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Sammanfattning 
Projektet har undersökt möjligheten att med basisk lakning skilja ut fosfor från 
förbränt avloppsslam. Basisk lakning jämfört med sur lakning ger ett sämre 
fosforutbyte. Men basisk lakning löser samtidigt ut lägre mängder tungmetaller, vilket 
gör att metoden med basisk lakning kan vara mer lämpad om slutanvändningen 
återför den lakade produkten till naturen 

Genom att variera parametrarna tid, temperatur och koncentrationer av reagenser 
gavs resultat i form av de effektivaste förutsättningarna för ett högt fosforutbyte. 
Allmänt verkar högre temperaturer ge bättre resultat. Blandningsförhållandet mellan 
förbränt avloppsslam och basisk lakvätska ger högre procentuellt fosforutbyte vid 
lägre koncentrationer av avloppsslam. Dock kan högre koncentrationer av 
avloppsslam ändå vara att föredra om denna process ska genomföras i teknisk skala 
när stora mängder fosfor ska utskiljas på kort tid.  

Problem uppstod när produkten som skulle fälla ut fosfatkristaller istället bildade en 
okänd gel. Det gick att undvika gelbildningen genom att använda lägre 
koncentrationer av den basiska lakvätskan. Resultaten av denna studie antyder att 
gelen sannolikt är en silikatgel. En möjlighet att undvika gelfenomenet vid starkare 
koncentrationer av den basiska lakvätskan är sannolikt att använda förbränt 
avloppsslam med lägre koncentrationer av kisel.  

  



 
 

 
 

Abstract 
The project has examined the use of alkaline leaching to separate phosphorus from 
reduced waste sludge. Alkaline leaching compared to acid leaching has a poorer 
exchange of phosphorus. But alkaline leaching also solutes less amounts of heavy 
metals, which makes the method with alkaline leaching more suitable if the end-use 
returns the phosphorus to nature. 

By varying parameters such as time, temperature and concentrations of reagents, the 
experiments show how to achieve the most suitable conditions for phosphorus-
exchange. Generally it seems that higher temperatures give better results. The mix-
ratio of reduced waste sludge and leaching-liquid give higher phosphorus-exchange 
at smaller concentrations of reduced waste sludge. Higher concentrations of reduced 
waste sludge might be preferable when this chemical process is applied in a 
technical scale when more phosphorus is to be separated in shorter time. 

Problems appeared when the product, which should precipitate phosphate crystals, 
instead formed an unknown gel. It was possible to avoid the gel by using smaller 
concentrations of the leaching-liquid. The results of the experiments suggest that the 
gel is a silicate gel, and the problem might be avoided by using reduced waste 
sludge with less amount of silicon.  
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1. Introduktion 
Fosfor är en viktig resurs för moderna jordbruksmetoder. Resursen är begränsad 
samtidigt som det finns alltför mycket av den i de naturliga kretsloppen i form av 
övergödning. Fosfor ifrån jordbruket hamnar huvudsakligen i avloppsvattnet. Vid 
avloppsreningen övergår nästan all fosfor till en fast slamprodukt. Fosfor är dock en 
resurs som kan återanvändas i jordbruket och metoder för att utvinna den ur 
avloppsslammet behöver utvecklas (Naturvårdsverket, 2013). 

De olika sätten för att för att återvinna fosfor från slam är många och resultaten 
varierar. Ett vanligt problem vid användning av avloppsslam för gödsling av 
jordbruksmark är innehållet av oönskade metaller i slammet. Naturvårdsverket har 
föreslagit att gränsvärdena för tungmetaller på jordbruksmark bör bli lägre inom en 
snar framtid. Hårdare krav på vad som släpps ut på jordbruksmarken ställer högre 
krav på metoderna för återvinning av fosfor (Naturvårdsverket, 2013). 

Försök genomförda 2005 vid IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att det är möjligt att 
basiskt laka ut fosfor ur askan ifrån fosforhaltigt förbränt avloppsslam med lut. 
Försöken såg lovande ut, och visade att kristaller innehållande fosfor kunde erhållas 
genom en spontan utfällning. Det bildades dock vid några tillfällen en gel istället för 
kristaller, ett fenomen som inte kunde förklaras.  

Syftet med detta projekt är att studera och utveckla denna kemiska process för att 
utvinna fosfor ur förbränt avloppsslam. Genom laboratorieexperiment ska följande tre 
frågeställningar besvaras: 

1. Hur ser processens materialbalans ut och vad är sammansättningen hos de olika 
produkterna? 

2. Hur kan processen optimeras med hjälp av parametrarna temperatur, tid och 
blandningsförhållande lut-aska? 

3. Vad styr gelfenomenet vid kristallisationsfasen som uppmärksammades vid de 
tidigare försöken med experimentellt förbränt avloppsslam?  
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2. Terminologi 
Faktorförsök: En teknik för att optimera en design med avseende på en eller flera 
parametrar genom att variera ett antal faktorer.  

Fällning: Substans som faller ur en vätska när den inte är löslig.  

Lut: Ett allmänt namn på vattenlösningar av basiska kemikalier. I denna rapport 
avses en vattenlösning med natriumhydroxid, NaOH. 

Molaritet (M): Antal mol per liter, mol/dm3.  

Monoförbränt: Förbränt i en panna som endast förbränner ett sorts material. 

Mättnadsgräns: Mängden av en substans som en vätska kan lösa. Allt över 
mättnadsgränsen fälls ut.  

  



 
 

3 
 

3. Litteraturstudie 

3.1 Sveriges Miljömål 
Sveriges riksdag har beslutat om flera etappmål och miljökvalitetsmål som ska 
uppnås för att säkerställa en hållbar utveckling. Det finns sexton miljökvalitetsmål för 
att förtydliga och göra det möjligt att följa upp miljöarbetet. Flera av målen har en 
stark anknytning till samhällets användning av fosfor.  

