnickelskikt plätteras först och därefter ett glansnickelskikt vilket är ädlare. Denna 
kombination ger katodisk skyddsverkan mellan skikten och därför ett bättre totalt 
korrosionsskydd.  
Typisk sammansättning för ett nickelbad av Wattstyp är nickelsulfat 310 [g/L], nickelklorid 50 
[g/L], borsyra 40 [g/L] och pH 3-4,5. Total nickel- och kloridhalt är 81 [g/L] respektive 15 [g/L]. 
Det finns ytterligare ett stort antal varianter av nickelbad. Däribland kan nämnas, hårdnickelbad, 
fluoroboratbad, svartförnicklingsbad, sulfatbad och sulfamatbad. [2] 
 
Elektrolytisk förzinkning 
Det främsta användningsområdet för förzinkning är korrosionsskydd, särskilt för järn och stål. 
Anledningen till detta är att zink är oädlare än järn och stål och därför ger korrosionsskydd även 
vid genomträngning av skiktet, så kallat katodiskt korrosionsskydd. Zinkbad finns både som sura, 
neutrala, alkaliska och cyanidiska.   
Två typer av surzinkbad finns, amoniumkloridbad och kaliumklorid/borsyrabad. Typisk 
sammansättning för dessa är följande, amoniumkloridbad; zinkklorid 70 [g/L], ammoniumklorid 
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180 [g/L] och kaliumklorid/borsyrabad; zinkklorid 75 [g/L], kaliumklorid 200 [g/L], borsyra 25 
[g/L]. [2] 
 
Neutrala zinkbad består av zinkklorid, polyoxysyror och aldehyder. Denna badtyp är särskilt 
lämpad för till exempel gjutjärnsgods. [2] 
 
De alkaliska zinkbaden kallas för zinkatbad och består av zinkoxid 9-13 [g/L] och 
natriumhydroxid 90-120 [g/L]. [2] 
 
De mycket användbara men giftiga cyanidbaden består typiskt av zinkcyanid 8-85 [g/L], 
natriumcyanid 6-40 [g/L], natriumhydroxid 60-105 [g/L], natriumpolysulfid 0-3 [g/L] och 
glansmedel enligt tillverkarens rekommendationer. [2] 
 
Elektrolytisk mässingsplätering 
Plätering av mässing utförs i först hand i dekorativt syfte. Ett ytskikt av mässing kan fås att likna 
guld. 
 
Typisk sammansättning för ett mässingsbad är kopparcyanid 20-35 [g/L], zinkcyanid 8-10 [g/L], 
natriumcyanid 45-55 [g/L], natriumkarbonat 7-8 [g/L], natriumvätekarbonat 8-11 [g/L], 
ammoniak 25% 2,5-5,0 [ml/L] och pH 10,0-10,2. [2] 
 
Elektrolytisk kromatering  
Till en början användes kromskikt för att ge glans till korrosionsskyddande nickelskikt. Men 
utvecklingen har gått vidare och idag används även krom till hårdförkromning och 
skiktuppbyggnad för efterkommande måttslipning. Dock är den dekorativa användningen stor 
även idag. Stora miljöproblem är traditionellt förknippade med kromatering på grund av 
användandet av sexvärt krom. Utvecklingen framskrider dock också inom detta område och fler 
och fler trevärda krombad finns kommersiellt tillgängliga. De trevärda krombaden är dessvärre 
inte lika enkla att hantera som de sexvärda och utbytandet av de sexvärda baden går därför 
långsamt. 
 
Typisk sammansättning för ett SRHS-krom(VI)bad är följande kromsyra 200-300 [g/L], 
strontiumsulfat 1,2-3,6 [g/L], kaliumfluorsilikat 2,7-7,5 [g/L], strontiumkromat 4,5-13,5 [g/L] 
och kaliumdikromat 7,2-19,8 [g/L]. [2] 
 
Typisk sammansättning för ett krom(III)bad är följande krom(III) 20 [g/L], H3BO3 60 [g/L] och 
stabilisator 55-80 [g/L]. [2] 
  
Intressant att nämna angående anoder för elektrolytisk förkromning är att för gynnsamt resultat 
bör anoderna ha samma form som godset vilket skall förkromas. [2] 
 
Kemisk förkoppring 
Det finns två varianter av kemisk förkoppring, autokatalytisk förkoppring (kemkoppar) och 
kemisk strömlös förkoppring. Den första varianten innebär att ett reduktionsmedel tillsätts 
kopparbadet för att förkoppringsprocessen skall fortskrida. Typisk badsammansättning har ett 
pH-värde mellan 12 och 13 och består av kopparsulfat 10 [g/L], natriumhydroxid 10 [g/L], 
formaldehyd 37% 10 [ml/L] samt kaliumnatriumtartrat 50 [g/L]. Denna process används 
framförallt vid mönsterkortstillverkning. Badsammansättningen vid strömlös förkoppringen 
liknar den vid elektrolytisk surkoppar. Typisk badsammansättning är kopparsulfat 10 [g/L] och 
svavelsyra 98% 5 [ml/L]. Denna typ av ytbehandling används när låga krav ställs på 



 7

vidhäftningen. Ett exempel när denna typ av ytbehandling  kan användas är vid tråddragning, där 
kopparskiktet agerar smörjmedel. [2] 
 
Varmdoppning 
 Den i absolut vanligaste metoden för varmdoppning är varmförzinkning. Mycket liten 
produktion sker med doppning i andra metaller. Det finns dock en viss produktion av 
varmförtenning av elektronikkomponenter. Denna produktion är dock försvinnande liten i 
jämförelse med varmförzinkningen. Varmdoppning i zink används för att ge korrosionsskydd. 
Det finns olika varianter av varmförzinkning där de två vanligaste är lågtemperaturförzinkning 
och högtemperaturförzinkning. Den första varianten används främst till större ståldetaljer medan 
den senare främst används till spik och brickor och annat mindre gods. Vid 
högtemperaturförzinkning doppas godset med hjälp av en centrifug i det varma zinkbadet. [3] 
 
Termisk sprutning 
Termisk sprutning innebär att partiklar i smält form skjuts med en sprutpistol mot en yta för att 
därpå bilda ett ytskikt. Ett flertal olika metoder för termisk sprutning finns, däribland kan nämnas 
flamsprutning med pulver alternativt tråd eller stav, plasmasprutning med pulver i luft, 
ljusbågssprutning med tråd samt detonationssprutning med tråd.  
Termisk sprutning kan användas som ett alternativ till varmdoppning för korrosionsskydd av 
stora detaljer vilka är praktiskt omöjliga att varmdoppa. Termiskt sprutade ytskikt kan också 
fungera som nötningsskydd på maskindetaljer. Användningsområdet för termisk sprutning är 
mycket brett eftersom inte endast ett stort antal metaller och legeringar kan sprutas utan även 
keramer. Ett exempel på tillämpning av termisk sprutning är plasmasprutning med zirkoniumoxid 
av kolvtoppar till förbränningsmotorer. [3] 
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2.2 Vatten- och metallbesparande åtgärder 

Utöver optimalt utnyttjad sköljteknik finns ett antal andra åtgärder för att minska behovet av 
sköljvatten. Dessa kan till exempel bygga på minskat utdrag men även optimering av 
sköljvattenflöde.Vissa åtgärder är mycket enkla medan andra kräver ombyggnationer. Vissa 
åtgärder kan också påverka produktkvalliten vilket gör att de måste tillämpas med försiktighet. 

2.2.1 Åtgärder för minskat utdrag 
 
Dropplåtar 
En dropplåt är en sluttande skiva vilken placeras mellan processbadet och första sköljbadet. 
Skivan sluttar mot processbadet vilket gör att större delen av utdraget från processbadet droppar 
av och återförs till processbadet innan godset når sköljbadet, se figur 2.1. Denna relativt enkla 
åtgärd kan alltså minska utdraget utan påverkan vare sig på produktkvalitetn eller 
produktionshastigheten. [3,4] 
  

 
Figur 2.1. Till vänster, schematiskskiss över dropplåt i kombination med luftkniv. Till höger, luftkniv i närbild. [3,4] 
 
Luftkniv 
En luftkniv innebär att tryckluft blåses på godset under transporten mellan processbadet och 
första sköljbadet, se figur 2.1 ovan. Denna teknik kombineras lämpligen med dropplåt för att 
återföra den avblåsta processvätskan till processbadet. En stor minskning av utdraget uppnås 
med denna metod. Dock kan ytbehandlingskvaliteten påverkas av tryckluften. Fördelen med 
luftkniven är att den enkelt kan driftsättas om tryckluft till badagitering redan finns framdraget i 
ytbehandlingslinen. Dessutom minskar inte produktionstakten om tekniken med luftkniv 
tillämpas. [3,4] 
 
Ökad dropptid 
Ett av de enklaste sätten för att minska utdraget är att öka tiden vilken godset får dropptorka 
över processbadet innan det förs till första sköljbadet. Nackdelen med denna metod är att 
kvaliteten på den färdiga produkten kan påverkas och dessutom ökar produktionstiden. [3,4] 
 
Högre temperatur 
En ökning av temperaturen i processbadet gör att ytspänningen minskar och således rinner 
processvätskan lättare av godset. [3,4] 
 
Lägre badkoncentration 
Om koncentrationen av kemikalier och metaller hålls på lägsta möjliga nivå minskas mängden av 
dessa i utdraget. Nackdelen med denna lösning är dock att kontroller av 
processbadskoncentrationen måste göras oftare för att inte halten skall bli för låg. Vid för låg halt 
av metaller och kemikalier i processbadet finns risk för försämrad produktkvalitet. [3,4] 

Produktionsriktning 

Dropplåt 
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Skölj- 
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Luftstråle 
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2.2.2 Optimering av sköljvattenflöde 
 
Flödesmätare 
För att på ett enkelt sätt kunna styra sköljvattenflödet i anläggningen är det lämpligt att montera 
flödesmätare på alla ingående vattenflöden. Denna åtgärd gör att alla operatörer enkelt kan ställa 
in samma sköljvattenflöde vilket gör att sköljvattenflödet inte blir onödigt högt. Dock passar 
denna lösning bäst för ytbehandlingsliner med homogen produktion. Vanligen ytbehandlas ett 
stort antal olika produkter i samma line vilket gör det svårt att alltid hitta det optimala 
sköljvattenflödet för varje produkt. Vanligen väljs därför oftast ett något högre flöde än 
nödvändigt för att säkerställa produktkvaliteten. [3]  
 
Ledningsförmågemätare 
Påfyllning av sköljvatten kan styras med en ledningsförmågemätare. När sköljvattnet nått en viss 
ledningsförmåga, det vill säga koncentration av joner, fylls rent vatten automatiskt på till dessa att 
sköljvattnet spätts till önskad lägre ledningsförmåga/koncentration. När den övre gränsen för 
önskad ledningsförmåga ånyo nåtts späds åter sköljvattnet automatiskt till önskad lägre 
ledningsförmåga/koncentration. Nackdelen med traditionella ledningsförmågemätare är att 
elektroderna efter en tid sätter igen och ger fel mätvärden. Det finns dock nyare men tyvärr 
dyrare system, vilka fungerar bättre. [3,4] 
 
Tidsstyrning  
Om ledningsförmågemätning inte visar sig fungera tillfredställande kan istället tidsstyrning av 
sköljvattnet tillämpas. Detta innebär att efter att godset doppats i sköljvattnet fylls vatten 
automatiskt på under en viss begränsad tid. Denna tid är förinställd och avpassad efter den 
specifika godstypen vilken precis doppats. Påfyllningstiden programmeras lämpligen in i samband 
med att linen programmeras för ytbehandling av det specifika godset. Tidsstyrning förutsätter att 
ytbehandlingslinen är tillräckligt modern för att möjliggöra programmering av vattentillförsel 
kopplat till varje typ av gods. [3,4]   

2.2.3 Ökad sköljeffektivitet   
För att öka effektiviteten av sköljningen finns främst två olika åtgärder att vidta. Den första är att 
tillse att omrörningen i sköljbadet är god. Tillfredställande omrörning kan uppnås med hjälp av 
tryckluftsagitation eller med hjälp av mekanisk omrörning. Den andra åtgärden är att höja 
temperaturen på ingående sköljvatten. Detta kan till exempel ske genom värmeväxling med ett 
processbad vilket kräver kylning. Om intern rening och recirkulation av sköljvatten sker uppnås 
lämplig temperatur utan att några övriga åtgärder behöver vidtagas. [3,4] 
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2.3 Sköljteknik 

Ett antal olika sköljtekniker kan tillämpas inom ytbehandlingsindustrin. Dessa kan huvudsakligen 
delas in i grupperna doppsköljar och sprutsköljar. Dessutom finns ett stort antal varianter och 
kombinationer av de två olika sköljtyperna. Valet av sköljapplikation är viktigt för att säkerställa 
produktkvaliteten men har ännu större betydelse för sköljvattenförbrukningen. En radikal 
minskning av sköljvattenförbrukningen kan erhållas om rätt kombination av sköljar används. [3,4] 

2.3.1 Sköljkriterium 
Ett mått på effektiviteten av ett antal sköljbad är det så kallade sköljkriteriet (R). Detta står för 
koncentrationen i processbadet (Co) delat med koncentrationen i sista sköljbadet (Cn) före nästa 
processbad, se ekvation 2.1 nedan. En tumregel är att för att uppnå godkänd produktkvalitet bör 
sköljkriteriet ligga mellan 1000 och 10000. Faktorer vilka gynnar ett godkänt sköljkriterium är 
minskat utdrag och låg koncentration i processbadet. [3,5] 
 

Cn
CoR =  Ekvation 2.1, sköljkriterium. [3] 

2.3.2 Doppsköljning 
Vid doppsköljning kan ett eller flera sköljbadssteg tillämpas och vanligen används 
motströmssköljning. Vid motströmssköljning sker doppning först i det smutsigaste sköljvattnet 
och sist i det renaste, se figur 2.2 nedan.  
 

 
Figur 2.2. Tvåstegs motströmssköljning. [3,4] 
 
Minsta möjliga förbrukning av sköljvatten uppnås genom tillämpning av flerstegs 
motströmssköljning. Störst skillnad i nödvändig vattenförbrukning märks vid en övergång från 
ett till två sköljsteg, se tabell 2.1.  
 
Antal sköljsteg R=10000 R=1000 R=100 
Ett steg 10000 [L/h] 1000 [L/h] 100 [L/h]
Två steg 100 [L/h] 32 [L/h] 10 [L/h] 
Tre steg 22,5 [L/h] 10 [L/h] 4,7 [L/h] 
Tabell 2.1, skillnad i vattenförbrukning per timme vid ett, två och tre motströmssköljsteg och olika sköljkriterium. [3,4] 
 
För att uppnå och behålla minskningen i sköljvattenförbrukning, enligt tabell 2.1, under drift är 
det mycket viktigt att inget sköljvatten går fel väg genom sköljvattensystemet. [3,4] 
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2.3.3 Sparsköljning 
Sparsköljning är en variant av doppsköljning där första sköljsteget efter processbadet består av 
stillastående sköljvatten, se figur 2.3 nedan.  
 

 
Figur 2.3. Sparskölj monterad mellan första rinnande sköljsteget och processbadet. [3,4] 
 
Koncentrationen av metaller och processkemikalier i sparsköljen kommer därmed successivt att 
öka. När en viss koncentration uppnåtts i sparsköljen kan med fördel metallerna och 
processkemikalierna separeras från sköljvattnet med lämplig metod för att där efter återföras till 
föregående processbad medan det renade sköljvattnet kan återanvändas i sparsköljen. Med en 
sparskölj monterad före det första vanliga sköljsteget kan vattenbesparingar göras eftersom en 
stor del av de med godset utdragna metallerna och processkemikalierna stannar i sparsköljen. En 
utveckling av den vanliga sparsköljen är den så kallade Dragin- dragutsköljen eller även kallad 
Eco-rinse, se figur 2.4 nedan. I denna typ av skölj monteras ett sköljbad före processbadet och ett 
efter. Dessa två sköljbad är sammankopplade och rundpumpning av sköljvatten sker mellan dem. 
Godset doppas först i sköljbadet före processbadet och sedan i processbadet och där efter i 
sköljbadet efter. Detta förfarande gör att en stor del av utdragsförlusterna, upp till 50 [%], från 
processbadet kan återföras på ett enkelt sätt. En annan metod för att uppnå samma effekt är att 
helt enkelt kontinuerligt pumpa tillbaka en liten del av sköljvattnet i sparsköljen till processbadet 
för att på så sätt återföra kemikalier och metall.  [3,4] 
 

 
Figur 2.4. Eco-rinse monterad runt ett processbad. [4] 

2.3.4 Sprutsköljning 
Denna typ av sköljning innebär att sköljvattnet sprutas på godset. Sprutsköljning kan liksom 
doppsköljning ske i flera steg. Detta genomförs genom att olika rent sköljvatten från olika tankar 
sprutas över godset. Sköljningen genomförs alltså motströms men genom sprutning istället för 
doppning. Sprutsköljning kräver mindre mängd vatten än doppsköljning. Särskilt om 
sprutsköljningen genomförs i flera steg. Ytterligare vattenbesparing kan uppnås genom att spruta 
godset med vatten och tryckluft samtidigt. Nackdelen med sprutsköljningen är att gods med till 
exempel håligheter i inte blir riktigt rena. Detta problem kan lösas genom en kombination av 
sprut- och doppsköljar vilket ger en lägre vattenförbrukning än tillämpning av endast 
doppsköljar. [3,4] 
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2.4 Indunstning  

Indunstning innebär att en vätskeström upphettas till kokpunkten för att driva av till exempel 
vatten. Vid kokpunkten för vatten avgår ren vattenånga förutsatt att vätskeströmmen inte 
innehåller lättflyktiga komponenter. Vattenångan kyls och kan återföras som rent processvatten. 
Om en enskild vätskeström indunstas kan det i indunstaren återstående koncentratet återföras 
som rena kemikalier till processen. Alltså kan både återvinning av kemikalier och processvatten 
uppnås vid tillämpning av indunstning. Procesströmmar innehållande både kemikalier och 
metalljoner kan uppkoncentreras med hjälp av indunstning. För bästa effekt vid indunstning bör 
den behandlade vätskeströmmen vara relativt koncentrerad, låg koncentration innebär att större 
mängd vatten skall ångas bort vilket leder till ökade energikostnader. Generellt kan sägas att 
indunstning är en energikrävande reningsmetod men om till exempel överskottsvärme från en 
process tillvaratas kan energiförbrukningen minskas. [7]   

2.4.1 Olika typer av indunstare 
Ett stort antal olika typer av indunstare finns tillgängliga på marknaden. Några av dessa är 
vakuumindunstare, filmindunstare (fallfilms- och stigfilmsindunstare), tvångscirkulerade 
indunstare, flashindunstare, kammarindunstare och kombinationer av ovanstående, till exempel 
tvångscirkulerade vakuumindunstare. Dessutom finns ett stort antal varianter av ovanstående 
beroende på tillverkare och applikation. Nedan beskrivs Vakuum-, fallfilms- och flashindunstare 
mer ingående. Utöver ovanstående indelning kan indunstarsystem delas in i satsvisa, 
halvkontinuerliga och kontinuerliga. [6,7,8,9]  
 
I en vakuumindunstare sänks trycket med hjälp av en kompressor vilket gör att också 
kokpunkten sänks. Denna sänkning av kokpunkten gör att energiförbrukningen för 
indunstningen kan hållas nere. I stort sätt kan alla olika typer av indunstare vakuumsättas och 
kallas då följaktligen vakuumindunstare. En vakuumindunstare består i sitt enklaste utförande i 
princip av en tank med någon form av värmare och en kompressor för att kunna sänka trycket. 
[6,7,8,9] 
 
I en fallfilmsindunstare sprayas smutsvattnet uppifrån över värmeledande element. En tunn film 
bildas på elementen och rinner nedåt varefter vattnet förångas och koncentratet fortsätter ner till 
bottnen av indunstaren. Det är möjligt att få en mycket låg energiförbrukning för en 
fallfilmsindunstare. Dock finns ett stort problem med denna typ av indunstare och det är risken 
för beläggning på de värmeledande elementen, så kallad inkruster. Detta på grund av den relativt 
höga temperaturen och stora kontaktytan mellan vätskan och värmeelementen. Problemet med 
inkruster på grund av hög temperatur kan minskas om systemet sätts under vakuum. [6,7]  
 
I en flashindunstare hettas vätskan upp till över hundra grader under övertryck i en 
tubvärmeväxlare. Den upphettade vätskan förs sedan över till en kammare där trycket är lägre. 
Detta leder till att vattnet i vätskeströmmen förångas. Den stora fördelen med en flashindunstare 
är dess enkla konstruktion och den stora flexibiliteten vid val av värmekälla. Allt från fjärrvärme 
till eluppvärmning och processånga kan användas. Dessutom finns ingen risk för inkruster 
bildning.  [6,7]  

2.4.2 Arbetscykel 
Arbetscykeln ser mer eller mindre olika ut för alla typer av indunstare men en viss principiell 
beskrivning kan göras. Det finns som nämnt tidigare en uppdelning mellan satsvisa, 
halvkontinuerliga och kontinuerliga indunstarsystem. I det satsvisa systemet fylls en viss mängd 
vätska på i indunstaren innan själva indunstningen påbörjas. Därefter sker en förångning av 
företrädesvis vatten. Vattenångan förs bort och kondenseras till rent vatten, i vissa fall filtreras 
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kondensatet över ett kolfilter för att ta bort eventuella oönskade rester av organiska ämnen.  
Processen fortgår till dess att det i indunstaren kvarvarande kondensatet har uppnått önskad 
koncentration. När detta skett avbryts indunstningen och kondensatet skickas till återvinning eller 
återförs optimalt till processen igen. Arbetscykeln för ett halvkontinuerligt system är ungefär den 
samma men här är flödet av förorenad vätska kontinuerligt in i indunstaren medan avtappningen 
sker satsvis på samma sätt som i satsvis indunstning. I den kontinuerliga indunstningsprocessen 
sker tillförseln av förorenad vätska och avtappning av koncentrat kontinuerligt. Se figur 2.5 för 
principskiss över vacuumindunstare.  

 
Figur 2.5. Principskiss över vakuumindunstare. [ Publiceras med tillstånd av Vapotec AB] 

2.4.3 Industriell tillämpning 
Ett stort antal tillämpningar finns för indunstning inom industrin. Både för produktionssyfte och 
rening av processavlopp. Nedan presenteras två olika områden där indunstning kan användas. 
 
