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Abstract 
This Master’s Thesis aims to investigate and assess the methods used to decrease the discharge of 
metals, primarily copper, from the water purification plant at Assa Industries plating factory in 
Eskilstuna. 
 
Literature studies of the purification methods precipitation, ion exchange, evaporation, reverse 
osmosis and electrolysis has been done to appraise the adequacy of the technique. These 
techniques are commonly used for purification of industrial waste water.  
 
Assa has four plating lines: the Trumline, the big Zinkline, the new Zinkline and the Decorative 
line. The new Zinkline is the most modern of the four lines and purification is done by 
recirculation over an ion exchange unit. The demand for fresh water is thereby heavily reduced. 
The Trumline, the big Zinkline and the Decorative line all use older techniques. No ion exchange 
takes place in these three and many of the rinses are two step rinses which causes a large water 
demand. When the parts are dipped into the process bath, drag containing metal will follow into 
the rinse water. This causes various impurities of metals and complexing agents to appear in the 
rinse water. 
 
A number of measurements have been done to establish the metal concentration in the different 
parts of the purification plant. The metal concentration is therefore known to some extent. It was 
established that the concentration in to the purification plant varied significantly but at the end of 
the purification process, the metal concentrations were stable at low levels. Laboratory tests were 
done to examine if sulphur based precipitation chemicals, as an extra purification step, would 
affect the results. 
 
Cost calculations using annuity tables [3] have been carried out to examine the capital and 
production costs which, put together, are the total costs. The remaining equipment value has not 
been taken into consideration because it is very much affected by decisions not controlled by the 
company itself, for example municipal regulations. 
 Yearly cost Purification results 
Optimizing the hydroxid 
precipitation 

-6000 kr Gives cost effective results but has a 
limited improvement potential. 

Hydroxide precipitation 
followed by sulphur 
precipitation 

169 000 up to 
181 000 kr 

Because of the lower solubility of sulphur 
based precipitation compounds the 
results improve compared with hydroxide 
precipitation as a single step. 

Hydroxide precipitation 
followed by ion exchange 

108 000 kr Hydroxide precipitation followed by 
kelator ion exchange results in an 
extremely low discharge.  

Ion Exchange replacing 
Hydroxide precipitation 

-30 000 up to 
150 000 kr 

Discharge as above. 

Evaporative Recovery 
replacing Hydroxide 
precipitation 

1678 000 up to 
1783 000 kr 

Discharge as above or lower. 

Table 9: A sum up of the studied technical solutions. 
 
The conclusion after literature studies and cost calculations is that ion exchange is the best 
technology. The costs are fairly low and the purification results are very good. I also think that 
this technology has improvement potential. 
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Sammanfattning  
Examensarbetet syftar till att undersöka och utvärdera de metoder som kan användas för att 
minska utsläppen av metaller, i första hand koppar, från reningsverket vid Assa Industris 
ytbehandlingsanläggning i Eskilstuna.  
 
Litteraturstudier av reningsmetoderna kemisk fällning, jonbyte, indunstning, omvänd osmos och 
elektrolys har gjorts för att en uppskattning av lämpligheten av tekniken skall kunna göras. De 
ovan nämnda teknikerna är de som generellt sett används vid rening av industriellt avloppsvatten. 
 
Ytbehandlingen hos Assa sker vid fyra liner: Trumlinen, stora zinklinen, nya zinklinen och 
dekorativa linen. Nya zinklinen är den modernaste och nyaste av de fyra linerna. Här sker 
reningen av processvattnet till stor del med hjälp av recirkulering över jonbytare. 
Färskvattenbehovet är därmed kraftigt reducerat. Trumlinen, stora zinklinen och dekorativa linen 
är alla av äldre modell. Här sker inget jonbyte och många av sköljarna är tvåstegssköljar vilket 
resulterar i ett ganska stort sköljvattenbehov. När godset doppas i processbadet kommer det att 
ske ett visst utdrag som resulterar i att metaller kommer över i sköljvattnet. Detta betyder att en 
rad olika föroreningar av dels metaller och dels komplexbildare kommer att återfinnas i 
sköljvattnet. 
 
För att fastställa metallkoncentrationen i de olika delarna av reningsverket så har en rad 
mätningar utförts. En viss uppfattning om metallkoncentrationerna har därmed införskaffats. Det 
visade sig att koncentrationen in till reningsverket varierade kraftigt men att koncentrationerna 
stabiliserades på en låg nivå mot slutet av reningsprocessen. Laborationer utfördes med 
svavelbaserade fällningsmedel för att undersöka vilken effekt som kunde fås av att använda det 
som ytterligare reningssteg.  
 
Beräkning av kostnaden för de undersökta alternativen har gjorts med hjälp av annuitetstabeller 
[3] för att kunna få en bild av driftkostnaden och kapitalkostnaden som tillsammans ger 
årskostnaden. Restvärdet har inte uppskattats eftersom det anses som för svårt att bedöma 
eftersom det i hög grad påverkas av faktorer utanför företagets kontroll. 
 Årskostnad Reningsresultat 
Optimering av 
hydroxidfällning 

-6000 kr Ger goda resultat per investerad krona men 
har begränsad förbättringspotential. 

Hydroxidfällning följt av 
svavelfällning 

169 000till 
181 000 kr 

Tack vare lägre löslighet kan 
svavelfällningsmedel nå bättre resultat än vid 
enbart hydroxidfällning. 

Hydroxidfällning följt av 
jonbytare 

108 000 kr Att polera utgående vatten med 
kelatjonbytare resulterar i extremt låga 
utsläpp.  

Jonbytare ersätter nuvarande 
hydroxidfällning 

-30 000 till 
150 000 kr 

Utsläpp i nivå med ovanstående. 

Indunstning ersätter 
nuvarande hydroxidfällning 

1678 000 till 
1783 000 kr 

Utsläpp i nivå med ovanstående eller lägre. 

Tabell 9: En sammanfattning av de beaktade reningsmetoderna.  
 
Enligt de litteraturstudier och kostnadsberäkningar som jag har gjort anser jag att jonbyte är den 
bästa tekniken. Dels är kostnaderna förhållandevis låga och dels är reningsresultatet mycket bra. 
Jag tror även att tekniken har ytterligare utvecklingsmöjligheter. 
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1. Inledning  
Assa Industri AB i Eskilstuna är ett ytbehandlingsföretag som producerar en rad olika produkter 
till säkerhets- och låsbranschen. Många av produkterna beläggs med olika metaller dels för att 
förbättra produktens korrosionsskydd och hållbarhet men även av rent dekorativa skäl.  

1.1 Bakgrund 
Produkterna ytbehandlas med traditionell doppteknik. I och med denna procedur sker ett visst 
utdrag av metaller till sköljvattnet. Det metallhaltiga vattnet leds till företagets reningsverk innan 
det släpps ut i Eskilstunaån. I och med att företaget vill minska sina utsläpp så behöver 
reningsanläggningen moderniseras. De framtida kraven från Länsstyrelsen som måste 
underskridas är 0,5 mg/l för koppar, nickel, zink, bly och totalkrom. Dessa krav är i enlighet med 
det Paracom dokument som Sverige har undertecknat. Även kraven på vattenförbrukning har 
skärpts vilket leder till att även vattenkonsumtionen måste hållas nere.  
 
Reningen av det metallhaltiga vattnet sker med hjälp av traditionell hydroxidutfällning följt av 
flockning, lamellsedimentering och filtrering. På vissa av de mer moderna linerna används även 
jonbyte och recirkulation i stor utsträckning.  
 
Ämnen med stor miljöpåverkan kan även i små mängder vara ett problem. För att kunna 
prioritera sina åtgärder bör lämpligen Kemikalieinspektionens föreskrifter och klassificeringar, 
som omfattar ett stort antal ämnen, användas. I tabell 1 återfinns de för Assa Industri intressanta 
ämnena uppspaltade. 
 

Olika ämnens farlighet, några exempel 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

Järn  

Kalcium  

Magnesium  

  

  

 

Aluminium   

Aceton  

Zink 

Kobolt  

Koppar  

Krom (ej Cr VI)  

Nickel   

Ammoniak  

Aromat. kolväten    

Lösningsmedel    

Bly  

Kadmium  

Kvicksilver  

Krom (Cr VI)  

Natrium (metalliskt)   

Cyanid    

Org. klorföreningar    

Tabell 1: Del av Kemikalieinspektionens klassificering av olika ämnens farlighet. I kolumnen för hög eller 
mycket hög miljöpåverkan återfinns koppar, krom, nickel, cyanid och bly vilket är ämnen som Assa släpper ut. 
 
Företaget har en egen miljövision om att minska utsläppet av koppar till högst 20 kg per år. 
Enligt Naturvårdsverket släpps det varje år ut 12-13 ton koppar i Stockholmstrakten. Med en 
enkel överslagsberäkning kan Assa Industris utsläpp sättas i proportion till de totala 
kopparutsläppen. I Eskilstuna bor ca 100 000 invånare medan Storstockholm har ca 2 miljoner 
invånare. Eskilstuna är en tjugondel av Stockholms storlek. 5 procent av 12ton ger 600 kg 
kopparutsläpp per år i Eskilstunatrakten. Av dessa 600 kg står Assa Industri för mellan 20 och 30 
kg det vill säga 3-5 procent av kopparutsläppen kommer från Assa Industris 
ytbehandlingsanläggning. Observera att detta endast är en överslagsberäkning ämnad att sätta 
Assa Abloys utsläppsmängder i relation till en väldigt grovt uppskattad totalmängd.  
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Detta examensarbete är en del i Assa Industris arbete att utreda vilka möjligheter som finns för 
att minska metallutsläppen från företaget genom att förbättra reningstekniken. 

1.2 Målformulering 
Examensarbetet syftar till att undersöka och utvärdera de metoder som kan användas för att 
minska utsläppen av metaller, i första hand koppar, från reningsverket vid Assa Industris 
ytbehandlingsanläggning i Eskilstuna. Tillsammans med interna vattenbesparande åtgärder skall 
anläggningen klara av de hårdare kraven på utsläppskoncentrationer och vattenförbrukning som 
ställs från dels Länsstyrelsen dels internt från företaget. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsas ganska naturligt av dels vatten in till uppsamlingstankarna innan reningsverket 
dels vatten ut till recipient. Begränsningen vid vatten ut till recipient har valts för att det är 
företagets sista kontrollpunkt gentemot kontrollmyndigheten. Johan Källered, även han en 
kemistuderande vid KTH, går i sitt examensarbete igenom möjliga processinterna åtgärder. Där 
hans arbete slutar börjar mitt. Till viss del påverkas detta arbete av Johan Källereds 
rekommendationer då processinterna åtgärder kan förändra både flöde och koncentrationer in till 
reningsverket. 

1.4 Metod 
Arbetet syftar som sagt till att minska utsläppen av metaller och i första hand koppar från 
reningsverket vid Assa Industris ytbehandlingsanläggning. För att på ett metodiskt sätt kunna 
sluta sig till vilken den bästa tillgängliga tekniken är för Assa Industris del har laboratorieförsök, 
mätningar, datainsamling, litteraturstudier/teori och beräkningar utförts. 
 
Laborationer 
Laborationer har utförts med två fällningskemikalier i syfte att undersöka om dessa kan användas 
för att ytterligare sänka halten av skadliga metaller. 
 
Mätningar 
• Identifiering av i vilken form metallerna förekommer dvs. komplexform eller jonform 
• Mätning av Cu in till reningsanläggningen 
• Mätningar på utvalda ställen i reningsverket har utförts. Detta för att få en bild av hur effektiv 

hydroxidfällningen som används nu är.  
• Mätning av halter av komplexbildare som kan hämma kopparutfällningen.  
 
Datainsamling 
Genom att jag fått tillgång till mätresultat från Eskilstuna  Energi&miljö och även resultat från 
Assas egna mätningar har jag kunnat bilda mig en uppfattning om hur utsläppen sett ut på längre 
sikt.  
 
Litteraturstudier/Teori 
Genom litteraturstudier inhämtas teoretiska kunskaper om olika reningsmetoder. Sedan görs en 
teknisk och ekonomisk utvärdering av olika alternativ. Såväl justeringar i befintligt reningsverk 
som nya lösningar kommer att studeras. Studiebesök har gjorts hos Saab Aerospace i Linköping 
för att studera deras reningsverk. Studiebesöket finns redovisat i 2.9. 
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Beräkningar 
Jag kommer att räkna på hur stort det teoretiskt maximala inflödet är för reningsverket. Vidare 
kommer jag att utvärdera vilken teknik som är den ekonomiskt mest gynnsamma av de i 
litteraturdelen undersökta reningsteknikerna. 
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2. Teori/litteraturstudier 
För rening av metallhaltigt avloppsvatten a nvänds idag främst hydroxidfällning följt av fällning, 
flockning och sedimentering. Detta illustreras i figur 1. 
 

 
Figur 1: Traditionell rening av industriellt avloppsvatten innefattar oxidation, reduktion, fällning, flockning och 
partikelavskiljning. 
 
Litteraturstudier av reningsmetoderna elektrolys, indunstning, omvänd osmos, kemisk fällning 
och jonbyte har gjorts för att en uppskattning av lämpligheten av tekniken skall kunna göras. De 
ovan nämnda teknikerna är de som generellt sett används vid rening av industriellt avloppsvatten. 
Alla tekniker som undersöks i litteraturstudierna förutsätter att cyanidhaltigt och kromhaltigt 
vattnet först genomgår antingen oxidation eller reduktion som ett första steg i reningen. 

2.1 Kemisk oxidering och reducering 
Vatten som innehåller sexvärt krom måste reduceras innan det släpps vidare till fällningssteget 
och cyanidhaltigt vatten måste oxideras dels för att undvika komplexbildning som hämmar 
fällningen dels för att cyanid är mycket giftigt. Cyanidkomplex försämrar även funktionen hos 
många jonbytarmassor.  
 
Kromatreduktion 
Krom förekommer både som krom (VI) och krom (III). Krom (VI) är betydligt giftigare än krom 
(III). I industriellt avloppsvatten förekommer krom oftast som kromat (CrO4

-2) eller dikromat 
(Cr2O7

-2). Krom reduceras från krom (VI) till krom (III) under minst 20 min vid pH mellan 2,5 
och 4,0 med hjälp av natriumbisulfid, svaveldioxid, järnsulfat eller något annat reduktionsmedel. 
Nedbrytningen med natriumbisulfit som reduktionsmedel sker enligt följande: 
2H2Cr2O7 + 6NaHSO3 + 3H2SO4 →2Cr2(SO4)3 + 3 Na2SO4 + 8H2O 
 
Krom (III) fälls sedan ut som kromhydroxid (Cr (OH)3). Resultatet av kromatreduktionen beror 
av uppehållstid, pH och koncentration av reduktionsmedel [2].  
 
Cyanidoxidation 
Till det cyanidiska vattnet tillsätts natriumhypoklorit (NaClO) som i ett första steg oxiderar 
cyanid till cyanat (CNO -), denna process kallas alkaliklorering. Oxidationen sker snabbast och 
mest fullständigt vid pH över 10 och en uppehållstid på 30 till 120 min. Omrörning sker under 
hela behandlingen för att undvika att fast cyanid som kan undgå oxidering skall bildas.  
 
 
 
 
 

kromat- 
reduktions- 
tank 

cyanid- 
oxidations- 
tank 

 
fällning 

 
flockning 

partikel- 
avskiljning 
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Oxideringen kontrolleras genom att redoxpotential och pH kontinuerligt övervakas vilket styr 
tillsatsen av kemikalier. Cyanat är mycket mindre giftigt än cyanid. Det går att oxidera cyanat 
ytterligare till koldioxid (CO 2) och kvävgas (N2) men det fördubblar förbrukningen av hypoklorit. 
Att oxidera två steg kostar därför ungefär dubbelt så mycket som att oxidera till cyanat. Oftast 
räcket det att oxidera ett steg och låta den fortsatta oxidationen ske av sig själv. 
Reaktionsformel: 
Oxidation 1: CN- + ClO- →CNO- + Cl-                   
Oxidation 2: 22 NCOCNO +→−  
 
Även ozonering eller elektrolys kan användas men dessa metoder är betydligt dyrare än 
alkaliklorering [2]. 