Målet Ingen övergödning pekar ut fosfor från avloppsreningsverk som en viktig källa 
till övergödning i Sverige. Målet är att återföra så mycket som möjligt av fosforn 
tillbaka till åkermarken som konstgödsel och minimera övergödningen i Östersjön. 
Målet Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans pekar ut halterna av fosfor 
som ett problem. Många av Sveriges sjöar når inte god eller bättre status vid tester 
av fosforhalter och vår tillförsel av fosfor till haven har inte minskat på över fyrtio år. 
(Naturvårdsverket, 2014) 

3.2 Rening av avloppsvatten 
Vid rening av avloppsvatten i reningsverk produceras avloppsslam som en fast 
biprodukt. Slammet innehåller många ämnen som kan användas till att bygga upp 
mullhalten i marken om det används som gödsel, men det innehåller också oönskade 
ämnen som tungmetaller. År 2010 var produktionen av avloppsslam i reningsverken 
runt 203 500 ton torrsubstans, av vilket 2,85 % bestod av fosfor, alltså cirka 5 800 
ton. I Sverige får man med cirka 95 % av allt fosfor till slammet. (Naturvårdsverket, 
2013) 

Det finns ett antal användningsområden för avloppsslammet, där störst andel går till 
tillverkning av anläggningsjord och näst mest till spridning över jordbruksmark. Det är 
endast 25 % av avloppsslammet som utnyttjas för användning på åkermark, fastän 
84 % klarar det nuvarande lagkravet på gränsvärden. (Naturvårdsverket, 2013) 

3.3 Framtida gränsvärden 
I sin rapport från september 2013 har Naturvårdsverket föreslagit en enhetlig 
reglering för användandet av avloppsfraktioner. Som en del i det förslaget ingår en 
begränsning av innehållet av metaller i de avloppsfraktioner som får återföras till 
åkermark. Denna begränsning kvantifieras i rapporten genom ett förslag på 
gränsvärden för metaller i avloppsfraktioner. I Tabell 1 anges några av dessa 
gränsvärden. 
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Tabell 1. Naturvårdsverkets föreslagna upptrappning av maximala tillåtna mängder tungmetaller som 
återförs till åkermark (Naturvårdsverket, 2013). 

 2015 2023 2030 

 mg/kg torr massa mg/kg torr massa mg/kg torr massa 

Bly 35 30 25 

Kadmium 1 0,9 0,8 

Koppar 600 550 475 

Krom 60 45 35 

Nickel 40 35 30 

Zink 800 750 700 

 

Hur stor fraktion av slammet som i framtiden kan tillåtas återföras till åkermark, 
kommer till störst del bero av andelen tungmetaller. Naturvårdsverket tror att den 
mest begränsande faktorn i framtiden kommer vara kadmiuminnehållet. Målet med 
en minskning av tungmetaller i avloppsslammet är att undvika en långsiktig 
ackumulation i jorden som kan leda till farliga koncentrationer. (Naturvårdsverket, 
2013) 

3.4 Metoder för att återvinna fosfor 
Istället för att sprida slam direkt på jordbruksmarken kan det i framtiden eventuellt bli 
ekonomiskt lönsamt att utvinna fosfor ur slammet och bara sprida ut fosforn. Det 
finns idag flera metoder för att ta hand om fosfor från avloppsslam, problemet med 
dessa metoder är att de ofta är energi- och kemikaliekrävande. I Sverige existerar 
ingen av dessa metoder annat än i laboratorie- och pilotskala. Några av dessa 
metoder utgår ifrån förbränt avloppsslam och någon typ av efterbehandling. 
Nackdelen är att kväve och mullbildande organiska material försvinner vid 
förbränningen. Fördelen är att vissa organiska föroreningar försvinner, och att den 
procentuella fosforhalten blir högre. (Naturvårdsverket, 2013) 

En intressant metod för utvinning av fosfor ur avloppsslam är lakning av förbränt 
avloppsslam i form av aska. Metoden är dock inte tekniskt mogen, eftersom effektiva 
metoder för att separera fosforn ur den urlakade produkten och dess tungmetaller 
saknas. (Levlin et al. 2014) 

Man kan laka askan med antingen syror eller baser. Båda alternativen har för- och 
nackdelar. Tester har visat att med endast 0.1 Mol HCl/liter går det att lösa ut 100 % 
av all fosfor ur det askan. Med en bas krävdes det en tio gånger större koncentration, 
1 Mol NaOH/liter för att lösa ut endast 70 % av fosforn. (Stark, 2002) 
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Samma experiment visade att syra löste ut mer tungmetaller ur askan än vad bas 
gjorde. Detta innebär huvudsakligen tungmetaller som zink, bly, koppar och järn. 
Lakning med 0.1 M HCl medförde att 1 % av järnet i askan löstes, samtidigt som 1 M 
NaOH bara löste 0,04 % av järnet. En mycket starkare koncentration av bas (4,5 M) 
löste 90 % av fosforn, men samtidigt bara 0,2 % av järnet. Samma mönster följde 
även flera andra tungmetaller. (Stark, 2002) 

3.5 Tidigare försök med alkalisk lakning 
Test med basisk lakning av svenskt avloppsslam har utförts tidigare. Testen utfördes 
av IVL med aska som monoförbränts i Mora. Resultaten visade att behovet av 
lutkoncentrationen berodde på innehållet av aluminium i askan. Efter upprepade 
tester med variation av olika parametrar kunde försök med Mora-askan visa att med 
3 M NaOH, 170 g aska/liter lut, 80-85 °C och 3-4 timmar lakning så kunde man lösa 
cirka 75 % av fosforn i askan vilket innebar en fosforkoncentration om 9,35 gfosfor/liter 
lut. Av den lösta fosforn fälldes vid rumstemperatur cirka 85 % ut i form av 
fosfatkristaller. (Ek, 2014) 

Elementaranalysen som genomfördes på fällningen tydde på att fosfatkristallerna 
hade strukturen Na3PO4xNaOH (12-x)H20. Det vill säga att fällningen inte var en ren 
hydratiserad natriumfosfatfällning, utan att rester av natriumhydroxid fanns bundet till 
kristallerna. Man observerade också att vissa tester ledde till en spontan gelformation 
i hela bägaren som därmed hindrade kristallisation. Orsaken till gelbildningen och 
gelens sammansättning hann dock inte undersökas. En möjlighet som fördes upp var 
innehållet av aluminium. (Ek, 2014) 

3.6 Gelbildning vid lakning av flygaska 
Löslig kisel har visats kunna bidra till gelbildning när flygaska lakas vid höga pH-
värden nära 14 vid rumstemperatur. Forskarna Lee och Deventer (2002) publicerade 
en artikel där de drar slutsatsen att förekomsten av lösligt silikat sannolikt styr 
upplösningsegenskaper för flygaska och bildandet av geopolymer gel när flygaska 
utsätts för alkalisk lakning.  
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4. Metod 
För att besvara frågeställningarna har faktorförsök använts, där parametrarna tid, 
temperatur och blandningsförhållande aska-lut varierats i en kemisk process. 
Projektet har genomförts i samarbete med Mats Ek vid IVL Svenska Miljöinstitutet, för 
att efterlikna de experiment som genomfördes 2005 med aska från Mora. Samtliga 
experiment har genomförts vid IVL Svenska Miljöinstitutets laboratorier i Stockholm.  