Ytbehandlingsindustri 
Inom ytbehandlingsindustrin kan indunstning användas både för att återvinna olika metallhaltiga 
processbad och för rening av sköljvatten. Vid rening av sköljvattenbad kan både återvinning av 
kemikalier och metaller ske samt återvinning av processvatten. För att uppnå gynnsam 
återvinning av alla tre komponenterna krävs att indunstningsanläggningen placeras i direkt 
anknytning till ett specifikt sköljvattensteg. Inom ytbehandlingsindustrin kan i princip alla typer 
av indunstare användas. Valet avgörs ofta av hur förorenad vätskeströmmen som skall indunstas 
är. Är vätskeströmmen kraftigt förorenad väljs lämpligen en vakuumindunstare där risken för 
inkrusterbildning är mindre. Om risken för inkrusterbildning är liten kan istället en 
fallfilmsindunstare väljas vilken ger en lägre energiförbrukning. Om organiska ämnen som till 
exempel glansgivare finns närvarande i sköljvattnet kan filtrering över aktivt kol vara nödvändig 
om kondensatet skall återanvändas som sköljvatten. [7,8,9] 
 
Avsaltning av vatten 
En tidig tillämpning av flashindunstning var avsaltning av havsvatten ombord på ångfartyg. I 
denna tillämpning kan överskottsånga eller överskottsvärme från maskineriet användas för att 
upphetta det trycksatta vattnet innan det överförs till förångningskammaren. Flashindunstning 
användes tidigare ofta till avsaltning i områden med liten tillgång på dricksvatten men stor tillgång 
på billigt bränsle. I dagsläget har dock flashindunstningstekniken utvecklats till att bli ett 
konkurrenskraftigt alternativ vid de flesta olika tillämpningar som rör avsaltning av vatten. [6] 
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2.5 Jonbyte  

Jonbyte innebär att oönskade anjoner och/eller katjoner i en vätskeström byts ut mot till exempel 
hydroxidjoner respektive vätejoner. Även andra joner kan användas om de är acceptabla i den 
renade vätskeströmmen, här kan nämnas kloridjoner för anjonbyte och natriumjoner för 
katjonbyte. Jonbytet sker genom att vätskeströmmen leds genom en jonbytarmassa vanligen 
packad i en kolonn. För optimal jonbyteseffekt bör den behandlade vätskeströmmen innehålla en 
relativt låg halt av joner. Jonbyte är en relativt energisnål reningsteknik då energi endast krävs till 
pumpning av vätskeströmmen genom jonbytaren. 

2.5.1 Historia 
Första gången jonbyte på allvar beskrivs är i mitten av artonhundratalet. Men även innan dess 
finns korta noteringar av till exempel Aristoteles, men ingen egentlig forskning. Det Aristotle 
upptäckte var att vatten vilket passerat genom en viss lera uppvisade lägre salthalt efter passagen. 
I mitten av artonhundratalet återupptäcktes denna förmåga och de första tillämpningarna var just 
mjukgörning av vatten. Till en början prövades olika naturmaterial så som olika leror och sand 
men utvecklingen gick snabbt framåt och redan 1903 fanns den första syntetiska jonbytaren för 
kommersiellt bruk tillgänglig. Det skulle dröja ytterligare några årtionden innan nästa stora 
framsteg kom, nämligen när två engelska kemister 1935 upptäckte att krossade grammofonskivor 
(stenkakor) uppvisade goda jonbytaregenskaper. Nu hade alltså den organiska jonbytaren på 
allvar upptäckts och detta ledde till en kraftig utveckling av möjligheterna att tillämpa jonbyte i en 
mängd olika applikationer i både industriell skala och laboratorieskala. Efter andra världskriget 
spreds jonbytartekniken och idag återfinns applikationer inom allt från provupparbetning i 
läkemedelsindustri över avsaltning av dricksvatten till rening av tungmetallhaltiga avloppsvatten 
från industrin. [11] 

2.5.2 Jonbytarsystem 
 Det finns ett antal olika typer av jonbytarsystem, vanligast är packad bädd, vilken står för ungefär 
95 % av de kommersiellt tillgängliga jonbytarsystemen.   
Utöver detta system finns fluidiserad bädd, tank med omrörning och reaktor med rörlig bädd. 
Det finns även ytterligare varianter men dessa kommer ej att beröras här. [7,11] 
 
Jonbytarsystemet med packad bädd består av en eller flera kolonner vilka packas med 
jonbytarmassa. Vätskeströmmen vilken skall renas leds sedan igenom den packade bädden. 
Fördelen med denna typ av system är att de är enkla och har få rörliga delar. Nackdelarna är att 
tryckfallet över kolonnen blir stort och att bädden lätt sätter igen om inte vätskeströmmen 
förbehandlas med någon form av filtrering för att avlägsna fasta partiklar. Dessutom finns risk 
för bildning av kanaler genom jonbytarmassan vilka kan leda till att den behandlade 
vätskeströmmen rinner igenom kolonnen utan att komma ordentligt i kontakt med 
jonbytarmassan. [7,11] 
 
Den fluidiserade bädden och tanken med omrörning har mycket gemensamt. I den fluidiserade 
bädden pumpas vätskeströmmen vilken skall renas upp genom kolonnen med en fart tillräckligt 
hög för att fluidisera jonbytarmassan. I tank med omrörning ”fluidiseras” bädden däremot genom 
kraftig omrörning. Den stora fördelen med dessa två system är att vätskeströmmar med partiklar i 
kan behandlas utan föregående filtrering. Dessutom blir motståndet mot att pumpa vätskan 
genom bädden lägre vilket ger lägre energiförbrukning. Nackdelarna med systemen är att 
effektiviteten är lägre än för den packade bädden. Detta leder till att en längre kolonn krävs för 
att uppnå samma reningsgrad vilket i sin tur gör att den ekonomiska vinsten uteblir. [7,11] 
 
Reaktorn med rörlig bädd bygger på att vätskeströmmen vilken skall renas hela tiden kommer i 
kontakt med helt aktiv jonbytarmassa. Detta är inte fallet i den packade bädden där vätskan först 
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kommer i kontakt med den minst aktiva jonbytarmassan och sedan rinner mot mer aktiv 
jonbytarmassa. Det största problemet med den rörliga bädden är att få ett kontinuerligt flöde av 
jonbytarmassa genom systemet. De system som finns kommersiellt tillgänglig har inte ett helt 
kontinuerligt flöde utan jonbytarmassan förs runt stötvis. Ytterligare ett problem är att det är stor 
risk för att jonbytarmassan skadas vid rundpumpningen. Fördelarna med systemet är effektivt 
utnyttjande av jonbytarmassan, ingen risk för igensättning, lågt tryckfall och helt kontinuerlig 
process, åtminstone i teorin. [7,11] 

2.5.3 Jonbytarmassor  
 Jonbytarmassan (matrisen) består av tvärbundna polymerer, många tvärbindningar ger upphov 
till en hårdare och mer slittålig jonbytarmassa. Detta har alla jonbytarmassor gemensamt, det som 
skiljer dem åt är vilka funktionella grupper de har. De funktionella grupperna kan ge en 
katjonbytare (sur), anjonbytare (basisk) eller en kelatjonbytare (har förmåga att bilda kelatkomplex 
med specifika joner eller grupper av joner), se figur 2.6 nedan för olika funktionella grupper. 
[7,11] 
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Fig. 2.6. Funktionella grupper för jonbytare med katjonbytarmassa, anjonbytarmassa och kelatjonbytarmassa från vänster till höger. [11] 
 
Katjonbytare byter vanligen vätejoner och ibland natriumjoner mot metalljoner i vätskeströmmen 
vilken skall renas. Olika surhetsgrad och val av funktionella grupper gör att det går att påverka 
jonbytarens selektivitet. En jonbytare kan till exempel vara mer selektiv för tvåvärda än envärda 
joner. Detta betyder att i första hand kommer tvåvärda metalljoner att bytas mot vätejoner eller 
natriumjoner. Den kemiska förklaringen till selektiviteten är att olika joner olika lätt bildar 
bindningar och dessutom binder olika hårt till varandra. [7,11] 
 
Anjonbytare byter vanligen hydroxidjoner och ibland kloridjoner mot till exempel sulfater och 
nitrater i vätskeströmmen vilken skall renas. Selektiviteten kan för anjonbytare styras med pH och 
anjonbytarmassan kan vara alltifrån svagt basisk till starkt basisk. Olika funktionella grupper kan 
också påverka selektiviteten. [7,11] 
 
Kelatjonbytare byter två vätejoner eller natriumjoner mot en specifik metalljon eller grupp av 
metalljoner. Den specifika interaktionen sker genom att metalljonerna komplexbinds med 
kelatjonbytarens funktionella grupper, se figur 2.7 nedan. Finns ej den specifika jonen närvarande 
i vätskeströmmen kan en vanlig jonbytesreaktion ske mellan kelatjonbytarens funktionella 
grupper och andra metalljoner, se figur 2.7 på nästa sida. [7,11] 
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Figur. 2.7. a) Bild av Kopparjons specifika interaktion med Kelatjonbytarens funktionellagrupp. [11] 
               b) Bild av Kelatjonbytarens allmänna jonbytes interaktion med annan metalljon. [11] 

2.5.4 Arbetscykel  
Jonbytesprocessen består av ett antal olika steg vilka kan ske mer eller mindre kontinuerligt 
beroende på typ av jonbytarsystem. Cykeln startar med sorption, det vill säga vätskeströmmen 
vilken skall renas leds genom jonbytarmassan. Detta steg fortgår ända till genombrott sker, det 
vill säga när jonbytarmassan är mättad och de första oönskade jonerna tränger igenom. När detta 
sker är det dags för nästa steg, regenerering. Vätskeflödet genom jonbytarmassan stoppas och 
spolning med rent vatten vidtar, efter tvättningen tillförs salt (anjon, katjon och kelat), syra 
(katjon och kelat) eller bas (anjon) för att regenerera jonbytarmassan. Regenereringen kan 
antingen ske i samma riktning som sorptionen eller motströms. Samma riktning är enklare men 
större mängd regenereringslösning krävs än vid motströms regenerering. Efter regenereringen 
kan återspolning med rent vatten ske om det anses nödvändigt. Nu är jonbytarmassan åter redo 
för sorption, dock minskar kapaciteten vid regenerering vilket gör att intervallet innan nästa 
regenerering blir kortare. Cykeln är nu komplett. Se figur 2.8 på nästa sida för illustration av ett 
jonbytarsystem. Enligt ovan kan jonbytarcykeln vara mer eller mindre kontinuerlig. För en 
packad bädd är cykeln ej kontinuerlig utan avbrott måste göras för att genomföra nästa steg. 
Detta kan kringgås genom att parallellkoppla flera jonbytarkolonner. När genombrott sker i den 
första kolonnen kopplas flödet över till nästa medan den första regenereras, när kolonn nummer 
två är mättad kopplas flödet vidare till nummer tre och när den är mättad förs flödet tillbaka till 
nummer ett igen vilken nu är regenererad. En kontinuerlig process är nu skapad med hjälp av tre 
kolonner. Antalet kolonner vilka kopplas samman avgörs till exempel av hur stora flöden som är 
aktuella samt hur snabbt regenereringen kan ske. [7,11] 
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Figur 2.8. Fotografi av ett jonbytarsystem med tre packade kolonner. [Publiceras med tillstånd av Per Olof Persson, KTH]] 

2.5.5 Industriell tillämpning  
Jonbytare kan, vilket nämnts ovan, användas i vitt skilda tillämpningar i industrin både för 
processinterna åtgärder och till extern rening.  Några av dessa tillämpningar pressenteras nedan. 
 
Ytbehandlingsindustri  
I ytbehandlingsindustrin kan jonbytare användas både processinternt och externt. Internt är det 
framförallt lämpligt att koppla jonbytare likt en njure över ett sköljvattensteg. Denna åtgärd gör 
det möjligt att sluta det aktuella sköljvattensteget och därmed minska vattenförbrukningen. 
Eluatet från jonbytaren kan i bästa fall återföras till processbadet före sköljsteget. Denna lösning 
gör att utsläppen av metaller också minskar. Det går även att koppla jonbytare till andra typer av 
bad, till exempel dekaperingsbad. Denna åtgärd förlänger livslängden på badet genom att rena 
syran från metaller. Om eluatet består av endast en metall kan det i vissa fall återföras till lämpligt 
processbad. Dessutom kan jonbytare kopplas över ett processbad för att upparbeta detta och på 
så vis förlänga livstiden på det. Externt kan jonbyte vara en polermetod vilken kompletterar 
traditionell rening innan vattnet släpps iväg till recipienten. Återförande av jonbytareluatet till 
föregående processbad är inte lämpligt för koppar- och nickelhaltiga processbad men lämpar sig 
däremot för kromhaltiga processbad. [10,12] 
 
Återvinning av proteiner från vassla 
Jonbytare kan användas för att rena vätskeströmmar från organiskt material och inte bara från 
metaller och andra oorganiska joner. Bland annat går det att återvinna proteiner från vassla vid 
osttillverkning. Dock fungerar inte de vanliga organiska jonbytarmatriserna något vidare för 
denna tillämpning utan istället används tvärbunden cellulosa. Mycket viktigt vid jonbyte av 
proteiner är pH-värdet. Om vätskeströmmen är för sur koagulerar proteinet och faller ut. Det är 
därför viktigt med pH-justering. De applikationer vilka finns tillgängliga bygger på principen 
omrörd tank. Regenereringen av jonbytaren kan i detta fall ske med vatten och det rena proteinet 
torkas i en spraytork och fås således ut i pulverform. [10]  
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2.6 Omvänd osmos 

Omvänd osmos (RO) innebär att en vätskeström renas från oönskade joner, komplex och 
molekyler genom att ett högt tryck, upp till 25 MPa, läggs över vätskan (koncentratet) vilken får 
passera över ett semipermeabelt membran. Membranet släpper igenom vattenmolekyler vilket gör 
att en uppkoncentrering av vätskan (koncentratet) sker på den trycksatta sidan av membranet 
samt att rent vatten (permeat) fås på den andra sidan. Uppkoncentreringsgraden är beroende av 
vattnets osmotiska tryck vilket ökar under processens gång. Uppkoncentreringsgraden är därför 
beroende av vattnets ursprungliga osmotiska tryck i den aktuella vätskan. Detta eftersom 
filtreringen avstannar när en viss höjning av det osmotiska trycket uppnåtts. För att minska risken 
för igensättning av membranet bör inte halten joner, där särskilt metaller, vara för hög i 
vätskeströmmen vilken skall uppkoncentreras.  
 
En annan möjlig membranteknik vilken kan tillämpas är elektrodialys. Denna teknik klarar höga 
koncentrationer men blir å andra sidan oekonomisk om inte koncentrationen av metall är 
tillräckligt hög. Elektrodialys innebär att ett flertal kat- och anjonselektivt membran placeras 
mellan elektroderna i en elektrolyscell. Denna teknik har många likheter med elektrolys men den 
stora skillnaden är att i elektrdialyscellen sker separationen över membranen, som i omvänd 
osmos, medan i elektrolys sker separationen genom reaktioner vid anoden och katoden. 
Skillnaden mellan omvänd osmos och elektrodialys är att i den senare är den drivandekraften 
elektrisk ström medan i den förra är den drivande kraften ett pålagt tryck. [7] 
 

2.6.1 Historia 
De första försöken med membranfiltrering genomfördes under 1860-talet men det var först 
ungefär hundra år senare som några större framsteg gjordes och de första kommersiellt 
tillgängliga RO-anläggningarna började produceras. [15] 
 

2.6.2 Systemuppbyggnad 
Ett system för vattenrening med omvänd osmos består typiskt av följande delar; en arbetstank dit 
orenad matarlösning pumpas, ett förfilter för att ta bort större partiklar vilka skulle sätta igen RO-
filtret, en pump för att kunna föra vattnet genom filtermodulerna samt pumpa upp rätt 
arbetstryck, strypventil också för att arbetstrycket skall kunna uppnås och en manometer. Se figur 
2.9 för schematisk uppställning av ett halvkontinuerligt RO-system. [7] 
 

 
Figur 2.9. Schematisk uppställning av ett halvkontinuerligt RO-system. [Publiceras med tillstånd av Per Olof Persson, KTH] 
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I elektrodialyscellen pumpas förorenat vatten kontinuerligt in mellan de olika membranen. En 
uppkoncentrering sker sedan över membranen och koncentrat och renat vatten kan föras ut på 
andra sidan cellen. Se figur 2.10 för schematisk skiss av elektrodialyscell. [7] 
 
 

 
Figur 2.10. Schematisk skiss av elektrodialyscell. [7] 
 

2.6.3 Membrantyper 
Flera olika typer av membrankonstruktioner används vid omvänd osmos. De tre vanligaste 
typerna är tubmembraner, spirallindade membraner och hålfibermembraner, se figur 2.11 för 
skisser över dessa. Tubmembraner var den första efterföljaren till vanliga plattmembraner vilka 
inte fungerar tillfredställande i RO tillämpningar då de sätter igen alldeles för lätt. Tubmembraner 
används än i dag i stor utsträckning eftersom de är lätta att rengöra om de sätter igen. Ytterligare 
en fördel med dessa är att tryckfallet över dem blir relativt lågt. Den stora nackdelen med 
tubmembraner är att de har liten ytarea vilket gör att RO-system med tubmembraner blir 
skrymmande. Spirallindade membraner och hålfibermembraner har hög ytarea och blir därför 
mindre skrymmande. Däremot är de mycket känsligare för igensättning och svårare att rengöra. 
Tryckfallet blir också större, särskilt över hålfibermembraner. [7,15]  
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(a 
 

(b 
 
Figur 2.11. Skisser över spirallindadatmembran (a) och tubmembran (b). Hålfibermembranet har samma utseende som tubmembranet men istället 
för ett litet antal rörmembran är det yttre röret fyllt med ett mycket stort antal hålfibrer. [7] 
 

2.6.4 Membranmaterial 
Den vanligaste typen av membranmaterial är olika varianter av cellulosa. Dessutom pågår 
forskning för att hitta nya möjliga membranmaterial och det tillkommer ständigt nya 
membranmaterial vilka blir kommersiellt tillgängliga. Membranerna kan till exempel bestå av 
polyamider, polyetrar eller porös alumina. Forskning pågår inte endast inom val av 
membranmaterial utan även inom framtagandet av den optimala porformen och porstorleken. 
Problemet med de flesta membraner är att de ofta är temperatur- och pH-känsliga. Det är därför 
viktigt att tänka på vilka egenskaper det tillförda vattnet har vid val av membran. [13] 
 

2.6.5 Arbetscykel 
En vanlig lösning är ett halvkontinuerligt system, se figur 2.9 ovan, där matarlösningen leds in i 
arbetstanken tills den är full. När arbetstanken är full startar reningsprocessen genom att vattnet 
pumpas genom förfiltret och RO-filtret. Strypventilen som är placerad efter filtren gör att rätt 
arbetstryck uppnås. Detta kan avläsas på manometrarna före och efter filtren. Efter strypventilen 
pumpas koncentratet åter tillbaka till arbetstanken. Från RO-filtret pumpas permeatet, bestående 
av rent vatten, till exempel tillbaka till processen. Reningsprocessen fortgår tills dessa att 
koncentratet uppnått en viss koncentration. Koncentratet kan då antingen gå till destruktion eller 
återföras till processen. En ny sats med processvatten kan nu tillföras arbetstanken för att renas i 
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RO-systemet. RO-filtret bör rengöras med jämna mellanrum. Detta kan ske med till exempel 
tvåprocentig oxalsyra. Dessutom behöver förfiltren bytas med jämna mellan rum eftersom de 
sätter igen. [7,14] 

2.6.6 Industriell tillämpning 
Vitt skilda tillämpningsområden kan förekomma för omvänd osmos, nedan beskrivs två olika 
områden kortfattat. 
 
Ytbehandlingsindustri  
Inom ytbehandlingsindustrin kan omvänd osmos användas för att rena sköljvatten. Installation av 
ett RO-system över ett sköljbadssteg gör att steget i princip kan slutas helt. Permeatet kan 
återföras som rent sköljvatten och koncentratet kan återföras till föregående processbad. 
Systemet blir slutet så när som på att vatten måste tillföras på grund av avdunstning. Denna 
installation medför alltså att svinnet av kemikalier elimineras och att sköljvattenförbrukningen 
minimeras och både en ekonomisk och miljömässig vinst uppnås.  
Tekniken med omvänd osmos för rening av metallhaltiga sköljvatten är inte helt problemfri då 
höga metallhalter gör att membranen sätter igen snabbt och därför måste bytas och regenereras 
ofta. Detta kan snabbt leda till höga kostnader då membranen är relativt dyra. [14]  
 
Avsaltning 
För produktion av dricksvatten och rent processvatten kan omvänd osmos tillämpas. Ett RO-
system med tillhörande för- och efterbehandlingssteg kan både ta bort salt och andra 
föroreningar från råvatten. [15] 
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2.7 Elektrolys 

Elektrolytisk rening av vatten innebär att joner tas bort ur en vätskeström genom att två 
elektroder förs ned i lösningen och en ström läggs på mellan elektroderna. På katodelektroden 
sker en reduktion vilket leder till bildning av vätgas vid denna. Om elektrolys sker på en 
metallhaltig lösning kommer en utfällning av metall att ske på katoden. På anodelektroden sker 
en oxidation av andra joner, till exempel cyanid vid behandling av cyanidhaltiga sköljvatten från 
ytbehandlingsindustrin. Vid direkt elektrolys bör inte metallhalten i lösningen understiga 2 [g/L]. 
Lägre halt ger orimligt höga energikostnader. [16,17]    

2.7.1 Systemuppbyggnad  
En direkt elektrolyscell består typiskt av ett flertal anoder och katoder placerade bredvid varandra 
i en cell. Till elektroderna är en likriktare kopplad. En pump för lösningen genom cellen. Se figur 
2.12 för schematisk skiss av en elektrolyscell. [17] 
 

 
Figur 2.12. Schematisk skiss av elektrolyscell.[17] 
 
Ofta består elektrolytiska vattenreningssystem av flera sammankopplade elektrolysceller för att ge 
önskad effekt. 

2.7.2 Arbetscykel 
En elektrolyscell arbetar i princip kontinuerligt med avbrott endast för byte av katoden där metall 
ansamlas vid elektrolys av metallhaltiga vätskeströmmar. [17]  

2.7.3 Industriell tillämpning 
Elektrolys kan användas till många olika industriella tillämpningar. Här kan speciellt nämnas 
återvinning av ädelmetaller från till exempel kretskortstillverkning. Elektrolys kan också användas 
till rening av sköljvattenströmmar med hög koncentration av metaller i ytbehandlingsindustrin, till 
exempel sparsköljar. [17] 
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förorenat 
vatten 

Pump 

Strömförsörjning 
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Utgående rent 
vatten  

Anod Katod



 24



 25

2.8 Resultat och slutsats av litteraturstudien 

Litteraturstudien har visat att det idag finns ett antal olika möjliga metoder för att minska 
sköljvattenförbrukningen och utsläppen av koppar, nickel och zink från Assa Industris 
ytbehandlingsanläggning.  
 
Studien visar vidare att av vattenreningsmetoderna jonbyte, indunstning, omvänd osmos och 
elektrolytisk vattenrening kan alla tillämpas med viss reservation för elektrolys och omvänd 
osmos. Reservationen för elektrolytisk rening gäller att metallhalten i sköljvattnet på Assa Industri 
innehåller halter under 2 [g metall /L] sköljvatten vilket är ett riktvärde för lägsta 
rekommenderade halt vid användning av elektrolytisk sköljvattenrening. Reservationen för 
omvänd osmos gäller också metallhalten men i detta fall är metallhalten för hög vilket skulle leda 
till stora kostnader på grund av att membranen skulle förbrukas snabbt. 
 
På grund av den låga metallhalten i Assa Industris sköljvatten kommer elektrolytisk 
sköljvattenrening inte att behandlas i beräkningsdelen av rapporten. Inte heller omvänd osmos 
kommer att behandlas på grund av att halten metall är för hög i sköljbaden. Dock ges ett 
kostnadsförslag på en omvänd osmos-anläggning för avsaltning av ingående vatten.  Vidare kan 
sägas att litteraturstudien inte har visat på någon entydig fördel för en viss metod. Ingen direkt 
jämförelse av investerings- och driftkostnader samt energiförbrukning mellan de olika 
vattenreningsalternativen har gjorts i litteraturstudien. Dock tyder resultatet från litteraturstudien 
på att indunstning och omvänd osmos är mer energikrävande än jonbyte. En jämförelse av 
fördelar och nackdelar med avseende på kostnader, reningseffekt och energiförbrukning 
presenteras för jonbyte och indunstning i beräkningsdelen.  
 