2.2 Fällning  
Kemisk fällning har varit standardmetod för rening av metallhaltigt industriellt avloppsvatten 
sedan lagar om utsläppshalter infördes. Anledningen till att kemisk fällning blev den dominerande 
tekniken för rening av industriellt avloppsvatten var att fällning förhållandevis tidigt kunde 
användas till industriella applikationer. Metoden innebär att man tillsätter ett reagens, vanligtvis 
natrium- eller kalciumhydroxid, som fäller ut det förorenande ämnet som metallhydroxid. Även 
svavelbaserade fällningskemikalier förekommer. Följande reaktion sker vid tillsats av hydroxid: 
Me2+(aq) + 2 OH-(aq)→Me(OH)2(s) 

2.2.1 pH  
Beroende på vilken metall som skall fällas ut och vilket fällningsmedel som används så varierar 
det optimala pH-värdet för fällningen. Det pH som passar bäst kommer därför vara den 
kompromiss som fäller ut en kombination av metaller bäst. Hydroxidfällning och svavelfällning 
har ofta skilda optimala pH-områden. När svavelfällning används efter hydroxidfällning kan pH-
justering behövas för att bästa fällningsresultat skall uppnås. Detta innebär dock att ytterligare 
kemikalier måste tillsättas dels för att sänka pH vid svavelfällningen och dels för att åter höja pH-
värdet till värden som får släppas ut. 

2.2.2 Löslighetsprodukt och komplexbildare 
Utfällning av tungmetaller ur vattenlösning begränsas av två faktorer: 
Den första faktorn är den så kallade löslighetsprodukten (dissociationsgraden) hos fällningen. De 
vanligaste fällningskemikalierna är natriumhydroxid, kalciumhydroxid (s.k. släckt kalk) eller 
svavelbaserade fällningsmedel. Eftersom både metallhydroxiden och metallsulfiden har låg 
löslighet i vatten faller en stor del av metallen ut som metallhydroxid respektive som metallsulfid. 
En viss del av metallen kommer emellertid att finnas kvar i lösning. Hur mycket som finns kvar 
bestäms av löslighetsprodukten, K sp.  
Ksp = [M+]m[A-]n  
 
Det vill säga produkten av jonkoncentrationen utav MmAn(s) som går i lösning (dissocierar). 
 
Den andra faktorn som påverkar fällningsresultatet är förekomsten av komplexbildare. EDTA, 
NTA och cyanid är vanliga komplexbildare som används i ytbehandlingsprocesser [6]. 
Komplexbildare bildar komplex med metalljonerna som därmed inte kan reagera med 
fällningskemikalien på ett effektivt sätt.  
Följande något förenklade samband gäller:  
F = K*L 
 



 7 

Där F = koncentrationen av metall som är kvar i lösning, K = stabilitetskonstanten för 
komplexbildningen och L = löslighetsprodukten för metallfällningen. Höga värden på K leder till 
att metallen stannar kvar i lösning på grund av komplexbildning. K ökar med stigande pH. Vid 
hydroxidfällning måste pH hållas högt vilket leder till högt K-värde samt att L- värdet för 
metallhydroxiden är förhållandevis högt. Svavelfällning kan användas även vid lägre pH och 
därmed undviks komplexbildarproblematiken till viss del. Tabell 2 visar på ungefärliga skillnader i 
L-värde för hydroxid och sulfid. Löslighetskurvor för sulfid respektive hydroxidfällning återfinns 
i bilaga1 och 2. 
 
Metall Löslighet hos hydroxiden  Löslighet hos sulfiden 
 (Mol/l Me2+)   (Mol/l Me2+) 
Bly 4*10 -6   3,2*10 -15  
Koppar 1,6*10 -7   10-22 
Nickel 1,5*10 -5   3,3*10 -14 
Zink 1,6*10 -6   2,5*10 -13 
Kadmium 1,4*10 -5   10-14 

Kvicksilver 1,1*10 -13 (oxid)  10-26 

Tabell 2: Lösligheten hos hydroxid respektive sulfid vid pH ca 10 [5]. 
 
Som ses av tabellen så uppvisar sulfidfällningen en betydligt lägre löslighet (L-värde) än 
hydroxiden. Anledningen till att sulfidfällning inte har använts i så stor utsträckning i industrin 
har bl.a. varit risken för problem med bildande av svavelväte. Svavelväte är extremt giftigt och 
luktar väldigt illa.  
 
Analytische Gesellschaft für Umweltforschung (AGU) i Tyskland har jobbat på att komma förbi 
de problem som tidigare varit förknippade med sulfidfällning. Resultatet är Metalclean A och 
Metalclean B som båda är svavelfällningsmedel. Metalclean A är ett baserat på polysulfider och 
Metalclean B (MCB) baseras på tiokomponenter (svavelkomponenter). Medlet är oorganiskt. 
MCB påstås kunna fälla ut även trivalenta joner såsom järn, krom och aluminium. MCB har 
därmed en teoretisk fördel gentemot TMT15.  
 
I samband med examensarbete vid Fachhochschule i Aachen [5] har olika fällningsmedel jämförts 
för fällning av en rad olika metaller. I tabell 3 presenteras resultatet.  
 

Restkoncentration i mg/l efter fällning med: 
Metall Ca(OH)2 Na2S Metalclean A  Metallclean B 
Koppar  0,35 0,18 0,005  0,01 
Kadmium  2,39 0,52 0,001  0,001 
Bly 1,05 0,11 0,05  0,01 
Nickel 4,6 0,92 0,05  0,05 
Zink 0,43 0,11 0,01  0,01 
Kvicksilver - 0,03 0,0005  0,0002 
Krom - - 0,005  0,005 
Tabell 3: Ingångskoncentrationerna var för Ca(OH)2, Na2S och Metalclean A 50 mg/l samt för Metalclean B 
30 mg/l. 
 
Metallcleanfällning ger enligt det tyska examensarbetet i vissa fall flera tiopotenser lägre 
resthalter än konventionell hydroxidfällning och även betydligt lägre halter än efter fällning 
med det svavelbaserade fällningsmedlet Na2S. Ytterligare fördelar som sulfidfällning uppvisar 
är dels möjligheten till metallåtervinning och dels fällningsmedlets förmåga att i kombination 
med ett lågt pH bryta starka komplex som till exempel EDTA. 



 8 

 
Problemet med svavelväte har för Metalclean A lösts med Wackenroders uppfångarmekanism 
vilket innebär att H2S fångas upp med SO2. Tiokomponentmedlet Metalclean B bildar inte 
svavelväte.  
 
Degussa-Huls har även de utvecklat ett svavelfällningsmedel. Trimercapto-s-triazine (TMT15) är 
en organisk svavelbaserad fällningskemikalie. Kemikalien är ett trinatriumsalt (trisodiumsalt) som 
kan användas för att fälla de flesta tungmetalljoner förutom trivalenta joner som järn, krom och 
aluminium. TMT15 har väldigt låg giftighet och avger ytterst lite lukt. Den kemiska formeln för 
TMT15 är C3N3Na3S3.  
 
När svavelbaserade fällningsmedel används för polering efter ett första hydroxidfällningssteg kan 
det vara nödvändigt att tillsätta järnklorid för att få en förstärkt fällningseffekt på i vattnet lösta 
metalljoner. Detta eftersom fällningen försvåras av de låga koncentrationerna. Genom så kallad 
kollektoreffekt fungerar järn-III-hydroxidflockar (Fe(OH)3 och järnhydroxid FeO(OH)) som 
flockningsstöd och hjälper till att fälla ut de små flockarna av metallsulfid [5].  

2.3 Flockning 
Flockning hjälper fällningen att sedimentera genom att binda samman de i fällningen erhållna 
små partiklarna i större och tyngre enheter som påverkas mindre av strömningar. Utan 
flockningsmedel skulle det gå väldigt långsamt för partiklarna att sedimentera och 
fällningsresultatet skulle bli sämre. Fällning skiljer sig från flockning på så sätt att det förorenande 
ämnet själv deltar i reaktionen istället för att adsorberas eller inneslutas vilket är fallet vid 
flockning. I ytbehandlingsindustrin används positiva polyelektrolyter som flockningsmedel 
eftersom metallhydroxidens utsida är negativt laddad.  

 
 

Figur 2: Den vanligaste flockningsmekanismen är adsorption. Flera partiklar med  negativt laddade ytterhöljen 
binds samman med hjälp av den positivt laddade polyelektrolyten. 
 
Dosering 
För att flockningsdoseringen skall vara proportionell mot metallhalten så bör doserpumpen styras 
av inflödet till flockningsbehållaren. En bra doseringsanordning förhindrar att flockningsmedlet 
överdoseras vilket är fallet i många reningsanläggningar.  
Omrörning 
För att flockningsmedlet skall få god verkan bör det först blandas till en homogen lösning som 
sedan blandas samman med det metallhaltiga vattnet under kraftig omrörning. Detta ger god 
utblandning och undviker att elektrolyten viker ihop sig med sig själv och därmed blir ineffektiv 
som flockningsmedel. För att få till en kraftig omrörning vid inblandandet av flockningsmedlet 
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kan antingen en separat behållare med turbulent omrörning användas eller så sker doseringen 
direkt i röret mellan fällningsbehållare och den långsamt omrörda flockningsbehållaren 
(se figur 1). Vid alternativ två är det viktigt att omrörningen i röret är kraftig. Detta kan uppnås 
genom att röret först görs smalt och sedan böjs 90o varvid kraftig omrörning uppstår. Efter 
kröken skall röret vara ungefär 3 gånger så brett som innan för att vattnet skall lugna ner sig. 
Korrekt inblandning kan enligt Korrosionsforskning AB [10] minska 
flockningsmedelsanvändningen med upp till 90 % vilket i sin tur leder till bättre slamkakor och 
mindre suspenderade ämnen i det utgående vattnet. Som sista steg i flockningen bör en långsam 
omrörning ske varvid god flockbildning kan erhållas. Flockarna faller sedan ut i 
sedimenteringsanläggningen. 

2.4 Avskiljning av partiklar 
Avskiljning av flock är nödvändigt för att nå goda reningsresultat. Idag använder man sig av 
följande metoder:  

• Konventionell sedimentering  
Sedimentering betyder att flockar och andra partiklar sjunker till botten och bildar 
sediment (slam, avlagringar). Se figur 4. 

• Lamellsedimentering 
En mer kompakt metod att avskilja flock än konventionell sedimentering. Beskrivs i kap 
2.4.2 sedimenteringstyper.  

• Hydrocyklon 
Bygger på separation med hjälp av centrifugalkrafter. Centrifugalkrafterna uppstår genom 
att det som skall renas leds in i en trumma där vätskan följer trummans krökning och 
därmed skiljs tyngre ämnen ut. Cyklonteknik används flitigt för rening av rökgaser och 
vid vattenrening inom massaindustrin men inte för rening av tungmetallhaltigt vatten.  

• Flotation  
Vid flotation sker avskiljningen från ytan. Partiklar lättare än vatten lägger sig på ytan och 
skiljs av där. En vanlig metod för att förbättra resultatet av flotationen är att använda så 
kallad luftflotation där man blåser in luft i vattnet så att mikroskopiskt små luftblåsor 
fäster vid flockarna som då flyter upp till ytan. Där kan de skummas av med t ex 
ytskrapor [1]. 

• Filtrering 
Filtrering genom en bädd av sand är förmodligen den äldsta metoden för vattenrening. 
Ett av de första stora snabbfiltren byggdes i London 1830 för att filtrera Themsens vatten 
innan det skickades ut till konsumenterna. Inom vattenreningstekniken används flera 
olika typer av filter. Det vanligaste filtermaterialet är sand. Snabbfilter används för att 
avskilja material som t ex restflockar från kemisk fällning. Långsamfilter används för att 
förbättra lukt och smak samt för att minska mängden organiskt material och antalet 
bakterier [1]. 

 
Filtrering är en så kallad polermetod och att använda enbart filtrering för avskiljning av flock 
fungerar i regel inte. Filtrering föregås därför normalt alltid av ytterligare separationssteg. På Assa 
Industris reningsverk i Eskilstuna används lamellsedimentering i kombination med filtrering. 

2.4.1 Sedimenteringsteori 
Det är viktigt att de flockar som bildas i fällningssteget får möjlighet att sedimentera ordentligt. 
Beroende på storlek, form och densitetsstruktur hos flocken så kommer den att sedimentera olika 
snabbt. Normalt bygger de uppställda modellerna på ideala förhållanden dvs. sfärisk partikel. 
Detta antagande stämmer inte med verkligheten och beräkningarna måste därför modifieras efter 
att praktiska erfarenheter har beaktats. 
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Vid fritt fall sker sedimenteringen i suspension enligt samma lagar som gäller för en enskild 
partikel. Hindrat fall sker långsammare genom att stora partiklar med hög fallhastighet hindras av 
mindre med lägre fallhastighet. Flockigt material sedimenterar under det att flera partiklar 
sammanslår sig till större enheter och ökar sin fallhastighet. Vid fullt utbildat fall erhålls ett 
kollektivt fall med samma fallhastighet för alla partiklarna. 
 
För partiklar över 10 µm bestäms sedimenteringsförloppet av hydrauliska faktorer och vill man 
avlägsna mindre partiklar måste dessa överföras till större partiklar genom flockning. Det är 
svårare att uppnå en god sedimentering om vattnet innehåller små flockar i låg koncentration 
eftersom dessa partiklar sjunker långsammare och påverkas mer av vattnets strömning.  
 
Fallhastigheten för enstaka sfäriska partiklar i vätska kan beräknas med hjälp av Stokes lag som 
lyder: ( 18/2gdv = ? )  (? S- ? F) 
 
Där hastigheten är v (cm/s), diametern d (cm), vätskans viskositet ?  (Ns/m2) och 
densitetsskillnaden mellan partikeln och vätskan ? S och ? F (g/cm3). Denna lag anger att 
fallhastigheten är proportionell mot täthetsdifferensen och kvadraten på partikeldiametern. Små 
partiklar sedimenterar alltså långsamt, och man måste därför ibland tillgripa flockning för att 
sammanslå sådana partiklar till större enheter med högre fallhastighet. En partikel eller flock som 
man önskar avskilja genom sedimentering påverkas av två krafter, dels vätskemassans strömning i 
horisontell led, dels tyngdkraften i vertikal led. Tyngdkraften ger upphov till en fallhastighet som 
kan beräknas enligt Stokes’ lag eller mätas experimentellt. Vätskemassans strömning ger upphov 
till en horisontell hastighet (vh). 
vh = Q/(B*H) 
 
Den grundläggande teorin för konventionell sedimentering är Hazen’s ytbelastningsteori som går 
ut på att de partiklar som man vill avskilja skall ha nått sedimenteringsbassängens botten innan 
vattnet lämnar bassängen. Om en partikel men sjunkhastigheten vo inkommer till bassängen vid 
ytan och når botten vid utloppet kan man visa att:  
vo= Q/(B*L) = Q/A.  
 

 
Figur 3: Sedimentering enligt Hazen’s ytbelastningsteori.  
 
Förhållande mellan flöde och bassängyta (Q/A) kallas ytbelastning och den är lika med 
gränssjunkhastigheten vo för den partikel som nätt och jämt avskiljs och är därför avgörande för 
sedimenteringsresultatet. Partiklar med högre och lika sedimenteringshastighet som vo kommer 
att skiljas av. I praktiken gäller inte dessa beräkningar eftersom turbulenta strömningar, skiktad 
strömning, temperaturdifferenser m.m. kan komma att riva med sig partiklar som teoretiskt skulle 
ha hunnit sedimentera, därför brukar man räkna med att 60 % sedimenteringseffekt kan uppnås 
[9]. 
 

 
vh (m/h) vattnets hastighet   v0 (m/h)      
                                             Flockens                                                          
                                             sjunkhastighet 

            L (m) 

H (m) 

B = Bredd (m) 

Inkommande 
flöde Q (m3/h) 
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2.4.2 Sedimenteringstyper 
Den ursprungliga sedimenteringsvarianten består av en bassäng där det smutsiga vattnet långsamt 
får passera och partiklar tyngre än vattnet kommer att falla mot botten. Nackdelen med denna 
metod är att den är utrymmeskrävande. 
 

  
Figur 4: Konventionell sedimenteringsbassäng, de raka pilarna visar på vattnets riktning och de böjda visar 
partiklarnas. 
 
En lamellsepareringsanläggning kan spara upp till 90 % [11] av ytan jämfört med en 
sedimenteringsbassäng och därför har lamellseparering blivit den dominerande 
partikelavskiljningsmetoden inom industrin i Sverige. Användningsområdena omfattar rening av 
råvatten och avloppsvatten samt recirkulation av processvatten i en mängd olika applikationer.  

