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Sammanfattning  
 

Förbränning är ett effektivt och vanligt sätt att ta hand om avfall i Sverige och Europa. Vid 

förbränningen bildas två typer av askor, bottenaska och flygaska. Bottenaska är ofarlig för 

miljön och kan användas som konstruktionsmaterial på deponier medan flygaska klassas som 

farligt avfall och måste tas omhand.   

Flygaskan som följer med rökgaserna renas i elektrofilter och i våtkemiska gasreningsstegen, 

samlas till ett cementliknande material som kallas Bambergkakor som  kan läggas på deponi. 

Flygaskan innehåller värdefulla metaller som är kemiskt bundna vid andra ämnen. På Renova 

som är ett ledande företag inom avfallshantering och återvinning i Västsverige pågår försök 

för att laka ur metaller såsom zink och koppar ur flygaskan. Syftet med detta examensarbete 

är att undersöka hur blandningsförhållandena av survatten/vatten och survatten/sulfatvatten 

påverkar pH-värdet samt metallutvinningen med fokus på zink men även biprodukter såsom 

bly och koppar. Två olika flygaskor från 2012 och 2015 användes vid försöken.  

Resultaten från labbundersökningar visade att för aska 2015 är det bäst att använda L/S 6  för 

att nå önskat pH-värde medan det för aska 2012 endast behövdes 50ml survatten. Det visade 

sig också att ganska mycket sulfatvatten kunde tillsättas till blandningen av aska och survatten 

utan att pH-värdet ändrades avsevärt. Utbytet av zink var högt för både askorna. Tillsättning 

av sulfatvatten hade olika effekt på zinkutbytet. Utbytet för ena askan blev högre med tillsatt 

sulfatvatten men hade ingen effekt på den andra askan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract  

 
Incineration is an effective and common way to dispose waste in Sweden and Europe. During 

combustion two types of ashes are formed, bottom ash and fly ash. Bottom ash is non-toxic 

for the environment and can be used as construction material on deposit cites while fly ash is 

classified as hazardous waste and must be taken care of. The fly ash that comes with the 

combustion gas is cleaned in electrofilter and other purification steps, and gathered into a 

cement-like material called Bambergkaka which goes to landfills. The fly ash contains 

valuable metals which are chemically bounded to other substances. Renova is a leading 

company in waste management and recycling in western Sweden, and has ongoing researches 

to recover metals such as zinc and copper from fly ash by chemical leaching.  

The purpose of this study is to examine how the mixing ratio of acidic scrubber water/water 

and acidic scrubber water/sulfur scrubber water affects the pH and metal extraction with focus 

on zinc and by-products such as lead and copper. Two different fly ashes from 2012 and 2015 

were used in the tests. The results of the lab research show that the ash from 2015 requires 

L/S 6 to reach the desired pH while the ash from 2012 only requires 50ml acidic scrubber 

water. The results also show that quite a lot of sulfate scrubber water may be added to the 

mixture of ash and acidic scrubber water without changing the pH substantially. The yield of 

zinc was high for both ashes. Addition of sulfate scrubber had different effects on zinc yield 

for the two ashes. The zinc yield of one ash was higher by added sulfate scrubber but had no 

effect on the other. 

 

  



 

Inledning 
 

Att minska avfallsproduktion samt öka återanvändning och materialåtervinning är viktiga mål 

som Sverige och övriga Europa arbetar mot. Förbränning av avfall anses som ett effektivt sätt 

att behandla avfall som inte kan eller bör behandlas på annat sätt. Avfallsförbränning med 

effektiv energiåtervinning är en hygienisk och miljömässig bra metod som betraktas som 

återvinning enligt EU:s ramdirektiv. Vid förbränningen tas energiinnehållet i avfallet tillvara 

och omvandlas till värme och el samtidigt som avfallets vikt reduceras till ca en femtedel och 

farliga smittoämnen oskadliggörs. Avfallen som förbränns i Sverige består av ca 43 procent 

hushållsavfall och resten annat avfall från industrier och andra verksamheter.1  

 

Mängden producerat avfall har ökat med åren. År 2012 producerades 153 miljoner ton icke-

farligt avfall och 2,8 miljoner ton farligt avfall från både hushåll och företag. Andelen 

hushållsavfall motsvarade totalt 439 kilo per person och år, vilket ger en ökning med fyra 

procent jämfört med år 2010. Även mängden farligt avfall från hushåll har ökat med 12 %.2 

Sverige har dock kommit långt med att hantera sitt avfall då ca 97 procent av hushållsavfallet 

kunde återvinnas och endast 0,7 procent lämnades på deponi år 2012.3 Trots att mängden 

avfall ökat har utsläppen av dioxiner och metaller från avfallsförbränning minskat under åren. 