Utöver de olika vattenreningsmetoderna har studien visat att det finns ett flertal olika tekniska 
lösningar för att minska sköljvattenförbrukningen och utdraget från processbaden i en 
ytbehandlingsanläggning. Dessutom har studien visat att korrekt tillämpad sköljteknik kan ge 
stora besparingar av sköljvatten.   
 
Ett företag som beslutat sig för att minska vattenförbrukningen och utsläppen av metaller från 
sin ytbehandlingsanläggning står inför ett vägval. Antingen kan de satsa på enbart 
vattenbesparande- och utdragsminskandeåtgärder samt effektiv sköljteknik eller så kan de satsa 
på enbart externa vattenreningsåtgärder. Dock är troligen den bästa lösningen att kombinera de 
olika teknikerna. Hur valet faller beror på vilket skick anläggningen är ifrån början och vilka 
investeringar företaget är beredda att göra. 
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3 Beskrivning av ASSA Industris ytbehandlingsanläggning 
Ytbehandlingsanläggningen består av fyra olika liner. Nedan beskrivs de olika linerna kort men 
med viss fördjupning kring den dekorativa linen vilken också presenteras genom ett detaljerat 
processchema. Dessutom presenteras ett övergripande processchema med sköljvattenflöden 
genom hela anläggningen.   

3.1 Övergripande processbeskrivning 

Ytbehandlingsanläggningen består av trumlinen, stora zinklinen, nya zinklinen och dekorativa 
linen, se figur 3.1 nedan för övergripande processchema och sköljvattenflöden genom 
anläggningen. I trumlinen ytbehandlas olika typer av gods som till exempel bultar, muttrar och 
brickor. Från trumlinen kommer surt, alkaliskt, kromatiskt och cyanidiskt sköljvatten. Stora 
zinklinen körs både med trummor och hänggods och som namnet antyder sker huvudsakligen 
förzinkning. Sköljvattnet från stora zinklinen är surt, alkaliskt och kromatiskt. Nya zinklinen kan 
också köras både med trummor och med hänggods. Denna line är i princip helt sluten men om 
något processavlopp uppstår består det av kromatiskt och suralkaliskt vatten. Den dekorativa 
linen körs enbart med hänggods av olika slag. Som namnet antyder är ytbehandlingen i denna line 
i första hand av dekorativkaraktär men självklart fås även korrosionsskydd. Den dekorativa linen 
ger upphov till surt, alkaliskt, kromatiskt och cyanidiskt sköljvatten. [18]  
 

 
Figur 3.1. Övergripande processchema för Assa Industri ABs ytbehandlingsanläggning. [18] 
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3.2 Beskrivning av processtegen i den dekorativa linen 

I den dekorativa linen ingår ett stort antal olika processbad och sköljbad, se figur 3.2. Den stora 
mångfalden av processbad med olika metallinnehåll gör att komplexiteten hos sköljvattnet i linen 
blir stor. För beskrivning av de i linen ingående stegen se tabell 3.1. Processbaden och sköljbaden 
omrörs med hjälp av tryckluft vilken finns framdragen i hela linen. 
 
26: Buffert för gods i kö för 
ytbehandling. 

27-28: Doppsköljar för 
sköljning efter strip av 
hängare. 

29: Strip, borttagande av 
metallrester på hängare mha 
elektrolys. 

30: Avfettning av stål mha 
lut. 

31:Dopplut ms/Zn, 
biologisk avfettning.  

32: Dopplut ms/Zn, biologisk 
avfettning 

33: Doppskölj efter dopplut. 34: Katodisk avfettning, 
elektrisk avfettning av 
mässing. 

35: Anodiskavfettning, 
elektrisk avfettning för stål 
och mässing. 

36: Elavfettning, elektrisk 
avfettning för stål och 
mässing. 

37: Tvåstegs motströms 
doppskölj (steg 1) 
kombinerad med sprutskölj 
för sköljning efter avfettning. 

38: Tvåstegs motströms 
doppskölj (steg 2) för 
sköljning efter avfettning. 

39: Dekapering Fe, 
ytaktivering och rengöring 
av gods mha syra. 

40: Dekapering ms/Zn, 
ytaktivering och rengöring av 
gods mha syra. 

41-42: Tvåstegs motströms 
doppskölj för sköljning efter 
dekapering.  

43-44: Cyanidiskt 
kopparbad för 
metallplätering.  

45: Kombinerad spar- och 
sprutskölj efter 
cyankopparbad. 

46: Dermaloy, 
metallpläteringsbad bestående 
av koppar, zink och tenn. 

47: Kombinerad tvåstegs 
motströmsskölj (steg1) och 
sprutskölj för sköljning efter 
dermaloy. 

48: Tvåstegs motströms 
doppskölj (steg2) för 
sköljning efter dermaloy. 

49: Dekapering, ytaktivering 
och rengöring av gods mha 
syra. 

50: Kombinerad sprutskölj 
och doppskölj för sköljning 
efter dekapering. 

51: Dekapering, ytaktivering 
och rengöring av gods mha 
syra. 

52-53: Mattnickelbad för 
metallplätering. 

54: Tvåstegs motströms 
doppskölj (stegt1) för 
sköljning efter mattnickel 
plätering. 

55-56: Surkopparbad för 
plätering med koppar. 

57: Kombinerad sprut- och 
tvåstegs motströms doppskölj 
(steg 2) för sköljning efter 
surkopparplätering.  

58-59: Tvärtransport av 
hängare till andra sidan 
linen. 

60:Dekapering, ytaktivering 
och rengöring av gods mha 
syra. 

61: Enstegs doppskölj för 
sköljning efter dekapering  

62-67: Glansnickelbad för 
plätering med glansnickel. 

68: Sparskölj för sköljning 
efter plätering med 
glansnickel. 

69-70: Tvåstegs motströms 
doppsköljar för sköljning 
efter glansnickelplätering 

71-72 Tomma kar. 73: Sparskölj för sköljning 
efter krom(III)plätering. 

74-75: Krom(III)bad för 
plätering av krom. 

76: Tvåstegs motströms 
doppskölj (steg1) för 
sköljning efter kromatering. 

77: Post dip krom(III), 
används ej. Karet fungerar 
som doppskölj. 

78: Tvåstegs motströms 
doppskölj (steg2) för 
sköljning efter kromatering. 

79: Infärgning för brunoxid 
bildning på mässing.  

80-81: Tvåstegs motströms 
doppsköljar för sköljning 
efter infärgning. 

82: Processbad för plätering 
med mässing. 

83-84: Tvåstegs motströms 
doppsköljar för sköljning efter 
mässingsplätering 

85-86: Tomma kar tidigare 
använda till 
krom(VI)plätering. 

87: Tomt kar, tidigare 
använt till sparskölj för 
sköljning efter 
krom(VI)plätering. 

88-90: Trestegs motströms 
varma doppsköljar kopplade 
över en jonbytare. 

91-96: Torkning av det färdig 
ytbehandlade godset med 
hjälp av varmluft. 

97: Buffert för gods färdigt 
för avplockning. 

Tabell 3.1. Beskrivning av den dekorativa linens olika bad. [18] 
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26: Buffert 

27: Doppskölj 

28: Doppskölj  

29: Strip 

30: Stålavfettning/Dopplut 

31: Dopplut ms/Zn 

32: Dopplut ms/Zn 

33: Doppskölj  

34: Katodiskavfettning 

35: Anodiskavfettning 

36: Elavfettning 

37: Doppkölj/Sprutskölj 

38: Doppskölj 

39: Dekapering Fe 

40: Dekapering ms/Zn 

41: Doppskölj  

42: Doppskölj 

43: Cyankoppar 

44: Cyankoppar 

45: Sparskölj/Sprutskölj 

46: Dermaloy 

47: Sprutskölj/Doppskölj 

48: Doppskölj 

49: Dekapering (HCl) 

50: Sprutskölj/Doppskölj 

51: Dekapering (H2SO4) 

52: Mattnickel 

53: Mattnickel  

54: Doppskölj 

56: Surkoppar  

55: Surkoppar 

91-96: Tork 

90: Varmskölj 

89: Doppskölj  

88: Doppskölj  

87: Sparskölj (tom) 

86: Krom 6 (tom) 

85: Krom 6 (tom) 

84: Doppskölj  

83: Doppskölj 

82: Mässing 

81: Doppskölj 

80: Doppskölj 

79: Infärgning 

78: Doppskölj 

77: Post dip krom 3 

76: Doppskölj 

75: Krom 3 

74: Krom 3 

73: Sparskölj (Krom 3) 

72: Tom 

71: Tom  

70: Doppskölj  

69: Doppskölj 

68: Sparskölj 

67: Glansnickel 

66: Glansnickel 

65: Glansnickel 

64: Glansnickel 

63: Glansnickel 

61: Doppskölj 

62: Glansnickel 

57: Sprutskölj/Doppskölj 60: Dekapering 

59: Tvärtransport                               58: Tvärtransport 

97: Buffert 
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Figur 3.2. Processchema för dekorativa linen [18] 
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4 Provtagning och analyser 

4.1 Inledning 

I den dekorativa linen har flödesmätningar för allt ingående sköljvatten, undantaget vatten från 
sprutsköljarna, genomförts vid sex olika tillfällen under tiden första oktober 2003 till tjugofemte 
november 2003. Mätningarna är grupperade på så sätt att provtagning har skett två dagar efter 
varandra vid tre olika tillfällen. Detta tillvägagångssätt är inte det mest optimal för att uppnå 
tillförlitliga mätdata men har av praktiska skäl varit nödvändigt. Flödesmätning av sprutsköljar har 
genomförts vid ett tillfälle men kan antas vara konstant eftersom spruttiden är datorstyrd och 
förprogrammerad. Vid två tillfällen har även mätningar av sköljvattenflödet genomförts i 
trumlinen och stora zinklinen. Dessa mätningar genomfördes för att ge en bild av totalflödet av 
sköljvatten genom hela anläggningen. Dessutom har totala flödet ut från 
ytbehandlingsanläggningen uppmätts i uppsamlingstankarna innan företagets reningsverk. Detta 
genomfördes för att kunna jämföra sköljvattenflödet in i anläggningen med sköljvattenflödet ut 
från anläggningen. Inga flödesmätningar genomfördes i den nya zinklinen eftersom denna är av 
avloppslös typ.  
 
Provtagning för analys av kopparhalt har genomförts i alla sköljbad i den dekorativa linen utom 
bad 73. Detta på grund av att den höga kromhalten i detta bad riskerar att förstöra 
analysinstrumentet. Provtagning har skett vid fem olika tillfällen under perioden andra oktober till 
tjugofemte november 2003. Grupperingen av provtagningen har varit lika som den för 
flödesmätningarna bortsett ifrån att den första provtagningsgruppen endast innefattar ett 
provtagningstillfälle. Provtagning för mätningar av halten nickel och halten zink i sköljvattnet har 
genomförts vid fyra olika tillfällen under perioden sjunde oktober till tjugofemte november. Även 
dessa mätningar har grupperats två och två för att passa med övriga mätningar. Nickelhalten och 
zinkhalten har endast uppmätts i sköljbad där dessa metaller förväntades förekomma [18]. Detta 
gjordes för att hålla nere antalet analyser.  

4.2 Utrustning 

4.2.1 Flödesmätningar 
Centilitergraderat litermått 
Stoppur med tiondels noggrannhet 

4.2.2 Haltmätningar 
Atomabsorptionsspektrofotometer av märket Perkin Elmer AAnalyst 100 med mätområde 0,001-
100 [mg/L] 
Destillerat vatten 
Standardlösningar (5 och 10 [mg/L]) för koppar och nickel samt (3 och 5 [mg/L]) för zink 
Provtagningsflaskor (100 [ml]) av plast  
Litermått  
Autopipett 
Mätkolv (1000[ml]) 
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4.3 Utförande 

4.3.1 Flödesmätningar 
Vid alla mättillfällen utom det första togs tre prover av varje flöde för att ett rättvisande 
medelvärde skulle kunna beräknas. Vid det första mättillfället togs endast ett prov per sköljbad 
vilket gör att osäkerheten i denna flödesmätning är större. Varje sköljbad med tillflöde av rent 
vatten har en kran med kontinuerligt vattenflöde där sköljvattenflödet har mätts. Vid mätningen 
fördes litermåttet in under kranen och klockan startades. Mättiden varierade mellan fem och tio 
sekunder beroende på flödet. Efter mätningens slut räknades det uppmätta värdet om till enheten 
liter per timme [L/h].  

4.3.2 Haltmätningar 
Haltmätningarna skedde i flera steg, först provtagning, sedan spädning (endast vissa prover) och 
slutligen analys av metallhalt. Provtagningen genomfördes genom att en liter sköljvatten togs upp 
från mitten av sköljbadet med hjälp av litermåttet. Från litermåttet hälldes sedan 100 milliliter 
över i en mindre flaska. De prover vilka förväntades innehålla mer än 10 [mg/L] av den sökta 
metallen späddes med destillerat vatten. Detta på grund av att använda standarder innehöll en 
högsta halt på 10 [mg/L] För att genomföra spädningen användes en autopipett och en 1000 [ml] 
mätkolv. Innan analysen av metallhalten genomfördes en kalibrering av 
atomabsorptionsspektrofotometern (atomabs). Destillerat vatten användes som nollprov för 
samtliga metaller. För koppar och nickel användes dessutom standarder med halter på 5 och 10 
[mg/L] av respektive metall. För zink användes standarder med 3 respektive 5 [mg/L]. Vid 
analysen sögs prov direkt från provtagningsflaskorna till atomabsen. Atomabsen var inställd så att 
den gjorde tre analyser på varje prov och därefter beräknade ett medelvärde och en 
standardavvikelse.    
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4.4 Resultat 

I tabell 4.1 visas en sammanställning av medelflödet för sköljvatten genom den dekorativa linen, 
för fullständiga mätdata se bilaga 1 (ej offentlig). Medelvärdena är beräknade utifrån resultatet av 
de ovan nämnda mätningarna gjorda vid sex olika tillfällen. Det presenterade totalflödet i tabellen 
är beräknat utifrån summan av alla delflöden i linen.  
 
Bad nr 28 33 38 42 48 50 57 61 70 78 81 84 Totalflöde 
[L/h] 180 220 190 200 220 240 160 170 150 280 200 330 2 540 
Tabell 4.1. Uppmätt medelflöde av sköljvatten [L/h]  genom den dekorativa linen. 
 
För att ge en bild av sköljvattenflödet genom hela ytbehandlingsanläggningen gjordes, som 
nämnts tidigare, vid två tillfällen mätningar av flödet i stora zinklinen och trumlinen samt vid fyra 
tillfällen mätningar av flödet ut från ytbehandlingsanläggningen (uppsamlingstankarna). 
Medelvärdena av dessa mätningar presenteras i tabell 4.2, 4.3 och 4.4, för fullständiga mätdata se 
bilaga 2 (ej offentlig).  
 
Totalflöde [L/h] 2 710 
Tabell 4.2. Uppmätt medelflöde av sköljvatten [L/h] genom stora zinklinen 
 
Totalflöde [L/h] 1 560 
Tabell 4.3. Uppmätt medelflöde av sköljvatten [L/h] genom trumlinen.  
 
Totalflöde [L/h] 7 480  
Tabell 4.4. Uppmätt medelflöde [L/h] av sköljvatten ut från ytbehandlingsanläggningen (uppsamlingstankarna före reningsverket). 
 
Summan av alla medelflöden in är 6 810 [L/h] vilket är ett lägre värde än summan av 
sköljvattenflöde ut enligt tabell 4.4. Detta beror troligen på att vattentillförseln via sprutsköljar, se 
tabell 4.5, i de tre uppmätta linerna inte är medräknade i totalflödet in men i totalflödet ut. 
 
Sprutskölj 6 L/hängare 
Tabell 4.5. Sköljvattenförbrukning för en sprutskölj i den dekorativa linen. 
 
I tabell 4.6 presenteras ett medelvärde av kopparhalten i varje sköljbad i den dekorativa linen, för 
fullständiga mätdata se bilaga 2 (ej offentlig). Medelvärdet grundar sig på de fem mätningar vilka 
genomförts under perioden andra oktober till tjugofemte november 2003. Enligt tabell 4.6 är 
medelvärdet för halten koppar högre i rent sköljvatten än i vissa sköljbad. Detta kan bero på fel 
vid analysen av kopparhalten. Vid två av analystillfällena uppmättes höga halter koppar i det rena 
sköljvattnet och vid tre tillfällen detekterades inget koppar alls i det rena sköljvattnet. Detta gör 
också att det beräknade medelvärdet blir något missvisande. Över sköljbaden 88-90 är en 
jonbytare kopplad viket gör att kopparhalten i dessa kan bli lägre än kopparhalten i rent 
sköljvatten från det kommunala vattenledningsnätet. 
 
Bad nr 27:1 28:1 33:2 37:2 38:2 41:3 42:3 45:4 47:5 
[mg/L] 0,37 0,92 0,028 0,022 0,0060 4,4 0,12 1500 26,8 
Bad nr 48:5 50:6 54:7 57:7 61:8 68:9 69:9 70:9 76:11 
[mg/L] 6,1 3,0 73,7 57,6 1,1 0,0072 0,070 0,058 0,092 
Bad nr 78:11 80:12 81:12 83:13 84:13 88:14 89:14 90:14 Rent skölj- 

vatten 
[mg/L] 0,030 0,35 0,050 0,018 0,018 0,064 0,058 0,072 0,090 
Tabell 4.6. Medelkopparhalten [mg/L] i den dekorativa linens sköljbad samt medelkopparhalten [mg/L] i rent sköljvatten.   
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I tabell 4.7 presenteras medelvärdet av zinkhalten i relevanta sköljbad i den dekorativa linen, för 
fullständiga mätdata se bilaga 2 (ej offentlig). Dessa medelvärden är beräknade på motsvarande 
sätt som kopparhalten men är baserade på fyra olika haltmätningar. Med relevanta sköljbad 
menas sköljbad vilka förväntades innehålla zink [18].    
 
Bad nr 47:5 48:5 83:13 84:13 
[mg/L] 1,0 0,085 0,078 0,0075 
Tabell 4.7. Medelzinkhaltenhalten [mg/L] i utvalda sköljbad i den dekorativa linen.   
 
I tabell 4.8 presenteras medelvärdet av uppmätta nickelhalter i den dekorativa linen, för 
fullständiga mätdata se bilaga 2 (ej offentlig). Valet av bad för nickelanalys samt beräkningen av 
medelvärdet genomfördes på motsvarande sätt som analysen av zinkhalten.  
 
Bad nr 54:7 68:9 69:9 70:9 
[mg/L] 68,8 161,9 11,6 0,72 
Tabell 4.8. Medelnickelhaltenhalten [mg/L] i utvalda sköljbad i den dekorativa linen. 
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4.5 Felkällor 

Flera olika faktorer kan ha påverkat resultatet av flödesmätningarna och haltmätningarna. Vid 
flödesmätningarna kan svårigheter att komma åt sköljvattenflöden ordentligt ha påverkat 
mätresultatet. Dessutom kan reaktionstiden för start och stopp av klockan ha påverkat resultatet. 
Utöver dessa möjliga felkällor kan även onoggrannhet hos klockan och litermåttet ha påverkat 
resultatet. De två sistnämnda felkällorna är dock försumbara i förhållande till de förstnämnda. 
Anledningen till att reaktionstiden och de svåråtkomliga sköljvattenflödena har påverkat 
mätningarna mycket är den relativt korta mättiden på mellan fem och tio sekunder. 
 
Resultatet av haltmätningarna kan ha påverkats vid flera olika tillfällen. Det första är vid 
provtagningen där det kan vara svårt att ta ut ett representativt hundramillilitersprov ur ett 
åttahundraliters sköljbad. Detta borde dock i detta fall inte ha påverkat resultatet nämnvärt då 
sköljbaden är kraftigt omrörda med tryckluft. Nästa steg vilket kan påverka mätresultatet är 
spädningen av de prover vilka från början hade en metallhalt utanför kalibreringsområdet hos 
analysinstrumentet. Det troligaste felet vid spädning är att metallrester kan ha funnits kvar i de 
mätkolvar vilka användes till spädningen. Vid kalibreringen av analysinstrumentet kan fel också 
ha uppstått. Det troligaste felet vid kalibreringen är att standarderna vilka användes inte hade rätt 
halt. Dessa var blandade innan analyserna genomfördes och halten hos dessa är därför ej 
säkerställda. Dessutom kan föroreningar i det destillerade vattnet vilket användes som nollprov 
också påverka kalibreringen. Slutligen kan eventuella instrumentfel påverka analysresultatet. Det 
senare är dock ingen trolig felkälla då analysinstrumentet genomgick årlig översyn veckan innan 
provtagningsserien påbörjades. De troligaste felkällorna vid haltmätningarna är fel vid 
kalibreringen och spädningsfel.  
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4.6 Sammanfattning 

 
Flödesmätningarna visar att den dekorativa linen står för den näst största vattenförbrukningen i 
Assa Industris ytbehandlingsanläggning. Endast stora zinklinen har en större vattenförbrukning. 
Dock kan sägas att vattenförbrukningen för den dekorativa linen nästan är lika stor, 2 540 [L/h] 
för dekorativa linen respektive 2 710 [L/h] för zinklinen. Detta betyder att den dekorativa linen 
står för drygt 30 % av ytbehandlingsanläggningens totala vattenförbrukning på 7 480 [L/h]. Det 
högsta enskilda flödet i den dekorativa linen finns i sköljsteg 83-84. Här är dock uppmätta 
metallhalter låga vilket gör det mindre intressant att gå in med kostsamma åtgärder så som 
jonbyte och omvänd osmos.   
De högsta halterna av koppar i rinnande sköljbad uppmättes i bad 54 och 57, 74 [mg/L] 
respektive 58 [mg/L]. Den högsta totalhalten uppmättes till 1500 [mg/L] i sparsköljbad 45. Den 
högsta nickelhalten (162 [mg/L]) uppmättes i bad 68. Den högsta zinkhalten vilken var 1,0 
[mg/L] uppmättes i bad 47. För att dra ytterligare slutsatser angående vilka åtgärder som är 
lämpliga att vidtaga för olika sköljbad måste till exempel mängdflöden av metaller i de olika 
baden beräknas. Detta görs i kapitel 5.  
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5 Tekniska och ekonomiska beräkningar 
Ett antal av de i litteraturstudien framtagna metoderna och tekniska lösningarna har valts ut för 
att studeras djupare med avseende på vilken effekt de har på utsläpp av metaller och 
vattenförbrukning, vilka besparingar som kan göras samt investerings- och driftskostnader i 
ASSA Industris specifika fall. Till grund för beräkningarna ligger medelvärden framtagna utifrån 
uppmätta sköljvattenflöden och metallkoncentrationer i den dekorativa linen. För beräkningar av 
utdrag har antagandet gjorts att hälften av alla hängare med produkter vilka passerar genom linen 
under ett år doppas i varje processbad och sköljbad. Detta är dock en relativt grov uppskattning 
då vissa produkter beläggs med ett flertal lager metall medan andra bara med ett eller två. 
Antagandet har dock varit nödvändigt att göra då det inte varit möjligt att ta fram statistik för hur 
stor del av produkterna som doppas i de olika baden. Anledningen till att ett så lågt värde som 
hälften valts är att det ansågs bättre att underskatta eventuella minskningar av utsläpp samt 
besparingar än att överskatta dessa. Övriga gjorda antaganden angående utdragsberäkningar är att 
viskositeten för de olika baden kan försummas. Dessutom har antagandet gjorts att besparingar i 
forma av minskat utdrag av kemikalier, utöver metaller, från processbaden kan försummas. 
Anledningen till detta är att enligt avgränsningarna i projektet skulle endast en studie av 
utsläppsminskning av metaller och en minskning av vattenförbrukningen studeras. Detta innebär 
att inga analyser av kemikalieinnehåll i sköljvattnet gjorts och därför försummas eventuella 
besparingar i form av minskade kemikalieutsläpp.    
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5.1 Grundläggande beräkningar 

I tabell 5.1-5.4 visas medelvärden av uppmätta metallhalter vilka nedan följande beräkningar 
grundar sig på. Siffran efter kolonet i sköljbadsnumret visar vilka sköljbad som är 
sammankopplade, det vill säga 27:1 och 28:1 är sammankopplade och så vidare. Sköljbad märkta 
med * har utgående flöde till reningsverk. Sköljbad i kursivstil innehåller cyanider. För en 
tydligare överblick över de olika sköljbadens placering se processchema i figur 3.2. 
 