    
Motströms lamellsedimentering      Medströms lamellseparering 
Figur 5: Motströms och medströms lamellsedimenteringsanläggning, de stora pilarna visar på vattnets riktning 
och de små på partiklarnas.  
 
Valet av med- eller motströmsseparering beror av partiklarnas densitet i förhållande till vattnets 
densitet. Om skillnaden är liten så lämpar sig medströmssedimentering bäst och annars 
motströms. En lamellsedimenteringsanläggning av motströmstyp består av lameller i 55-60 
graders vinkel och för medströmsanläggningar är vinklar mellan 30-35 grader tillräckligt för att 
slammet skall glida av lamellerna. Benämningen motströms kommer av att vattnet och de 
avskiljda partiklarna har motsatt riktning. Vinkeln är vald så att horisontalprojektionen blir så stor 
som möjligt samtidigt som slammet ska glida av lamellerna och ner i slamfickan. För att 
funktionen skall kunna bibehållas under separatorns livslängd krävs att lamellerna hålls rena och 
fria från beläggningar.  

2.4.3 Skötsel  
Det vanligaste förekommande konstruktionsmaterialet för lamellerna är polyvinylklorid (PVC) 
som efter åldrande blir hydrofilt (gillar vatten) och därmed främjar tillväxt av kristaller. 
Polypropylen (PP) är i det avseendet ett betydligt bättre material men tyvärr är PP inte styvt nog 
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för att kunna användas i en lamellseparator [10]. Kristallerna gör så att ytan blir mindre hal vilket 
leder till slamtillväxt. Om lamellerna inte rengörs regelbundet resulterar det i slamflykt. Vid 
rengöring av lamellerna kommer mycket slam att frigöras och följa med ut i klarfasen. Om 
möjligt bör flödet in till separatorn stängas av samtidigt som klarfasen recirkuleras tillbaka till 
lamellseparatorn. Om det inte är möjligt att stänga av flödet helt bör rengöringen utföras när 
tillflödet är lågt. För att det skall vara lätt att rengöra lamellerna bör dessa kunna lossas och 
skrapas av. 
 

 
Figur 6: Beläggning och kristalltillväxt resulterar i slamflykt. 
 

2.5 Filtertekniker 
Filtrering innebär att vattnet leds genom ett filtermaterial. Beroende på filtrets täthet och andra 
egenskaper fångas partiklar av en viss storlek upp. 

2.5.1 Sandfilter 
Vid sandfiltrering leds avloppsvattnet genom en sandbädd. Sandfilter är antingen av satsvis- eller 
konventionell typ. Idag används främst den kontinuerliga tekniken för rening av ett industriellt 
avloppsvatten.  
Satsvisa sandfilter 
Det finns öppna och slutna sandfilter. Det slutna filtret arbetar med tryck för att öka kapaciteten. 
Gemensamt för de båda teknikerna är att vattnet tillförs ovanifrån och rinner igenom 
sandbädden medan partiklar fastnar i den övre delen av sandfiltret. Tids nog sätts filtret igen och 
måste därmed rengöras. Detta innebär en stor förbrukning av tvättvatten och att filtret inte går 
att använda  [4].  
Kontinuerligt sandfilter 
Införandet av kontinuerliga sandfilter innebar en rejäl förbättring av filtertekniken. I ett 
kontinuerligt sandfilter leds vattnet in underifrån och strömmar uppåt medan sanden långsamt 
strömmar nedåt. Längst ner finns en pump som pumpar upp det förorenade vattnet och renar 
det med redan renat vatten. Normalt så behövs ca 5 % av det totala vattenflödet för rening av 
sanden. Detta vatten leds tillbaka för förnyad filtrering.  
I nyare modeller styrs reningen av sanden genom att filtermotståndet i sandbädden mäts. 
Normalt behövs enbart små mängder ny sand tillsättas och något byte av hela sandbädden 
behöver aldrig ske.  
Sandbädden kan sättas igen på grund av gipsbildning (CaSO4) om kalk (Ca(OH)2) används vid 
neutralisationen och det finns sulfater (SO4

2-) i vattnet [4]. Ett annat problem är att det bildas 
gångar i sanden vilket gör att vattnet kommer att rinna igenom sandbädden utan att filtreras. 
Detta kan oftast avhjälpas om sanden pumpas upp och tvättas i vatten och sedan återförs i 
behållaren. Enligt Stig Haglund på Nordic Water [21] så bör ett väl fungerande sandfilter klara av 
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att minska halten av suspenderade ämnen från 100 mg/l till runt 5 mg/l lite beroende på vilka 
suspenderade ämnen det handlar om.  
Figur 7 visar på ett kontinuerligt sandfilter av motströmstyp. Inkommande vatten leds ner till 
filtrets underdel (1) och strömmar upp genom filterbädden, renas och lämnar filtret genom 
filtratutloppet högst upp till höger (2). Den smutsiga sanden (3) transporteras från bottenkonen 
med hjälp av mammutpumpen (4) upp till sandtvätten (5). I tvättlabyrinten (6) tvättas sanden 
med hjälp av ett litet flöde av det renade vattnet. Föroreningarna, som är lättare än vattnet, följer 
med ut genom tvättvattenutloppet (7). Sandkornen fallet nedåt och hamnar till slut på 
sandbädden (8). Sandbädden är i ständig rörelse nedåt. Manöverskåpet (9) styr kompressorn som 
ger tryckluft till sandpumpen [11]. 

 
Figur 7: Kontinuerligt sandfilter som jobbar enligt motströmsprincipen. 

2.5.2 Omvänd osmos 
Genom att trycksätta en vätska och därefter pressa den genom ett semipermeabelt membran kan 
oönskade partiklar och lösta salter filtreras bort. Beroende på porstorleken skiljer man på 
behandlingsmetod. Omvänd osmos, som avskiljer ämnen i området < 0,001 µm vid ett 
arbetstryck av 20-80 bar är den membranteknik som används vid avskiljning av metalljoner. För 
större partiklar används mikrofiltrering och ultrafiltrering. Omvänd osmos har till viss del använts 
för återvinning av nickel eftersom tekniken passar bra ihop med nickelsköljbaden samt att nickel 
är en dyr metall och återvinning blir därmed lättare lönsam. Omvänd osmos används inte vid 
alltför höga jonkoncentrationer eftersom det leder till att det osmotiska trycket blir alltför stort 
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vilket innebär frekvent rening av membranet. Detta sliter på membranet som därmed behöver 
bytas ofta. Just hur ofta membranet behöver bytas spelar stor roll för när omvänd osmos är 
ekonomiskt rimligt att använda  [2] [4]. 

2.6 Jonbyte 
I en jonbytesanläggning fångas skadliga joner upp och byts ut mot ofarliga joner. Jonbyte är inget 
nytt påfund. Genom noggranna undersökningar har forskare kommit fram till att det första 
dokumenterade fallet av jonbyte nog återfinns i bibeln.  
 
They could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. . . . And he cried unto 
Jehovah; and Jehovah showed him a tree, and he cast it into the waters, and the waters were 
made sweet. 

Exodus 15: 23-25 
 
Ovanstående stycke är taget från introduktionen till kursen ”Ion Exchange Separation and 
Purifikation Methods”. 
 
Enligt forskarna ett klart fall av jonbyte…..  
Vid denna tid var emellertid inte forskarvärlden redo att ta till sig denna kunskap. Ytterligare 
något fåtal kommentarer som har med jonbyte att göra finns bevarade men det är först runt 1850 
som Thompson och Way, två engelska kemister återupptäckte jonbyte. Den här gången handlar 
det om katjonbyte i jord. 
 
Allteftersom jonbytartekniken har utvecklats så har jonbyte kommit att används allt mer för 
rening av industrivatten. En väl anpassad jonbytaranläggning renar mycket effektivt, ofta med 
resultatet att enbart en tiondel av dagens gränsvärden släpps igenom. Jonbytare som avsaltar 
vattnet helt medger omfattande recirkulation och därmed kraftigt minskad vattenförbrukning. 
Förbättring av produktionsresultaten pga. renare vatten och möjlighet att använda sig av mer 
vattnet kan ge kvalitets- och kassationsvinster. Kelatjonbytare å andra sidan renar väldigt selektivt 
med avseende på metaller vilket innebär att recirkulation kan försvåras på grund av anrikning.  

2.6.1 Definitioner av viktiga begrepp 
Jonbytare är olösliga material som bär på reversibelt utbytbara joner. Dessa joner kan bytas ut 
mot andra joner av samma laddning när jonbytaren är i kontakt med en elektrolyt. Jonbytet är en 
stökiometrisk jämvikt dvs. utbytet av en jon kompenseras av att en/flera jon/joner med samma 
laddning tar dess plats. Jonbyte är en laddningsneutral process.  
En jonbytarmassa består av sampolymerer med funktionella grupper som bär på utbytbara 
joner. 
De funktionella grupperna är laddade sura-, basiska- eller kelat-grupper fastsatta på 
polymermatrisen. Den utbytbara jonen binder till den funktionella gruppen. 
Kapaciteten anger hur mycket metall jonbytaren kan ta upp innan den behöver regenereras. 
Flödeshastigheten anger hur stort flöde jonbytaren klarar av. 

2.6.2 Jonbytarmassa 
Jonbytare får sina karakteristiska egenskaper av dess struktur. Strukturen består av polymerer som 
bildar en tredimensionell struktur. Polymeren består oftast av en linjär polymer som hålls 
samman av tvärbindningar. Antalet tvärbindningar är avgörande för matrisens förmåga att svälla 
samt hur lättrörliga motjonerna är. Jonbytarmassor med mycket tvärbindningar är mer 
motståndskraftiga mot mekaniskt slitage och nötning men motjonerna är inte lika lättrörliga inne 
i matrisen som hos jonbytarmassor med mindre andel tvärbindningar. Jonbytarmassan påverkas 
av termiskt och kemiskt slitage. Det som sliter är höga temperaturer (över 100°C) och starka 
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oxiderande eller reducerande ämnen. Andelen tvärbindningar, strukturen och jongrupperna är det 
som har mest inverkan på jonbytarmassans kemiska, termiska och mekaniska motståndskraft. Det 
går att göra jonbytarmassan väldigt selektiv mot vissa joner som därmed kan utskiljas mycket 
effektivt. 
Industriellt använd jonbytarmassa består oftast av syntetiska organiska grupper som är anpassade 
till att binda en specifik jon eller en specifik grupp av joner. Oorganiska jonbytare används i 
mycket liten utsträckning för rening av industriprocessvatten. Jonbytarmassan som används för 
tungmetallrening består ofta av sampolymerer av styren och divinylbensen (DVB) med 
kelatgrupper bundna till polystyrenmatrisen. Kelatgruppen bildar starka komplex nästan 
uteslutande med tungmetalljoner. Dessa komplex kan sedan brytas genom att regenerera under 
sura förhållanden varvid jonbytaren återställs till H- eller Na-form.  
 

 
Tabell 4: De vanligaste funktionella grupperna som används vid jonbyte [14]. 
 

2.6.3 Allmänt om jonbyte 
Jonbyte går ut på att oönskade joner byts ut mot ofarliga joner. Vanligen sker industriellt jonbyte 
i kolonner som har fyllts med en jonbytarmassa. Vattnet som skall renas förs igenom jonbytaren 
och de oönskade jonerna byts ut mot ofarliga dito (sorption). Efter ett tag är jonbytarpotentialen 
uttömd och jonbytaren måste regenereras varvid ett eluat med den oönskade jonen erhålls.  
Eluering och regenerering kan göras i ett steg eller var för sig beroende på hur hårt den 
uppfångade jonen bundits till jonbytarmassan. Om jonen bundits hårt sker oftast eluering och 
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regenerering i två separata steg annars sker det i ett och samma steg. Jag kommer genomgående 
att använda ordet regenerering då jag menar återställande av jonbytarmassan till ursprungsform. 

                         
  Tvåstegsrening                      Eluering och regenerering i samma steg 
Figur 8: Beroende på hur hårt jonen binder till jonbytarmassan sker regenererandet antingen i ett eller två steg 
[14]. 
 
En jonbytares arbetscykel kan se ut som i figur 9. Tvättning (Washing) av jonbytarmassan sker 
med vatten. Regenerering sker med antingen syra eller bas beroende på om det är en katjonbytare 
eller anjonbytare. 

 
Figur 9: Alla cykliska jonbytesprocesser inkluderar sorption, eluering och regenerering. Eluering och regenerering 
kan göras i ett steg eller var för sig. Koncentration och flöde genom jonbytaren bestämmer hur ofta jonbytaren måste 
regenereras [14]. 
 
Oftast kopplas två eller flera jonbytare i serie för att kontinuerlig rening skall kunna ske även när 
en jonbytare regenereras. Tre kolonner i serie är vanligt, en som regenereras medan de två andra 
används för rening.  
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Figur 10: Jonbyte sker oftast i flera steg. Ovan b eskrivs en tvåstegsjonbytare. Grå pil betecknar den ström som 
kommer från processen. Den gråa strömmen ansluter ovan till den svarta pilen, kolumnerna är således 
seriekopplade. Vilken kolumn som är först i processen växlar beroende på vilken som regenererades senast.  
 
Vartefter jonbytarmassan blir mättad så flyttar sig zonen där jonbytet sker neråt. Till slut kommer 
jonbytarmassan inte att kunna ta upp de oönskade jonerna och då måste den regenereras. 

 
Figur 11: Olika zoner i en jonbytare illustrerade på två olika sätt. I det här fallet byts jon A ut mot jon B. När 
för stor del av jonbytaren är mättad måste den regenereras [14]. 
 
Det finns grovt sett 2 huvudgrupper av jonbytare. Dels finns det konventionella jonbytare dels 
kelatjonbytare. Konventionella jonbytargrupper kan delas in i svagt basiska jonbytare, starkt 
basiska jonbytare samt svagt och starkt sura jonbytare. Kelatjonbytare är dominerande när det 
gäller tungmetallrening på grund av att dessa jonbytare uppvisar en väldigt hög selektivitet 
gentemot metaller.  
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Jonbytare kan antingen vara katjonbytare eller anjonbytare beroende på vilken jon som den byter 
ut. Katjonbytare byter ut katjoner och anjonbytare byter ut anjoner. Det finns även material som 
kan jonbyta både anjoner och katjoner, dessa material kallas amfoteriska jonbytare. 
En typisk katjonbytesreaktion är: 

 
 
Där R representerar den funktionella gruppen. Överstrykningen representerar den fasta fasen, 
dvs. den polymer som ”håller i” jonerna. I det här fallet agerar natrium motjon. Det betyder att 
jonbytaren släpper loss 2 Na + och byter ut dem mot en Ca2+. Na+ är den vanligaste motjonen 
men vid vissa processer kan det vara bättre att använda H+ som motjon. Valet mellan 
kelatjonbytarmassa, anjonbytarmassa eller katjonbytarmassa styrs helt av vad som skall skiljas av.  

2.6.4 Selektivitet 
Selektiviteten för en jonbytare beror först och främst av koncentration, närvaro av andra ämnen 
och vilket pH som råder.  
Det finns jonbytarmassor med specifik och ickespecifik selektivitet. Specifik selektivitet beror 
av kemiska interaktioner mellan jonbytarmassan och det adsorberade ämnet. Selektiviteten beror 
enbart på den kemiska affiniteten mellan massan och en specifik jon/jongrupp.  
Icke specifik selektivitet beror huvudsakligen av fysiska/kemiska faktorer. 
Kelatjonbytarmassa tillhör den typ av jonbytare där de funktionella grupperna i massan uppvisar 
en specifik selektivitet gentemot en sorts jon eller en grupp av joner. Den kemiska affiniteten är 
så stark att övriga faktorer får minimal inverkan. Enbart om kelatgruppen inte har möjlighet att 
komplexbilda någon av de föredragna jonerna kan en enkel jonbytesreaktion ske. 
 

 
Figur 12: Imindiättiksyragruppen bildar starka kelatkomplex med Cu2+. H+ agerar motjon. 
 