4.1 Kemiska reaktioner och antaganden 
Enligt Stark (2005) förekommer huvudsakligen tre reaktioner vid basisk lakning av 
slammet. Dessa reaktioner äger rum i det första processteget, lakning, se Figur 2. De 
tre reaktionerna är listade överst i Tabell 2. Den belgiska askan som använts i 
processen innehåller även stora mängder kisel (se Tabell 3), vilket vid reaktion med 
natriumhydroxid kan bilda kiseltrioxid.  

Tabell 2. Reaktionsformler 

Komponent Reaktion     MNaOH/Mkomponent

FePO4 FePO4 + 3OH- → PO4
3- + Fe(OH)3 3 

Al(OH)3 Al(OH)3 + OH → Al(OH)4
-  1 

AlPO4 AlPO4 + 4OH- → Al(OH)4
- + PO4

3- 4 

SiO2 SiO2 + 2 OH- → SiO3
2- + H2O 2 

Sista kolumnen i tabellen anger antalet mol NaOH som reagerar per mol komponent. 

4.2 Reagenser 
Endast två reagenser har använts i processen, laklut och aska. Laklutet bestod av 
natriumhydroxid (NaOH) utblandat i destillerat vatten. Koncentrationen NaOH var 3 
mol/liter (M) och 1,5 mol/liter (M). Askan var monoförbränt avloppsslam från en 
belgisk förbränningsanläggning. 

Sammansättningen hos den belgiska askan skiljer sig från den askan som användes 
vid de tidigare Mora-experimenten. I Tabell 3 är de huvudsakliga beståndsdelarna 
presenterade som viktprocent för de olika askorna. Fullständiga analysresultat för 
Belgisk aska finns bifogade som Bilaga 1, Analys av aska.  
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Tabell 3. Huvudsakliga beståndsdelar i olika typer av aska 

 Mora-aska  
[vikt-% av aska] 

Belgisk aska  
[vikt-% av aska] 

Fosfor, P 7,4 4,1 

Järn, Fe 3,9 7,1 

Aluminium, Al 23,0 5,0 

Calcium, Ca 5,2 4,0 

Kisel, Si - 16,7 

 

Förutom de viktigaste beståndsdelarna listade i Tabell 3 innehåller askorna även en 
viss mängd av de metaller som Naturvårdsverket listar som farliga i Tabell 1, se 
Tabell 4. Askorna innehåller också en mängd syre, O, eftersom flera av 
beståndsdelarna förekommer som oxider. 

Tabell 4. Metaller i olika typer av aska 

 Mora-aska 
[mg/kg aska] 

Belgisk aska  
[mg/kg aska] 

Kadmium, Cd 1,3 3,3 

Krom, Cr 67 208 

Koppar, Cu 360 478 

Nickel, Ni 28 63 

Bly, Pb 13 227 

Zink, Zn 320 2443 

 

4.3 Processen 
Den kemiska process som studerades i experimenten består av processtegen 
lakning, sedimentation och avsvalning, illustrerat i Figur 2. 

 

Figur 2. Processens flödesschema 
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4.3.1 Lakning 
Vid det första processteget förvärmdes laklutet tills den nått måltemperaturen och 
därefter tillsattes askan. Förvärmningen och lakningen skedde i en glasbägare på en 
värmeplatta med magnetisk omrörning och integrerad temperaturreglering. 
Omrörningen skedde med 250 varv per minut. För att undvika kondensation 
placerades ett U-lock ovanpå glasbägaren, så att kondens samlades på lockets 
undersida och droppade tillbaka ner i reaktorn. Lakningen pågick sedan i fyra timmar 
med provtagning och fosforanalys av den homogena produkten. 

Vid olika tidsintervall togs ett prov från reaktorn med en spruta, se Figur 3. Den 
homogena produkten har sedan tillåtits sedimentera i ett mindre provrör i fem minuter 
innan ett prov har tagits från klarfasen med en pipett. Utrustningen för fosforanalys 
har ett mätområde på 2 till 20 mgfosfor/literH2O. Klarfasen har därför spätts ut med en 
faktor 1000 i avjoniserat vatten för att den förväntade fosforkoncentrationen ska 
hamna inom mätområdet. Den mätutrustning som till en början användes var en 
spektrofotometer av märket DR LANGE LASA®10. Fosforkoncentrationen som 
uppmättes med denna utrustning korrigerades senare med en faktor 1/0,72, se 
Tabell 5. Denna mätutrustning byttes senare ut mot en spektrofotometer av typen DR 
LANGE XION 500.  

4.3.2 Sedimentation 
Efter fyra timmar avbröts lakningen. Omrörningen stoppades och askresterna i den 
homogena satsen tilläts sedimentera i reaktorn på värmeplattan. Efter cirka 15 
minuters vila var askresterna sedimenterade och den tidigare homogena satsen hade 
skiktats till två faser av askrester och klarfas, se Figur 4. Efter sedimentationen togs 
klarfasen upp genom dekantering eller med en spruta och placerades i olika 
glasbägare.  

 

Figur 3. Provtagning av homogen produkt.             Figur 4. Sedimenterade askrester och klarfas. 
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4.3.3 Avsvalning 
De olika behållarna med klarfasen ägnades åt olika tester för att undersöka faktorer 
som eventuellt påverkar spontana reaktioner i form av kristallisation eller gelbildning. 
Olika behållare har fått svalna på olika sätt, med olika avsvalningshastigheter och 
måltemperaturer. Följande avsvalningsmetoder har undersökts: 

 Långsam och kontrollerad avsvalning på värmeplatta. 
 Snabb avsvalning i isbad. 
 Normal avsvalning i rumstemperatur. 

Tidpunkten för gelbildning eller kristallisation noterades i den mån det var möjligt. 

4.4 Metod för att undersöka produkter 

4.4.1 Askrester 
För att avgöra mängden av torra askrester efter lakning dekanterades 100 ml av 
askresterna efter sedimentation. Askresterna var fortfarande hydratiserade och 
bägare med askrester placerades i ett torkskåp för att torka 2 gånger 6 timmar vid 
105 °C. Genom att räkna ut andelen torra askrester av hydratiserade askrester 
kunde den totala mängden torra askrester från en lakning beräknas. 

4.4.2 Gel 
Gelen innehöll till stor del vätska. Satser med gel förvarades större plaströr som 
centrifugerades med 4000 rpm i tio minuter. Satsen delade sig i två faser, gel som 
samlats i botten och en restprodukt i form av vätska. Restprodukten blev undersökt 
med ännu en provtagning för att mäta fosforinnehåll.  