Bad nr 28:1 33:2 38:2 42:3 48:5 50:6 57:7 61:8 70:9 78:11 81:12 84:13 Totalflöde/h 
[L/h] 180 220 190 200 220 240 160 170 150 280 200 330 2540 

Tabell 5.1. Medelflöde av sköljvatten  in i den dekorativa linen. 
 
Bad nr 27:1 28:1* 33:2* 37:2 38:2 41:3* 42:3 45:4 47:5* 
[mg/L] 0,37 0,92 0,028 0,022 0,0060 4,4 0,12 1500 26,8 
Bad nr 48:5 50:6* 54:7* 57:7 61:8* 68:9* 69:9 70:9 76:11* 
[mg/L] 6,1 3,0 73,7 57,6 1,1 0,0072 0,070 0,058 0,092 
Bad nr 78:11 80:12* 81:12 83:13* 84:13 88:14 89:14 90:14 Rent skölj- 

vatten 
[mg/L] 0,030 0,35 0,050 0,018 0,018 0,064 0,058 0,072 0,090 
Tabell 5.2. Medelkopparhalt i den dekorativa linens sköljbad. Sköljbad märkta med * har utgående flöde till reningsverk. 
 
Bad nr 54:7* 68:9* 69:9 70:9 
[mg/L] 68,8 161,9 11,6 0,72 
Tabell5.3. Medelnickelhaltenhalt i utvalda sköljbad i den dekorativa linen. Sköljbad märkta med * har utgående flöde till reningsverk. 
 
Bad nr 47:5* 48:5 83:13* 84:13 
[mg/L] 1,0 0,085 0,078 0,0075 
Tabell5.4. Medelzinkhaltenhalt i utvalda sköljbad i den dekorativa linen. Sköljbad märkta med * har utgående flöde till reningsverk. 
 
Beräkning av mängdflöde av metall genom de olika sköljstegen 
Formel (1) nedan har använts vid beräkning av metallflöde per timme genom varje sköljbad. 
Resultatet av beräkningarna presenteras i tabell 5.5-5.7. Posten total mängd till reningsverk i tabell 
5.5-5.7 är summan av mängdflödena från de bad vilka har flöden till reningsverk, det vill säga de 
bad vilka är märkta med*. Flödet ut har antagits vara lika med det uppmätta inflödet eftersom 
vattennivån i sköljbaden är konstant. Mängden metall i bad 45:4 är inte ett mängdflöde per timme 
utan mängden metall i badet. Detta eftersom det aktuella badet är en sparskölj. Mängden metall i 
bad 88:14-90:14 är också mängden i sköljbaden och inte ett mängdflöde. Detta eftersom en 
jonbytare är kopplad över detta sköljsteg.  
     
Flöde[L/h]*koncentration[g/L] = mängdflöde av metall per timme [g/h] (1) 
 
Bad nr 27:1 28:1* 33:2* 37:2 38:2 41:3* 42:3 
[g/h] 0,067 0,16 0,0062 0,0048 0,0013 0,87 0,025 
Bad nr 45:4 47:5* 48:5 50:6* 54:7* 57:7 61:8* 
[g/h] 1200** 5,9 1,3 0,71 11,8 9,2 0,19 
Bad nr 68:9* 69:9 70:9 76:11* 78:11 80:12* 81:12 
[g/h] 0,0011 0,011 0,0087 0,026 0,0084 0,070 0,010 
Bad nr 83:13* 84:13 88:14 89:14 90:14 Rent skölj-

vatten 
Total mängd till 
reningsverk 

[g/h] 0,0059 0,0059 0,051** 0,046** 0,058** 0,016 19,7 
Tabell 5.5. Mängdflöde av koppar per bad och timme i den dekorativa linen.  Mängder märkta med ** är total mängd i sköljbadet. Sköljbad märkta 
med * har utgående flöde till reningsverk. 
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Bad nr 54:7* 68:9* 69:9 70:9 Total mängd till 
reningsverk 

[g/h] 11,0 24,3 1,7 0,11 35,3 
Tabell 5.6. Mängdflöde av nickel per bad och timme i den dekorativa linen. Sköljbad märkta med * har utgående flöde till reningsverk. 
 
Bad nr 47:5* 48:5 83:13* 84:13 Total mängd till 

reningsverk 
[g/h] 0,22 0,019 0,026 0,0025 0,25 
Tabell 5.7. Mängdflöde av zink per bad och timme i den dekorativa linen. Sköljbad märkta med * har utgående flöde till reningsverk. 
 
Beräkning av årlig drifttid för den dekorativa linen 
Ytbehandlingsanläggningen är i drift 112 [h/vecka] under 47 [veckor] om året [18]. Enligt formel 
(2) nedan är den dekorativa linen i drift 5264 [h/år]. Under nattskiftet, vilket är 40 [h/vecka], 
används inte de cyanidhaltiga processbaden och därmed ej heller tillhörande sköljar. I tabell 5.2, 
5.4, 5.5 och 5.7 ovan visas sköljbad för cyanider i kursivstil. Differensen mellan total drifttid per 
vecka och drifttid för nattskiftet ger att drifttiden för de cyanidiska sköljarna är i 72 [h/vecka]. 
Den årliga drifttiden för cyanidsköljarna beräknas till 3384 [h/år] med hjälp av formel (2). Den 
beräknade drifttiden förutsätter att inga driftstopp förekommer under den planerade drifttiden. 
Senare beräkningar vilka grundar sig på den årliga drifttiden kommer att utgå ifrån att inga 
driftstopp har förekommit. Detta för att kunna visa den maximala teoretiska 
sköljvattenförbrukningen och de maximala teoretiska utsläppen av metaller vilka kan förekomma 
i den dekorativa linen under ett år. 
 
(driftstimmar per vecka)*(driftsveckor per år) = driftstimmar per år (2) 
 
Beräkning av utsläppt mängd metall till reningsverk årligen, [kg/år], utgående från 
uppmätta koncentrationer och flöden i den dekorativa linen  
Med formel (3) nedan beräknas mängden koppar och zink vilken släpps ut per år från de 
cyanidiska sköljbaden i den dekorativa linen till reningsverket.  
Med formel (3) nedan beräknas även mängden koppar, nickel och zink vilken släpps ut från de 
kromatiska, sura och alkaliska sköljbaden. Anledningen till att beräkningarna separeras är att den 
årliga drifttiden är olika för de cyanidiska baden och de övriga baden, se beräkning ovan. 
Summan av metallutsläppen beräknade med formel (3) ger att totalt 92,8 [kg] koppar, 185,8 [kg] 
nickel och 1,26 [kg] zink släpps ut till reningsverket från den dekorativa linen varje år. Vid en 
närmare studie av kopparutsläppen, enligt tabell 5.5, kan utläsas att utsläppt mängd per timme 
från alla bad utom 47:5 och 54:7 är under 1 [g/h]. På grund av detta görs en ny beräkning med 
formel (3) för att bestämma den årliga mängden av koppar ut från bad 47:5 och 54:7. Detta görs 
för att kunna utröna hur stor del av den totala mängden utsläppt koppar dessa två bad står för. 
Två skilda beräkningar görs och därefter summeras resultaten. Detta eftersom bad 47:5 är 
cyanidiskt och alltså har en kortare årlig drifttid. Beräkningen visar att 82,0 [kg] koppar släpps ut 
från dessa två bad varje år. Skillnaden mellan kopparutsläppet totalt och kopparutsläppet för 
endast dessa två bad blir således 10,8 [kg/år]. Således står bad 47:5 och 54:7 för ca 90 [%] av de 
årliga koppar utsläppen från den dekorativa linen till reningsverket. 
 
(driftstimmar per år)*( mängd utsläppt metall per timme) = kg metall ut / år (3)   
 
 De små mängderna av koppar i flertalet av sköljbaden och den lilla skillnaden i utsläpp per år 
totalt jämfört med för endast bad 47:5 och 54:7 gör att tillämpning av jonbyte och indunstning 
för kopparhaltiga sköljvatten är mest intressant för bad 47:5 och 54:7 medan mer traditionella 
åtgärder som till exempel dropplåtar lämpar sig bättre för övriga kopparhaltiga sköljbad. 
Dessutom är det lämpligt med jonbyte eller indunstning för sparskölj 45:4. De mycket små 
utsläppen av zink varje år gör att även för dessa bad (47:5 och 83:13) är traditionella åtgärder 
mest lämpade. De två bad vilka har utsläpp av nickel (54:7 och 68:9) släpper ut stora mängder 
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metall och lämpar sig därför bra för jonbyte samt indunstning. Här kan konstateras att utsläppen 
av koppar, nickel och zink till stor del härrör från samma sköljbad. Bad 54:7 är egentligen ingen 
kopparskölj men innehåller ändå stora mängder koppar. Anledningen till detta är att 54:7 är 
sammankopplad med 57:7 vilket är ett kopparsköljbad. Den optimala lösningen för att kunna 
återvinna metaller från dessa sköljbad vore således att bryta denna sammankoppling och installera 
en jonbytare eller en indunstare över varje enskilt sköljsteg. Denna möjlighet utreds närmare i 
beräkningsdelen om jonbytare och indunstare.  
 
Beräkning av produktarea per hängare i den dekorativa linen 
Ett stort antal produkter med olika storlek och form ytbehandlas i den dekorativa linen. Detta 
gör att utdraget blir olika för alla produkter. För att underlätta beräkningar och göra dessa 
allmängiltiga har en medelarea beräknats utifrån arean av alla enskilda produkter. Denna area är 
0,62 [m2/hängare]. Se bilaga 3 för beräkningar och areor av enskilda produkter. 
 
Beräkning av det totala sköljvattenflödet i den dekorativa linen 
Den totala sköljvattenförbrukningen per år för den dekorativa linen är ca 12 300 [m3]. För 
beräkning se formel (4) nedan. Detta är ungefär 38 % av det totala flödet för 2003, uppmätt till ca 
32 000 [m3] [18]. Mätningarna av sköljvattenflöde har genomförts dagtid men vid beräkningen av 
totala vattenflödet för ett år har hänsyn tagits till att de cyanidiska sköljarna inte är i drift under 
nattskiftet.  
 
(driftstimmar per år icke cyanidiska sköljar)*(total vattenförbrukning per timme icke 
cyanidiska sköljar)+ (driftstimmar per år cyanidiska sköljar)*(total vattenförbrukning per 
timme cyanidiska sköljar) = total sköljvattenförbrukning per år. (4) 
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5.2 Vatten- och metallbesparande åtgärder  

5.2.1 Utdragsminskande åtgärder  
Beräkning av utdrag per hängare samt påverkan av förlängd dropptid 
För att beräkna det ungefärliga utdraget för varje hängare används formel (5) nedan samt utdraget 
vid en given dropptid från tabell 5.8 nedan. Den genomsnittliga dropptiden i den dekorativa linen 
är 6 [s] [18], vilket ger ett utdrag på 61 [ml/m2]. Detta insatt i formel (5) tillsammans med den 
ovan beräknade arean per hängare, 0,62 [m2], ger att utdraget per hängare blir 37,82 [ml/hängare]. 
En fördubbling av dropptiden till 12 [s] ger ett utdrag på 33,48 [ml/hängare]. Skillnaden i utdrag 
blir således 4,34 [ml/hängare].  
 
(godsarea per hängare [m2])*(utdrag [ ml/m2] )=utdrag [ml]/hängare  (5) 
 
Dropptid [s] Utdrag [ml/m2] 
0 105 
3 70 
6 61 
9 59 
12 54 
15 53 
Tabell 5.8. Utdrag i ml/m2 vid olika dropptider. [3,4] 
  
Antal hängare/år=210 000 [18]. Detta värde delas med två i alla beräkningar, enligt antagandet i 
inledningen av kapitlet. 
Med hjälp av formel (6) beräknas minskningen i utdrag till 456 [L/år] vid fördubblad dropptid 
från 6 till 12 [s].  
  
((antal hängare/år)/2)*(minskningen/hängare)=utdrag per år [L/år] (6) 
 
Beräkning av besparing vid ökad dropptid 
Ett exempel på vad denna minskning kan betyda fås om man utgår från den typiska halten i ett 
surkopparbad, ca 55 [g/L] [18]. Den ovan beräknade utdragsminskningen multipliceras med 
denna halt enligt formel (7) nedan. Detta ger att minskningen i mängd utdragen metall per år blir 
25 [kg/år].  
(utdrag/år)*(metallhalt)=Mängd utdragen metall/år[kg/år](7) 
 
Den ökade dropptiden ger en besparing på 650 [kr/år] med avseende på reducerad 
metallförbrukning i fallet med koppar. Se formel 8 nedan, med metallpris från tabell 5.9 nedan.  
 
(kg utdragen metall/år)*(kr/kg för denna metall)= kostnad utdragen metall [kr/år](8) 
 
Anodmaterial pris 
Koppar 26 kr/kg 
Nickel 107 kr/kg
Zink 10 kr/kg 
Tabell 5.9. Cirkapris (metallkostnad) för olika anodmaterial. [18] 
 
Om hänsyn tas även till besparingar i reningsverket i form av minskade kemikaliekostnader och 
minskade kostnader för slamdeponering (totalt 32 [kr/kg] [19]). Denna kostnadsminskning är en 
marginalkostnadsminskning som grundar sig på den minskning av kostnader för 
fällningskemikalier och deponikostnader vilka utsläpp av 1 [kg] metall mindre från 
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ytbehandlingsanläggningen skulle ge upphov till. Den aktuella kostnadsminskning tar således inte 
hänsyn till vilka besparingar som vore möjliga i form av minskningar i fasta kostnader i 
reningsverket vid minskade metallutsläpp från ytbehandlingsanläggningen. När mängden utsläppt 
metall minskar enligt ovan blir den totala besparingen 1450 [kr/år] för ett surt kopparbad, enligt 
formel (9) nedan. Denna lösning kräver ingen nyinvestering men produktionstiden ökar vilket 
måste tas hänsyn till innan en förändring görs. 
 
(deponi och kemikalie kostnad per kg metal)*(kg utdragen metall per år)+(kostnad 
utdragen metall)=total besparing per år [kr/år] (9) 
 
Beräkningen ovan är ett exempel på vilken besparing en utökad dropptid kan ge för ett surt 
kopparbad. Motsvarande beräkning för ett typiskt glansnickelprocessbad, optimal koncentration 
65 [g/L][1] ger en minskning av metallutdrag på 30 [kg/år] och en total besparing på 4120 
[kr/år], med metallpris från tabell 5.9. Utsläppen av zink från den dekorativa linen är små och 
anodpriset lågt, därför ges inget exempel på besparingar för zinkprocessbaden. 
 
Om skillnaden i utdrag mellan sex och tolv sekunders dropptid (456 [L/år]) appliceras på ett 
sköljbad istället för på ett processbad skulle besparingen per år bli 3 [kr/år], enligt formel (10) 
nedan. Assa Industri betalar 7 [kr/m3] för vatten [1]. Den ekonomiska vinsten för denna åtgärd är 
således blygsam men om denna minskning i vattenförbrukning skulle kunna uppnås för alla 17 
sköljsteg i den dekorativa linen skulle en minskning av sköljvattenförbrukningen på 7,8 [m3/år] 
kunna uppnås, se formel (11) nedan. Den totala besparingen med avseende på vatten skulle 
således bli 54 [kr/år] enligt formel (10).  
 
(vattenbesparing [m3/år])*(vattenkostnad [kr/m3])=besparing [kr/år] (10) 
 
(vattenbesparing [m3/år])*(antal sköljbad)=besparing [m3/år] (11) 
 
Beräkning av årlig besparing vid val av en lägre metallhalt i ett processbad 
Om val av en lägre halt (50 [g/L]) görs och ingen ökning av dropptiden kan en besparing göras 
på 2 300 [kr/år] för ett surkopparprocessbad (halt 50-60 [g/L]).  
Utdraget per hängare är 37,8 [ml] enligt beräkning ovan. Detta multiplicerat med antalet hängare 
per år (210 000 enligt ovan) delat med två, på grund av antagandet ovan om att hälften av 
hängarna doppas i varje sköljbad, antalet blir alltså 105 000 stycken och detta ger att det totala 
utdraget per år blir 3 969 [L]. Detta ger i sin tur att den utdragna mängden metall per år vid den 
högre processbadshalten (60 [g/L]) blir 238 [kg/år], enligt formel (12) nedan. Utdragen mängd 
metall vid den lägre processbadshalten (50 [g/L]) är 199 [kg/år] också enligt formel 12 nedan. 
 
(totalt utdrag per år [L/år])*(metallhalt [kg/L])=utdragen mängd metall [kg/år] (12) 
 
Differensen mellan utdraget vid hög halt och låg halt är 40 [kg/år]. Detta är alltså den årliga 
minskningen i metallförbrukning om lägsta möjliga processbadshalt väljs istället för högsta 
möjliga. Besparingen för denna minskning beräknas enligt formel (13) nedan. Där besparingen i 
form av minskad kemikalieförbrukning och minskade deponikostnader är 32 [kr/kg], enligt ovan. 
Metallkostnaden för koppar 26 [kr/kg] kommer från tabell 5.9 ovan.  
 
(mängd utdragen metall [kg/år])*(metallpris [kr/kg])+(kemikalie och deponikostnad 
[kr/kg metall])*(mängd utdragen metall [kg/år])= Besparing [kr/år] (13) 
 
 Motsvarande beräkning för ett typiskt glansnickelprocessbad, optimal koncentration 65 [g/L] 
jämförs med en förhöjning på 10 [g/L], anodkostnad enligt tabell 5.9 ovan, ger en besparing på  
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5 500 [kr/år]. Utsläppen av zink från den dekorativa linen är små och anodpriset lågt, därför ges 
inget exempel på besparingar för zinkprocessbaden. 

5.2.2 Luftkniv 
En luftkniv kan uppskattningsvis minska utdraget med ungefär 10 %. Dock är denna procentsats 
mycket osäker då den verkliga effekten av en luftkniv är mycket svår att uppskatta eftersom 
effekten påverkas mycket av godsets utformning. Således måste praktiska tester genomföras för 
att kunna utröna den verkliga effekten av en luftkniv. Dock kan antagandet om en tioprocentig 
minskning av utdraget användas vid teoretiska beräkningar för att ge en ”fingervisning” om 
vilken effekt en luftkniv skulle kunna ha. [25]  
 
Beräkning av besparing vid tillämpande av luftkniv på processbad och sköljbad 
Med antagandet om en tioprocentig utdragsminskning skulle besparingen per år bli 1 250 [kr/år] 
för ett processbad och 2,8 [kr/år] för ett sköljbad. Investeringskostnaden skulle bli ungefär 550 
[kr] per bad med arbetskostnad inräknad, se beräkningar nedan. Motsvarande beräkning för ett 
glansnickelbad skulle ge en besparingen på 3 600 [kr/år], investeringskostnaden skulle bli denna 
samma som ovan, 550 [kr] per bad.  
Ovan beräknades det årliga utdraget för ett bad till 3 969 [L]. En minskning av detta med tio 
procent innebär en minskning med ungefär 397 [L] per år enligt formel (14) nedan. 
 
(procentuell minskning [%])*(årligt utdrag [L/år])= årlig minskning [L/år] (14) 
 
Formel (15) nedan ger besparingen om denna utdragsminskning tillämpas på ett sköljbad. 
 
(vattenkostnad [kr/m3])*(minskning [m3/år])= besparing [kr/år] (15) 
 
En utdragsminskning enligt ovan ger, enligt formel (16) nedan, en minskning av utdragen metall 
på 22 [kg/år] om utdrags minskningen appliceras på ett surt kopparbad med halten  
55 [g/L]. Om minskningen istället appliceras på ett glansnickelbad med halten 65 [g/L] blir den 
årliga utdragsminskningen 26 [kg]. 
 
( utdragsminskning per år [L/år])*(metallhalt [kg/L])=utdragen mängd metall [kg/år] 
(16) 
 
Formel (17) nedan ger besparingen av det minskade metallutdraget med kemikalie- och 
deponikostnad enligt ovan samt metall pris enligt tabell 5.9 ovan.  
 
(mängd utdragen metall [kg/år])*(metallpris [kr/kg])+(kemikalie och deponikostnad 
[kr/kg metall])*(mängd utdragen metall [kg/år])= Besparing [kr/år] (17) 
 
Då tryckluft finns framdraget till alla bad i den dekorativa linen skulle materialanskaffningen per 
bad bestå i ca tre meter plaströr (diameter 16 [mm]) och några enkla kopplingar. 
Materialkostnaden för detta skulle bli ungefär 50 [kr] [21] per bad. Med ett påslag för 
arbetskostnad på uppskattningsvis ungefär 500 [kr] skulle den totala investeringskostnaden bli 
550 [kr] för ett bad. 

5.2.3 Dropplåt  
Beräkning av utdragsminskning vid tillämpande av dropplåt 
Installation av en dropplåt ger uppskattningsvis en förlängning av dropptid med ca 3 [s]. Detta 
ger enligt uppgift ovan en total dropptid på ca 9 [s] vilket ger ett utdrag på 59 [ml/m2] enligt 
tabell 5.8 ovan. Tabell 5.8 ovan visar också att utdraget för 6 [s] dropptid är 61 [ml/m2]. 
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Minskningen i utdrag blir således 2 [ml/m2] om dropptiden ökas från 6 till 9 [s]. Minskningen i 
utdrag multiplicerat med 0,62 [m2] (arean för en hängare, enligt ovan) ger att minskningen i utdrag 
per hängare blir 1,24 [ml]. Detta multiplicerat med 105 000 (antal hängare per år vilka antas 
passera ett specifikt bad, enligt ovan) ger en total utdragsminskning på 130 [L/år] för ett bad.  
 
Beräkning av årlig besparing vid tillämpande av dropplåt 
Om denna lösning appliceras på ett sköljbad blir den ekonomiska vinsten mycket liten, 0,9 [kr/år] 
per sköljbad, enligt formel (18) nedan (där vattenkostnaden är 7 [kr/m3]). Inte heller 
vattenbesparingen är särskilt omfattande. Men varje möjlighet till vattenbesparing är önskvärd 
eftersom ett av examensarbetets mål var att hitta vattenbesparande åtgärder och om flera små 
besparingar görs kan den totala vattenbesparingen bli omfattande. Om dropplåtar installeras på 
alla 17 sköljsteg fås en besparing på 2,2 [m3] vatten per år enligt formel (19) nedan.  
 