Kelatjonbytarmassa i imindiättiksyraform är den massa som lämpar sig bäst för att fånga upp 
kopparjoner. Oftast uppvisar kelatjonbytarmassa följande selektivitet: 
Cu2+ >> Pb2+ > Fe3+ > Al3+ > Cr3+ > Ni2+ > Zn2+ > Ag+ > Co2+ > Cd2+ > Fe2+ > Mn2+ > Ba2+ 
> Ca2+ >>>> Na + 

De för Assa Industri intressanta metalljonerna Cu, Ni och Zn ligger förhållandevis högt upp. 
Speciellt koppar lämpar sig bra för kelatjonbyte. 
An- och katjonbytare uppvisar icke specifik selektivitet och fångar därmed upp an respektive 
katjoner. En seriekoppling av dessa kommer leda till totalavsaltning av vattnet. Nackdelen är att 
massan behöver regenereras väldigt ofta om vattnet innehåller en hög totalhalt av salter, som till 
exempel efter fällning.  
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2.6.5 Det hastighetsbestämmande steget 
Vid jonbyte måste en jon vandra bort från reaktionssiten och en jon vandra in och ta den plats 
som lämnas fri (se figur 12). Detta sker samtidigt. I lösningen kan transport ske genom 
omrörning, diffusion eller strömning. Omrörning och strömning fungerar inte inne i 
jonbytarmassan. Både inne i porerna av jonbytarmassan och på ytan bildas det ett tunt 
vätskelager, en film. Det enda transportsättet genom detta lager är diffusion. Diffusionen 
kommer att vara det hastighetsbestämmande steget. Två former av diffusion kan påverka 
hastigheten: 

1) Diffusion av joner inom jonbytarmassan (partikeldiffusion) 
2) Diffusion av joner genom vätskefilmen (filmdiffusion) 

 
I praktiken kan ett steg vara hastighetsbestämmande för sig eller i vissa fall har båda betydelse för 
reaktionshastigheten. Hastigheten i den kemiska utbytesreaktionen är snabb för vanliga jonbytare 
men jonbytare med kelatgrupper bildar långsamt reagerande komplex som kan vara 
hastighetsbestämmande. 
 

 
Figur 12: Generell överblick av jonbytesprocessen. För att jonbyte skall fungera så måste dels en jon ta sig in till 
reaktionssiten, dels en jon ut i lösningen. Detta för att elektroneutralitetskravet skall uppfyllas. Masstransporten 
kommer därmed att begränsas av den jon som diffunderar långsammast [14]. 

2.6.6 Jonbytartyper 
I praktiken finns det två jonbytartyper som används industriellt och det är stationär (fast) bädd 
och fluidiserad bädd där stationär bädd används i majoriteten av anläggningarna. I en fluidiserad 
bädd anläggning kommer lösningen underifrån och får jonbytarmassan att sväva. Figur 13 visar 
på en jonbytare av den vanliga stationära varianten.  
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A inflöde B eluat C sköljvatten D 
sköljvattensöverfyllningsskydd 
E elueringsvätska F använd elueringsvätska G 
förgreningsrör H rör för jonbytarmassabyte I 
inspektionslucka J avtappningskran K 
tryckventil. 
 
 
Vanligtvis genomströmmas kolonnen uppifrån 
och ner för att jonbytarmassan skall hållas på 
plats samt att det underlättar flödet. I bilden 
till vänster sker inflödet genom det övre 
förgreningsröret(G). Eluering sker genom (E). 
Sköljning sker vanligtvis underifrån (C).  
 
 
 

Figur 13: Vanlig jonbytarvariant av typen stationär bädd [14]. 
 
Enligt Andrei Zagorodni, forskare inom jonbyte på KTH, har fixed bed följande fördelar: 

• Enkel utrustning 
• Låg utrustningskostnad pga. etablerad teknik och tillverkningsprocess 
• Jonbytarmassan har lång livslängd  
• Enkel att handha 
• Låg känslighet mot variationer i inkommande lösning 
• Stabil process 
• Ingen axialomrörning (gäller vissa modeller) 

Och nackdelarna: 

• högt tryckfall vid stor kolumnlängd 
• problem med igensättning kan uppkomma om mycket fasta partiklar förekommer 

2.6.7 Kapacitet 
Regenereringstakten hos en jonbytare styrs av när jonbytarmassan blir mättad och därmed inte 
längre klarar av att byta ut de önskade jonerna. Detta sker när jonbytesfronten från figur 10 når 
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slutet på kolonnen. Vanligtvis kör man kolonnen tills ett litet förutbestämt läckage uppstått innan 
kolonnen regenereras. Hur ofta jonbytaren behöver regenereras beror till stor del på vilken jon 
som skall fångas upp. Tvåvärda joner fyller jonbytaren dubbelt så snabbt som envärda. Den 
teoretiskt maximala mängden av ett ämne som en jonbytare kan ta upp beror av hur många 
ekvivalenter/dm3 som jonbytarmassan kan ta upp och vilken molmassa (g/mol) som det 
uppfångade ämnet har. Mellan 2 och 3 ekvivalenter/dm3 är rimligt att anta för metallrening. Det 
vill säga: 
Kapacitet (g/dm3) = 2-3 (ekvivalenter/dm3) * molmassa (g/mol) 
 
Upp till och med att en viss bäddvolym (BV) har passerat är jonbytare väldigt effektiva. Efter det 
är jonbytarmassan mättad och behöver regenereras. I figur 14 ökar läckaget av zink avsevärt efter 
cirka 600 BV medan kopparläckaget hålls på extremt låg nivå även efter 1400 BV. Detta har att 
göra med kelatjonbytarmassans höga selektivitet gentemot kopparjoner (se kapitel 2.6.4). 
Kapaciteten hos kelatjonbytare är väldigt beroende av vilken jon som skall fångas upp. Observera 
dock att ingångskoncentrationen av nickel och zink är högre än för koppar. 

 
Figur 14: Amberlite IRC 748 från Rohm Haas är en kelatjonbytarmassa. Grafen visar på läckage gentemot 
behandlad volym [13]. 
 
Vid högre flöde kommer läckaget att vara något högre när jonbytarmassan börjar tröttna. Innan 
dess är skillnaden marginell. Detta beror på att jonbytet sker väldigt snabbt och att uppehållstiden 
därmed kan vara låg utan att det märkbart påverkar resultatet. När massan närmar sig mättnad 
kommer fler joner att kunna passera utan att ha kommit i tillräckligt nära kontakt med en motjon. 
Som ses i figur 15 leder höga flöden till en sämre rening redan efter 400-500 BV. Figur 15 visar 
skillnaden för Zn2+ och Ni2+ vid en ökning av flödet från 20 BV/h till 30 BV/h. Vid frekvent 
regenerering kan man alltså tillåta ett högre flöde utan att läckaget påverkas nämnvärt. Övriga 
förhållanden är snarlika de i ovanstående graf.  
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Figur 15: Effekten av en flödeshöjning vid användande av Amberlite IRC 748 från Rohm Haas [13]. 
 
Väldigt höga halter (över 100 g/l) av alkalisalter t.ex. NaCl kan kraftigt reducera kapaciteten hos 
jonbytaren. Om lösningen innehåller starka komplexbildare som EDTA, NTA eller cyanid så 
kommer detta att omöjliggöra upptaget av många metaller. Svagare komplexbildare kommer 
enbart att ge liten eller ingen inverkan på upptaget. 

2.5 Elektrolys 
Metaller i industriellt avloppsvatten kan i vissa fall avskiljas genom elektrolys. Metalljonerna i 
vattnet leds till en elektrolysenhet där de reduceras till metall på katoden. Metallen bildar en hinna 
på katoden.  

 
Figur 16: På katoden(-) i elektrolysenheten reduceras metalljonerna till metall. 
 
Reaktionen som sker är: Men+ + ne- →  Me 
För att elektrolys skall fungera bra bör metallkoncentrationen vara hög i vattnet. Under 2 g/l 
metall innebär höga energikostnader. Vid låga koncentrationer metall kan energikostnaden hållas 
nere genom att använda en stor katodyta (låg strömtäthet) eller att en tunn vätskefilm skapas med 
hjälp av kraftig omrörning. Vanligast är emellertid att elektrolys används direkt i processen på det 
första sköljsteget där metallkoncentrationen är som högst. Oftast kombineras elektrolys med ett 

elektrolys-         
enhet 

strömkälla 

+
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reningssteg som koncentrerar lösningen innan elektrolysen, till exempel jonbytare eller indunstare 
[2] [4].  

2.6 Indunstning 
I en indunstare koncentreras lösningen genom att värme tillförs så att vattenånga avgår och en 
lösning med hög föroreningsgrad erhålles. Metoden fungerar bäst om ämnena som skall avskiljas 
har högre kokpunkt än vattnet men även lösningar med lågkokande ämnen kan indunstas. Det 
problem som uppstår med lågkokande ämnen är att vattnet även efter indunstning innehåller 
föroreningar, detta kan i vissa fall avhjälpas med filterteknik. Exempel på sådana föroreningar är 
organiska föreningar. Lågt pH och en hög Cl-halt gör att indunstaren måste byggas i 
korrosionsbeständigt material vilket fördyrar avsevärt. Lågt pH bör därför justeras innan vattnet 
når indunstaren. Cyanid och sexvärt krom bör oxideras respektive reduceras innan indunstning 
annars erhålles ett mycket giftigt koncentrat som är dyrt att bli av med. 
Att indunsta till höga koncentrationer är energikrävande på grund av att det sker en 
kokpunktshöjning på grund av den höga salthalten i vattnet vilket innebär att mer energi per m3 
måste tillsättas. Kokpunktshöjningen är enligt Roland Rosenquist på Vapotec AB [18]  
0,512 oC/(mol löst ämne och kg H20). På grund av detta indunstas salthaltigt vatten oftast till 
maximalt 1-5 % av ursprungsmängden.  
Innan indunstare installeras skall alltid vattenreducerande åtgärder införas för att minska 
driftkostnaderna. 
Vakuumindunstare  
Det finns olika sorter av indunstare. Den vanligaste typen av indunstare för industrin är 
vakuumindunstare. Principen är enkel men relativt energikrävande, dels skall vätskan värmas upp 
till kokpunkten och dels skall fasomvandlingsenergin tillsättas. Denna form av indunstare 
används främst av företag som har tillgång till spillvärme. I dessa fall kan vattnet indunstas väldigt 
långt. Genom att använda vakuum kan kokpunkten sänkas och därmed även energiåtgången.  
Driftkostnaden för en indunstare består till största del av energikostnader. Underhåll och 
personalkostnader är väldigt låga. För att hålla nere energiåtgången används ofta 
vakuumindunstare som kopplats samman i flera steg. I det första steget förångas vätskan vid 
relativt lågt vakuum. Sedan höjs vakuumet för varje steg i processen vilket får vätskan att koka 
igen utan att ytterligare värmeenergi behöver tillsättas [4].  
Det finns även varianter på vakuumindunstaren. Vakuumindunstare med ångkompression och 
tvångscirkulation är en variant som ofta används när spillvärme inte finns tillgänglig.  
Denna teknik är betydligt energisnålare än den konventionella vakuumindunstaren i och med att 
ingen direkt uppvärmning sker. 
Fallfilmsindunstare 
Fallfilmsindunstare med lameller eller vertikala rör bygger på konvektiv värmeöverföring i 
fallande film, så kallad kärnkokning. Denna teknik använder sig alltså inte av vakuum utan bygger 
på att en stor varm yta överströmmas av ett tunt lager vätska. Inom skogsindustrin är nästan alla 
nybyggda indunstare av fallfilmstyp beroende på att det ofta finns gott om överskottsvärme att 
tillgå . Fallfilmsteknik är att föredra vid låga salthalter eftersom den är något effektivare än 
vakuumindunstare. Vid höga salthalter kan problem med fastbränning på värmeytorna uppstå [2] 
[12].  

2.9. Studiebesök 
Saab Aerospace 
Den 18 december 2003 ägnades åt ett studiebesök hos Saab Aerospace i Linköping. 
Verksamheten är inriktad mot högteknologiska produkter. Förutom flygplanen tillverkas 
komponenter till flygplan, robot- och rymdprodukter. Ytbehandlingsverksamheten vid Saab 
Aircraft är förlagd till flera byggnader. Detaljgods, av flera olika metaller, och större 
aluminiumdetaljer, flygplansdelar m.m. ytbehandlas i ett tjugotal olika ytbehandlingsprocesser, 



 24 

med tillhörande separata sköljsystem. Sköljvattnen innehåller bl.a. cyanider, kadmium och krom 
samt andra tungmetaller. Sköljvattnen behandlas i interna behandlingsanläggningar för 
processavloppsvatten.  
 
Ursprungligen renades allt avloppsvatten med hjälp av en konventionell 
hydroxidfällningsanläggning. 1991 installerades en jonbytaranläggning för rening av 
processvattnet. Allt vatten utom processbad, sköljvattnet från sprutskölj och doppskölj efter 
avfettning går till jonbytaren, resten går till en hydroxidfällningsanläggning. Kent Algotsson som 
är miljöchef på Saab Aerospace [15] upplever att bytet av reningsteknik har lett till: 
 

• Ett renare processvatten eftersom jonbytaren tar bort även naturligt förekommande 
metalljoner ur vattnet. Vilka joner som tas upp beror på valet av jonbytarmassa 

• Ett kvalitetsmässigt lyft för produktionen som märks på den minskade kasseringsgraden.  
• Ökad produktionskapacitet tack vare färre driftstörningar. 
• Lägre utsläpp av alla relevanta metaller. De flesta värden ligger ca en tiopotens under 

myndighetskraven 
• En drastiskt minskad vattenförbrukning. Innan installationen förbrukades 10 m3/h, nu 

behövs bara 1 m3/h.  
• Förbättrad driftsäkerhet eftersom produktionen inte längre störs av lika mycket problem 

med processvatten som blir dåligt. 
• Linerna behöver inte spara på vatten vilket ytterligare minskar kasseringsprocenten. 
• Förbättrad arbetsmiljö eftersom manuellt byte av process och sköljvatten numera 

undviks. 
Direkt efter installationen upptäcktes några felaktigheter som rättades till och sedan dess har 
anläggningen fungerat bra. Felaktigheterna bestod till exempel i att rörledningar inte klarade 
regenereringsvätskorna. Viss algbildning uppstod i jonbytarna eftersom allt vatten regenererades 
och inget vatten gick ut från anläggningen. Nu går en liten del av vattnet till de sköljar som inte 
jonbyts och därmed har problemet försvunnit. 
 
Jonbytarna hos Saab genomströmmas av 15 m3/h med vatten som recirkuleras ut till linerna igen. 
Mängden vatten som strömmar igenom anläggningen påskyndar inte regenereringsfrekvensen 
och därför kan linerna använda rikligt med vatten. Regenerering sker en gång i veckan eller 
varannan vecka beroende på belastning. Regenereringen är helt automatisk och styrs av vattnets 
ledningsförmåga. Vid inköpet av massan 1991 lovades att massan skulle hålla 8-10 år. På Saab har 
man ännu inte behövt byta jonbytarmassa och man är nu inne på sitt 14:e år. 
Saab har valt att ha anjonbytare och katjonbytare kopplade i serie. I och med detta fångas så gott 
som  alla joner upp och vattnet blir väldigt rent. 
 
Anläggningen köptes ”nyckelfärdig” av Mercatus. Att bara anlita en firma för hela installationen 
är ett råd som Kent Algotsson ger. Denna firma får i sin tur anlita underleverantörer. Detta 
upphandlingssätt gör det enklare att ställa krav när det uppstår problem. I Saabs fall anlitade man 
även en oberoende besiktningsman som gick igenom inläggningen innan köpet avslutades, även 
detta rekommenderas av Algotsson. 
 
Saab Aerospace tillverkar produkter med väldigt höga krav på produktens ytkvalitet. Kraven på 
vattenkvalitet och behandlingsresultat är mycket höga. Det går inte att göra en direkt jämförelse 
med ytbehandlingsenheten vid Assa Abloy eftersom renhetskraven är lägre ställda hos Assa. I 
övrigt har verksamheterna många likheter. 
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2.10 Slutsats litteraturstudier 
För rening av metallhaltigt vatten finns det många olika tekniker att välja mellan. Vilken teknik 
som passar bäst beror av många olika faktorer. De två viktigaste faktorerna är flödet och 
koncentrationen, även pH och förekomst av andra föroreningar än metaller spelar stor roll. 
 
Fällning och flockning 
Att sätt in ytterligare ett fällningssteg med svavelbaserade fällningsmedel verkar intressant. Ytterst 
låga utsläppskoncentrationer kan uppnås tack vare de svavelbaserade fällningskemikaliernas låga 
löslighet.  
Svavelfällning är värt att undersöka vidare. 
 