4.4.3 Kristaller 
I de satser som spontant har fällt ut kristaller har fosforkoncentration uppmätts efter 
utfällning. Genom att undersöka fosforkoncentrationens skillnad innan och efter 
utfällning gick det att räkna ut hur stor mängd kristaller som bildats.  

4.5 Korrigering av felaktiga mätinstrument 
Utrustningen som användes för att mäta resultaten för de första fem testerna visade 
ett felaktigt resultat. Skillnaden mellan gammal och ny utrustning jämfördes genom 
att utföra ett nytt prov som testades med båda mätinstrumenten. Den gamla 
utrustningen visade på ett resultat som bara var 72 % av ny utrustning. De gamla 
resultaten korrigerades därefter, se Tabell 5. 
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4.6 Beräkningar 
Fosforkoncentrationen i laklösningen, C, antas följa det logaritmiska sambandet 
C=k*ln(t) där k är en parameterberoende konstant och t tidpunkten i minuter efter 
lakningens början. Den sökta konstanten k som är unik för varje faktorförsök kan 
beräknas med hjälp av minstakvadratmetoden utifrån det överbestämda 
ekvationssystemet;  

[C1 C2 … Cn-1 Cn]=k*[ln(t1) ln(t2) … ln(tn-1) ln(tn)], 

där n är antalet provtagningar som görs under de fyra timmarna av lakning. 
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5. Resultat 

5.1 Variation av parametrar vid 3 M NaOH 

5.1.1 Temperatur och blandningsförhållande 
Tester med fyra timmars lakning i 3 M NaOH samt variation av temperaturer och 
blandningsförhållanden, gav resultat enligt Tabell 5. Tabellen visar hur 
koncentrationen och utbytet i gram av löst fosfor varierar med olika temperaturer och 
blandningsförhållanden. Fosforutbytet i procent innebär hur stor andel av den totala 
fosforn i askan som lösts i lutet. Den resterande mängden av fosfor finns alltså kvar i 
askan efter processen. 

Tabell 5. Fosforkoncentration och fosforutbyte uttryckt som funktion av laktemperatur och 
blandningsförhållande. x = fosforutbyte.  

 200 g aska/l lut 300 g aska/l lut 400 g aska/l lut 500 g aska/l lut 

 x g/l x g/l x g/l x g/l 

70 °C 47 % 3,90* - - - - - - 

80 °C 50 % 4,16* 53 % 6,55* 51 % 8,48 39 % 8,01 

85 °C 54 % 4,48 60 % 7,40 47 % 7,70* 60 % 12,4 

90 °C 58 % 4,80* 61 % 7,61 63 % 10,4 53 % 11,0 

*Resultat har blivit korrigerat med en faktor 0.72^-1 för att väga upp felaktiga mätinstrument. 

 

 

Figur 5. Optimum för fosforutbyte. 
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Figur 6. Optimum för fosforkoncentration. 

 

Figur 5 och 6 visar grafiskt resultaten för fosforutbyte och fosforkoncentration vid 
variation av parametrarna temperatur och blandningsförhållande. Resultaten blir 
bättre generellt vid högre temperaturer. Fosforutbytet i procent verkar överlag erhålla 
bättre resultat vid 300 gaska/liter lut. Men däremot ökar själva koncentrationerna vid 
500 gaska/liter lut.  

5.1.2 Tid 
Ett av de två test som påvisat högst fosforutbyte till lösningen har skett vid 
temperaturen 85 °C och blandningsförhållandet 300 gaska/liter lut. Studeras den 
processen noggrannare går de att urskilja utseendet på grafen för fosforutbytet som 
funktion av tiden, se Figur 7. 
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Figur 7. Fosforutbyte som funktion av lakningstid 

 

Den mängd fosfor som löses ut ur askan följer sambandet enligt ekvation 1, där C 
betecknar fosforkoncentration i g/l, t lakningstiden i minuter och konstanten k är en 
parameterberoende konstant. För parametrarna 85 °C och 300 gaska/liter beräknas 
konstanten k till1,4061 vilket innebär att fosforkoncentrationen i laklösningen kan 
uttryckas som en funktion av lakningstiden enligt ekvation 2. I Figur 7 visas det 
procentuella fosforutbytet som funktion av tiden. Cirklarna visar våra mätvärden och 
den heldragna linjen visar ekvation 2. 

C=k*ln(t)   (ekv 1)  

C=1,41*ln(t)   (ekv 2)  

5.2 Askrester 
Vid 85 °C och 300 gaska/liter återfanns cirka 200 ml hydratiserade askrester efter 
sedimentation. Efter torkning erhölls cirka 130 g torra askrester, jämfört med de 120 
g aska som tillsattes till processen vid start. Det fanns alltså en större massa aska 
kvar efter processen jämfört med vad som tillsattes.  
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5.3 Gelproblematiken 
Efter samtliga lakningar med 3 M NaOH så bildade den dekanterade klarfasen en gel 
vid avsvalning. Gelbildningen skedde mellan kylrumstemperatur om 4°C och cirka 50 
°C. Gelbildningen från påbörjad avsvalning skedde efter endast en halvtimme eller 
upp till ett par dygn. Ett exempel på gelen visas i Figur 8. 

 

Figur 8. Gelbildning av dekanterad klarfas. 

 

Empiriska tester utfördes för att påverka och/eller förhindra gelbildning i klarfasen.  

1. Genom utspädning med avjoniserat vatten minskades koncentrationerna av 
olika ämnen i lösningen. Vid fosforkoncentrationer under 3 g/liter skedde ingen 
gelbildning. 

2. En behållare med klarfas förslöts för att låta klarfasen svalna under anaeroba 
förhållanden. Ingen eller kraftigt försenad gelbildning skedde. 

3. Groddning med mindre NaHPO4-kristaller vid rumstemperatur provocerade 
gelbildningen att ske fortare. Vid flera försök bildades gel efter endast en 
minut.  
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Figur 9. De 12 olika proven från test med T = 85 °C och 300 gaska/liter, se figur 7. Rören är placerade i 

kronologisk ordning för provtagning från vänster till höger. 

 

Vid test med parametrarna 85 °C och 300 gaska/liter sparades provrören med 
proverna, se Figur 9. Efter tre dagar hade nio av tolv rör bildat gel. Tre provrör från 
olika tidsintervall hade inte bildat gel trots identiska förhållanden. Vad som styr 
gelbildningen verkar alltså slumpmässigt och visar på en osäkerhet i andra 
observationer.  