(vattenkostnad [kr/m3])*(minskning [m3/år])= besparing [kr/år] (18) 
 
(vattenbesparing [m3/år])*(antal sköljbad)=besparing [m3/år] (19) 
 
Om den beräknade utdragsminskningen på 130 [L/år] istället appliceras på ett surt kopparbad 
med halten 55 [g/L] blir minskningen i utdragen metall 7,2 [kg/år], enligt formel (20) nedan. 
Appliceras minskningen istället på ett glansnickelbad med halten 65 [g/L] blir minskningen i 
utdragen metall 8,5 [kg/år], enligt formel 21. 
 
( utdrags minskning per år [L/år])*(metallhalt [kg/L])=minskning i utdragen mängd 
metall [kg/år] (20) 
 
Formel (21) nedan visar att det minskade metallutdraget från ett surt kopparbad ger en besparing 
på 415 (kr/år), med kemikalie- och deponikostnad enligt ovan samt metallpris enligt tabell 5.9. 
För ett glansnickelbad blir besparingen 1150 [kr/år], enligt formel (21).  
 
(mängd utdragen metall [kg/år])*(metallpris [kr/kg])+(kemikalie och deponikostnad 
[kr/kg metall])*(mängd utdragen metall [kg/år])= Besparing [kr/år] (21) 
 
Enklaste möjliga lösning för dropplåt är att köpa plåt med tjockleken 1 [mm] och bocka själv. 
Detta borde enkelt kunna lösas av Assa Industri då de har ett stort antal maskiner för 
metallbearbetning. Åtgången för ett bad torde bli ungefär 2 [m2]. Kostnaden för detta blir ungefär 
90 [kr] [22]. Således blir materialkostnaden ungefär 100 [kr] per bad om en viss kostnad för 
bultar, muttrar och brickor räknas in. Med ett påslag på 500 [kr] för arbetskostnaden blir 
investeringskostnaden 600 [kr] per bad. 
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5.3 Sköljteknik 

Efter processbad 52 och 53 (mattnickel) vore det lämpligt att installera ett extra sköljbad för att 
minska sköljvattenförbrukningen. I dagsläget finns endast ett sköljbad (54) vilket är 
sammankopplat med sköljbad 57 (surkoppar). Denna sammankoppling borde brytas för att ge 
endast nickel i sköljvattnet efter nickelprocessbaden och koppar i sköljvattnet efter 
kopparprocessbaden. Detta för att på ett enklare sätt kunna återvinna nickel och koppar ur 
sköljvattnet. Även efter processbad 55 och 56 (surkoppar) borde ett andra sköljbad installeras när 
sammankopplingen med sköljbad 54 bryts. Ett problem med detta är att installation av extra 
sköljbad kräver att några bad i linen flyttas vilket kan bli både kostsamt och svårt rent 
utrymmesmässigt. Detta gör att inga praktiska beräkningar görs på effekter och kostnader av ett 
extra sköljbad efter ovan nämnda processbad.  
 
Beräkning av sköljkriterium 
För att bestämma effektiviteten av ett sköljsteg kan det så kallade sköljkriteriet beräknas [3]. Se 
formel (22) nedan där R är sköljkriteriet, C0 koncentrationen i föregående processbad och Cn 
koncentrationen i sista sköljbadet innan nästa processbad. 
 
R=C0/Cn (22) [3] 
 
Med formel (22) ovan, metallhalter i sista sköljbadet från tabell 5.2-5.4 samt metallhalter i 
processbaden, enligt tabell 5.10 nedan, beräknades sköljkriteriet för sköljsteget efter dermaloy 
(47-48) till 1 316 med avseende på koppar och 23 529 med avseende på zink, efter mattnickel (54) 
till 974, efter surkoppar (57) till 955 och efter glansnickel (68-70) till 90 278. Anledningen till att 
beräkningar gjordes för dessa steg är att de högst metallhalterna enligt beräkningar ovan fanns i 
dessa sköljsteg och att åtgärder av något slag skulle ge störst effekt här.  
 
Badtyp Metallhalt [g/L] 
Dermaloy Koppar 8, Zink 2 
Surkoppar  55 
Mattnickel 67 
Glansnickel 65 
Tabell 5.10. Optimal metallhalt i olika processbad. [18] 
 
Tillämpning av sköljkriterium på glansnickelprocessbad 
I tabell 5.11 nedan kan den ungefärliga vattenförbrukningen vid olika sköljkriterium avläsas. 
Sköljvattenförbrukningen från tabellen nedan kombinerat med det beräknade sköljkriteriet för till 
exempel glansnickel (tre sköljbad) ger att den teoretiska sköljvattenförbrukningen blir ungefär 50 
[L/h]. Detta kan jämföras med den verkliga förbrukningen på ungefär 150 [L/h], enligt tabell 5.1 
ovan. 
Beräkningar av effekten av fler sköljbad för de olika sköljstegen redovisas inte då alltför stora 
ombyggnationer skulle krävas för att installera ytterligare sköljbad i de olika sköljstegen. 
 
Antal sköljbad R=10000 R=1000 R=100 
1 sköljbad 10000 L/h 1000L/h 100L/h
2 sköljbad 100L/h 32L/h 10L/h 
3 sköljbad 22,5L/h 10L/h 4,7L/h 
Tabell 5.11. Vattenförbrukning per timme vid olika sköljkriterium. [3]  
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Beräkning av vattenförbrukningsminskning och besparing vid tillämpande av 
sprutsköljning 
Effekten av sprutsköljning är svår att bedöma utan att några tester genomförs. Detta eftersom 
godsets utformning starkt påverkar sprutsköljens effektivitet [25]. För teoretiska beräkningar kan 
dock antas att en tioprocentig minskning av den årliga sköljvattenförbrukningen kan uppnås om 
en sprutskölj installeras i sista sköljbadet jämfört med om endast en vanlig tvåbadsskölj används. 
Vid ett sköljkriterium på 10 000, enligt tabell 5.11, blir sköljvattenförbrukningen 100 [L/h]. En 
minskning med tio % innebär då en minskning av vattenförbrukningen med 10 [L/h]. 
Om denna minskning appliceras på den dekorativa linen med 5 264 drifttimmar per år (beräknat 
ovan) skulle den totala minskningen för ett sköljsteg med två sköljbad bli 52,6 [m3/år], enligt 
formel (23) nedan. Besparingen för denna åtgärd skulle då bli 368 [kr/år] med en vattenkostnad 
på 7 [kr/m3], enligt ovan. Se formel (24) för beräkning. 
 
(minskning i sköljvattenförbrukning [m3/h])*(drifttimmar per år [h])=vattenbesparing 
[m3/år] (23)   
 
(vattenbesparing [m3/år])*(vattenkostnad [kr/m3])=Besparing [kr/år] (24) 
 
Beräkning av besparing vid tillämpning av sparsköljning med recirkulation till förgående 
processbad 
Sparsköljning med recirkulation till föregående sköljbad kan ge en minskning av utdraget från 
processbadet på upp till 50 % [4]. Detta skulle innebära att det totala utdraget för ett bad skulle 
kunna minskas från 3 969 [L/år], beräknat med formel (10) ovan, till 1 985 [L/år], beräknat med 
formel (25) nedan. 
    
(totalt utdrag [L/år])*(procentuell minskning)=minskning utdrag [L/år] (25) 
 
Minskningen i utdrag (1 985 [L/år]) applicerad på ett processbad skulle för ett surt kopparbad 
med halten 55 [g/L] ge en minskning i utdragen metall med 109 [kg/år], se formel (26). För ett 
glansnickelbad med halten 65 [g/L] blir minskningen i utdragen metall 129 [kg/år], se formel (26) 
nedan.   
 
(utdrag [L/år])*(metallhalt [kg/L])=Mängd utdragen metall/år[kg/år] (26) 
 
Besparingen för den ovan beräknade utdragsminskningen blir för det sura kopparbadet 6350 
[kr/år], enligt formel (27) med metall pris från tabell 5.9 ovan. Besparingen för glansnickelbadet 
blir 17 950 [kr/år], enligt formel (2) nedan med metallpris från tabell 5.9 ovan. För de båda baden 
har en kemikalie- och deponikostnad på 32 [kr/kg metall] enligt tidigare uppgift antagits.   
 
(mängd utdragen metall [kg/år])*(metallpris [kr/kg])+(kemikalie och deponikostnad 
[kr/kg metall])*(mängd utdragen metall [kg/år])= Besparing [kr/år] (27) 
 
Materialkostnaden för åtgärden består i införskaffandet av en pump för att kunna föra tillbaka 
sparsköljvattnet till föregående processbad. En pump för detta ändamål kostar ca 5 000 [kr] [23]. 
Med ett påslag på 35 % för arbetskostnad blir den totala investeringskostnaden 6 750 [kr] [20]. 
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5.4 Indunstning 

Sköljsteg 45, 47-48, 54, 57 och 68-70 är lämpliga för indunstning. I tabell 5.12 nedan visas 
utgående flöden och halter för dessa sköljsteg och i tabell 5.13 visas mängdflöden för olika 
metaller genom de olika baden med antagande om breddningsflöde för skölj 45. I dagsläget är 54 
och 57 sammankopplade trots att de är sköljar för helt olika processbad, 54 för mattnickel och 57 
för surkoppar. Vid beräkningarna nedan antas denna förbindelse bruten och de två sköljbaden 
behandlas separat. 
Indunstarsystemet, vilket beräkningarna grundar sig på, är till stora delar automatiserat vilket gör 
att merarbetet för personalen blir litet. Detta gör att merkostnaden för personal försummas vid 
beräkningarna. Vid beräkningar och val av indunstare för olika bad har antagandet gjorts att hela 
flödet av vatten indunstas. Detta är dock inte fallet i verkligheten då det är önskvärt att 
koncentratet vilket skall återföras till processbadet fortfarande är flytande. Detta betyder att 
beräknad energikostnad är något högre än verklig energikostnad. 
 
Sköljsteg Utgående halt 

koppar [mg/L] 
Utgående 

halt 
nickel 

[mg/L] 

Utgående 
halt 
zink 

[mg/L] 

Utgående flöde  
[L/h] 

45 1504 
(sparskölj, halt i bad) 

-- -- En 
indunstningskapacitet på 
100 [L/h] antas krävas 

[5] 
47-48 26,8 -- 1,0 220 

54 73,7 
(koppar innehållet  

i detta bad bortses ifrån då 
antagandet gjorts att samman kopplingen 

mellan bad 54 och 57 skall brytas) 

68,8 -- 160 

57 57,6 -- -- 160 
68-70 0,0072 161,9 -- 150 

Tabell 5.12. Utgående flöden och halter från sköljbadssteg vilka är aktuella för indunstning. 
 
Sköljsteg Utgående mängd 

koppar [g/h] 
Utgående mängd 

nickel [g/h] 
Utgående mängd 

zink [g/h] 
45 15 

(sparskölj med sprutskölj 
och breddavlopp.  

10 [L vatten /h] antas 
lämna badet vilket 

tillsammans med halten 
från tabell 5.12 ger antagen 
utgående mängd metall ) 

-- -- 

47-48 5,9 -- 0,22 
54 11,8 

(koppar innehållet  
i detta bad bortses ifrån då 

antagandet gjorts att 
samman kopplingen 

mellan bad 54 och 57 skall 
brytas) 

11,0 -- 

57 9,2 -- -- 
68-70 0,0011 24,3 -- 

Tabell 5.13. Utgående mängder från sköljsteg aktuella för indunstning. 
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I tabell 5.14 visas grundpriset, pris inklusive kringkostnader, alltså kostnader för rör, tankar, 
pumpar och liknande samt totalpris inklusive arbetskostnad för att installera en indunstare av den 
aktuella storleken. Påslagsfaktorn för kringkostnader är 40 % [9] och påslagsfaktorn för 
arbetskostnad är 35 % [20].    
 
Indunstningskapacitet 

[L/h] 
Grundpris 

[kr] 
Pris [kr] inkl  

kringkostnader för rör, 
pumpar, tankar, styrsystem

och liknande. 

Pris [kr] totalpris  
inkl arbetskostnad 

100 700 000 980 000 1 323 000 
150 780 000 1 092 000 1 474 200 
300 1 050 000 1 470 000 1 984 500 

Tabell 5.14. Priser och indunstningskapacitet för olika indunstare.[9,20] 
 
Minskningen i vattenförbrukning vid installation av en indunstare beräknas med formel (28) 
nedan och resultatet presenteras i tabell 5.15 och tabell 5.16 nedan. Vid beräkningen förutsätts att 
hela den nuvarande vattenförbrukningen kan räknas som en minskning och alltså försummas den 
vattenmängd vilken tillförs systemet via sprutsköljning (bad 45, 47-48 och 57) och den mängd 
vatten vilken måste tillföras övriga bad på grund av avdunstning även efter installationen av en 
indunstare. Dock antas enligt ovan att ca 10 [L vatten/h] lämnar bad 45 via breddavlopp. Detta 
antagande görs för att kunna beräkna mängd flödet av metall per timme genom badet. Trots detta 
antagande försummas besparingen vilken kan göras i form av minskad vattenförbrukning vid 
installation av en indunstare över bad 45. Detta eftersom antagandet är osäkert och endast tillför 
ytterligare en felkälla till beräkningarna. Vid beräkningen används totala drifttiden 5 264 [h/år] 
(beräknat ovan) för sköljsteg 54, 57, 68-70 och drifttiden 3 384 [h/år] (beräknat ovan) för 
cyanidiska sköljar för sköljsteg 45 och 47-48. Vattenförbrukningen per timme hämtas från tabell 
5.12 ovan.  
 
(vattenförbrukning per sköljsteg och timme [m3/h])*(antal drifttimmar [h/år])=årlig 
vattenbesparing [m3/år] (28)  
 
Besparingen för den ovan beräknade minskningen i vattenförbrukning beräknas enligt formel 
(29) och resultatet presenteras i tabell 5.15 och 5.16. Vattenkostnaden är som vid tidigare 
beräkningar 7 [kr/m3]. 
 
(årlig vattenbesparing [m3/år])*(vattenkostnad [kr/ m3])=årlig besparing [kr/år] (29)  
 
Vid installation av en indunstare över ett sköljsteg skulle teoretiskt sett allt utdrag från föregående 
processbad kunna återföras från sköljvattnet tillbaka till processbadet. Mängden utdrag 
beräknades tidigare till 3 969 [L/år]. Detta tillsammans med typiska halter i föregående 
processbad, från tabell 5.10, ger enligt formel (30) den årliga mängden metall vilken kan återföras 
till processbadet. Resultatet presenteras i tabell 5.15.   
 
(totalt utdrag per år [L/år])*(metallhalt [kg/L])=utdragen mängd metall [kg/år](30) 
 
Ovan beräknade årligt utdrag är baserat på det teoretiska utdraget per hängare vilket i sin tur 
bygger på den beräknade medelarean av en hängare. Dessutom bygger det på en teoretisk optimal 
halt i processbadet. Således blir mängden utdragen metall per år enligt denna beräkning högst 
teoretisk. Därav beräknas även ett årligt utdrag baserat på uppmätta mängdflöden per timme, 
enligt tabell 5.13 ovan, för att möjliggöra en jämförelse mellan teoretiskt beräknade värden och 
uppmätta värden. Beräkningar för de olika sköljstegen, utifrån de uppmätta värdena, sker enligt 
formel (31) nedan och presenteras i tabell 5.16 nedan.  
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(mängdflöde [g/h])*(antal drifttimmar [h/år])=utdragen mängd metall [kg/år] (31) 
 
Besparingen vilken uppnås på grund av det minskade utdraget av metall beräknas med formel 
(32). Där teoretisk mängd utdragen metall kommer från tabell 5.15 och uppmätt mängd kommer 
från tabell 5.16, metallpriset från tabell 5.9 och kemikalie och deponi besparingen är den samma 
som tidigare, det vill säga 32 [kr/kg metall]. Resultatet av beräkningen med avseende på teoretisk 
mängd metall presenteras i tabell 5.15 och resultatet med avseende på uppmätt mängd metall 
presenteras i tabell 5.16. I samma tabeller presenteras slutligen också den totala besparingen för 
de olika beräknade utdragen vid en installation av en indunstare. Det vill säga summan av 
vattenbesparingen och metallbesparingen. I båda fallen är minskningen i vattenförbrukning och 
besparingen därav den samma för de båda fallen.  
 
(mängd utdragen metall [kg/år])*(metallpris [kr/kg])+(kemikalie och deponikostnad 
[kr/kg metall])*(mängd utdragen metall [kg/år])= Besparing [kr/år] (32) 
 

Sköljsteg Minskning i 
vatten-

förbrukning 
[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Teoretisk 
minskning i 

metallutsläpp 
[kg/år] 

Besparing  
i form av  
minskade  

metallutsläpp  
och minskade  
kemikalie- och 

deponikostnader 
[kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45 
cyan-

koppar 

-- -- 218,5 12673 12673 

47-48 
dermaloy 

744,5 5212 31,8 Cu 
8,0 Zn 

1841,5 
334 

7387,5 

54 
mattnickel 

842,2 5895 266 36974 42869 

57 
sur- 

koppar 

842,2 5895 218,5 12673 18568 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 258 35862 41389 

Tabell 5.15. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av indunstarsystem för olika sköljsteg, baserat på teoretiska beräkningar 
av årlig mängd utdragen metall.  
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Sköljsteg Minskning i 

vatten-
förbrukning 

[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Minskning i 
metallutsläpp 

baserat på 
uppmätta 

mängdflöden 
[kg/år] 

Besparing  
i form av  
minskade  

metallutsläpp  
och minskade  
kemikalie- och 

deponikostnader 
[kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45 
cyan-

koppar 

-- -- 51 
 

2958 2958 

47-48 
dermaloy 

744,5 5212 20 Cu 
0,74 Zn 

1160 
31 

6403 

54 
mattnickel 

842,2 5895 58 8062 13957 

57 
sur- 

koppar 

842,2 5895 48 2784 8679 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 128 17792 23319 

Tabell 5.16. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av indunstarsystem för olika sköljsteg. Resultatet grundar sig på 
beräkningar utifrån uppmätta mängdflöden av metall. 
 
I tabell 5.17 nedan presenteras investeringskostnaden för de olika sköljstegen. Denna kostnad 
utgår från utgående flöde presenterat i tabell 5.12 ovan samt investeringskostnader för indunstare 
med olika kapacitet från tabell 5.14. Till bad 45 rekommenderas en indunstare med kapaciteten 
100 [L/h]. Till bad 47-48 rekommenderas en indunstare med kapaciteten 300 [L/h] och till de 
övriga tre rekommenderas en indunstare med kapaciteten 150 [L/h]. Detta är något lågt för 54 
och 57 men går att kompensera för genom flödesstyrning av sköljvatten samt extra tilltagen 
volym på bufferttanken. Det senare gör att eventuellt överskott av sköljvatten kan arbetas bort 
vid låg produktion i linen.   
 
Sköljsteg Investeringskostnad 

[kr] 
Årlig 

driftskostnad 
[kr/år] 

Nuvärde 
baserat på 
teoretiska 

beräkningar  
[kr] 

 

Nuvärde baserat 
på beräkningar 

utifrån uppmätta 
värden  

[kr] 

45 1 323 000 2030 -1 276 921 -1 318 982 
47-48 1 984 500 4470 -1 971 869 -1 976 131 

54 1 474 200 4740 -1 309 120 -1 434 295 
57 1 474 200 4740 -1 460 372 -1 457 146 

68-70 1 474 200 4740 -1 315 528 -1 393 762 
Tabell 5.17. Redovisning av investeringskostnader, årliga driftskostnader samt nuvärdet för investeringen både vid helt teoretiska beräkningar och 
beräkningar baserade på uppmätta värden vid inköp av indunstare till de olika sköljstegen.  
 
Den stora kostnaden när ett indunstarsystem är i drift är elektricitetskostnaden. Detta gör att 
driftskostnaden kan approximeras till elektricitetskostnaden och övriga driftskostnader alltså 
försummas. Energiförbrukningen för indunstarna är ca 30 [kWh/m3 vatten] och Assa Industri 
betalar ca 0,20 [kr/kWh] [18]. Enligt formel (33) blir således energikostnaden för indunstning 6 
[kr/m3 vatten].  
 
(energiförbrukning [kWh/m3])*(elpris [kr/kWh])=energikostnad [kr/ m3 vatten] (33) 
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Utgående från den beräknade energikostnaden per kubikmeter och flödena i varje sköljsteg (tabell 
5.12 ovan) kan nu energikostnaden per timme för varje sköljsteg beräknas med hjälp av formel 
(34) nedan. Energikostnaden för sköljstegen blev följande, 45; 0,6 [kr/h], 47-48; 1,32 [kr/h], 54; 
0,9 [kr/h], 57; 0,9 [kr/h] och 68-70; 0,9 [kr/h].     
 
(energikostnad [kr/ m3 vatten])*(flöde[m3/h])=energikostnad [kr/h] (34) 
 
Energikostnaden per år beräknas med hjälp av formel (35) nedan och drifttiden beräknad ovan. 
Totala drifttid för anläggningen är 5 264 [h/år] och drifttiden för cyanidiska sköljar är 3 384 
[h/år]. Sköljbad 45 samt 47-48 är cyanidiska. Resultatet av beräkningen presenteras i tabell 5.15 
ovan. 
   
(energikostnad [kr/h])*(drifttimmar[h/år])=energikostnad[kr/år](35) 
 
För att göra en investeringskalkyl används den så kallade nuvärdesmetoden [24]. Där den 
ekonomiska livslängden antas vara 5 [år], detta för att en investering i en indunstare ger en 
utsläppsminskning vilken är tillräckligt stor för att Assa Industri inte skall behöva göra några nya 
investeringar de närmaste 5 [åren]. Kalkylräntan antas vara 5 % [18]. Nusummefaktorn avläses 
från tabell till 4,3295 vid den givna ekonomiska livslängden och kalkylräntan [18]. För 
beräkningar se formel (36) nedan. Investeringskostnaden och driftskostnaden kommer från tabell 
5.15 och är den samma både för teoretiskt baserade beräkningar och beräkningar baserade på 
uppmätta värden. Den totala besparingen är olika för de båda fallen och för det teoretiska fallet 
kommer besparingen från tabell 5.15 medan i fallet med beräkningar baserade på uppmätta 
värden kommer besparingen från tabell 5.16. Resultatet av beräkningen för de båda fallen och 
olika sköljstegen presenteras i tabell 5.17 ovan. 
 
(((besparing[kr/år])-(driftskostnad[kr/år]))*(nusummefaktor[5år,5%]))- 
(investeringskostnad)=Nuvärdet [kr] (36) 
 
Nuvärdet visar om investeringen blir lönsam under den ekonomiskalivslängden för investeringen. 
Ett positivt värde visar att investeringen lönar sig ekonomiskt medan ett negativt värde visar att 
investeringen inte lönar sig ekonomiskt. Ett negativt värde, vilket är vanligt för miljöinvesteringar, 
måste inte betyda att investeringen är olönsam. Lönsamheten ligger ju då ofta i en bättre inre eller 
yttre miljö vilket kan vara svårt att värdera ekonomiskt. [24]    
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5.5 Jonbyte 

 
Sköljsteg 45, 47-48, 54, 57 och 68-70 är aktuella för jonbyte. I tabell 5.18 nedan visas utgående 
flöden och halter för dessa sköljsteg och i tabell 5.19 visas utgående mängder. Skölj 54 och 57 är 
sammankopplade trots att de är sköljar för helt olika processbad, 54 för mattnickel och 57 för 
surkoppar. Vid beräkningarna för installation av indunstare antogs denna koppling bruten för att 
möjliggöra återvinning av metaller. Vid beräkningarna för jonbyte kommer denna koppling dock 
inte att anses bruten då det inte går att återföra jonbytareluatet till föregående processbad vare sig 
för koppar eller nickel [12]. Detta innebär också att inga besparingar i form av återvunnen metall 
är möjliga. Dock kan en besparing göras i form av minskad kemikalieförbrukning och minskade 
deponikostnader på samma sätt som för indunstare. En merkostnad tillkommer också vid 
installation av jonbytare och denna är kostnaden för destruktion av eluatet vilket uppstår vid 
regenerering av jonbytarkolonnerna. Vidare antas sköljbad 45 sammankopplat med sköljsteg 47-
48 vid beräkningarna. Detta antagande är möjligt att göra på grund av att metallen i eluatet inte 
går att återföra till processen samt att både 45 och 47-48 innehåller cyanidiskt vatten. Antagandet 
görs för att minska antalet nödvändiga jonbytare och därmed också investeringskostnaderna.  
Jonbytarsystemet vilket beräkningarna grundar sig på är till stora delar automatiserat vilket gör att 
merarbetet för personalen blir litet, detta gör att merkostnaden för personal försummas vid 
beräkningarna. 
 