Jonbyte 
Jonbytare kan rena vatten ner till väldigt låga utsläppsnivåer. Antingen kan en kelatjonbytare 
användas eller så väljer man att avsalta vattnet med en anjonbytare och katjonjonbytare i serie. 
Kelatjonbytaren är mycket selektiv gentemot metalljoner och kommer därför nästan enbart fånga 
upp dessa och släppa igenom övriga ofarliga joner. Kelatjonbytarmassan är emellertid dyrare än 
anjonbytar- och katjonbytarmassan. 
För att kunna recirkulera vattnet så behöver vattnet renas på alla joner för att undvika anrikning 
av salter som kan leda till produktionsstörningar. Detta åstadkommer en seriekopplad an och 
katjonbytare. Nackdelen med anjon/katjonbytarna är att dessa måste regenereras oftare vilket 
leder till mer eluat som måste tas om hand. Att använda anjonbytare och katjonbytare efter 
hydroxidfällning är inte ett alternativ eftersom vattnet efter fällningen kommer att innehålla en 
mycket hög koncentration joner som kommer fylla jonbytaren snabbt. 
Jonbyte kommer jag att undersöka ytterligare.  
 
Elektrolys 
Elektrolys är knappast lämplig för slutrening av metallhaltigt vatten på grund av den låga 
koncentrationen och blandningen av metaller som omöjliggör återföring. För att elektrolys skall 
vara ett alternativ så bör metallhalten i vattnet vara minst 2g/l. Även om lösningen först 
uppkoncentreras så kommer koncentratet inte gå att återföra till processen på grund av 
blandningen av metaller. Eftersom jag inte har hittat något företag eller läst någon litteratur som 
rekommenderat elektrolys som ett slutreningssteg för Assas verksamhet så kommer jag inte att gå 
vidare med att undersöka detta. 
 
Indunstning 
Indunstning är ett intressant alternativ för rening av metallhaltigt vatten. Problemet ligger i 
energikostnaden samt för den relativt höga inköpskostnaden av indunstaren. För att indunstare 
skall vara aktuell bör flödena vara låga till måttliga och koncentrationerna höga. För att kunna 
avgöra om det är en teknik värd att satsa på så kommer tekniken undersökas vidare. 
 
Omvänd osmos 
Omvänd osmos används främst för avsaltning av havsvatten. De företag som jag kommit i 
kontakt med har enbart haft lösningar som riktar sig mot detta ändamål. Anledningen till att det 
inte är en bra teknik i detta fall är att koncentrationen av salter är för hög. För att 
membrantekniker skall vara aktuella så bör koncentrationen vara låg och flödet högt. Jag kommer 
inte att undersöka omvänd osmos ytterligare. 
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3. Beskrivning av Assa Industris ytbehandlingsanläggning 
Ytbehandlingen hos Assa sker vid fyra liner: Trumlinen, stora zinklinen, nya zinklinen och 
dekorativa linen. Nya zinklinen är den modernaste och nyaste av de fyra linerna. Här sker 
reningen av processvattnet till stor del med hjälp av recirkulering över jonbytare. 
Färskvattenbehovet är därmed kraftigt reducerat. Trumlinen, stora zinklinen och dekorativa linen 
är alla av äldre modell. Här sker inget jonbyte och många av sköljarna är tvåstegssköljar vilket 
resulterar i ett ganska stort sköljvattenbehov. När godset doppas i processbadet kommer det att 
ske ett visst utdrag som resulterar i att metaller kommer över i sköljvattnet. Detta betyder att en 
rad olika föroreningar av dels metaller och dels komplexbildare kommer att återfinnas i 
sköljvattnet. Den komplexbildaren som är vanligast är cyanid. Cyanid är en mycket kraftfull 
komplexbildare men det är relativt enkelt att oxidera cyanid till cyanat och på så sätt minskas 
ämnets miljöpåverkan och komplexbildarförmåga avsevärt. Etylendiamintetraättiksyra (EDTA) 
används i begränsad omfattning.  
 
Surkopparbad, cyankopparbad, surzinkbad och kromnickelbad är pläteringsbad som används i 
fabriken i Eskilstuna. Innan pläteringen måste ofta materialet genomgå förberedande behandling 
såsom avfettning, betning/dekapering och/eller trumling för att erhålla rätt ytegenskaper. I 
trumlinen ytbehandlas små delar i en sexkantig så kallad trumla som roterar. Därmed slipas och 
rundas godset av. Denna operation genererar förutom ovan nämnda föroreningar även fasta 
metallpartiklar som har slipats/nötts av från godset.  
 
Vattnet från processerna delas upp i tre delströmmar: surt/alkaliskt, kromhaltigt och cyanidiskt 
sköljvatten. Detta sker för att underlätta reningen i reningsverket. På utgående vatten sker 
kontinuerlig provtagning av järn, koppar, krom, nickel, zink, aluminium, bly och tenn. Dessa är 
också de metaller som Assa Industri primärt jobbar för att minska utsläppen av.  

3.1 Översikt av processvattnet  
En schematisk skiss av hela reningsverket och dess delsteg ges i figur 17. En mer översiktlig bild 
av hela ytbehandlingsanläggningen ges i bilaga 3. Tanken är att följa vattnet genom reningsverket 
och beskriva vad som händer steg för steg.   
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Figur 17: En översikt av reningsanläggningen och dess delsteg. Maximala flöden och pH värden är inritade. 
 
Obehandlat vatten leds till någon av de 3 uppsamlingstankarna avsedda för surt/alkaliskt, 
kromatiskt eller cyanidiskt vatten. Dessa är försedda med två nivåstyrda pumpar, varav normalt 
en utgör reserv. I kromreduktionstanken reduceras krom (VI) till krom (III) med hjälp av 
natriumbisulfid (NaHSO3). Till det cyanidiska vattnet tillsätts natriumhypoklorit (NaClO) som 
oxiderar cyanid till cyanat ( CNO -). Hos Assa Industri sker oxidationen vid pH 12. 
Uppehållstiden beror av flödet, vid ett flöde på 5 m3/h är uppehållstiden ungefär 1 timme. 
Omrörning sker under hela uppehållstiden för att undvika att fast cyanid som kan undgå 
oxidering skall bildas. Oxideringen kontrolleras genom att redoxpotential och pH kontinuerligt 
övervakas vilket styr tillsatsen av kemikalier. Större delen av den inkommande cyaniden oxideras 
enbart ett steg till cyanat. Kvarvarande halter av cyanid är mycket låga.  
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I pH-neutraliseringstanken justeras pH med hjälp av natriumhydroxid som doseras med 
doserpumpar. Styrning sker från pH-mätare i pH-neutraliseringstanken som via regulatorer styr 
doseringspumparna.  
 
Efter pH-justering leds vattnet till en flockningsbassäng försedd med en långsamgående 
varvtalsreglerad omrörare samt utrustning för polymerdosering. Doseringen är oberoende av 
flödet. Efter flockning sker slamavskiljning i en lamellseparator. Slamutmatning sker kontinuerligt 
till uppsamlingstankar för slammet där även en viss förtjockning av slammet sker. Finpolering av 
klarfas sker i ett sandfilter av märket DynaSand som är försett med kontinuerlig sandtvätt. 
Tvättvatten återförs till flockningstanken. Avvattning av slam sker i en manuellt styrd 
kammarfilterpress, som är i drift dygnet runt. Uppkommet filtrat avleds tillbaks till 
flockningstanken. Avvattnat och torkat slam sänds till deponering. Utgående behandlat vatten 
avleds till Eskilstunaån som i sin tur leder ut i Mälaren.  pH ligger då på ca 9,3. Prov på utgående 
behandlat avloppsvatten tas med fast monterad automatisk provtaga re i sandfiltrets utloppsränna. 
Proverna skickas iväg för mätning och registrering av metallhalterna. Enheten för slutkontroll är 
försedd med pH-instrument för indikering och registrering av pH-värdet för utgående behandlat 
vatten.  
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4. Provtagning och laborationer 
För att fastställa vilka koncentrationer koppar som finns i vattnet har mätningar genomförts vid 
olika punkter i reningsverket. Mätningarna utfördes med en atomabsorptionsspektrofotometer 
tillverkad av Perkin Elmer modell AAnalyst 100, mätområde ca 0,001-10 mg/l, som även 
används för Assa Industris interna mätningar.  
Test har även utförts med två svavelbaserade fällningsmedel för att utreda möjligheten att på så 
sätt ytterligare få ner metallhalterna i vattnet.  

4.1 Kopparkoncentrationsmätning 
Vid olika datum och olika tider på dygnet har kopparhalten mätts vid åtta punkter i reningsverket 
för att närmare kartlägga hur koncentrationerna i avloppsvattnet varierar (se bilaga 4 för den 
kompletta mätserien). Mätpunkterna är: de tre uppsamlingstankarna, normaliseringstanken, 
cyanidiska efterreaktionstanken, pH-neutraliseringstanken, efter lamellseparatorn och efter 
sandfiltret (se figur 17).  

4.1.1 Utförande och resultat 
Proven samlades in ca en decimeter under vattenytan.  På grund av att det rent fysiskt var svårt att 
komma åt så togs prover på samma mätställe varje gång. Skillnader i koncentration i behållarna 
har därmed inte undersökts. Ansträngningar gjordes för att provtagningen skulle ske i väl 
omblandat vatten. Många behållare har omrörare vilket underlättade. Uppsamlingstankarna 
saknar omrörare och fick därför röras om manuellt så gott det gick. Varje prov bestod av ca 1 dl.  
Halterna av koppar in till reningsverket varierar mellan 20 mg/l och 150 mg/l. Efter rening ligger 
kopparhalterna mellan 0,02 mg/l och 0,17 mg/l. Detta är halter väl under gränsvärdet på 0,5 
mg/l. Beroende på hur mycket och vad som produceras varierar utsläppskoncentrationerna 
kraftigt. Det händer att kopparkoncentrationen överstiger 0,5 mg/l. Enligt figur 18 så sjunker 
kopparkoncentrationen i vattnet från uppsamlingstankarna och framåt i reningsverket. 
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Figur 18: Visar på hur koncentrationen koppar från det cyanidiska sköljvattnet sjunker vartefter vattnet 
passerar reningsverket. 

4.1.2 Diskussion av kopparkoncentrationsmätningar  
Som ses i figur 18 sjunker kopparhalten markant redan mellan CN-uppsamlingstank och CN-
efterreaktionstank. Det borde inte vara någon generell skillnad mellan dessa tankar. Mina 
mätningar visar emellertid på en tydlig koncentrationsskillnad. Detta kan bero på att koppar faller 
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ut redan i uppsamlingskärlen. Slambildning kan observeras i uppsamlingskärlen men tester på 
slammets innehåll har inte gjorts. Fria metalljoner borde inte existera i de cyanidiska 
uppsamlingskärlen på grund av den höga halten av cyanid som är komplexbildare. Små 
metallpartiklar kan dock falla ut ändå och detta skulle kunna förklara minskningen i 
kopparkoncentration. Från pH-neutraliseringen och framåt längs vattnets väg sjunker halterna 
något för varje steg. Detta tyder på att varje reningssteg fyller en funktion.   

4.2 Laboration med Metallclean B och TMT15 
För att undersöka hur bra TMT15 och Metalclean fungerar på Assa Industris utsläppsmix så 
utfördes tester med de båda svavelfällningsmedlen. MCB påstås kunna fälla ut även trivalenta 
joner såsom järn, krom och aluminium. Detta skulle innebära en fördel gentemot TMT15. Vid 
provtillfället var emellertid kromhalten så låg att det inte gick att upptäcka några förändringar 
efter tillsats av MCB och därför kunde inte denna fördel verifieras. För koppar, nickel och zink 
kunde dock avsevärda skillnader konstateras. 

4.2.1 Utförande och resultat  
Provomgång 1 
2 stycken 1-litersprover togs den 15/12 2003 på utgående vatten från lamellsepareringen och 
behandlades med Metallclean B och TMT15. Koppar, zink, nickel och krom mättes med 
atomabsorptions spektrofotometer. Sedan doserades 1 ml/l MCB i en av litersbehållarna och lika 
mycket TMT15 i den andra. Även 1 ml/l Slottoflock och 0,2 ml/l järnklorid (FeCl3) tillfördes. 
Uppehållstiden efter tillsats av kemikalier var 20-30 minuter. Proven omrördes kontinuerligt med 
magnetomrörare. pH justerades inte utan testet utfördes vid pH 9.4. Efter tillsats av järnklorid 
föll pH till 8,4 i behållaren med MCB och till 8,8 i TMT15 behållaren. 
 
 Ursprunglig konc. Efter TMT15  Efter Metallclean B 

(ml/l)  (ml/l)  (ml/l) 
koppar 0,11  0,04  0,05 
nickel 0,45  0,38  0,20  
zink 0,46  0,13  0,07 
krom 0  --  -- 
Tabell 5: Koncentration efter behandling med 1ml/l av MCB och TMT15 
  
Provomgång 2 
Ytterligare 2 stycken 1-litersprov togs senare på dagen den 15/12 2003, även de på utgående 
vatten från lamellsepareringen. pH uppmättes till 9,4. Vid detta prov minskade jag mängden 
MCB och TMT15 till 0,2 ml/l, övriga tillsatser som föregående försök. Uppehållstiden efter 
tillsats av kemikalier var ca 2 timmar. pH sjönk till ca 8,4 efter tillsats av järnklorid. 
 
 Ursprunglig konc. Efter TMT15  Efter Metallclean B 

(ml/l)  (ml/l)  (ml/l) 
koppar 0,13  0  0 
nickel 0,41  0,28  0,20  
zink 0,35  0,04  0,03 
Tabell 6: Koncentration efter behandling med 0,2ml/l av  MCB och TMT15 
 
Provomgång 3 
Den 16/12 2003 togs ytterligare prover. Denna gång mättes enbart kopparkoncentrationen. I 
detta test använde jag endast 0,5 ml/l flockningsmedel (Slottoflock) samt 0,1 ml/l järnklorid. 
Koncentrationen MCB och TMT15 var 0,1 ml/l, betydligt lägre än föregående försök. 
Uppehållstiden var 20-30 min.  
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 Ursprunglig konc. Efter TMT15  Efter Metallclean B 

(ml/l)  (ml/l)  (ml/l) 
koppar 1 0,11  0,10  0,07 
koppar 2 0,10  --  0,07 
Tabell 7: Koncentration efter behandling med 0,1 ml/l av TMT15 och MCB 
 
Provomgång 4 
Vid denna provtagning användes enbart MCB. Prov togs från flockningstanken vilket innebär att 
hydroxidflockar fanns i vattnet. Tanken var att se hur väl MCB fungerar tillsammans med 
hydroxidflockarna, om det sker en upplösning eller liknande. Till provet sattes 0,1 ml/l av MCB 
vid pH 9,45.  
 
 Ursprunglig konc. Efter Metallclean B 

(ml/l)  (ml/l) 
koppar 0,99  0,27 
Tabell 8: Koncentration efter behandling med 0,1 ml/l MCB. Vatten taget från flockningstanken. 
 
Resultaten från provomgång 1-3 åskådliggörs i figur 19. En tillsats av 0,2 mg/l av antingen TMT 
15 eller MCB verkar vara det optimala. 
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Figur 19: Koncentrationen koppar beroende av mängden tillsatt fällningskemikalie. MCB=rosa eller 
TMT15=blå. 

4.2.2 Diskussion av fällningsförsök 
Vid den första provomgången då 1 ml/l av fällningsmedel användes visar mätningarna på tydliga 
minskningar av den redan låga koncentrationen av koppar, zink och nickel. Kromhalten var noll 
från början och därför kunde ingen förändring iakttas.  
 
Till provomgång två har koncentrationen av fällningsmedel minskats till 0,2 ml/l. Även vid 
tillsats av den lägre koncentrationen av fällningskemikalie kan tydliga koncentrationsminskningar 
uppnås. 
 
Vid provomgång tre verkar det som om halten fällningskemikalie blivit för låg och därmed 
försämrades fällningsresultaten. Tillsatsmängden är även en kostnadsfråga, att tillsätta 0,1 ml/l är 
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bara hälften så dyrt som 0,2 ml/l. Vid optimal inblandning kan troligtvis även 0,1 ml/l ge ett gott 
fällningsresultat 
 
Vid provomgång 4 testades hur MCB fungerade tillsammans med hydroxidflockar. Detta kan 
vara intressant att veta för att kunna tillsätta MCB eller TMT15 på ett bra sätt. Vattnet har vid 
provtillfället inte gått igenom lamellsedimentationen utan sedimentation fick istället ske i 
provbehållaren. Testet indikerar att tillsats av MCB i flockningstanken hjälper till att sänka 
kopparhalten ytterligare. Ytterligare försök bör dock göras för att kunna avgöra med säkerhet. 