Flera gelsatser centrifugerades för att skilja vätskan från själva gelen. Test på fem 
olika gelvätskors fosforkoncentrationer visade att koncentrationen i genomsnitt sjunkit 
till 34 % av klarfasens innehåll direkt efter sedimentation. 

5.4 Kristallutfällningar med 1,5 M NaOH 
På grund av problematiken med gelbildning utfördes även test med fyra timmars 
lakning i 1,5 M NaOH, som visade sig vara obenägen att bilda gel. En spontan 
utfällning av fosfatkristaller skedde i de flesta fallen efter att klarfasen utan påverkan 
låtits stå en längre tidsperiod, se Figur 10. Tiden till utfällningen varierade och kunde 
vara från en dag upp till en vecka. 
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Figur 10. Fosfatkristaller avlägsnade från lösning. 

 

Tabell 7. Resultat av lakning med 1.5 M NaOH 

Prov Parametrar Före krist. [gfosfor/liter] Efter krist. [gfosfor/liter] 

1 80 °C, 300 gaska/liter 7,01 6,01 

2 85 °C, 300 gaska/liter 5,30 Ej kristallisation 

3 90 °C, 300 gaska/liter 6,14 Ej uppmätt fosforhalt 

4 90 °C, 400 gaska/liter 8,23 7,34 

5 90 °C, 500 gaska/liter 10,0 8,92 

 

Proverna som spontant fällt ut fosfatkristaller har fått en minskad fosforkoncentration i 
klarfasen om cirka 1 gfosfor/liter, se Tabell 7. Det tyder på att utfällningen består av de 
eftersökta fosfatkristallerna. Prov 3 visade ingen utfällning men fick inte heller stå en 
hel vecka, som krävts för vissa andra. Det är fortfarande potentiellt att ingen utfällning 
skulle skett ifall fosforkoncentrationen var under mättnadsgränsen.  

Tabell 8. Slutlig procentandel fosfor som fällts ut 

Aska Fosfor utlöst ur askan 
[%] 

Fosfor i fällning  
[%] 

Mora-aska (85 °C, 170 g/l, 3 M) 74 65 

Belgisk aska (90 °C, 500 g/l, 1,5 M) 48 5 
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Tabell 8 visar en jämförelse mellan Mora-askan och ett av resultaten med 
kristallutfällning från försök med den belgiska askan. Det är en stor skillnad mellan 
fosforutbytet för de olika askorna. Vid försök med den belgiska askan återfanns 
endast 5 % av fosforn i kristallerna.  

5.5 Produkternas massammansättning 
Två olika tester med olika lut-koncentrationer valdes ut och båda fick sin klarfas och 
restprodukt skickade till elementaranalys. De viktigaste beståndsdelarna går att se i 
Tabell 9, för fullständiga analysresultat, se Bilaga 4, Massammansättning. I tabellen 
framgår det tydligt att koncentrationerna för de flesta analyserade ämnen är högre i 
den klarfas som lakats med 3 M NaOH. Den lägre molariteten har gett 
koncentrationer som är ungefär hälften eller mindre, med undantag av aluminium och 
fosfor. Kiselinnehållet i klarfasen som lakats med 1,5 NaOH är fem gånger lägre än 
kiselinnehållet i klarfasen som lakats med 3 M NaOH. 

Tabell 9. 

 

Test 27, 3 M Test 24, 1,5 M 

Klarfas 
Andel av aska löst 

i klarfas [%] Klarfas 
Andel av aska löst 

i klarfas [%] 

P mg/l 1250 47 947 36 

Fe mg/l 0,906 <1 0,51 <1 

Al mg/l 57,1 2 41,1 1 

Ca mg/l 0,451 <1 0,357 <1 

Si mg/l 777 7 152 1 

Pb µg/l 1410 10 131 1 

Cd µg/l <3 <1 <1 <1 

Cu µg/l 1100 4 178 1 

Cr µg/l <20 <1 <10 <1 

Ni µg/l <30 1 <10 <1 

Zn µg/l 2930 2 895 1 

 

I Figur 11 visas processteget Avsvalning, det vill säga det tredje och sista 
processteget i den kemiska processen som finns illusterarad i processens 
flödesschema i Figur 2. För 200 ml dekanterad klarfas finns materialbalansen för de 
viktigaste komponenterna angiven i Tabell 10. 
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Figur 11. Processteget Avsvalning. 

 

Tabell 10. 

 

Som framgår av Tabell 10 så återfinns cirka 20 % av aluminiumet och cirka 30 % av 
kislet i gelen vid test 27 med 3 M NaOH. När det gäller test 24 med 1,5 NaOH 
återfinns också cirka 20 % av aluminiumet i kristallerna, men endast cirka 3 % av 
kislet. Det skiljer alltså en faktor 10 mellan kiselutbytet i kristallerna respektive i 
gelen. Aluminiumutbytet i avsvalningssteget skiljer sig däremot inte nämnvärt åt 
mellan tester med 3 respektive 1,5 M NaOH.  

 

 

Test 27, 3 M Test 24, 1,5 M 

Klarfas Restprodukt Gel Klarfas Restprodukt Kristall 

P [mg] 250 19,019 230,981 189,4 153,18 36,22 

Fe [mg] 0,1812 0,09975 0,08145 0,102 0,0378 0,0642 

Al [mg] 11,42 9,0706 2,3494 8,22 6,606 1,614 

Ca [mg] 0,0902 0,0266 0,0636 0,0714 0,036 0,0354 

Si [mg] 155,4 110,523 44,877 30,4 29,52 0,88 
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6. Diskussion 
Projektet skulle bygga vidare på resultaten från försöken med Mora-askan 
redovisade i kapitel 2.5 Tidigare försök med alkalisk lakning. Den beskrivna 
processen skulle förbättras och utvecklas. Askan från Belgien gav dock ett betydligt 
sämre resultat i form av lägre fosforutbyte, och processens klarfas efter 
sedimentation var mer benägen att ombildas till gel istället för att fälla ut 
fosfatkristaller. Eftersom gel är mer svårhanterlig i en teknisk process, har den 
tidigare beskrivna processen ännu inte kunnat förbättras. Åtminstone inte inom 
ramen för detta projekt.   

6.1 Askornas sammansättning 
Den belgiska askan visade sig ha en annorlunda sammansättning jämfört med askan 
från Mora som användes vid tidigare experiment. Resultaten från detta projekt har 
därför varit annorlunda.  