Sköljsteg Utgående halt 

koppar [mg/L] 
Utgående 

halt 
nickel 

[mg/L] 

Utgående 
halt 

zink [mg/L]

Utgående 
flöde  
[L/h] 

45 1504 
(sparskölj, halt i bad) 

-- -- -- 

47-48 26,8 -- 1,0 220 
54+57 73,7 68,8 -- 160 
68-70 0,0072 161,9 -- 150 

Tabell 5.18. Utgående flöden och halter från sköljbadssteg vilka är aktuella för indunstning. 
 
Sköljsteg Utgående mängd 

koppar [g/h] 
Utgående mängd 

nickel [g/h] 
Utgående mängd 

zink [g/h] 
45 15 

(sparskölj med sprutskölj 
och breddavlopp.  

10 [L vatten /h] antas 
lämna badet vilket 

tillsammans med halten 
från tabell 5.12 ger antagen 
utgående mängd metall ) 

-- -- 

47-48 5,9 -- 0,22 
54+57 11,8 11,0 -- 
68-70 0,0011 24,3 -- 

Tabell 5.19. Utgående mängder från sköljsteg aktuella för jonbyte. 
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I tabell 5.20 visas pris, inklusive kringkostnader så som rör, pumpar, filter och jonbytarmassa [12] 
samt total pris inklusive arbetskostnad [20].  
 

flödeskapacitet 
[L/h] 

Pris inkl  
kringkostnader

[kr] 

Totalpris inkl  
arbetskostnad 

[kr] 
>1000 

(för cyanidiskt vatten, 45 +47-48) 
3-kolonner (1 katjon och 2 anjon)  

innehållande 130 respektive 120 [L]  
jonbytarmassa per kolonn 

120 000 162 000 

>1000 
(för mattnickel och surkoppar 54+57) 

2-kolonner (1 katjon- och 1 anjon) innehållande  90 [L] 
jonbytarmassa per kolonn 

80 000 108 000 

>1000 
(för glansnickel 68-70) 

2-kolonner (1 katjon- och 1 anjon)  
innehållande 130 respektive 120 [L]  

jonbytarmassa per kolonn 

90 000 121500 

Tabell 5.20. Priser och flödeskapacitet för olika jonbytare.[12,20] 
 
Minskningen i vattenförbrukning vid installation av en jonbytare beräknas med formel (37) nedan 
och resultatet presenteras i tabell 5.21 och 5.22. Vid beräkningen förutsätts att hela den 
nuvarande vattenförbrukningen kan räknas som en minskning och alltså försummas den 
vattenmängd vilken tillförs systemet via sprutsköljning (bad 45, 47-48 och 57) och den mängd 
vatten vilken måste tillföras övriga bad på grund av avdunstning även efter installationen av en 
jonbytare. Dock antas enligt ovan att ca 10 [L vatten/h] lämnar bad 45 via breddavlopp. Detta 
antagande görs för att kunna beräkna mängd flödet av metall per timme genom badet, se tabell 
5.19 ovan. Trots detta antagande försummas besparingen vilken kan göras i form av minskad 
vattenförbrukning vid installation av en jonbytare över bad 45. Detta gör att ingen besparing i 
form av minskad vattenförbrukning uppnås för sköljbad 45. Vid beräkningen används totala 
drifttiden 5 264 [h/år] (beräknat ovan) för sköljsteg 54, 57, 68-70 och drifttiden 3 384 [h/år] 
(beräknat ovan) för cyanidiska sköljar för sköljsteg 45 och 47-48. Vattenförbrukningen per timme 
hämtas från tabell 5.18 ovan.  
 
((vattenförbrukning per sköljsteg och timme [m3/h])*(antal drifttimmar [h/år]))=årlig 
vattenbesparing [m3/år] (37)  
 
Besparingen för den ovan beräknade minskningen i vattenförbrukning beräknas enligt formel 
(38) och resultatet presenteras i tabell 5.21 och 5.22 nedan. Vattenkostnaden är som vid tidigare 
beräkningar 7 [kr/m3]. 
 
(årlig vattenbesparing [m3/år])*(vattenkostnad [kr/ m3])=årlig besparing [kr/år] (38)  
 
En jonbytare kan rena vatten ner till en renhet av ca 0,1*10-3 [g metall/L vatten] [7]. Detta insatt i 
ekvation (39) nedan tillsammans med drifttiden från tidigare och flödet för de olika sköljstegen 
ger att utsläppt mängd metall från de olika sköljstegen är följande, 45: 3,4 [g/år] (med antagande 
enligt ovan att breddningsflödet är 10 [L/h]), 47-48: 74 [g/år], 54: 84[g/år], 57: 84[g/år] och 68-
70: 79[g/år]. Mängden utsläppt metall blir med andra ord mycket låg vilket gör att antagandet kan 
göras att all metall utdragen från processbadet kan sändas till destruktion och ingen metall finns 
kvar i sköljvattnet. 
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(flöde [L/h])*(mängd metall ut från jonbytare [g/L])*(antal drifttimmar [h/år])=mängd 
metall ut från jonbytare  [g/år] (39) 
 
Vid installation av en jonbytare över ett sköljsteg skulle teoretiskt sett allt utdrag från föregående 
processbad kunna tas upp i jonbytaren och sändas till destruktion. Mängden utdrag beräknades 
tidigare till 3969 [L/år]. Detta tillsammans med typiska halter i föregående processbad, från tabell 
5.10, ger enligt formel (40) den årliga mängden metall vilken kan sändas till destruktion och alltså 
inte kommer att belasta reningsverket. Resultatet presenteras i tabell 5.21.   
 
(totalt utdrag per år [L/år])*(metallhalt [kg/L])=utdragen mängd metall [kg/år](40) 
 
Ovan beräknade årligt utdrag är baserat på det teoretiska utdraget per hängare vilket i sin tur 
bygger på den beräknade medelarean av en hängare. Dessutom bygger det på en teoretisk optimal 
halt i processbadet. Således blir mängden utdragen metall per år enligt denna beräkning högst 
teoretisk. Därav beräknas även ett årligt utdrag baserat på uppmätta mängdflöden per timme, 
enligt tabell 5.19 ovan, detta för att möjliggöra en jämförelse mellan teoretiskt beräknade värden 
och uppmätta värden. Beräkningar för de olika sköljstegen, utifrån de uppmätta värdena, sker 
enligt formel (41) nedan och presenteras i tabell 5.22 nedan.  
     
(mängdflöde [g/h])*(antal drifttimmar [h/år])=utdragen mängd metall [kg/år] (41) 
 
Besparingen vilken uppnås på grund av det minskade utdraget av metall beräknas med formel 
(42). Där teoretisk mängd utdragen metall kommer från tabell 5.21 och uppmätt mängd kommer 
från tabell 5.22, metallpriset från tabell 5.9 och kemikalie och deponi besparingen är den samma 
som tidigare, det vill säga 32 [kr/kg metall]. Resultatet av beräkningen med avseende på teoretisk 
mängd metall presenteras i tabell 5.21 och resultatet med avseende på uppmätt mängd metall 
presenteras i tabell 5.22. I samma tabeller presenteras slutligen också den totala besparingen för 
de olika beräknade utdragen vid en installation av ett jonbytarsystem. Det vill säga summan av 
vattenbesparingen och besparingen i form av minskade deponikostnader och kemikaliekostnader. 
I både fallet med enbart teoretiska beräkningar och fallet med beräkningar grundade på uppmätta 
värden är minskningen i vattenförbrukning och besparingen därav densamma.  
 
(kemikalie och deponikostnad [kr/kg metall])*(mängd utdragen metall [kg/år])= 
Besparing [kr/år] (42) 
 
 

Sköljsteg Minskning i 
vatten-

förbrukning 
[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Teoretisk 
minskning i 

metallutsläpp 
[kg/år] 

Besparing  på 
grund av 
minskade 

metallutsläpp 
  [kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45+ 
47-48 
cyan-

koppar+ 
dermaloy 

744,5 5212 218,5 Cu 
31,8 Cu 
8,0 Zn 

6992 
1018 
256 

13 478 

54+57 
mattnickel+ 
surkoppar 

842,2 5895 266 Ni 
218,5 Cu 

8512 
6992 

21 462 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 258 8256 13783 

Tabell 5.21. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av jonbytarsystem för olika sköljsteg, baserat på teoretiska beräkningar 
av årlig mängd utdragen metall.  
 



 60

Sköljsteg Minskning i 
vatten-

förbrukning 
[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Minskning i 
metallutsläpp 

baserat på 
uppmätta 

mängdflöden 
[kg/år] 

Besparing  på 
grund av 
minskade 

metallutsläpp 
  [kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45+ 
47-48 

cyankoppar 
dermaloy 

744,5 5212 51Cu 
20 Cu 

0,74 Zn 

1632 
640 
24 

7508 

54+57 
mattnickel 
surkoppar 

842,2 5895 58Ni 
48Cu 

1856 
1536 

 
9287 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 128 4096 9623 

Tabell 5.22. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av jonbytarsystem för olika sköljsteg. Resultatet grundar sig på 
beräkningar utifrån uppmätta mängdflöden av metall. 
 
I tabell 5.23 nedan presenteras investeringskostnaden, driftskostnaden och nuvärdet för en 
investering i ett jonbytarsystem för det specifika sköljsteget. Till alla bad rekommenderas ett 
jonbytarsystem med en flödeskapacitet på >1000 [L/h]. Till de cyanidiska sköljstegen, det vill 
säga 45 och 47-48, krävs ett system med tre kolonner, varav två anjonkolonner och en 
katjonkolonn, och till övriga krävs ett system med två kolonner en anjonkolonn och en 
katjonkolonn [12]. Investeringskostnaden kommer från tabell 5.20 ovan och driftskostnad samt 
nuvärdet beräknas nedan. 
 
Sköljsteg Investeringskostnad 

inklusive kostnad för 
en indunstare avsedd 
för eluat (kostnaden 
för indunstaren är 

delad i tre lika delar 
och tillförd den totala 
investeringskostnaden 

för varje sköljsteg) 
[kr] 

Årlig 
driftskostnad 
baserat enbart 
på teoretiska 
beräkningar 

[kr/år] 

Årlig 
driftskostnad 

baserat på 
uppmätta 

värden 
[kr/år] 

Nuvärde 
grundat på 

enbart 
teoretiska 

beräkningar 
[kr] 

 

Nuvärde 
grundat på 
uppmätta 

värden 
[kr] 

45+ 
47-48 

603 000 478 320 132 300 -2 615 533 -1 143 287 

54+57 549 000 376 349 67 558 -2 085 483 -801 284 
68-70 562 500 201 811 101 361 -1 376 567 -959 680 

Tabell 5.23. Redovisning av investeringskostnader, årliga driftskostnader samt nuvärdet för en investering i ett jonbytarsystem för ett specifikt 
sköljsteg.  
  
Vid beräkningen av driftskostnaden för ett jonbytarsystem försummas elkostnaden då den är 
mycket liten i jämförelse med övriga kostnader. 
För att beräkna driftskostnaden för ett jonbytarsystem måste först drifttiden innan regenerering 
krävs beräknas. För att kunna beräkna denna behövs antalet liter jonbytarmassa per kolonn, tabell 
5.20 ovan, samt jonbytarmassans metall upptagskapacitet på 20 [g metall/L jonbytarmassa] [12]. 
Denna information kombineras med mängdflödet för de olika sköljstegen, från tabell 5.19 ovan, 
enligt formel (43) nedan och ger då drifttiden innan regenerering krävs.  
 
((mängd jonbytarmassa [L])*(kapacitet [g/L]))/(mängdflöde[g/h])=drifttid innan 
regenerering [h] (43) 
 
Denna beräkning grundar sig alltså på det praktiskt uppmätta mängdflödet. En teoretisk drifttid 
kan också beräknas genom att dela det årliga teoretiska utdraget från tabell 5.21 ovan med den 
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årliga drifttiden, 5 264 [h/år] för icke cyanidiska sköljar och 3 384 [h/år] för cyanidiska sköljar, 
beräkning enligt formel (44) nedan.  
 
(teoretiskt utdragen metall mängd [kg/år])/(drifttid [h/år])=utdragen metall mängd 
[kg/h] (44) 
 
Resultatet för de olika sköljstegen blir följande, 45+47-48: 76 [g/h], 54+57: 92 [g/h] och 68-70: 
49 [g/h]. Detta insatt i formel (43) ovan ger den teoretiska drifttiden mellan två 
regenereringstillfällen. Vid beräkningarna antas all metall upptas i katjonkolonnen. Detta är ej 
fallet i verkligheten då en del av metallen kommer att vara komplexbunden och alltså kommer att 
upptas i anjonbytaren och dessutom finns andra joner i sköljvattnet vilka också kommer att tas 
upp i katjonbytaren. Antagandet att all metall tas upp i katjonbytaren gör att den kortaste möjliga 
tiden innan regenerering beräknas då beräkningarna baseras på endast jonbytarmassan från en 
kolonn. Den verkliga tiden innan regenerering torde således bli längre. Drifttiden innan 
regenerering baserad på uppmätta värden blir följande för de olika sköljstegen, 45+47-48: 124 [h], 
54+57: 114 [h] och 68-70: 107 [h]. Den teoretiska drifttiden innan regenerering blir för de olika 
sköljstegen följande, 45+47-48:34 [h], 54+57: 20 [h] och 68-70: 53 [h].  
 
Kemikalieåtgången för regenerering av jonbytarsystemet rekommenderat för bad 45+47-48 är 64 
[L] lut och 37 [L] saltsyra [12]. Vattenförbrukningen vid regenerering av detta jonbytarsystem är 
2,88 [m3] [12].  
Kemikalieåtgången för regenerering av jonbytarsystemet rekommenderat för bad 54+57 är 23 [L] 
lut och 26 [L] saltsyra [12]. Vattenförbrukningen vid regenerering av detta jonbytarsystem är 1,36 
[m3] [12].  
Kemikalieåtgången för regenerering av jonbytarsystemet rekommenderat för bad 68-70 är 32 [L] 
lut och 37 [L] saltsyra [12]. Vattenförbrukningen vid regenerering av detta jonbytarsystem är 1,92 
[m3] [12]. 
Med en kemikaliekostnad på ungefär 3,5 [kr/L] [7] och en vattenkostnad på 7 [kr/m3] blir den 
totala regenereringskostnaden för de olika sköljstegen följande, bad 45+47-48: 370 [kr], bad 
54+57: 180 [kr] och bad 68-70: 255 [kr], se formel (45) nedanför beräkning. 
 
(mängd lut+syra [L])*(kemikaliekostnad [kr/L])+(vattenförbrukning 
[m3])*(vattenkostnad[kr/m3])=regenereringskostnad [kr] (45) 
 
Övriga kostnader för ett jonbytarsystem är byte av jonbytarmassa vilket sker ungefär var sjätte år 
om regenereringen sköts ordentligt [12]. Den årliga kostnaden för jonbytarmassa blir då 4320 
[kr/år] för bad 45+47-48, 2100 [kr/år] för bad 54+57 och 2920 [kr/år] för bad 68-70, enligt 
formel (46) nedan. Där kostnaden för jonbytarmassan är approximerad till 70 [kr/L] både för 
anjon- och katjonbytarmassa och mängden per system är hämtat från tabell 5.20 ovan.  
 
(mängd jonbytarmassa per jonbytarsystem [L])*(pris [kr/L]))/(antal drift år)=kostnad 
för jonbytarmassa [kr/år] (46) 
 
Dessutom tillkommer kostnaden för destruktion av jonbytareluatet. Kostnaden för de olika 
baden blir följande då hänsyn tagits till att en viss del av eluatet indunstas, 45+47-48: 4370 
[kr/regenerering], bad 54+57: 1 243 [kr/regenerering] och bad 68-70: 1 754 [kr/regenerering], 
beräknat enligt formel (47) och informationen nedan. Där destruktionskostnaden för nickelhaltigt 
vatten är 8 810 [kr/m3] och destruktionskostnaden för cyanidhaltigt vatten är 14 660 [kr/m3] [26]. 
Eluatmängden för de olika jonbytarsystemen blir summan av syra-, lut- och vattenåtgången vid 
regenereringen. Mängden blir följande med delmängder från beräkningar ovan,  
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45+47-48: 2 981 [L/regenerering], bad 54+57: 1 409 [L/regenerering] och bad 68-70: 1 989 
[L/regenerering]. För att minska eluatmängden till destruktion indunstas lämpligen eluatet till 
ungefär 10 [%] av den ursprungliga volymen. För bad 45+47-48: innebär det att 2 683 [L] ska 
indunstas och 298 [L] återstår att destruera. För bad 54+57: innebär det att 1 268 [L] ska 
indunstas och 141 [L] återstår att destruera. För bad 68-70: innebär det att 1790 [L] ska indunstas 
och 199 [L] återstår att destruera. Enligt beräkning tidigare är indunstningskostnaden i form av el 
6 [kr/m3] för en indunstare med kapaciteten 0,1 [m3/h], vilket torde vara en lämplig kapacitet för 
fallet ovan. Investeringskostnaden för en sådan indunstare beräknades tidigare till 1 323 000 [kr]. 
Denna kostnad delas lika på de tre jonbytarsystemen och kostnaden läggs ovanpå den tidigare 
beräknade investeringskostnaden, se tabell 5.20 ovan.   
 
(destruktionskostnad per kubikmeter [kr/m3])*(mängd eluat (koncentrat från 
indunstare) [m3])+(energikostnad för indunstaren [kr/m3])* (indunstad 
volym[m3])=destruktionskostnad [kr/regenerering] (47)  
 
Antal tillfällen för regenerering per år för de olika sköljstegen beräknas till följande, bad 45+47-
48: 27 [ggr/år], bad 54+57: 46 [ggr/år] och bad 68-70: 49 [ggr/år] utgående från tid mellan 
regenerering baserat på uppmätta värden. Med den teoretiskt beräknade tiden mellan 
regenereringstillfällena blir antalet regenereringar per år följande, bad 45+47-48: 100 [ggr/år], bad 
54+57: 263 [ggr/år] och bad 68-70: 99 [ggr/år]. Drifttiden för 45 och 47-48 är 3 384 [h/år] och 
drifttiden för övriga steg är 5 264 [h/år]. Drifttiden mellan regenerering hämtas från beräkning 
ovan. Se formel (48) nedan för beräkning. 
 
(antal drifttimmar [h/år])/(antal timmar mellan regenerering [h])=antal 
regenereringstillfällen per år (48)  
   
Den totala årliga driftskostnaden inklusive kostnader för kemikalier, vatten, byte av 
jonbytarmassa och destruktion av eluat beräknas med formel (49) nedan och presenteras i tabell 
5.23 ovan.  
 
(antal regenererings tillfällen per år)*(kostnad per regenerering [kr])+(kostnad för byte 
av jonbytarmassa [kr/år])+(kostnad för destruktion av jonbytareluat [kr])*(antal 
regenereringstillfällen per år)=total driftskostnad [kr/år] (49) 
 
För att göra en investeringskalkyl används den så kallade nuvärdesmetoden [24]. Den ekonomiska 
livslängden antas vara 5 [år], detta för att en investering i ett jonbytarsystem ger en 
utsläppsminskning vilken är tillräckligt stor för att Assa Industri inte skall behöva göra några nya 
investeringar de närmaste 5 [åren]. Kalkylräntan antas vara 5 % [18]. Nusummfaktorn avläses från 
tabell till 4,3295 vid den givna ekonomiska livslängden och kalkylräntan [24]. För beräkningar se 
formel (50) nedan. Investeringskostnaden och driftskostnaden kommer från tabell 5.23 och 
besparingen för de teoretiskt baserade beräkningarna från tabell 5.21 medan besparingarna 
grundade på uppmätta värden kommer från tabell 5.22. Resultatet av beräkningen för de olika 
sköljstegen presenteras i tabell 5.23 ovan. 
 
(((besparing[kr/år])-(driftskostnad[kr/år]))*(nusummfaktor[5år,5%]))- 
(investeringskostnad)=Nuvärdet [kr] (50) 
 
Nuvärdet visar om investeringen blir lönsam under den ekonomiska livslängden för 
investeringen. Ett positivt värde visar att investeringen lönar sig ekonomiskt medan ett negativt 
värde visar att investeringen inte lönar sig ekonomiskt. Ett negativt värde, vilket är vanligt för 
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miljöinvesteringar, måste inte betyda att investeringen är olönsam. Lönsamheten ligger ju då ofta i 
en bättre inre eller yttre miljö vilket kan vara svårt att värdera ekonomiskt. [24]    
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5.6 Omvänd osmos 

Litteraturstudien visade att omvänd osmos inte i dagsläget är en lämplig metod för rening av 
sköljvatten i ytbehandlingsindustri. Anledningen till detta är att de höga halterna av metall i 
sköljvattnet snabbt skulle sätta igen membranet i RO-anläggningen. Däremot skulle omvänd 
osmos vara en lämplig metod för att avsalta ingående vatten för att höja kvalitetn på detta vilket i 
sin tur skulle kunna höja kvaliteten på det ytbehandlade godset. Dessutom skulle risken för 
anrikning av oönskade joner i processbaden och sköljbaden vid installation av indunstning eller 
jonbyte minska.  
   
Kostnaden för en omvänd osmosanläggning vilken skulle klara totalflödet [2,5 m3] till den 
dekorativa linen skulle kosta 250 000 kr med ett påslag på 35 % för arbetskostnad blir den totala 
investeringskostnaden 337 500 [kr]. Den årliga servicekostnaden är ca 3 000 [kr/år]. Byte av 
membran sker med ungefär fyra års mellanrum och kostnaden för ett membran är 4000 [kr]. 
Ovan beskrivna anläggning innehåller 8 membran. Pumpeffekten för anläggningen är ungefär 4 
[kW]. [12] 
Den årliga drifttiden skulle bli den samma som den beräknad ovan, 5 264 [h/år]. Elpriset är också 
det samma som ovan, 0,2 [kr/kWh]. 
Utifrån detta beräknas den årliga elkostnaden till 4211 [kr/år] med hjälp av formel (51) nedan. 
 
(pumpeffekt [kW])*(drifttid [h/år])*(elpris [kr/kWh])=elkostnad [kr/år] (51) 
 
Den totala driftskostnaden för anläggningen årligen blir med ovan beräknade elkostnad och 
övriga givna kostnader 15 211 [kr/år], enligt formel (52) nedan. 
 
(((antal membran[st])*(membran kostnad [kr/st]))/(antal år mellan membranbyte 
[år]))+ (servicekostnad [kr/år])+(elkostnad [kr/år])=driftskostnad [kr/år] (52) 
 
Nuvärdet för investeringen blir -454 955 [kr] med en förväntad ekonomisk livslängd på 10 [år] 
och en kalkylränta på 5 % [18], se formel (53) nedan för beräkning. Vid den antagna ekonomiska 
livslängden och den givna kalkylräntan läses nusummefaktorn av till 7,7217 i tabell [11]. 
 