4.2.3 Felkällor vid laboration med MCB och TMT15  
Vid försöket med 0,2 ml/l av fällningskemikalie blev uppehållstiden orealistiskt hög. Detta har 
troligtvis påverkat resultatet och är en delförklaring till de extremt låga uppmätta värdena. 
Förhållandet i provflaskorna gentemot förhållandet vid svavelfällning i verkligheten kan aldrig bli 
helt lika.  
 
Vid provtagning med vatten från flockningstanken kan koncentrationen variera kraftigt beroende 
på om flockar sugs upp precis i analysögonblicket. Detta har jag så gott det går försökt undvika. 
 
Vid vissa tillfällen kunde mätinstrumentet uppvisa onormalt höga halter av det ämne som skulle 
mätas. Mätinstrumentet kalibrerades då om med hjälp av färdiga standardlösningar vilket 
avhjälpte problemet. 
 
Vid en mätning (se bilaga 4, mätning 1a) var det nästan slut på acetylen vilket kan vara en felkälla. 
Nya mätningar utfördes på dessa prover för att säkerställa resultaten.  
 
I och med att provtagningen skedde vid olika tillfällen så kan innehållet i vattnet ha ändrats även 
vad det gäller andra ämnen. Halten av komplexbildare spelar till exempel stor roll för 
fällningsresultatet. Skillnaden i koncentration mellan de olika provomgångarna som ses i figur 19 
skall därför enbart ses som en indikation på optimal doseringskoncentration.  

4.3 Mätning av halten fria metalljoner  
För att få reda på hur stor del av kopparjonerna som befinner sig i jonform utförde jag ett 
experiment med en jonselektiv elektrod. Den jonselektiva elektrod som jag använde mäter halten 
av fria kopparjoner. Tanken är att med hjälp av detta experiment fastslå hur stor del av 
kopparatomerna som fortfarande är komplexbundna efter cyanidoxidationen. Detta eftersom 
cyanidkomplex kraftigt försämrar upptaget hos kelatjonbytarmassor. 
Total kopparhalt – fria kopparjoner = i cyanidkomplex bundna kopparjoner 
 
Totala kopparhalten kommer från mätningar med atomabsorptionsspektrofotometer, se 4.1. 
Resultatet är att inga kopparjoner befann sig i jonform vid det pH som råder i 
neutraliseringstanken (pH 9,2-9,6). Antingen föreligger jonerna i hydroxidkomplex eller i 
cyanidkomplex, någon urskiljning av hur mycket av varje komplex som finns är inte möjligt. 
Detta innebär att experimentet inte ger något svar på om oxidationen av cyanidkomplex är 
effektiv eller inte. Mätning av fri cyanid och total cyanid utförd av Eskilstuna E nergi & miljö på 
utgående vatten visar dock på värden runt 0,02 mg/l vilket är lågt. Andra komplexbildare som 
kommer från olika tillsatser kan emellertid finnas i vattnet och den halten förblir okänd. 
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5. Beräkningar 
Under detta kapitel redovisas kostnadsberäkningar. De alternativ som studeras är: 

• Optimering av hydroxidfällning 
• Hydroxidfällning följt av svavelfällning 
• Hydroxidfällning följt av jonbyte 
• Jonbytare 
• Indunstare 
 

Jag använder mig av 5 % kalkylränta och 10 års avskrivningstid i de ekonomiska beräkningarna. 
Kapitlet inleds med kapacitetsberäkningar för de olika delarna i reningsverket sedan utförs 
kostnadsberäkningar för de undersökta teknikerna. 

5.1 Flödeskapacitetsberäkningar 
I och med att jag inte kunde hitta några uppgifter eller beräkningar gjorda på uppehållstider eller 
reaktionsbehållarvolymer så fick jag ge mig ut och mäta. För att beräkna uppehållstiden för de 
olika stegen i reningsprocessen började jag med att mäta reaktionsbehållarnas volym. 
Mätningarna utfördes med måttstock och är därför inte helt precisa.  
 
För att räkna ut det maximala flödet för varje tank användes formeln Q [m3/min] = V 
[m3]/t[min] med antagandet att dV/dt = 0, dvs. stationära förhållanden.  
För lamellseparatorn gäller att ytbelastningen är lika med gränssjunkhastigheten (v0) dvs. Q/A. 
För lamellsedimenteringsanläggningen räknades först horisontalprojektionen ut.  

 
Figur 20: Beräkning av horisontalprojektionen av lamellerna. 
 
Resultatet multiplicerades med antalet lameller som är 14 stycken. 
14*1,4 = 19,6 m 
 
Denna siffra multiplicerades med bredden (2,4 m). 
19,6*2,4 = 47 m2 

 
För en lamellseparator används ytbelastningsbegreppet vid dimensionering. Räknat på fri 
vätskeyta har belastningsvärden mellan 10 och 15 m/h använts. Naturvårdsverket 
rekommenderar en ytbelastning på mellan 0,4 och 0,6 m/h [9] räknat på summan av lamellernas 
horisontalprojektion. Jag använder mig av 0,5 m/h. 
0,5 = Q/47 ? Q = 23,5 m3/h.  
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Resultaten redovisas i tabell 8. Tidsuppgifterna är hämtade från Lärobok i Elektrolytisk och 
kemisk ytbehandling, band III [4].  
 Volym [m3] Uppehållstid 

minimum1 
Flöde2 m3/h 

Cyanidisk oxidationstank  1, 7 
Efterreaktionstank 5,3 

Totalt minst 60 min 
för båda stegen 

Max ca 5 m3/h 

Kromreduktionstank  3, 33  20 min Max ca 10 m3/h 
Normaliseringstank 19,4 Ingen uppgift Ingen uppgift 
pH neutralisering 11,6 15 min Max 46 m3/h 
Flockningstank 8,9 10 min Max 53 m3/h 
Lamellsedimentering3 47 m2 yta ---------- Max 23 m3/h 

begränsande 
Tabell 9 : Beräkning av maximalt flöde för reningsanläggningen 

1) Tidsuppgifterna är tagna från Lärobok i Elektrolytisk och kemisk ytbehandling, band III [4]  
2) Vid stationärt tillstånd gäller: dV/dt = 0, använd formel: Q [m3/min] = V [m3]/ t[min] 
3) Naturvårdverket rekommenderar en ytbelastning  (v0) på 0,4-0,6 m/h. Q [m3/min] = v0 *A [m3]. A är räknat 

på summan av de enskilda lamellernas horisontalprojektion.  
 
Som framgår av tabell 9 så är lamellsedimenteringen den begränsande faktorn i reningsverket. 
Lamellsedimenteringen tar emot vatten från de tre delströmmarna. pH-neutralisering och 
flockningstank tar även de emot hela flödet. De klarar ett flöde på ca 50 m3/h medan 
lamellsedimenteringsanläggningen bara klarar ca 23 m3/h.  
 
Kommentarer  
Eftersom flödet in till reningsverket sällan överstiger 20 m3/h så bör lamellseparatorn vara 
tillräcklig. Men lamellerna i verket är gamla och troligtvis har de förlorat mycket av sina 
hydrofoba egenskaper vilket kommer att gynna sedimenttillväxt. Det kan därför vara så att 
lamellsedimenteringens kapacitet är lägre än vad som beräknats.  
Under årsskiftet 2003/2004 har lamellseparatorn upprustats och de tidigare skadade eller 
borttagna lamellerna har byts ut mot nya. Antalet lameller har därmed ökat till 40 och kapaciteten 
har teoretiskt sett ökat med en faktor 2,85 (40/14=2,85) vilket innebär att lamellseparatorn idag 
klarar av 65 m3/h (2,85*23 m3/h). Därmed är inte separatorn längre den begränsande enheten. 

5.2 Optimering av hydroxidfällning 
Att ha kvar reningsanläggningen som den är idag men optimera den är ett alternativ. Idag kostar 
det knappt 1,5 miljoner kronor per år att driva anläggningen. I denna kostnad innefattas: 

• En heltidslön a’ 344 000 kr/år.  
• Deponikostnader a’ 675 000 kr/år. 
• Analyskostnad a ’ 25 000 kr/år 
• Kemikaliekostnader a’ 90 000 kr/år. 
• Underhåll och reparationer för 340 000 kr/år. 
 

Förbättringsförslag 
För att förbättra den nuvarande anläggningen kan omrörare sättas in i uppsamlingstankarna för 
att åstadkomma ett jämnare koncentrationsflöde av metaller in till hydroxidfällningen genom att 
motverka att metaller och metallpartiklar faller ut redan i uppsamlingstanken. Även styrningen av 
pumparna kan optimeras för att undvika att höga flöden varvas med låga vilket gör det svårare att 
uppnå ett bra reningsresultat. Detta kan troligtvis uppnås genom att de pumpar som pumpar upp 
vatten från uppsamlingstankarna styrs på ett bättre sätt. 
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Lamellseparatorn var det reningssteg som teoretiskt sett begränsade vilket maximalt flöde 
anläggningen klarade av. Efter att ytterligare lameller monterats dit och på så sätt ökat ytan har 
kapaciteten förbättra ts. Denna förbättring är således redan utförd. 
Doseringen av flockningsmedlet styrs enklast med avseende på  flödet hos det inkommande 
vattnet. Genom att pumpa vattnet mellan fällningstank och flockningstank så kan dels flödet 
kontrolleras dels en effektivare inblandning av flockningsmedel ske. Det som behövs är en 
doserpump som styrs av transportpumpen mellan fällning och flockning samt lite rör.  
Generellt sett ger släckt kalk bättre flockar och är oftast billigare i inköp än natriumhydroxid. Å 
andra sidan är det mer svårhanterligt eftersom det oftast köps i pulverform vilket innebär damm 
och doseringsproblem. En viss investeringskostnad tillkommer för installation av 
kalkförvaringssilo. Kalk förbättrar fällningen av framförallt zink [2]. Ytterligare tester av kalkens 
för och nackdelar måste dock göras för att kunna säga om det är värt att byta.  
 
Grundinvestering och kostnadsminskningar 
Kostnaden för doseringsutrustning för flockningsmedel ligger runt 15-20 000 kr installerat och 
klart. Detta kan troligtvis räknas hem på några år tack vare förbättrad precision i doseringen av 
Slottoflock vilket torde ge lägre förbrukning. Idag förbrukas ca 200 kg Slottoflock till en kostnad 
av knappt 40 000 kr. Enligt försäljare kan en bättre inblandning leda till att 
flockningsmedelsbehovet minskas med 90 %. Överslagsberäkningar av doseringen hos Assa 
Industri visar på en kraftig överdosering. Jag kommer att räkna med en besparing på 10 000 kr 
per år.  
Omrörare är även det en relativt billig investering sett till förbättringspotentialen, det bör inte 
kosta mer än 10 000 kr i inköp och installation. Att trimma styrutrustningen till pumparna är 
troligtvis gratis i och med att utrustningen redan finns där. För att införa dosering av släckt kalk 
krävs vissa investeringar. Hur mycket dessa kostar beror på vad som passar in i Assas reningsverk 
och hur mycket kalk som skall kunna förvaras. När jag nedan utför investeringskalkylen räknar 
jag på doseringsutrustning, intrimning av styrutrustning och omrörare men inte byte till kalk som 
fällningsmedel. 
 
Investeringskalkyl  
 Optimerad 

hydroxidfällning 
Grundinvestering 30 kkr 
Minskade flockningsmedelskostnader 10 kkr 
Kalkylränta 5 % 
Ekonomisk livslängd 10 år 
Annuitet, dvs. ett lån k (kr) återbetalas med lika stort belopp under t 
(år) med räntesatsen p (%). Beloppet (annuiteten) är [3]: 

(( ( ) ) ( ( ) ))1100/1/100/100/1 −+×+× tt pppk = k*0,129505  

3,885 kkr 
 

Årskostnad 3,885-10 = - 6 kkr 
 
Den årliga vinsten för att bygga om det existerande reningsverket med en exaktare 
doseringsanordning, trimmad styrutrustning och en omrörare i varje uppsamlingstank hamnar på 
ca 6000 kr per år tack vare den förmodat minskade åtgången av Slottoflock. En förbättrad 
fällning ger upphov till mer slam vilket leder till högre deponikostnader, denna ökning borde 
dock vara försumbar. 
Metallhalten i slammet kan tack vare exaktare dosering öka vilket leder till att slammängderna inte 
ökar. Jag har svårt att uppskatta detta och tar därmed inte med detta som en kostnad/inkomst. 
Om metallhalten i slammet kan ökas så kommer möjligen återvinning av metallerna genom 
förbränning att bli ett alternativ till deponering.  
Elkostnaden för omröraren och pumparna anses som marginella och tas inte upp.  
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5.3 Hydroxidfällning följt av svavelfällning  
För att få ner metallutsläppen ytterligare kan hydroxidfällningen kombineras med svavelbaserad 
fällning.  
Vid mina laborationer med TMT15 och Metalclean B visade sig en koncentration mellan 0,2 och 
1,0 ml/l i kombination med Slottoflock och järnklorid ge bra effekt. Enligt Sune Larsson på MCP 
Vattenrening [16] är koncentrationer på mellan 0,1 ml/l och 1,0 ml/l rimliga, mycket beroende på 
halten av komplexbildare.  
 
Vid en tillsatskoncentration på 0,2 ml/l dvs. 0,2 l/m3 och antagandet att Assa Industri förbrukar 
30 000 m3 vatten per år skulle 6000 liter svavelbaserat fällningsmedel gå åt. 
 
Grundinvestering  
Investeringskostnaderna för svavelfällningssystem är låga i och med att inga större ombyggnader 
behövs. Investeringsbehovet för pump och slangar torde inte överstiga 10 000 kr.  
 
Driftkostnader 
TMT15 kostar mellan 2900 och 3100 € för 980 liter. Det ger en literkostnad på ca 28 kr/l. En 
årsförbrukning TMT15 kommer enligt mina beräkningar att kosta 168 000 kr (6000 l * 28kr/l = 
168 000 kr).  
 
Jens Paul, tekniskt sakkunnig på Degussa AG [17] vad det gäller TMT15, har efter att jag 
förklarat flöden och medelkoncentrationer gjort en mycket preliminär teoretisk beräkning som 
tyder på mycket lägre förbrukning. Följande teoretiska beräkningar är gjorda av Jens Paul som 
emellertid påpekar att de teoretiska resultaten ofta överskrids med en faktor 2-3 vid låga 
metallhalter.  
 
Flöde: 30 000 m³/år 
Snittkoncentrationer kg Me/30.000 m³         TMT/kg Me  Årsbehov TMT15 
Cu   0,9  mg/l    27 kg/år                     18 l/kg       490 l        
Ni    0,55 mgl      16,5 kg/år                        20 l/kg            330 l 
Zn   1,2  mg/l            36 kg/år                           20 l/kg       720 l 
Summa         1540 l 
 
Totalt skulle svavelfällningen med TMT15 enligt dessa beräkningar kosta knappt 46 000 kr per år, 
en betydlig skillnad jämfört med ovanstående beräkning. 
 
MCB kostar 30 kr/l vid större inköp. Årskostnaden blir således 180 000 kr (6000 l * 30kr/l = 
180 000 kr) vid en dosering av 0,2 ml/l.  
 
Till de 170 – 180 000 kr extra som själva kemikalien kostar kommer en ökad 
slamdeponeringskostnad att tillkomma i och med att slammängden ökar men denna kostnad är, 
enligt tillverkaren, marginell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Investeringskalkyl 
 TMT 15 MCB 
Grundinvestering 10 kkr 10 kkr 
Ökade kemikaliekostnader 168 kkr 180 kkr 
Kalkylränta 5 % 5 % 
Ekonomisk livslängd 10 år 10 år 
Annuitet 1,3 kkr 1,3 kkr 
Årskostnad 1,3+168= 169 kkr 1,3+180= 181 kkr 
 
Att installera svavelfällningsutrustning är inte dyrt. Det är istället kemikalieinköp som kostar. 
Denna kostnad är direkt proportionell mot mängden. Minskas kemikaliemängden så minskas 
även kostnaden. 
Till att börja med kan doseringen av fällningsmedel ske med en enkel doserpump och en slang. 
Iblandningen av fällningsmedel kommer då inte att vara optimal. Om det visar sig att önskad 
effekt uppnås så bör doseringen ske tillsammans med flockningsmedlet [16] såsom föreslås i 
avsnitt 5.2. 