Den belgiska askan bestod av endast 4,1 % fosfor jämfört med Mora-askans 7,4 %. 
Det förklarar den stora skillnaden av den lägre fosforkoncentrationen, cirka 4 
gfosfor/liter, jämfört med Mora-försökens 9,35 gfosfor/liter vid liknande temperatur- och 
blandningsförhållanden. Däremot bör denna skillnad inte ha påverkat det 
procentuella fosforutbytet nämnvärt, då det anges som en procentandel av den 
tillgängliga fosforn i askan.  

Skillnaden i fosforutbyte kan eventuellt bero på de övriga ämnena i askans 
sammansättning. Det fanns stora skillnader för järn (3,9 vikt-% av den belgiska askan 
mot 7,1 % av Mora-askan) och aluminium (23,0 % mot 5,0 %). Experimenten med 
askan från Mora hade inga resultat på innehållet av kisel. Det är möjligt att Mora-
askan haft en ansenlig del kisel, men fortfarande mindre än den belgiska askan. 

Experimenten visade att askan från Belgien, trots nästan identiska parametrar i tid, 
temperatur och blandningsförhållande gav ett lägre fosforutbyte än Mora-askan. Den 
belgiska askan hade dock större andel viktprocent av ämnen som aluminium och 
kisel som använder NaOH vid reaktioner. Det sämre utbytet av fosfor kan alltså i en 
stor utsträckning påverkats av konkurrens med andra ämnen om tillgången av NaOH.  

6.2 Återföring till åkermark 
Klarfasens sammansättning efter sedimentation innehöll höga värden av, bly, koppar 
och zink, både efter lakning med 3 respektive 1,5 M NaOH. Innehållet av de tre 
metallerna översteg vida innehållet av kadmium, krom och nickel, som fortfarande är 
skadliga även i små mängder.  

När 1,5 M NaOH har använts och en kristallisation av fosfatkristaller uppstått stannar 
det mesta av tungmetallerna kvar i restprodukten vilket framgår av Tabell 10. 
Fosfatkristallerna är alltså förhållandevis fria från tungmetaller, och uppskattningsvis 
inom Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden. 
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6.3 Askrester 
En uppskattning av askrester efter lakning med 120 g aska visade att det fanns cirka 
132 gram kvar efter processen. Det är alltså mer aska kvar än vad som tillsattes. 
Metoden för att uppskatta mängden torra askrester innehöll möjliga felkällor och bör 
bara uppskattas i sin storleksordning.  

Möjligtvis kan olika parametrar vid lakningen påverka mängden askrester. Eftersom 
det saknas dokumentation kring huruvida askresterna studerades vid Mora-försöken 
finns det inga relevanta resultat att jämföra denna studie med när det gäller 
askresterna. Högre pH-halter och temperaturer kan påverka sammansättningen och 
innebära en större eller mindre mängd askrester.  

6.4 Temperatur, blandningsförhållande och tid 
Det högsta resultatet för fosforutbyte skedde vid 90 °C, 400 gaska/liter, med 63 % av 
askans fosfor löst i klarfasen. Genom att analysera alla resultat framgick det att högre 
temperaturer oftare gav ett bättre utbyte av fosfor. Det är fullt möjligt att ännu högre 
temperaturer än 90 °C skulle öka fosforutbytet, men det skulle antagligen medföra att 
mycket vatten skulle koka bort under lakningen.  

För vissa temperaturer sjönk fosforutbytet med högre blandningsförhållande lut-aska. 
Samtidigt erhölls en högre koncentration av fosfor med ökande 
blandningsförhållande. Man kan alltså välja mellan en hög effektivitet på utlöst fosfor 
per gram aska eller att maximera fosforutvinningen per liter lakvätska. 

Längre lakningstider innebar mer löst fosfor. Figur 7 visade att fosforutbytets 
förändringshastighet avtog med tiden enligt det logaritmiska sambandet beskrivet i 
Ekvation 2, och allt mindre fosfor löstes per tidsenhet efter längre tid. Det går alltså 
att låta lakningen pågå under en längre tid för att få ett bättre fosforutbyte. Hur länge 
man låter lakningen pågå är ett val som kan tas med utgång från tekniska och 
ekonomiska begränsningar. 

6.5 Molaritetens betydelse för gelfenomenet 
Resultaten visar att den förväntade spontana kristallisationen av 
Na(PO4)3xNaOH(12-x)H2O uteblev vid samtliga försök med 3 M NaOH lakvätska. 
Istället för den lättfiltrerade lösningen med kristaller som observerades vid de tidigare 
Mora-försöken så erhölls nu en gel enligt Figur 8. Detta gelfenomen var känt sedan 
de tidigare försöken som utfördes vid IVL, men eftersom de oftast lyckades 
kristallisera ut fosforn så undersöktes denna gelproblematik inte närmare. Detta 
gelfenomen uppstod vid samtliga faktorförsök med belgisk aska och 3 M NaOH. Vid 
senare försök med 1,5 M NaOH undveks gelproblematiken och gav även den 
eftersökta utfällningen av fosforkristaller. Ingen av testerna med den lägre molariteten 
medförde gelbildning.  
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Projektets utgångspunkt var resultat från tidigare försök med Mora-askan, som fann 
att 3 M NaOH var en potentiell optimal koncentration. Försöken hade få problem med 
gelbildning, till skillnad från denna studies försök med belgisk aska. Som tidigare är 
diskuterat beror skillnaden med högsta sannolikhet på askornas sammansättning, 
specifikt trodde man att det kunde vara aluminium. Resultaten av denna studie tyder 
däremot på att det snarare är kislet i askan som orsakar gelproblematiken, och att 
den observerade gelen är en silikatgel. Hypotesen om att gelproblematiken orsakas 
av kisel stöds av det faktum att klarfasen som lakats med 3 M NaOH innehöll fem 
gånger mer kisel än den klarfas som lakats med 1,5 M NaOH. Vidare så skiljde det 
en faktor tio mellan kiselinnehållet i gelen som bildades efter lakning med 3 M NaOH 
och kiselinnehållet i kristallerna som bildades efter lakning med 1,5 M NaOH.  

Försök med 1,5 M NaOH visade på resultat med lägre fosforkoncentration. Två tester 
med 1,5 M respektive 3 M NaOH och samma temperatur och blandningsförhållande 
gav en fosforkoncentration om 10,0 och 11,0 g/liter, alltså endast 1g/liter skillnad. 
Andra mer säkra elementaranalyser, redovisad i Tabell 9 visade också att den lägre 
molariteten fortfarande löste ut 76 % av vad den starkare molariteten gjorde vid 
samma parametrar.  