(((besparing[kr/år])-(driftskostnad[kr/år]))*(nusummefaktor[5år,5%]))- 
(investeringskostnad)=Nuvärdet [kr] (53) 
 
Nuvärdet visar om investeringen blir lönsam under den ekonomiska livslängden för 
investeringen. Ett positivt värde visar att investeringen lönar sig ekonomiskt medan ett negativt 
värde visar att investeringen inte lönar sig ekonomiskt. Ett negativt värde måste inte betyda att 
investeringen är olönsam då lönsamheten kan vara indirekt och alltså svår mätbar rent 
ekonomiskt. För en investering i en omvänd osmos anläggning kan som nämnts ovan vinsten 
ligga i ökad och jämnare produktionskvalitet. Denna förbättring kan vara svår att beräkna men 
visar sig på sikt. Dessutom kan investeringen vara bra i samband med installation av jonbytare 
eller indunstning då ett renare ingående vatten minskar risken för att oönskade ämnen skall 
anrikas i sköljvattnet. [24]    
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6 Resultat och diskussion 
Nedan presenteras resultaten från beräkningar på olika tekniska lösningar kopplade till 
litteraturstudien och mätningarna av metallhalter och sköljvattenflöden. För mer detaljerad 
information se beräknings-, provtagnings och analys- samt litteraturstudiekapitlet.    
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6.1 Ytbehandlingsindustri 

Litteraturstudien, mätningarna och beräkningarna har visat att ytbehandlingsindustrin är en 
mycket komplex verksamhet med hantering av ett stort antal olika metaller och kemikalier. 
Dessutom kan konstateras att ingen ytbehandlingsanläggning är den andra lika. Detta medför att 
för att kunna hitta lösningar för minskning av metallutsläpp och minskning av vattenförbrukning 
för en viss ytbehandlingsanläggning måste djuplodande studier och praktiska mätningar 
genomföras för den samma. Dock kan sägas att vissa standardlösningar kan tillämpas men dessa 
måste anpassas efter den specifika anläggningen. Exempel på standardlösningar är jonbyte, 
indunstning, dropplåtar, flerstegssköljning och sprutsköljning.   
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6.2 Grundläggande beräkningar 

I detta kapitel presenteras resultat av beräkningar vilka ligger tillgrund för fortsatta beräkningar. 
Beräkningarna grundar sig både på uppmätta flöden och halter samt på teoretiska samband från 
litteraturen. 
 
Mängdflöden 
I tabell 6.1-6.3 presenteras resultaten av mängdflödesberäkningarna för de sköljsteg vilka visade 
sig ha det högsta mängdflödet av på koppar, nickel och zink. Beräkningarna är baserade på 
uppmätta metallhalter i den dekorativa linen. Utifrån dessa halter togs beslutet att åtgärder i form 
av jonbyte och indunstning kan vara lämpliga åtgärder för dessa sköljsteg och resultatet av 
beräkningar med avseende på dessa åtgärder presenteras längre fram i resultat kapitlet. Bad 54:7 
och 57:7 är idagsläget sammankopplade och har därför båda ett innehåll av koppar. Anledningen 
till att inget nickel finns i bad 57:7, tabell 6.2, är att utflödet från sköljsteget finns i detta bad. Det 
vill säga rent sköljvatten förs in i bad 57:7 och smutsigt vatten förs ut från bad 54:7. Bad 54:7 
ligger efter ett nickelprocessbad och innehåller således nickel men detta nickel går direkt ut i 
avloppet utan att passera bad 57:7. Däremot transporteras koppar från bad 57:7 bad 54:7. Bad 
57:7 är en skölj efter ett surt kopparbad.   
 
Bad nr 45:4 47:5-48:5 54:7 57:7 
[g/h] 1 200** 5,9 11,8 9,2 
Tabell 6.1. Utgående mängdflöde av koppar per sköljsteg och timme för sköljsteg intressanta för jonbyte eller indunstning, i den dekorativa linen. 
Mängden i 45:4 är en sparskölj och mängden är således mängden i badet vid provtagningstillfället.   
 
Den största mängden nickel kommer från sköljsteg 68:9-70:9, se tabell 6.2, vilket är ett sköljsteg 
efter ett glansnickelprocessbad. 
 
Bad nr 54:7 57:7 68:9-70:9 
[g/h] 11,0 -- 24,3 

Tabell 6.2.Utgående mängdflöde av nickel per sköljsteg och timme för sköljsteg intressanta för jonbyte eller indunstning i den dekorativa linen.  
 
Små mängder zink går ut från den dekorativa linen, se tabell 6.3, enligt genomförda mätningar 
och beräkningar. Den största mängden går ut via sköljsteg 47:5-48:5 tillsammans med koppar, se 
tabell 6.1 ovan. Detta är ett sköljsteg efter ett blandmetallprocessbad kallat dermaloy (koppar, 
nickel och tenn). Innehållet av tenn har försummats vid alla beräkningar då denna metall ligger 
utanför examensarbetets avgränsningar.   
 
 
Bad nr 47:5-48:5 
[g/h] 0,22 
Tabell 6.3. Utgående mängdflöde av zink per sköljsteg och timme för sköljsteg intressanta för jonbyte eller indunstning i den dekorativa linen. 
 
Drifttid 
Den totala drifttiden för den dekorativa linen beräknades till 5264 [h/år]. Denna tid är den högsta 
möjliga utifrån antalet arbetstimmar per vecka och antalet veckors drift per år. Denna drifttid har 
använts vid alla beräkningar vilket leder till att ingen hänsyn tagits till eventuella planerade och 
oplanerade driftstopp. Detta i sin tur gör att alla kostnader och besparingar är de högsta möjliga. 
De cyanidiska processbaden och således de cyanidiska sköljarna i den dekorativa linen är inte i 
drift under nattskiftet vilket leder till den något kortare drifttiden 3384[h/år]. I övrigt gäller 
samma antaganden för den cyanidiska drifttiden som för den totala drifttiden. 
 
Årligt metallutsläpp 
Utifrån uppmätta halter beräknades det årliga utsläppet av koppar till 93 [kg/år], det årliga 
utsläppet av nickel till 186 [kg/år] och det årliga utsläppet av zink till 1,3 [kg/år]. Det årliga 
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utsläppet av koppar är beräknat utifrån utsläpp från alla sköljar i den dekorativa linen. Detta 
föranledde en närmare kontroll av vilka bad som hade betydande kopparutsläpp. Denna kontroll 
visade att ca 90 [%] av de årliga koppar utsläppen härrörde från sköljsteg 47:5-48:5 och sköljsteg 
54:7+57:7. Detta konstaterande gjorde att slutsatsen kunde dras att störst effekt på årligt 
kopparutsläpp skulle uppnås vid åtgärder med indunstare och jonbytare i dessa sköljsteg. Hela det 
årliga utsläppet av nickel härrör från sköljsteg 54:7+57:7 och 68:9-70:9. Detta gör att åtgärder så 
som jonbytare och indunstare för dessa steg skulle ha stor påverkan på det årliga utsläppet av 
nickel. Det totala utsläppet av zink från den dekorativa linen är enligt uppmätta halter mycket lågt 
och därför anses inga åtgärder i form av jonbyte eller indunstning vara aktuella för dessa 
sköljsteg. Det kan utifrån detta också sägas att det högsta uppmätta flödet av sköljvatten i den 
dekorativa linen uppmättes i sköljsteg 83:13-84:13 vilket är ett zinkhaltigt steg. Med 
konstaterandet att det beräknade mängdflödet av zink är mycket lågt i den dekorativa linen kan 
konstateras att detta sköljvattenflöde borde vara lägre. Dock kan en förklaring till det höga flödet 
och den låga halten vara att produktionen vid mättillfällena var låg för produkter vilka skulle 
behandlas i föregående processbad till det aktuella sköljsteget. Därav måste utökade mätningar 
genomföras för detta sköljsteg innan helt säkra slutsatser kan dras att mängdflödet av zink på 
årsbasis är mycket lågt i den dekorativa linen. 
 
Teoretisk godsarea 
Utifrån mätningar av alla vanliga godstyper i den dekorativa linen beräknades en teoretisk 
godsarea per hängare till 0,62 [m2/hängare]. Denna area låg sedan till grund för alla beräkningar 
vilka involverar godsarea per hängare, till exempel utdrag från sköljbad och processbad. Denna 
area kan vara en möjlig felkälla i beräkningarna då utnyttjade formler utgår från antagandet att 
godset är helt plant. Dessutom grundar sig areaberäkningen på att antalet av en viss produkt alltid 
är det samma per hängare. Detta är ej fallet i verkligheten vilket troligen gör att den beräknade 
aren är högre en den verkliga arean i de flesta fallen. Detta i sin tur gör att beräkningar grundade 
på den beräknade arean ger resultat vilka är högre än det verkliga resultatet.  
 
Total vattenförbrukning 
Den totala årliga vattenförbrukningen beräknades till 12 300 [m3/år] baserat på uppmätta flöden 
genom den dekorativa linen. Detta är ungefär 38 % av den totala årliga vattenförbrukningen i den 
dekorativa linen. Detta värde är något högre än den beräknade andelen per timme på ungefär 
30 %. Detta beror troligen på att den årliga vattenförbrukningen är beräknad utifrån beräknat 
maximalt antal drifttimmar per år och det verkliga antalet drifttimmar är troligen något lägre på 
grund av planerade och oplanerade driftstopp.  
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6.3 Vatten- och metallbesparande åtgärder  

 
Teoretiskt utdrag per hängare 
Den teoretiskt beräknade mängden utdrag per hängare är 38 [ml/hängare]. Detta ger en teoretisk 
årlig utdragsmängd på 4 [m3/bad] med antagandet att hälften av alla hängare i den dekorativa 
linen doppas i det specifika badet. Vid denna beräkning har ingen hänsyn tagits till olika viskositet 
och ytspänning i olika typer av bad. Det gör att den verkliga mängden utdrag egentligen avviker 
från den beräknade. Troligen gör försummandet av viskositet och ytspänning att det verkliga 
utdraget blir högre än det teoretiska. Dock kompenserar antagandet om att hälften av alla hängare 
passerar ett specifikt bad för detta genom att det troligen är många bad vilka inte doppas i med 
hälften av hängarna. Slutresultatet blir således att det beräknade årliga utdraget troligen blir högre 
en det faktiska.    
 
Ökad dropptid 
Vid en fördubbling av dropptiden från nuvarande sex sekunder till tolv sekunder skulle det årliga 
utdraget för ett bad minska med 456 [L/år]. Detta värde applicerat på ett sköljbad skulle ge en 
besparing på 3 [kr/år] i form av minskad vattenförbrukning. Om denna minskning uppnås på alla 
17 sköljsteg i den dekorativa linen skulle en årlig besparing på 54 [kr/år] göras i form av minskad 
vattenförbrukning och volymminskningen av vatten skulle bli 7,8 [m3/år]. Om istället den årliga 
utdragsminskningen applicerades på ett surt koppar kopparbad med en ungefärlig halt på 55 
[g/L] skulle den årliga minskningen i kopparutsläpp bli 25 [kg/år] och besparing därutav 1450 
[kr/år]. Motsvarande minskning för ett glansnickelbad skulle bli en årlig minskning av 
nickelutsläpp på 30 [kg/år] en besparing 4115 [kr/år]. Den verkliga minskningen av utsläppt 
metall skulle troligen bli lägre enligt ovan och därmed också besparingen. Dock kan en viss 
kompensation för detta uppnås på grund av att ett minskat utdrag också leder till ett minskat 
utdrag av processkemikalier utöver metaller vilket inte tagits hänsyn till i beräkningarna då detta 
ligger utanför examensarbetets avgränsning. Dessutom kan sköljvattenflödet minskas om mindre 
mängd metall och kemikalier dras med till första sköljen efter processbadet. En ökad dropptid 
kan utan några nyinvesteringar leda till besparingar men en viss försiktighet bör iakttagas för att 
produktkvaliteten kan bli sämre och dessutom ökar produktionstiden vilket också kan bli 
kostsamt, särskilt om den dagliga produktionen ligger nära linens högsta möjliga produktion. 
 
Sänkning av processbadskoncentration 
På teoretisk väg har utretts vilken effekt på det årliga utdraget en processbadskoncentration nära 
den lägsta tillåtna och högsta tillåtna gränsen har. För ett surt kopparbad med en kopparhalt på 
mellan 50-60 [g/L] skulle en utdragsminskning på 40 [kg koppar/år] uppnås om den lägre halten 
väljs. Denna utdragsminskning skulle ge en besparing på ungefär 2300 [kr/år]  
Motsvarande för ett glansnickelbad med en optimal halt på 65 [g/L] jämförs med en förhöjd halt 
på 75 [g/L]. Om den lägre halten väljs skulle en utdragsminskning på 40 [kg/år] uppnås och 
besparingen skulle bli 5500 [kr/år]. På samma sätt som tidigare grundar sig utdraget på den 
teoretiskt beräknade medelarean per hängare vilket gör att utdraget av metall blir högre än det 
verkliga årliga utdraget. Detta i sin tur gör att den årliga beräknade besparingen blir mindre än 
den faktiska besparingen. Men som tidigare kommer besparingar i form av minskat 
kemikalieutdrag och minskat sköljvattenbehov in vilket inte tagits hänsyn till i beräkningen men 
till viss del kan kompensera för det högre värdet. En sänkning av processbadskoncentrationen 
skulle således ge upphov till betydande besparingar utan att några nyinvesteringar skulle vara 
nödvändiga. Dock kan tätare intervall mellan haltkontroll av processbaden vara nödvändiga för 
att undvika att produktkvaliteten blir försämrad på grund av för låg metallhalt i processbadet. 
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Luftkniv 
Vid tillämpning av en luftkniv kan den årliga utdragsminskningen uppskattningsvis minskas med 
10 %. Denna siffra är väldigt osäker då godsets utformning har stor påverkan på effekten av 
luftkniven. Därför måste praktiska försök genomföras på plats för att utröna effekten. Men 
beräkningar har dock ändå genomförts för att visa vilken effekt en 10 procentig 
utdragsminskning skulle ha. Vi tillämpning på ett surt kopparbad (55 [g/L]) blir 
utdragsminskningen 22 [kg koppar/år] och besparingen 1 250 [kr/år]. Motsvarande för ett 
glansnickelbad ger en besparing på 3 600 [kr/år] och en minskning i metallutdrag på 26 [kg/år]. 
Investeringskostnaden för varje bad skulle bli ungefär 550 [kr] inklusive arbetskostnad, förutsatt 
att Assa Industri genomför arbetet själva. Nödvändiga inköp av material skulle bestå av plaströr, 
lämpligen i pvc-plast, samt några enkla kopplingar för att ansluta till nuvarande 
tryckluftsledningar. I plaströret vilket läggs efter långsidan på badet borras ett stort antal små hål 
efter rörets hela längd, detta för att skapa luftkniven. Lämpligen kan även försök genomföras 
med en kombination av dropplåtar och luftknivar för att hitta den optimala kombinationen. För 
att hitta en effektiv och användbar lösning bör Assa Industri genomföra ett antal praktiska tester 
innan materialinköp görs till hela linen. Nackdelen med luftkniven är att produktkvaliteten kan 
påverkas negativt. Av denna anledning är det också lämpligt att genomföra tester.  
 
Dropplåt 
Installation av en dropplåt skulle uppskattningsvis öka dropptiden med ungefär 3 [s] och den 
totala dropptiden skulle således bli ungefär 9 [s]. Denna ökning skulle minska utdraget per 
hängare med 1,2 [ml/hängare] och den årliga utdragsminskningen per bad skulle bli 130 [L/bad]. 
Om denna lösning appliceras på linens alla sköljbad blir den årliga minskningen i 
vattenförbrukning 2,2 [m3/år] och den årliga besparingen 15 [kr/år]. Besparingen för ett sköljbad 
är 0,9 [kr/år]. Om utdragsminskningen istället appliceras på ett surt kopparbad (55 [g koppar/L]) 
respektive ett glansnickelbad (65 [g nickel/L]) blir utdragsminskningen 7 [kg/år] respektive 9 
[kg/år]. Besparingen för kopparbadet blir 415 [kr/år] och besparingen för nickelbadet blir 1150 
[kr/år]. Till grund för beräkningarna ligger som tidigare den beräknade medelarean per hängare 
samt antagandet om att hälften av alla hängare passerar varje bad. Detta betyder att beräknade 
värden troligen ligger något högre än de verkliga värdena.   
Men detta kompenseras på samma sätt som tidigare delvis av att inte besparingar i form av 
minskad vattenförbrukning och minskat kemikalieutdrag tagits med i beräkningarna. Enklaste 
möjliga form av dropplåt består av en bockad plåt vilken skruvas fast mellan baden. En lösning 
av denna typ skulle kosta ungefär 600 [kr/bad] inklusive arbetskostnad förutsatt att Assa Industri 
genomför arbetet själva. Det vore en stor fördel om arbetet genomfördes internt då försök med 
olika vinklar och höjder då enkelt skulle kunna göras. Med andra ord köps lämpligen material in 
för att kunna testa tillämpningar på olika bad.  
 
Höjd temperatur 
Litteraturstudien visade att en ökad temperatur i processbaden minskar viskositeten och 
ytspänningen i badet vilket i sin tur minskar utdraget. Inga praktiska beräkningar har genomförts 
för att belysa temperaturens påverkan eftersom viskositeten och ytspänningen har försummats 
vid alla beräkningar av utdrag. 
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6.4 Optimering av sköljvattenflöde och sköljeffektivitet 

Litteraturstudien visade att det finns ett flertal olika metoder för att optimera sköljvattenflödet 
och sköljeffektiviteten vid ytbehandling av metaller. Inga beräkningar har genomförts för att 
studera olika lösningars effekt men resultatet av litteraturstudien diskuteras nedan. 
 
Flödesmätare 
Installation av flödesmätare på ingående sköljvatten skulle kunna minska vattenförbrukningen då 
alla operatörer skulle kunna ställa in samma sköljvattenflöde. Dessutom skulle olika 
förutbestämda sköljvattenflöden kunna vara kopplade till vilken produktionstakt, det vill säga om 
produktionstakten i linen är låg en dag skulle ett lägre sköljvattenflöde kunna användas. För att 
hitta lämpliga sköljvattenflöden kan sköljkriteriet beräknat utifrån uppmätta metallhalter i olika 
bad tillämpas. 
 
Ledningsförmågemätare  
Installation av ledningsförmågemätare skulle innebära att sköljvattenförbrukningen kraftigt skulle 
reduceras, särskilt vid låg produktion.  Anledningen till reduktionen är att sköljvatten endast fylls 
på när ledningsförmågan (jonkoncentrationen) överstiger ett visst värde. Detta betyder att vid låg 
produktion är sköljvattenflödet mycket lågt. När ledningsförmågan i sköljvattnet överstiger det 
angivna värdet fylls rent sköljvatten på automatiskt. Problemet med ledningsförmågemätare är att 
elektroderna på ledningsförmågemätaren kan sätta igen och därför visa fel värde. Detta kan dock 
kringgås om en ledningsförmågemätare utan elektroder används. Nackdelen med denna är att den 
är mycket dyrare. 
 
Tidsstyrning 
Ett något enklare sätt att minska sköljvattenförbrukningen är att tillämpa så kallad tidsstyrning av 
sköljvatten. Detta innebär att varje produkt har en beräknad förbrukning av sköljvatten vilken 
kan programmeras in i linen tillsammans med produktens processgång. När en viss produkt 
sköljts i ett visst sköljsteg fylls en viss förutbestämd mängd vatten automatiskt på i sköljsteget för 
att sänka jonkoncentrationen. För att kunna tillämpa denna metod måste varje produkts utdrag 
från processbadet vara kända för att kunna tillsätta rätt mängd rent vatten. Lämpligen genomförs 
praktiska tester av vilken jonkoncentrationshöjning olika produkter ger i sköljvattnet. Utifrån 
dessa tester beräknas sedan vilken mängd vatten som måste tillsättas.    
Metoden leder alltså till att sköljvatten endast förbrukas när en produkt behandlas och 
sköljvattenflödet kommer därför att vara beroende av produktionsfrekvensen, vilket är bra. 
 
Omrörning 
För att öka sköljeffektiviteten vid doppsköljning krävs god omrörning i sköljbadet. Omrörningen 
kan antingen ske med tryckluft eller mekaniskt med någon form av propeller. I den dekorativa 
linen hos Assa industri sker omrörningen med hjälp av tryckluft. 
 
Höjd temperatur 
För att öka effektiviteten av sköljningen kan en höjning av sköljvattentemperaturen var en möjlig 
lösning. Denna effekt fås som en bieffekt vid recirkulation av sköljvatten genom till exempel 
indunstning eller jonbyte. 



 76



 77

6.5 Sköljteknik 

För att jämföra olika sköljtekniker har både litteraturstudier och beräkningar genomförts. 
Resultatet av dessa presenteras nedan  
 
Sköljkriterium  
För sköljsteg 47-48 efter dermaloyprocessbadet beräknades sköljkriteriet (R) till 1316 med 
avseende på koppar och 23 529 med avseende på zink. För sköljsteg 54 efter processbad 
mattnickel beräknades sköljkriteriet (R) till 974 med avseende på nickel. För sköljsteg 57 efter 
surkoppar processbadet beräknades sköljkriteriet (R) till 955 med avseende på koppar. För 
sköljsteg 68-70 efter glansnickel processbadet beräknades sköljkriteriet (R) till 90 278 med 
avseende på nickel. Enligt litteraturstudien bör sköljkriteriet ligga mellan 1000 och 10 000 för att 
uppnå god produktkvalitet. Detta innebär att Assa Industri ligger något lågt för vissa sköljar och 
väldigt högt för några. Att ligga högt har ingen betydelse för produktkvaliteten men däremot blir 
sköljvattenförbrukningen onödigt hög. Ett intressant konstaterande kan göras angående 
sköljvattenförbrukningen vid två eller tre sköljsteg. Steg 68-70 innehåller tre sköljsteg och har ett 
sköljvatten flöde på 150 [L/h] och ett sköljkriterium på över 90 000. Dessutom visade tidigare 
beräknat mängdflöde av metall att detta bad står för den största utgående metallmängden i den 
dekorativa linen. Om detta sköljsteg jämförs med 47-48, det vill säga ett tvåstegs sköljsteg med en 
vattenförbrukning på 220 [L/h] och ett sköljkriterium på 1 316 för koppar och 23 529 för zink, 
visar det sig att sköljen med tre steg har mycket lägre vattenförbrukning och samtidigt ett mycket 
högre sköljkriterium. Detta konstaterande är helt i enlighet med resultatet av litteraturstudien.   
 
Teoretisk vattenförbrukning 
För ovan behandlade glansnickelskölj 68-70 är det uppmätta sköljvattenflödet 150 [L/h]. Detta 
kan jämföras med det ungefärliga teoretiska sköljvattenflödet, 50 [L/h], för ett sköljkriterium på 
>90 000. Jämförelsen visar att det faktiska flödet är större än det teoretiska för att uppnå samma 
sköljkriterium. 
 
Doppsköljning 
Litteraturstudien samt jämförelsen ovan visar att flera sköljsteg minskar vattenförbrukningen. 
Särskilt övergången från ett till två steg leder till en stor minskning i vattenförbrukningen men 
även övergången från två till tre steg har en betydande påverkan med en ungefärlig minskning 
med två tredjedelar. Trots de stora möjligheterna till besparingar har inget kostnadsförslag tagits 
fram för denna åtgärd då stora ombyggnationer skulle krävas och därav är det svårt att göra en 
uppskattning av den verkliga kostnaden. Dock råder inga tvivel om att en investering i fler 
sköljbad per sköljsteg skulle ha stor påverkan på vattenförbrukningen i den dekorativa linen. 
 