5.4 Hydroxidfällning följt av jonbytare  
Jonbyte i kombination med hydroxidfällning är en kombination som resulterar i väldigt låga 
metallutsläpp.  
 
Grundinvestering 
Enligt tidigare offert från Eurowater Vattenrening [8] skulle en komplett installerad 
jonbytaranläggning för polering av utgående vatten från hydroxidfällningen bestående av två 
kelatjonbytare i serie kosta 785 000 exklusive moms och elinstallation.  
 
Kostnad för inköp av kelatjonbytarmassa 
Det som är avgörande för hur stor mängd massa som behövs är dels kapaciteten dels vilket flöde 
massan klarar av. 
För en kelatjonbytarmassa är minimikapaciteten ca 2,2 ekvivalenter/dm3 [7], molvikten för 
koppar (II) är 64g/mol. Jag delar med 2 för att kopparjoner är tvåvärda och därmed upptar 2 
ekvivalenter per jon, detta gäller även de flesta andra metalljoner som är aktuella.  
Kapacitet (g/dm3) = (2,2 (ekvivalenter/dm3) * 64 (g/mol))/2 = 70 g/dm3 
 
Med antagandet att Assa Industri släpper ut ca 6 kg metaller per månad och att regenerering sker 
en gång i månaden så behövs: 
6000 g metaller/70 g/dm3= 86 dm3 jonbytarmassa  
 
86 dm3 behövs för att klara av kapacitetskravet. För att jonbytarmassan även skall klara de flöden 
som gäller måste flödesberäkningar göras. Jonbytare som klarar av ca 6 m3/h ger lagom med 
överkapacitet. Jonbytarmassa som klarar av runt 20 bäddvolymer (BV) är vanligt. För att klara av 
ett flöde på 6 m3/h behövs därför 0,3 m3 (6 m3/h/20 BV/h=0,3 m3) jonbytarmassa förslagsvis 
uppdelade i två jonbytare som kopplas i serie med växelvis regenerering. Flödeskapaciteten 
kommer därmed att vara den faktor som bestämmer hur stor mängd jonbytarmassa som behövs. 
Kelatjonbytarmassa kostar mellan 60-130 kr/l beroende på inköpsmängd och har en livslängd på 
ca 10 år om inget oförutsett inträffar [20]. I och med att det handlar om ganska små mängder så 
räknar jag med en literkostnad på 125 kr. 300 l*125 kr/l = 37 500 kr vilket är kostnaden för 
inköp av kelatjonbytarmassa som räcker för att rena 6 m3/h.. 
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Driftkostnader kelatjonbytare 
Underhållet av apparaturen kommer att vara minimalt. Kemikaliekostnaderna bör bli relativt  
små, det som kommer kosta är kemikalier för pH-justering och regenerering av jonbytaren. 
 
Investeringskalkyl  
 Kelatjonbytare 
Grundinvestering 800 kkr 
Kostnad för jonbytarmassa 37,5 kkr 
Kalkylränta 5 % 
Ekonomisk livslängd 10 år 
Annuitet 108 kkr 
Årskostnad 108 kkr 
 
Inköp av själva jonbytaren är den stora merkostnaderna för detta förslag. Jonbytaren kommer 
inte att behöva regenereras speciellt ofta eftersom fällningssteget redan tagit hand om större 
delen av metallerna. Därmed kommer kostnader för regenereringskemikalier att bli låga. Eluatet 
från jonbytaren körs förslagsvis genom fällningsanläggningen igen för att minska avfallsvolymen. 

5.5 Jonbytare 
Ytterligare ett alternativ för rening är att använda enbart jonbytare för att rena vattnet. Att 
använda en kelatjonbytare kommer fånga upp metaller väldigt selektivt och släppa igenom andra 
metaller. Tack vare detta så behöver inte kelatjonbytare regenereras lika ofta som seriekopplade 
anjon- och katjonbytaranläggningar. Nackdelen är att vattnet inte kan recirkuleras med samma 
goda resultat på grund av att vissa salter blir kvar i vattnet. Det kommer att ske en anrikning av 
dessa salter vid användande av keltatjonbytare vilket troligtvis på sikt kommer leda till 
produktionsstörningar. Jag kommer att räkna på båda alternativen, det vill säga dels bara 
kelatjonbytare dels anjon- och katjonbytare i serie så som de används hos Saab Aerospace i 
Linköping, se 2.9. 
 
Förslag 1 
Grundinvestering för anjon- och katjonbytare i serie 
Enligt Mercatus så ligger priset för en komplett anläggning som klarar 6 m3/h på ungefär 
1 300 000 kr [22]. I priset ingår 2 kolonner katjonbytare och 2 kolonner anjonbytare som kopplas 
samman till 2 serier.  
 
Kostnad för jonbytarmassa 
Jonbytare som klarar av ett flöde på ca 6 m3/h är en realistisk storlek. Jonbytarmassa som klarar 
av runt 20 bäddvolymer (BV/h) är vanligt. För att klara av ett flöde på 6 m3/h behövs därför 0,3 
m3 (6 m3/h / 20 BV/h=0,3 m3) jonbytarmassa. Även i detta fall måste kapaciteten beräknas dvs. 
mängden metall som kan fångas upp innan regenerering, detta för att regenerering inte skall 
behöva ske allt för ofta. Jag räknar med koppar, som är en tvåvärd jon och därför behöver två 
ekvivalenter per kopparjon, detta gäller även de flesta andra metalljoner som är aktuella. För en 
stark katjonbytare gäller: 
Kapacitet (g/dm3) = (1,75 (ekvivalenter/dm3) * 64 (g/mol))/2 = 56 g/dm3 

 
Metallhalterna i inkommande vatten är inte kända. Antagandet att inkommande vatten till 
reningsverket innehåller 100 mg/l av metaller med flödet 30 000 m3/år innebär att 58 kg metaller 
per vecka behöver fångas upp ((30 000 000 l/år *100 mg/l)/52=57,7 kg/v). Regenerering en 
gång i veckan är rimligt. Då behövs: 
58 000 g metaller/56 g/dm3= 1036 dm3 katjonbytarmassa 
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I detta fall är det kapaciteten som är den faktor som bestämmer dimensionen på jonbytaren. I 
detta fall behövs ca 1 m3 katjonbytarmassa, förslagsvis uppdelade i två jonbytare som kopplas i 
serie med anjonbytare. Katjonbytarmassa kostar från 10 kr/l och uppåt beroende på 
inköpsmängd och har en livslängd på ca 10 år om inget oförutsett inträffar [20]. Jag använder mig 
av 20 kr/l. 1000 l* 20 kr/l = 20 000 kr vilket är kostnaden för inköp av katjonbytarmassa som 
räcker för att rena Assa Industris vatten på metaller.  
 
För att kunna dimensionera en anjonbytare måste jag ha uppgifter om hur mycket negativa joner 
som finns i vattnet. För detta krävs ytterligare mätningar. Kostnaden för anjonbytare är ca 25 kr/l 
vid stora inköp och kapaciteten ligger runt 1,0-1,3 ekvivalenter per liter [20]. I 
kostnadsberäkningarna som följer kommer därför en kostnad för anjonbytarmassan att 
tillkomma. 
 
Driftkostnader för an- och katjonbytare 
Jag beräknar att driftkostnaderna för anjon och katjonbytesanläggningen är i nivå med dagens 
kostnader.  Användandet av an- och katjonbytare i serie totalavsaltar vattnet vilket gör det möjligt 
att återföra/recirkulera vätskor. Detta kommer att innebära en besparing på ungefär 200 000 
kr/år tack vare minskade vattenkostnader (30 000 m3/år * 7 kr/m3=210 000 kr).  
 
Förslag 2 
Grundinvestering för kelatjonbytare 
För att räkna ut vilken grundinvestering som behövs för att installera och köpa in en 
kelatjonbytare som används som ensamt reningssteg har inköpskostnaden från 5.4 höjts med ca 
25 %. Kostnaden hamnar då på 1 100 000 kr 
 
Kostnad för inköp av kelatjonbytarmassa 
Det som är avgörande för hur stor mängd massa som behövs är dels kapaciteten dels vilket flöde 
massan klarar av. 
För en kelatjonbytarmassa är minimikapaciteten ca 2,2 ekvivalenter/dm3 [7], molvikten för 
koppar (II) är 64g/mol. Jag delar med 2 för att kopparjoner är tvåvärda och därmed upptar 2 
ekvivalenter per jon, detta gäller även de flesta andra metalljoner som är aktuella .  
Kapacitet (g/dm3) = (2,2 (ekvivalenter/dm3) * 64 (g/mol))/2 = 70 g/dm3 
 
Metallhalterna i inkommande vatten är inte kända. Antagandet att inkommande vatten till 
reningsverket innehåller 100 mg/l av metaller med flödet 30 000 m3/år innebär att 58 kg metaller 
per vecka behöver fångas upp ((30 000 000 l/år *100 mg/l)/52=57,7 kg/v). Regenerering en 
gång i veckan är rimligt. För att klara av att fånga upp denna mängd behövs: 
58 000 g metaller/70 g/dm3= 829 dm3 kelatjonbytarmassa 
 
För att jonbytarmassan även skall klara de flöden som gäller måste flödesberäkningar göras. 
Jonbytare som klarar av ca 6 m3/h ger lagom med överkapacitet. Jonbytarmassa som klarar av 
runt 20 bäddvolymer (BV/h) är vanligt. För att klara av ett flöde på 6 m3/h behövs därför 0,3 m3 

(6 m3/h/20 BV/h=0,3 m3) jonbytarmassa förslagsvis uppdelade i två jonbytare som kopplas i 
serie med växelvis regenerering.  
 
Kapaciteten kommer därmed att vara den faktor som bestämmer hur stor mängd jonbytarmassa 
som behövs. Kelatjonbytarmassa kostar mellan 60-130 kr/l beroende på inköpsmängd och har en 
livslängd på ca 10 år om inget oförutsett inträffar [20]. I och med att det handlar om ganska stora 
mängder så räknar jag med en literkostnad på 70 kr. 829 l*70 kr/l = 58 kkr vilket är kostnaden 
för inköp av kelatjonbytarmassa som räcker för selektivt rena Assa Industris vatten på metaller. 
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Driftkostnader kelatjonbytare 
Jag beräknar att driftkostnaderna för jonbytesanläggningen är i nivå med dagens kostnader.  Det 
som tillkommer är grundinvesteringen. 
 
Investeringskalkyl  
 Kelatjonbytare An och katjonbytare 
Grundinvestering 1100 kkr 1300 kkr 
Inköp av jonbytarmassa 58 kkr 20 kkr* 
Minskade vattenkostnader -- 200 kkr 
Kalkylränta 5 % 5 % 
Ekonomisk livslängd 10 år 10 år 
Annuitet 150 kkr 170 kkr 
Årskostnad 150 kkr 170-200 = -30 kkr 
* Kostnaden för anjonbytarmassa tillkommer 
 
Denna beräkning bygger på att jonbytesanläggningen används i kombination med 
cyanidoxidation, kromreduktion och sandfilter men att övriga delar av hydroxidanläggningen inte 
behövs. Det uppkomna eluatet bör behandlas i det lilla hydroxidreningsverket och där fällas ut 
för att minska avfallsmängden.  
 
Att byta ut dagens reningsverk mot en jonbytesanläggning verkar kunna bli en bra affär. En 
seriekopplad anjon och katjonbytare är ett intressant alternativ både ekonomiskt och 
reningsmässigt. En del av kostnaden för anläggningen fås tillbaka genom att vattenkostnaden 
minskar radikalt vid totalavsaltning. Troligtvis kommer även produktionsförutsättningarna 
förbättras i och med att vattenkvaliteten i sköljbaden blir bättre. 

5.6 Indunstning 
Det finns olika sorter av indunstare som baseras på olika tekniska lösning. Det som skiljer de 
olika lösningarna är främst inköpspris och energiförbrukning.  Assa Industri gör av med ca 
30 000 m3 vatten per år. Det betyder ett flöde på ca 3,5 m3/h. Priset för en indunstare är direkt 
proportionellt mot flödet, halverat flöde ger halverad inköps- och energikostnad. Denna siffra 
har beräknats utifrån att indunstaren körs 360 dagar per år och 24 timmar om dygnet 
(30 000/(360*24)). 
 
Grundinvestering för förslag 1 och förslag 2 
Vilokan [19] föreslår att en modifierad variant av fallfilmsindunstare används. Denna variant är 
en korsning mellan fallfilmsindunstare och ångkompressionsindunstare. Vapotec [18] använder 
sig av ångkompression i kombination med tvångscirkulation.  Priset för att få indunstarna 
installerade och ”nyckelfärdiga” är mellan 4 och 5 mkr. Indunstaren torde få plats i befintlig lokal.  
 
Driftkostnader  
Förslag 1 
Vid ett antaget vattenflöde av 30 000 m3/år, en energiåtgång på 50 kWh/m3 och ett elpris på 23 
öre/kWh så kommer energikostnaden för Vilokans indunstare att hamna på 345 000 kr/år 
(30 000*50*0,23). 
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Förslag 2 
Vapotec typ av indunstare som använder sig av ångkompression men i kombination med 
tvångscirkulation ger en energiförbrukning på mellan 25 och 35 kWh/m3 av elenergi, vid 
beräkning använder jag mig av 35 kWh/m3 på grund av saltets kokpunktsförhöjande effekt. 
Elpriset varierar mellan 16-30 öre/kWh, vid beräkningar använder jag mig av 23 kWh/m3. 
Energikostnaden för denna version kommer att bli ca 241 500 kr/år 
(30 000m3*35kWh/m3*23öre/kWh). 
 
Gemensamma driftkostnader 
 Till detta kommer personalkostnader och deponikostnader för det indunstade materialet. En 
indunstare kräver ytterst lite underhåll, ca 1 timme per dygn, och personalkostnaderna blir därför 
låga.  Även underhålls- och reparationskostnaden för en indunstare är låg. Efter konsultation med 
företag i branschen har jag satt kostnaden till 75 000 kr/år. Om koncentratet skickas direkt till 
Sakab som pumpbart metallhaltigt vatten (innehållande nickel) med pH över 4 så kostar det 6.55 
kr/kg plus transport. Om 99 % av vätskan avdunstas, vilket är högt räknat, så kommer 300 
m3/år, dvs. 300 000kg/år (30 000 * 0,01) att behöva skickas till Sakab. Detta innebär en kostnad 
på ca 2 Mkr/år enbart i avfallsbehandlingskostnader det vill säga en ökning med 1300 000 kr. 
 
Användandet av indunstare gör det möjligt att återföra/recirkulera vätskor vilket kommer att 
innebära en besparing på ungefär 200 000 kr/år tack vare minskade vattenkostnader (30 000 
m3/år * 7 kr/m3=210 000 kr).  
 
För att kunna bedöma vilken indunstare som är den bästa investeringen och om indunstning är 
en ekonomisk rimlig investering så görs en investeringskalkyl.  
 
Investeringskalkyl  
 Förslag 1 Förslag 2 
Grundinvestering 4500 kkr 4500 kkr 
Ökade avfallskostnader 1300 kkr 1300 kkr 
Ökade elkostnader 345 kkr 240 kkr 
Minskade vattenkostnader 200 kkr 200 kkr 
Minskade kemikaliekostnader 45 kkr 45 kkr 
Minskade underhållskostnader 200 kkr 200 kkr 
Kalkylränta 5 % 5 % 
Ekonomisk livslängd 10 år 10 år 
Annuitet 582,8 kkr 582,8 kkr 
Årskostnad 582,8+1300+345-200-

45-200= 1783 kkr 
582,8+1300+240-200-
45-200= 1678 kkr 

 
Denna beräkning bygger på att indunstaranläggningen används i kombination med 
cyanidoxidation och kromatreduktion men att övriga delar av hydroxidanläggningen inte behövs. 
I och med att avfallskostnaderna för detta alternativ blir så stora bör indunstning kombineras 
med tekniker som ytterligare koncentrerar lösningen. Detta kan till exempel vara 
hydroxidfällning. Vattnet koncentreras då först i indunstaren och leds sedan vidare till 
fällningssteget som ytterligare minskar vattenhalten. Fällningen och flockningen kommer att 
fungera mycket bra tack vare den höga metallhalten i vattnet efter indunstningen.  
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5.7 Sammanfattning 
Teknikerna som har studerats har var och en sina fördelar och nackdelar. Jag har försökt att 
sammanställa och åskådliggöra alternativen i tabell 10. 
 Årskostnad Reningsresultat 
Optimering av 
hydroxidfällning 

-6000 kr Metoden ger goda resultat men har begränsad 
förbättringspotential. 