6.6 Mättnadsfaktor och kristallisation 
För att kristaller ska fällas ut spontant i lösningen krävs det att fosforkoncentrationen 
ligger över mättnadsgränsen. Fosfatkristaller kommer alltså fällas ut i fast form tills 
den lösta koncentrationen sjunkit till mättnadsgränsen. Koncentrationerna i alla 
lösningar som fällt ut kristaller sjönk med cirka 1 gfosfor/liter oavsett högre eller mindre 
koncentration. Detta var en företeelse som projektet inte hann utreda. 

Däremot fällde inte Test 2, vars koncentration var 5,30 gfosfor/liter (se Tabell 7), ut 
kristaller. Alltså är det rimligt att anta mättnadsgränsen ligger någonstans vid 5-6 
gfosfor/liter. Den resterande fosforn i lösningen efter att koncentrationen sjunkit under 
mättnadsgränsen går alltså inte att fälla ut. Om målet är att erhålla fosfatkristaller 
betyder det att man bör utforma processen så att man har en god marginal till 
mättnadsgränsen för att därmed maximera kristallandelen. Resultaten redovisade i 
Tabell 8 visade att den andelen av fosforn som faktiskt fällts ut endast var 5 % av allt 
som tillförts processen, att jämföra med Mora-försöken som lyckades fälla ut hela 65 
%.  Det är alltså rimligt att helst försöka uppnå högre koncentrationer av fosfor 
genom höga blandningsförhållanden av aska/lut. Att maximera andelen av utlöst 
fosfor ur askan till klarfast är inte intressant för processen.  

6.7 Felkällor 
De första provtagningarna av fosforkoncentrationer genomfördes med inexakta 
mätinstrument. För att undersöka felets storleksordning jämfördes en sats med både 
de inexakta instrumenten och med de nyare. De nya mer pålitliga instrumenten gav 
ett resultat som endast var 72 % av det ursprungliga resultatet. Därefter korrigerades 
resultaten från de ursprungliga testerna med en faktor 0,72 för att kompensera för 



 
 

22 
 

den inexakta utrustningen, och för att resultaten från de tidigare testerna skulle 
kunna jämföras med resultaten från de senare mätningarna.  

Provtagningar vid lakning varierade oftast på ett sådant sätt att det oftast var ett 
mätvärde under lakningen som inte passade in i det logaritmiska samband som 
beskrev processen. Dessa oväntade resultat erhölls såväl med den nya som med 
den gamla mätutrustningen. Detta tyder på att även med bra utrustning fanns det 
felmarginaler i metoden för att ta provet. I Bilaga 2 Primärdata redovisas samtliga 
värden där dessa oförväntade utstickande resultat står att finna.  

Det observerades också att andra, högre resultat av fosforkoncentrationer när proven 
svalnade längre tider. Det är alltså svårt att med säkerhet fastställa hur stor påverkan 
denna effekt hade på de uppmätta resultaten. Avvikelserna var cirka 1-2 gfosfor/liter. 

Gelbildningen var svår att observera då den reagerade vid väldigt slumpmässiga 
tillfällen eller inte alls, se Figur 9. Det innebär att många observationer av vad som 
orsakar gelbildning är svåra lita på eller dra slutsatser om.   
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7. Slutsatser 
Slutsatserna presenteras först som svar till frågeställningarna. Därefter diskuteras 
studiens betydelse, och dess begränsningar. Slutligen presenteras författarnas 
rekommendationer för hur denna studie kan användas som underlag för vidare 
utveckling av metoden för fosforåtervinning med alkalisk lakning av förbränt 
avloppsslam. 

7.1 Besvarande av frågeställningar 
1. Hur ser processens materialbalans ut och vad är sammansättningen hos de olika 
produkterna? 

Resultaten i denna studie visar på en tydlig skillnad i materialbalansen för de olika 
askorna. Som det står att läsa i Tabell 8 så kommer fosforutbytet inte i närheten av 
de tidigare utförda experimenten vid IVL. Det är möjligt att denna metod med basisk 
lakning av förbränt avloppsslam inte är effektiv för olika askor generellt, utan att den 
endast är tillämpbar för vissa typer av askor med specifika sammansättningar. 

2. Hur kan processen optimeras med hjälp av parametrarna temperatur, tid och 
blandningsförhållande lut-aska? 

Det finns olika svar beroende på vad som är intressant att optimera. Koncentrationen 
av fosfor i lakvätskan ökar med ökande temperatur och ökande 
blandningsförhållande aska/lut. När det gäller tidsaspekten så uttrycks 
fosforkoncentrationen i lakvätskan som en funktion av tiden enligt Ekvation 2, det vill 
säga ökande fosforkoncentration enligt ett logaritmiskt samband. Som Tabell 8 
visade är det antagligen viktigare att försöka uppnå höga koncentrationer av fosfor så 
att man kommer ovanför mättnadsgränsen och fäller ut kristaller.  

3. Vad styr gelfenomenet vid kristallisationsfasen som uppmärksammades vid de 
tidigare försöken med experimentellt förbränt avloppsslam? 

Den enda identifierade parametern som förhindrar gelbildning och samtidigt ger den 
eftersökta kristallisationen är molariteten i lakvätskan. Genom att laka askan i 1,5 M 
NaOH istället för 3 M NaOH erhålls en utfällning av fosfatkristaller ur klarfasen. 
Denna studie antyder att kiselinnehållet i askan orsakar gelbildningen. 

7.2 Studiens begränsningar 
Eftersom endast en typ av aska studerades i denna studie är det svårt att dra några 
generella slutsatser om möjligheterna att använda denna metod för fosforåtervinning 
från andra askor. Resultaten från de tidigare Mora-försöken kan varken verifieras 
eller förkastas med denna studie, eftersom den studerade askans sammansättning 
skiljer sig markant ifrån Mora-askan. 

Studien har ytterligare en begränsning när det gäller frågan om metodens 
användbarhet för den studerade askan. Faktorförsöken omfattade inte parametern 
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molaritet, något som senare visade sig ha betydelse för kristallisationen. Innan denna 
metod helt kan avfärdas som olämplig för den studerade askan behövs ytterligare 
faktorförsök där kristallisationen som en funktion av laklösningens molaritet 
analyseras. 

Flera av mätserierna genomfördes endast en gång, och flera av dem genomfördes 
med inexakt mätutrustning. Dessa praktiska begränsningar öppnar för möjligheten att 
det finns osäkerheter i resultaten. 