Sprutsköljning 
Sprutsköljning antas kunna minska vattenförbrukningen med 10 [%] för en tvåstegsskölj med ett 
sköljkriterium på 10 000. Dock är detta antagande osäkert då praktiska tester måste genomföras 
för att kunna säkerställa den verkliga minskningen i vattenförbrukning. Godsets utformning har 
stor påverkan på om sprutsköljning ger ett gott resultat. Om antagandet om en tioprocentig 
minskning av vattenförbrukningen dock antas stämma blir minskningen i vattenförbrukning för 
ovan nämnt sköljsteg 53 [m3/år]. Besparingen för denna minskning blir då 370 [kr/år]. På grund 
av den stora osäkerheten kring den verkliga effekten av sprutsköljning har inte någon 
kostnadsberäkning för densamma genomförts. 
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Sparsköljning med recirkulation 
Sparsköljning med recirkulation till föregående processbad kan vid gynnsamma förhållanden ge 
en minskning av utdraget med upp till 50 %. Denna minskning applicerad på ett surkopparbad 
med en kopparhalt av 55 [g/L] skulle ge en årlig minskning av utdragen koppar på 109 [kg/år] 
och besparingen av denna minskning är 6 350 [kr/år]. Om motsvarande appliceras på ett 
glansnickelbad med nicklehalten 65 [g/L] skulle det årliga utdraget av metall minska med 129 
[kg/år] och besparingen skulle bli 17 950 [kr/år]. Antagandena för dessa beräkningar är desamma 
som för ovan gjorda beräkningar vilket gör att resultaten troligen ligger högre än de verkliga 
värdena. Investeringskostnaden för den pump vilken behövs för ändamålet är ungefär  
6 750 [kr]. Vidare kan sägas att en minskning med 50 % är den absolut största möjliga 
minskningen vilket gör att det verkliga värdet troligen blir lägre på grund av detta också. 
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6.6 Indunstare 

Litteraturstudien visade att indunstare är väl lämpade för att använda till återvinning av 
sköljvatten och metaller i ytbehandlingsindustrin. I tabell 6.4 visas den möjliga minskningen i årlig 
vattenförbrukning samt besparingen därav vid installation av en indunstare över olika sköljsteg. 
Dessutom presenteras den möjliga minskningen i metallutsläpp och besparingen därav. Den 
senare beräkningen grundar sig enbart på teoretiska beräkningar vilket gör att resultatet blir högre 
än det verkliga på grund av gjorda förenklingar vid grundläggande beräkningar. I tabell 6.4 
presenteras också den totala årliga besparingen vid installation av en indunstare för ett visst 
sköljsteg med resultatet grundat endast på teoretiska beräkningar.  
 

Sköljsteg Minskning i 
vatten-

förbrukning 
[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Teoretisk 
minskning i 

metallutsläpp 
[kg/år] 

Besparing  
i form av  
minskade  

metallutsläpp  
och minskade  
kemikalie- och 

deponikostnader 
[kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45 
cyan-

koppar 

-- -- 218,5 12673 12673 

47-48 
dermaloy 

744,5 5212 31,8 Cu 
8,0 Zn 

1841,5 
334 

7387,5 

54 
mattnickel 

842,2 5895 266 36974 42869 

57 
sur- 

koppar 

842,2 5895 218,5 12673 18568 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 258 35862 41389 

Tabell 6.4. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av indunstarsystem för olika sköljsteg, baserat på teoretiska beräkningar av 
årlig mängd utdragen metall.  
 
I tabell 6.5 visas den möjliga minskningen i årlig vattenförbrukning samt besparingen därav vid 
installation av en indunstare över olika sköljsteg. Dessutom presenteras den möjliga minskningen 
i metallutsläpp och besparingen därav. Den senare beräkningen grundar sig på uppmätta halter av 
metall i sköljvattnet. I tabell 6.5 presenteras också den totala årliga besparingen vid installation av 
en indunstare för ett visst sköljsteg, med beräkningar grundade på uppmätta värden.  
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Sköljsteg Minskning i 
vatten-

förbrukning 
[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Minskning i 
metallutsläpp 

baserat på 
uppmätta 

mängdflöden 
[kg/år] 

Besparing  
i form av  
minskade  

metallutsläpp  
och minskade  
kemikalie- och 

deponikostnader 
[kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45 
cyan-

koppar 

-- -- 51 
 

2958 2958 

47-48 
dermaloy 

744,5 5212 20 Cu 
0,74 Zn 

1160 
31 

6403 

54 
mattnickel 

842,2 5895 58 8062 13957 

57 
sur- 

koppar 

842,2 5895 48 2784 8679 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 128 17792 23319 

Tabell 6.5. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av indunstarsystem för olika sköljsteg. Resultatet grundar sig på 
beräkningar utifrån uppmätta mängdflöden av metall. 
 
Vid en jämförelse mellan resultaten i tabell 6.4 och 6.5 visar det sig att den årliga minskningen i 
metallutsläpp skiljer sig kraftigt mellan det teoretiska fallet och fallet med beräkningarna grundade 
på uppmätta värden. Redan tidigare antogs att de teoretiska värdena skulle bli högre än de 
uppmätta och denna beräkning visar klart att så är fallet. Detta kan, vilket sagts tidigare bero på 
antaganden gjorda vid de grundläggande beräkningarna. Att de uppmätta värdena är mycket lägre 
kan också bero på att produktionen inte gick för fullt under mätperioden vilket således skulle 
kunna ge lägre metallutsläpp per år än det verkliga metallutsläppet. Detta sammanvägt betyder att 
det verkliga värdet ligger någonstans mellan det rent teoretiska och det praktiska, troligen något 
närmare det praktiska. 
 
I tabell 6.6 nedan presenteras den totala investeringskostnaden för installation av indunstare över 
olika sköljsteg. Dessutom presenteras den årliga driftskostnaden och slutligen presenteras 
nuvärdet av investeringen för de olika baden baserat på en kalkylränta på 5 % och en ekonomisk 
livslängd på 5 [år]. Ett nuvärde presenteras för enbart teoretiska beräkningar och ett nuvärde 
presenteras för beräkningar grundade på uppmätta värden. Det teoretiska nuvärdet blir lägre än 
det praktiska eftersom den årliga besparingen för de teoretiska beräkningarna blir större. 
Intressant att konstatera är att nuvärdet för samtliga investeringar är negativt vilket betyder att 
investeringen inte lönar sig rent ekonomiskt men då det är en miljöinvestering ligger vinsten i en 
bättre inre och yttre miljö. Dessutom kan en investering av detta slag vara nödvändig för att klara 
myndigheternas ökande krav på minskad vattenförbrukning och minskade utsläpp av metaller.  
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Sköljsteg Investeringskostnad 
[kr] 

Årlig 
driftskostnad 

[kr/år] 

Nuvärde 
baserat på 
teoretiska 

beräkningar  
[kr] 

 

Nuvärde baserat 
på beräkningar 

utifrån uppmätta 
värden  

[kr] 

45 1 323 000 2030 -1 276 921 -1 318 982 
47-48 1 984 500 4470 -1 971 869 -1 976 131 

54 1 474 200 4740 -1 309 120 -1 434 295 
57 1 474 200 4740 -1 460 372 -1 457 146 

68-70 1 474 200 4740 -1 315 528 -1 393 762 
Tabell 6.6. Redovisning av investeringskostnader, årliga driftskostnader samt nuvärdet för investeringen både vid helt teoretiska beräkningar och 
beräkningar baserade på uppmätta värden vid inköp av indunstare till de olika sköljstegen.  
 
Den stora fördelen med indunstare är att de är relativt enkla att sköta och till stor del går att 
automatisera, vilket gör att ökningen i personalkostnader blir minimal vid installation av 
jonbytare. Dessutom går koncentratet att återföra till föregående processbad om indunstaren 
installeras processinternt. Nackdelen med en indunstare är den höga investeringskostnaden och 
energiförbrukningen. Dock har beräkningarna visat att indunstare inte nödvändigtvis måste 
medföra extremt höga elkostnader, se tabell 6.6 ovan där den årliga driftkostnaden är den samma 
som elkostnaden.  
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6.7 Jonbytare 

Litteraturstudien visade att jonbyte är en lämplig metod för rening och återvinning av sköljvatten 
i ytbehandlingsindustri. Vidare visade studien att jonbytare är bäst lämpade vid relativt låga halter 
av metall. I tabell 6.7 visas den möjliga minskningen i årlig vattenförbrukning samt besparingen 
därav vid installation av ett jonbytarsystem över olika sköljsteg. Dessutom presenteras den 
möjliga minskningen i metallutsläpp och besparingen därav. Den senare beräkningen grundar sig 
enbart på teoretiska beräkningar vilket gör att resultatet blir högre än det verkliga på grund av 
gjorda förenklingar vid grundläggande beräkningar. I tabell 6.7 presenteras också den totala årliga 
besparingen vid installation av en indunstare för ett visst sköljsteg med resultatet grundat endast 
på teoretiska beräkningar.  
 

Sköljsteg Minskning i 
vatten-

förbrukning 
[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Teoretisk 
minskning i 

metallutsläpp 
[kg/år] 

Besparing  på 
grund av 
minskade 

metallutsläpp 
  [kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45+ 
47-48 
cyan-

koppar+ 
dermaloy 

744,5 5212 218,5 Cu 
31,8 Cu 
8,0 Zn 

6992 
1018 
256 

13 478 

54+57 
mattnickel+ 
surkoppar 

842,2 5895 266 Ni 
218,5 Cu 

8512 
6992 

21 462 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 258 8256 13783 

Tabell 6.7. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av jonbytarsystem för olika sköljsteg, baserat på teoretiska beräkningar av 
årlig mängd utdragen metall.  
 
I tabell 6.8 visas den möjliga minskningen i årlig vattenförbrukning samt besparingen därav vid 
installation av ett jonbytarsystem över olika sköljsteg. Dessutom presenteras den möjliga 
minskningen i metallutsläpp och besparingen därav. Den senare beräkningen grundar sig på 
uppmätta halter av metall i sköljvattnet. I tabell 6.8 presenteras också den totala årliga 
besparingen vid installation av ett jonbytarsystem för ett visst sköljsteg, med beräkningar 
grundade på uppmätta värden.  
 

Sköljsteg Minskning i 
vatten-

förbrukning 
[m3/år] 

Besparing 
 i form av 
minskad  
vatten- 

förbrukning 
[kr/år] 

Minskning i 
metallutsläpp 

baserat på 
uppmätta 

mängdflöden 
[kg/år] 

Besparing  på 
grund av 
minskade 

metallutsläpp 
  [kr/år] 

Total 
besparing 

[kr/år] 

45+ 
47-48 

cyankoppar 
dermaloy 

744,5 5212 51Cu 
20 Cu 

0,74 Zn 

1632 
640 
24 

7508 

54+57 
mattnickel 
surkoppar 

842,2 5895 58Ni 
48Cu 

1856 
1536 

 
9287 

68-70 
glans- 
nickel 

789,6 5527 128 4096 9623 

Tabell 6.8. Tabellen visar vilka besparingar som kan göras vi installation av jonbytarsystem för olika sköljsteg. Resultatet grundar sig på 
beräkningar utifrån uppmätta mängdflöden av metall. 
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Vid en jämförelse mellan resultaten i tabell 6.7 och 6.8 visar det sig att den årliga minskningen i 
metallutsläpp skiljer sig kraftigt mellan det teoretiska fallet och fallet med beräkningarna grundade 
på uppmätta värden. Redan tidigare antogs att de teoretiska värdena skulle bli högre än de 
uppmätta och denna beräkning visar klart att så är fallet. Detta kan, vilket sagts tidigare bero på 
antaganden gjorda vid de grundläggande beräkningarna. Att de uppmätta värdena är mycket lägre 
kan också bero på att produktionen inte gick för fullt under mätperioden vilket således skulle 
kunna ge lägre metallutsläpp per år än det verkliga metallutsläppet. Detta sammanvägt betyder att 
det verkliga värdet ligger någonstans mellan det rent teoretiska och det praktiska, troligen något 
närmare det praktiska. 
 
I tabell 6.9 nedan presenteras den totala investeringskostnaden för installation av indunstare över 
olika sköljsteg. Dessutom presenteras den årliga driftskostnaden för både det teoretiska fallet och 
fallet med beräkningar grundade på uppmätta värden och slutligen presenteras nuvärdet av 
investeringen för de olika baden baserat på en kalkylränta på 5 % och en ekonomisk livslängd på 
5 [år]. Ett nuvärde presenteras för enbart teoretiska beräkningar och ett nuvärde presenteras för 
beräkningar grundade på uppmätta värden. Det teoretiska nuvärdet blir högre än det praktiska 
eftersom den årliga besparingen för de teoretiska beräkningarna blir mindre. Detta är tvärtemot 
beräkningen för indunstare, där det teoretiska fallet gav en större besparing och ett högre 
nuvärde. Anledningen till den omsvängda ordningen är att vid jonbyte av koppar- och 
nickelsköljbad kan inte eluatet återföras till föregående processbad utan måste skickas på 
destruktion. Denna kostnad blir större för det teoretiska fallet eftersom det ger upphov till större 
mängdmetall. Anledningen att eluatet antas skickas till destruktion och inte behandling i Assa 
Industris egna reningsverk är att examensarbetets uppgift var att hitta lösningar vilka kunde 
minska både vattenförbrukningen och utsläppen av metall. För att minska kostnaden för 
destruktion av eluat har antagits att en indunstare köps in för att reducera eluatvolymen. 
Intressant att konstatera är att nuvärdet för samtliga investeringar är negativt vilket betyder att 
investeringen inte lönar sig rent ekonomiskt men då det är en miljöinvestering ligger vinsten i en 
bättre inre och yttre miljö. Dessutom kan en investering av detta slag vara nödvändig för att klara 
myndigheternas ökande krav på minskad vattenförbrukning och minskade utsläpp av metaller.  
 
Sköljsteg Investeringskostnad 

inklusive kostnad för 
en indunstare avsedd 
för eluat (kostnaden 
för indunstaren är 

delad i tre lika delar 
och tillförd den totala 
investeringskostnaden 

för varje sköljsteg) 
[kr] 

Årlig 
driftskostnad 
baserat enbart 
på teoretiska 
beräkningar 

[kr/år] 

Årlig 
driftskostnad 

baserat på 
uppmätta 

värden 
[kr/år] 

Nuvärde 
grundat på 

enbart 
teoretiska 

beräkningar 
[kr] 

 

Nuvärde 
grundat på 
uppmätta 

värden 
[kr] 

45+ 
47-48 

603 000 478 320 132 300 -2 615 533 -1 143 287 

54+57 549 000 376 349 67 558 -2 085 483 -801 284 
68-70 562 500 201 811 101 361 -1 376 567 -959 680 

Tabell 6.9. Redovisning av investeringskostnader, årliga driftskostnader samt nuvärdet för en investering i ett jonbytarsystem för ett specifikt 
sköljsteg.  
 
Den stora fördelen med ett jonbytarsystem är att investeringskostnaden är relativt låg och att det 
är relativt enkelt att sköta och till stor del går att automatisera, vilket gör att ökningen i 
personalkostnader blir minimal vi installation av ett jonbytarsystem. Den stora nackdelen med 
jonbytarsystem  är att eluatet inte går att återföra när jonbytare kopplas över nickel- eller 
kopparhaltiga sköljbad. Detta leder till stora kostnader i form av destruktion av eluat. Om en 
alternativ lösning för omhändertagande av eluatet kunde finnas skulle den årliga driftkostnaden 
för ett jonbytarsystem kraftigt reduceras.  
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6.8 Omvänd osmos 

Återvinning av sköljvatten och metaller med hjälp av omvänd osmos är inte praktiskt möjlig då 
den höga metallhalten i sköljvattnet skulle medföra att membranen skulle behöva bytas så ofta att 
det inte vore ekonomiskt försvarbart att tillämpa denna teknik. Dock kan omvänd osmos med 
fördel tillämpas på ingående sköljvatten för att minska salthalten i detta. Inveseringskostnaden för 
en anläggning vilken skulle klara ingående total flöde till den dekorativa linen skulle vara ungefär 
337 500 [kr] inklusive arbetskostnad. 
Den årliga driftskostnaden för anläggningen skulle vara ungefär 15 210 [kr/år] och Nuvärdet  – 
454 955 [kr] med antagandet om en kalkylränta på 5 % och en ekonomisk livslängd på 10 [år]. 
Denna investering skulle inte ge någon direkt besparing men med höjd kvalitet på ingående 
sköljvatten skulle produktionskvaliteten öka vilket på sikt skulle leda till besparingar i form av 
minskade kassationer. Dessutom kan det vara en fördel att rena ingående vatten om jonbyte eller 
indunstning tillämpas då risken för anrikning av oönskade joner minskar om det ingående vattnet 
renas.   
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6.9 Elektrolytisk sköljvattenrening 

Elektrolytisk sköljvattenrening är inte en lämplig metod för återvinning av sköljvatten och 
metaller på grund av den låga halten av metall i sköljvattnet i den dekorativa linen hos Assa 
Industri AB.  
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7 Slutsats 
Både litteraturstudien, halt- och flödesmätningarna samt beräkningarna har visat att 
ytbehandlingsindustrin i allmänhet och Assa Industris verksamhet i synnerhet är av mycket 
komplex natur. Detta faktum och den begränsade tiden för examensarbetet (20 veckor) har 
medfört att inga djupare studier av de undersökta teknikerna varit möjliga. Snarare har en 
inventering av möjliga åtgärder för att minska miljöbelastningen från Assa Industri ABs 
ytbehandlingsanläggning genomförts. Vidare leder detta till att en viss osäkerhet finns i 
beräkningarna kring de nedan föreslagna åtgärderna och därmed också en osäkerhet i slutsatser 
kring olika metoders effekter och kostnader. Olika givna förslag skall därför ses som underlag för 
vidare arbete och ge en fingervisning om vilka tekniker som i dagsläget finns kommersiellt 
tillgängliga för att minska vattenförbrukningen och utsläppen av koppar, nickel och zink från 
Assa Industri ABs ytbehandlingsanläggning. Med vidare arbete menas att Assa Industri utifrån 
framtagna fakta i rapporten och givna åtgärdsförslag måste avgöra ifall de vill undersöka fler 
möjliga lösningar, till exempel genom ytterligare examensarbeten eller om de direkt vill satsa på 
de givna åtgärdsförslagen. Examensarbetet ger utöver specifika förslag riktade till Assa Industri 
AB dessutom en bild av vilka miljöproblem ytbehandlingsindustrin i allmänhet står införa att lösa 
när myndigheterna ställer hårdare krav på minskade utsläpp.  
 
Åtgärdsförslag 
Litteraturstudien visade att utifrån rådande förhållanden i den dekorativa linen hos Assa Industri 
AB, är jonbyte eller indunstning de tekniker vilka är mest lämpade att tillämpa för att uppnå en 
kraftig minskning av vattenförbrukningen och utsläppen av koppar, nickel och zink. Dessutom 
visade studien på att ett stort antal andra enklare åtgärder vore lämpliga som komplement till 
någon de två tidigare nämnda. För att uppnå den största effekten ifråga om minskade utsläpp av 
nickel bör en åtgärd sättas in för sköljbad 68-70 i den dekorativa linen. För att uppnå den största 
minskningen i kopparutsläpp bör en åtgärd sättas in för sköljsteg 54+57, där 54 är skölj efter 
mattnickel processbad och 57 är skölj efter ett surt koppar processbad. Utifrån litteraturstudien 
och beräkningarna rekommenderas att indunstare monteras över sköljsteg 68-70 samt att en 
indunstare monteras över sköljsteg 54 och en indunstare monteras över sköljsteg 57. Sköljsteg 54 
och 57 separeras för att möjliggöra återförande av indunstarkoncentratet till föregående 
processbad. Investeringskostnaderna för denna lösning är höga men möjliggör återvinning både 
av sköljvatten och metaller samt övriga processkemikalier. Om däremot jonbytare, vilka har en 
betydligt lägre investeringskostnad, monterades skulle det endast vara möjligt att recirkulera 
sköljvattnet och jonbytareluatet med metaller och kemikalier skulle behöva skickas till destruktion 
vilket skulle ge upphov till en mycket hög årlig driftskostnad. Om destruktion av jonbytareluatet 
sker i Assa Industris reningsverk skulle jonbytare vara en mindre kostsam lösning än indunstare. 
Denna lösning rekommenderas dock inte då den inte skulle ge upphov till någon minskning av 
utsläppt metallmängd från den dekorativa linen till reningsverket. Utöver indunstare 
rekommenderas att en pump införskaffas och monteras i sparskölj 45 för att möjliggöra 
återförande av metaller och kemikalier till föregående processbad. Vidare föreslås Assa Industri 
göra försök med dropplåtar mellan framförallt processbaden och sköljbaden men även mellan 
sköljbaden. Dessutom föreslås flödesmätare installeras på alla tillflöden av sköljvatten och på sikt 
föreslås även kontakt tas med företag vilket kan tillhandahålla lösningar för att tillämpa 
tidsstyrning eller ledningsförmågestyrning av sköljvattenflödet. Vid försöken med dropplåtar vore 
det också lämpligt att prova kombinationen med dropplåt och luftkniv för att minska utdraget.   
 
Slutligen kan sägas att examensarbetet har visat att många olika metoder och tekniska lösningar är 
möjliga att tillämpa för att minska miljöbelastningen från ytbehandlingsindustrin och att det bästa 
resultatet uppnås om flera olika metoder tillämpas tillsammans. 
 



 90



 91

8 Förslag till vidare arbete 
För att kunna dra säkrare slutsatser och göra beräkningar med mindre osäkerhet i bör fördjupade 
analyser av verkligt innehåll i processbad och sköljbad göras. Faktorer vilka vore lämpliga att ta 
reda på är till exempel följande, cyanidhalt, glansgivarhalt, komplexbildarhalt, pH, halt av andra 
metaller än koppar, nickel och zink, viskositet, ytspänning och temperatur. Dessutom skulle det 
vara bra om provtagning skedde både oftare och under längre tid för att skapa en bild av 
variationer över dygnet och över en längre tidsperiod. Dessutom skulle det vara lämpligt att 
koppla varje provtagningstillfälle till produktionsförhållandena vilka råder vid 
provtagningstillfället. Anledningen till att detta vore lämpligt är att produktionen i den dekorativa 
linen är mycket blandad och att vissa processbad och sköljbad står oanvända långa tider. Utöver 
ett utökat mätprogram skulle det vara intressant att djupare studera effekten av och möjligheten 
till tillämpning av jonbytare, indunstare, elektrolytisk sköljbadsrening och omvänd osmos. 
Dessutom vore det intressant att djupare studera möjligheten att kombinera dessa olika metoder. 
Troligen skulle den bästa effekten och driftsekonomin uppnås om flera av dessa tekniker 
kombinerades. Vidare skulle det vara intressant att studera metoder vilka är på försöksstadiet och 
ännu inte finns kommersiellt tillgängliga men kanske kan bli morgondagens lösning på 
ytbehandlingsindustrins miljöproblem. Slutligen vore det mycket intressant att göra försök med 
de olika föreslagna metoderna för att se vilken effekt de har på vattenförbrukningen och 
minskningen av utsläpp av koppar, nickel och zink i den dekorativa linen hos Assa Industri AB.    
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