Hydroxidfällning 
följt av 
svavelfällning 

169 000 till 
181 000 kr 

Tack vare lägre löslighet kan svavelfällningsmedel 
nå bättre resultat än hydroxidfällning. 

Hydroxidfällning 
följt av jonbytare 
som polersteg 

108 000 kr Att polera utgående vatten med kelatjonbytare 
resulterar i extremt låga utsläpp.  

Jonbytare som 
ersättning till 
nuvarande 
hydroxidfällning 

-30 000 till 
150 000 kr 

Utsläpp i nivå med ovanstående. 

Indunstning som 
ersättning till 
nuvarande 
hydroxidfällning 

1 678 000 till     
1 783 000 kr 

Utsläpp i nivå med ovanstående eller lägre. 
 

 

Tabell 10: En sammanfattning av de beaktade reningsmetoderna.  
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6. Diskussion  
De olika tekniska lösningarna medför för- respektive nackdelar. Jag har försökt att sammanfatta 
dessa i en lista.  
 
Optimering av hydroxidfällningen   

+    väldigt låga investeringskostnader 
+    beprövad teknik 
+    termisk återvinning av metaller blir eventuellt möjlig 
- klarar inte ytterligare skärpningar av utsläppskrav 
- återanvändning av metaller sker ej 
- fördyras vid höjda slamdeponikostnader 
- ger ej eftersträvad minskning av vattenförbrukningen 

 
Hydroxidfällning följt av svavelfällning 

+    låg initialkostnad 
+    låga utsläppskoncentrationer 
+    termisk återvinning av metaller blir eventuellt möjlig 
- ökade löpande kostnader för fällningsmedel 
- återanvändning av metaller sker ej 
- fördyras vid höjda slamdeponikostnader 
- risk att ”investera fast” sig i en gammaldags teknik 
- ger ej eftersträvad minskning av vattenförbrukningen 
 

Hydroxidfällning följt av kelatjonbyte som polersteg 
+    extremt låga utsläppskoncentrationer  
+    låga löpande kostnader 
+    jonbytaren behöver regenereras väldigt sällan tack vare fällningssteget 
+    klarar framtida krav på rening 
+    termisk återvinning av metaller är möjlig 
- fortsatt problem med slamhantering  
- återanvändning av metaller är svårt pga. blandningen av metaller 
- eluathantering 
- ganska hög initialkostnad 
- jonbytare är känsligare än hydroxidfällning 
- misstag kan leda till att jonbytarmassan behöver bytas i förtid 
- ger ej eftersträvad minskning av vattenförbrukningen 
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An- och katjonbytare som ensamt reningssteg 
+    mycket låga utsläppskoncentrationer  
+    låga löpande kostnader 
+    ett renare processvatten eftersom jonbytaren tar bort även naturligt förekommande             

metalljoner ur vattnet. Vilka joner som tas upp beror på valet av jonbytarmassa 
+    ett kvalitetsmässigt lyft för produktionen som märks på den minskade                     

kasseringsgraden 
+    ökad produktionskapacitet tack vare färre driftstörningar 
+    en drastiskt minskad vattenförbrukning tack vare recirkulering 
+    förbättrad driftsäkerhet eftersom produktionen inte längre störs lika mycket av problem 

med processvatten som blir dåligt 
+    linerna behöver inte spara på vatten vilket ytterligare minskar kasseringsprocenten 
+    klarar framtida krav på rening 
- eluathantering 
- återanvändning av metaller är svårt pga. blandningen av metaller 
- hög initialkostnad 
- jonbytare är känsligare än hydroxidfällning 
- misstag kan leda till att jonbytarmassan behöver bytas i förtid 

 
Indunstning 

+    mycket låga utsläppskoncentrationer 
+    en drastiskt minskad vattenförbrukning tack vare recirkulering 
+    låg kemikalieförbrukning 
+    klarar framtida krav på rening 
- mycket hög initialkostnad och årskostnad 
- hög energiförbrukning vilket medför CO2 utsläpp 
- återanvändning av metaller sker ej 
- behöver kombineras med ytterligare reningsteknik 
- eventuella problem med beläggningar 
- kan bli ännu dyrare i inköp om vattnet anses korrosivt 

 
I och med att vattnet in till reningsanläggningen vid Assa Industri innehåller varierande halter av 
metall i en blandning kommer återvinning av metall att bli svårare. De metaller som används i 
verksamheten är relativt billiga och som det ser ut i dag lönar det sig inte att återvinna metallerna. 
En ökad metallhalt i slammet gör återvinning till ett alternativ varvid ett slutet metallkretslopp 
uppnås. Redan idag finns det företag som är intresserade av att ta hand om slam med höga 
metallhalter. För att åstadkomma detta måste fällningsproceduren effektiviseras. Häri ligger även 
den ekonomiska fördelen att deponikostnaderna försvinner. Kostnaden för termisk förbränning 
beror helt av metallinnehållet. Vid höga halter av dyrbara metaller som nickel betalas det till och 
med ut pengar för slammet. Investeringar som ökar metallhalten i slammet kan alltså snabbt visa 
sig vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktiga. Om återvinning av utfällda metaller kan 
göras ekonomiskt försvarbar så kommer fällningstekniken att stå mycket bättre rustad för att 
klara av framtida krav eftersom deponeringsbehovet då försvinner.  
 
Reningsindustrin verkar ense om att det effektivaste sättet att sluta metallkretsloppet är att ta 
hand om metallerna när de är koncentrerade och icke sammanblandade. Det är en möjlighet att 
myndigheterna på sikt kommer att försöka styra utvecklingen i den riktningen. För att nå dit 
måste de konventionella behandlingssätten där flera vattenströmmar blandas samman överges. 
Strömmarna bör istället behandlas separat vid källan. Stor vikt läggs också vid att minska 
vattenflödet för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för reningen. 
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Vid användande av indunstning som reningsmetod så gör kokpunktshöjningen att det inte är 
lönsamt att indunsta koncentratet mer än till mellan 1 och 5 % av ursprungsvolymen på grund av 
att den höga salthalten orsakar kokpunktsförhöjning. Detta innebär att ganska stora mängder 
vätska återstår efter behandling, vätska som det är kostsamt att göra sig av med. För att 
indunstningsteknik skall kunna användas så måste den kombineras med ytterligare reningsteknik. 
I och med att indunstaren drar mycket energi så uppkommer ytterligare ett miljödilemma. Skall vi 
släppa ut metaller eller koldioxid? 
 
Som ses i beräkningarna i kapitel 5.4 och 5.5 ger jonbyte antingen som polersteg eller som enskilt 
reningssteg ett väldigt bra reningsresultat till en överkomlig årskostnad.  
Enligt de litteraturstudier och kostnadsberäkningar som jag har gjort anser jag att jonbyte är den 
bästa tekniken. Dels är kostnaderna förhållandevis låga och reningsresultatet är mycket bra samt 
att nästan ingen energi behövs för att driva anläggningen. Även arbetsinsatsen och underhållet 
som krävs är ringa. Speciellt för bad som innehåller koppar kan kelatjonbytare användas med 
mycket goda resultat, detta tack vare kelatjonbytarens höga selektivitet och kapacitet för 
kopparjoner. Om kelatjonbytare används som polersteg återstår emellertid problemet med slam. 
Införande av an och katjonbytare i serie leder till mindre mängder slam och kan till och med visa 
sig ge en vinst tack vare minskade vattenkostnader. I dessa beräkningar är inte vinsten för 
förbättringar i produktionen tack vare renare vatten inräknade. Något som kan visa sig nog så 
viktigt. 
 
Anledningen till att de flesta ytbehandlare idag använder sig av hydroxidfällning är troligtvis att 
det var den dominerande tekniken under 70-talet då många av reningsverken byggdes. Jonbyte är 
emellertid ingen ny teknik men den har ännu inte fått så stort genomslag som reningsteknik vid 
industriell vattenrening. En annan anledning till att de flesta reningsverk valde hydroxidfällning 
som reningsmetod var troligtvis de gränsvärden som gällde på den tiden. De äldre gränsvärdena 
kunde utan problem klaras med fällning. I och med att kraven har skärpts så blir det svårare och 
mindre effektivt att använda fällning som enda reningssteg.  
 
Att använda sig av ytterligare ett fällningssteg kommer med all sannolikhet att lösa 
utsläppsproblematiken för stunden men känns inte som en teknik för framtiden. Stora mängder 
slam kommer fortfarande genereras. Enligt uppgifter från Sakab kommer nya miljölagar angående 
deponering att påverka kostnadsbilden för fällningsslam avsevärt. Varken miljöchefen på Assa 
Industri eller Länsstyrelsen kunde emellertid bekräfta dessa uppgifter. Om kostnaden för deponi 
ökar så påverkar detta även kostnadsbilden för deponi från andra reningsmetoder tex. eluat från 
jonbytare och styr företagen mot att införa effektivare recirkulering av vatten och metaller.  

6.1 Rekommendationer och slutsats 
Miljöarbetet på ett företag bör ha både kortsiktiga och långsiktiga mål. Att investera pengar i 
teknik som har en begränsad utvecklingspotential leder till att företaget investerar fast sig. En klar 
strategi för vart företaget vill befinna sig om x antal år bör utarbetas. Sedan skall det löpande 
arbetet syfta till att nå dit. Det känns som om fällningstekniken har en låg utvecklingspotential 
och därför bör man inte investera fast sig i denna teknik. Teknikens förutsättningar för framtiden 
förbättras emellertid om återvinning av det metallhaltiga slammet kan åstadkommas istället för att 
det som idag deponeras.  
 
Processinterna åtgärder som syftar till att minska vattenförbrukningen och återvinna metallen i 
ren, outblandad form möjliggör en mer avancerad slutrening tack vare de lägre flödena. I och 
med att flödena minskar kan mindre reningsanläggningar användas och avancerad teknik blir 
därmed inte alltför dyr.  
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Totalavsaltning med hjälp av anjon- och katjonbytare i serie anser jag vara det både miljömässigt 
och ekonomiskt bästa alternativet. Om denna teknik används så blir vattenminskande åtgärder 
inte lika viktiga eftersom vattnet ständigt recirkuleras genom reningsverket och ett högt flöde 
därmed inte innebär en hög vattenkonsumtion. Därmed kan kostsamma vattenminskande 
åtgärder ute på linerna undvikas med den enda negativa följden att jonbytarna måste 
dimensioneras för ett större flöde. Regenerering och bytesintervallen för jonbytarmassan 
påverkas inte av det större flödet. Det som talar emot detta alternativ är den större mängden eluat 
som kommer produceras i och med att vattnet totalavsaltas. Alla joner som tillsätts i processen 
kommer därför att belasta jonbytaren. Även recirkulering av metallerna förstvåras eftersom 
eluatet kommer att innehålla en blandning av olika joner. 
 
Möjligheten att använda höga sköljflöden med avsaltat vatten ger bra förutsättningar för en 
störningsfri produktion. Tekniken är, trots att den inte är standardlösningen för vattenrening, 
beprövad och har visat sig fungera bra för till exempel Saab Aerospace. Utsläppsnivåerna 
kommer att vara betydligt under dagens gränsvärden och anläggningen kommer troligtvis att 
klara även framtida skärpta krav utan ytterligare investeringsbehov. Anläggningen kommer därför 
att ha en lång teknisk livslängd. Inköpskostnaden och installation för en seriekopplad anjon- och 
katjonbytare är relativt hög men beaktas produktens troliga tekniska livslängd så ger det en låg 
årskostnad.  
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7. Att utreda vidare 
Under detta kapitel kommer jag att redovisa sådant som jag anser borde undersökas noggrannare. 

7.1 Hur väl fungerar sandfiltret 
Sandfiltret antogs fungera och har därför inte undersökts. Efter noggrannare 
litteraturundersökningar så verkar det möjligt att filtret inte fungerar optimalt. Ganska stora 
mängder suspenderade ämnen läcker ut och med dessa kan tungmetaller följa med. Även vid 
relativt höga flöden av suspenderade ämnen bör halten, enligt tillverkaren, efter filtret inte 
överstiga 5 mg/l. Hos Assa Industri i Eskilstuna ligger halterna av suspenderade ämnen i 
genomsnitt runt 12 mg/l trots att ingående halter av suspenderade ämnen till sandfiltret troligtvis 
inte är speciellt höga efter lamellsedimentationsanläggningen. Detta tyder på att något kan vara 
fel. Förekommande fel är kanalbildning i sanden och för lågt tvättvattenuttag. För att kontrollera 
om kanalbildning uppstått bör mätstickor föras ner i sanden för att mäta hur fort sanden rör sig 
neråt i filtret. Mätstickorna bör placeras på 4 ställen längs periferin med ca 90o vinkel emellan,  se 
figur 21. 

 
Figur 21: Mätstickornas placering vid mätning av sandens sjunkhastighet. 
 
Sjunkhastigheten fås genom att sträckan divideras med tiden och denna hastighet bör vara mellan 
5-10 mm/min. En viss variation mellan mätpunkterna är normalt.  
Tvättvattenflödet mäts, hur detta görs står i manualen till filtret. Tvättvattenflödet bör vara 
mellan 1,5 och 2 gånger så stort som sandflödet. Sandflödet räknas ut genom att sandens area 
multipliceras med hur mycket sanden har sjunkit under en viss tid [21]. 
 
Sanden i ett sandfilter skall aldrig behöva bytas utan den behöver enbart fyllas på för att 
kompensera de förluster som finns.  

7.2 Kostnad för anjonbytare 
Dimensionering av och därmed kostnaden för en an- och katjonbytare i serie kunde inte göras på 
grund av att halten anjoner inte var känd. Kostnad för inköp av anjonbytarmassa kan vara ganska 
hög men torde inte påverka årskostnaden allt för mycket. Eventuell dimensionering av och 
därmed beräkning av kostnaden för anjon- och katjonbytardelen av jonbytaranläggningen kan 
överlåtas till det företag som valts för att utföra arbetet.  

7.3 Komplexbildare 
I vattnet som kommer till reningsanläggningen kan metallhalten och komplexbildarhalterna 
variera kraftigt beroende på vad som har skett i linerna i produktionen. Vilken sort och mängden 
komplexbildare som finns i vattnet kommer ha betydelse för fällningsresultatet. Den med 
säkerhet viktigaste komplexbildaren är cyanid som till mycket stor del oxideras till cyanat (CNO -). 
Om övriga komplexbildare som finns i inkommande vatten upplever jag att kunskapen är låg. 
Detta kan innebära att metaller komplexbinds och därför passerar genom reningsverket utan att 

= mätpunkter 
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fällas ut. Till att börja med kan en översyn av användandet av komplexbildare göras. På så sätt 
kan en grov uppfattning av komplexbildarproblemet fås. Om det visar sig att komplexbildare kan 
vara ett problem så bör användandet ses över och om möjligt skall byte till icke komplexbildande 
kemikalier ske. Om det är svårt att få ett grepp om komplexbildarutsläppen bara genom en 
genomgång av användandet så bör noggrannare mätningar göras för att fastställa 
koncentrationen.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1; Löslighetsdiagram för metallsulfider 
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Bilaga 1: Löslighetsdiagram för metallsulfid beroende av pH. 
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Bilaga 2: Löslighetsdiagram för metallhydroxid beroende av pH. 
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Bilaga 3: Översikt av ytbehandlingen vid Assa Industri AB i Eskilstuna 

Trumlinen  Stora 
Zinklinen 

Nya Zinklinen Dekorativa- 
linen 

Surt och 
alkaliskt 
vatten 

Kromatiskt 
vatten 

Cyanidiskt 
vatten 

 
 

Reningsverk 

H2O in 
Flöde [L/h]: 
 
 

H2O in 
Flöde [L/h]: 
 

H2O in 
Flöde [L/h]: 
 

H2O in 
Flöde [L/h]: 
 

H2O ut 
Flöde [L/h]: 
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