7.3 Betydelse av studien 
Projektet har en potential att i framtiden bli en användbar process när fokus ökar på 
återvinning av naturresurser och en minskad spridning av tungmetaller. Denna studie 
har inte haft möjlighet att samla nödvändigt underlag då skillnaderna mellan askor 
har visat sig ha en stor betydelse. Jämförelser med andra askor måste göras för att 
vidare utreda potentialen för denna metod av fosforåtervinning genom alkalisk 
lakning av förbränt avloppsslam.  

Resultaten har förvisso varit en besvikelse, men också ett viktigt steg framåt i 
utvecklingen av metoden. Problem och fördelar är nu tydligare och ger goda 
underlag för framtida studier för att utveckla processen.  

7.4 Rekommendationer för vidare studier 
Den spontana gelbildningen hindrade studien från att utforska vidare steg utförligare. 
Det är dessutom okänt vad som orsakar gelen, även om denna studie antyder att det 
kan vara kisel. Vidare studier borde alltså fokusera på gelproblematiken och stegen 
efter att klarfasen med fosforn har svalnat. 

Följande frågeställningar behöver besvaras innan denna metod för basisk 
fosforlakning kan skalas upp till en fullskalig teknisk process: 

 Hur påverkar olika askors sammansättning processens materialbalans? 

 Vilken koncentration NaOH är optimal för respektive aska? 

 Hur optimeras processen med avseende på tid, temperatur och 
blandningsförhållande för att maximera mängden utfällda fosfatkristaller? 

 Kan restprodukten, det överblivna laklutet, återanvändas? 

Fler askor med olika sammansättningar måste analyseras med denna metod för att 
kunna ta reda på för vika typer av askor som metoden med basisk fosforlakning är 
lämplig. 

Om gelbildningen går att undvika genom att sänka koncentrationen NaOH är det 
möjligt att även denna aska kan användas. 

I denna studie har fosforutbytet i själva lakningen varit i fokus, vilket gynnar lägre 
blandningsförhållanden. När kristallisationen är i centrum är det möjligt att högre 
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blandningsförhållanden är att föredra för att uppnå en fosforkoncentration i klarfasen 
som överstiger mättnadsgraden för lösningen.  

När utfällda kristaller har filtrerats bort är det eventuellt möjligt att använda laklutet till 
att laka ny aska. Om detta fungerar bör det även undersökas hur det laklut som blir 
kvar i askresterna kan återanvändas.   
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Bilaga 1, Analys av aska 
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Bilaga 2, Primärdata 

Lakning 

nummer  1  2 3 4 5 6  7 

                    

Datum  10‐Feb  11‐Feb 12‐Feb 13‐Feb 17‐Feb 18‐Feb  21‐Feb 

Ansvarig  Hampus  Joakim Joakim Hampus Joakim Hampus  Joakim 

Lut [ml]  400  400 400 400 400 400  400 

Molaritet [M]  3  3 3 3 3 3  3 

Aska [g/l]  200  300 200 300 200 200  400 

Aska [g]  80  120 80 120 80 80  160 

Temperatur [C]  70  80 85 90 80 90  85 

                

Fosfor‐                  
koncentration 
[g/l]                  

t=0,5 h  4,14  6,67 1,30 6,90 4,35 4,83  7,55 

t=1 h  4,64  6,6 4,97 7,20 4,50 5,62  8,68 

t=2 h  4,98  7,71 6,13 8,06 4,90 5,33  9,49 

t=3 h  4,92  8,10 6,12 9,16 5,62 6,03  10,4 

t=4 h  5,41  9,10 6,60     6,67  10,7 

                

Fosforutbyte [%]                  

t=0,5 h  36  38 28 40 37 42  33 

t=1 h  40  38 43 41 39 48  37 

t=2 h  43  44 53 46 42 46  41 

t=3 h  42  47 53 53 48 52  45 

t=4 h  47  52 57     57  46 

                    

Mätutrustning                       

DR LANGE  LASA 10  LASA 10  LASA 10  LASA 10  LASA 10  LASA 10  LASA 10 

                    

Gel/Kristall  Gel  Gel Gel Gel Gel Gel  Gel 
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Lakning 

nummer  8  9 10 11 12 13  14 

                    

Datum  25‐Feb  28‐Feb 03‐Mar 07‐Mar 10‐Mar 11‐Mar  12‐Mar 

Ansvarig  Joakim  Joakim Hampus Joakim Joakim Joakim  Hampus 

Lut [ml]  400  400 400 400 400 400  400 

Molaritet [M]  3  3 3 1,5 1,5 3  3 

Aska [g/l]  400  500 400 300 500 500  500 

Aska [g]  160  200 160 120 200 200  200 

Temperatur [C]  90  90 80 85 90 80  85 

                

Fosfor‐                  
koncentration 
[g/l]                  

t=0,5 h  8,75        7,23      

t=1 h  9,20        8,17      

t=2 h  9,50        8,15      

t=3 h     10,1     8,82      

t=4 h       8,48 7,20 10,0 8,01  12,4 

                

Fosforutbyte [%]                  

t=0,5 h  38        35      

t=1 h  40        40      

t=2 h  41        40      

t=3 h     49     43      

t=4 h       51   48 39  60 

                    

Mätutrustning                       

DR LANGE  LASA 10 
XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

                    

Gel/Kristall  Gel  Gel Gel Kristall Kristall Gel    
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Lakning 

nummer  15  16 22 23 24 25  26  27

                       

Datum  13‐Mar  21‐Mar 24‐Mar 25‐Mar 28‐Mar 01‐Apr  02‐Apr  04‐Apr

Ansvarig  Joakim  Joakim Joakim Joakim Joakim Joakim  Joakim  Joakim

Lut [ml]  400  400 400 400 400 400  400  400

Molaritet [M]  3  3 3 1,5 1,5 1,5  1,5  3

Aska [g/l]  500  300 400 300 400 300  500  400

Aska [g]  200  120 160 120 160 120  200  160

Temperatur [C]  90  90 90 85 90 90  90  90

                  

Fosfor‐                    
koncentration 
[g/l]                    

t=0,5 h                    

t=1 h                    

t=2 h                    

t=3 h                    

t=4 h  11,0  7,61 10,4 5,30 8,23 6,14  9,19  9,00

                  

Fosforutbyte [%]                    

t=0,5 h                    

t=1 h                    

t=2 h                    

t=3 h                    

t=4 h  53  61 63 43 50 50  45  55

                       

Mätutrustning                          

DR LANGE 
XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

XION 
500 

                       

Gel/Kristall        Gel Kristall Kristall Kristall  Kristall  Gel
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Bilaga 3, Massammansättning 