Detta beror på att kunskapen om avfallsförbränning har ökat och rökgasreningsutrustningar 

har förbättrats.4 Lagstiftningen som styr avfallshanteringen och som gäller för hela Europa har 

idag hårdare krav på rökgasreningen och mängden tillåten utsläpp, vilket har lett till snabbare 

utveckling av effektivare och mer avancerade reningsteknik.5 

Efter förbränningen kvarstår rester: slagg från pannan, så kallad bottenaska och aska från 

rökgasreningen, så kallad flygaska. Askans kemiska sammansättning kan variera stort mellan 

olika bränsleprover. Den varierar också beroende på vilken typ av panna bränslet eldats i.6 

Bottenaskan motsvarar 15-20 viktprocent av mängden avfall som förbränns och utgör ingen 

risk för miljön. Den består av icke brännbart material som hamnat i hushållsavfall, t.ex. 

konservburkar och glasflaskor. Efter att metaller sorteras och återvinns ur bottenaskan går 

resten av askan till lagring och siktning och därifrån får man slaggrus som används för 

konstruktionsändamål. Flygaskan följer med rökgaserna på grund av sin storlek och densitet. 

Flygaskan innehåller värdefulla metaller bland annat zink, men även andra tungmetaller som i 

höga halter är skadliga för miljön.5  

 

Kadmium, koppar och bly är exempel på tungmetaller som är giftiga för mikroorganismer, 

växter och djur. De utgör också hälsorisker för människan. Kadmium kan lagras i njurarna 

under en lång tid och njurfunktionen kan skadas.7 Bly kan bland annat ge skador på 

nervsystemet. Koppar är mycket giftig för mikroorganismer och har dålig påverkan på mark, 

sjöar och vattendrag.8 

__________________________ 
1 http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/energiaatervinning/ (2015-07-22) 
2 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/ (2015-07-06) 
3 http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Förbränning/E2013-08_ny.pdf (nov 2013) 
4 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Utslapp-fran-avfallsforbranning/ (2014-12-15) 
5 http://www.sopor.nu/En-sopas-vaeg/Soppaasen/Foerbraenning 
6 http://energiaskor.se/allmant_om_askanvandning.html (2012-03-12) 
7 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Kadmium/ (2015-05-25) 
8 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/ (2015-05-25) 

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/energiaatervinning/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/F%C3%B6rbr%C3%A4nning/E2013-08_ny.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Utslapp-fran-avfallsforbranning/
http://www.sopor.nu/En-sopas-vaeg/Soppaasen/Foerbraenning
http://energiaskor.se/allmant_om_askanvandning.html
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Kadmium/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/


 

Zink är den fjärde mest använda metallen globalt och har ett brett användningsområde. Till 

exempel används den vid tillverkning av batterier och mässing samt inom bygg-och 

fordonsindustrin och andra industrier som har höga krav på produkternas livslängd.9 Den 

globala användningen av zink har ökat det senaste århundradet. År 2014 var användningen 

13,65 miljoner ton. På grund av fortsatt ökad efterfråga på zink i industriländer, främst Kina 

skedde en ytterligare ökning med 2,9 procent under år 2015.10 Även metallpriserna har ökat 

och enligt den senaste prognosen i år (2016) har zinkpriset stigit med åtta procent.11 I takt 

med att efterfrågan på metaller ökar samt av ekonomiska och miljömässiga skäl är det 

fördelaktigt att utnyttja andra källor för metallutvinning och återvinning. Därför behövs en 

ökad utveckling av olika tekniker för att utvinna metaller ur flygaska. 

Flygaskan innehåller även lösliga metallföreningar, sulfater och för höga halter av lakbara 

klorider och dioxiner och klassas därför som farligt avfall. Den kan därför inte lämnas på 

deponi utan stabilisering. Stabilisering av flygaska görs genom tillsättning av en 

restsvavelsyra och gips bildas. Den största delen av all aska som bildas vid 

avfallsförbränningen används idag till att täcka igen gamla deponier. En stor del av flygaskan 

exporteras idag till andra länder. År 2012 exporterades 65 800 ton aska, i princip allt till 

Norge.12 I Norge används ask-gipsblandningen för att neutralisera avfallssyra från norsk 

industri i en process där betong framställs och sedan används för att fylla gamla kalkstensbrott 

på ön Langoya, där ingenting läcker ut. Men detta är inte hållbart i längden eftersom nästan 

alla deponier kommer att vara täckta inom några år. Metoden är också kostsams och 

metallerna kan inte heller utvinnas. Nya metoder behövs för att ta hand de 1,5 miljoner ton 

aska som produceras i Sverige varje år.13 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

9 http://www.boliden.com/sv/produkter/zink-1/anvandningsomraden-for-zink-/ 
10 http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/november/utvecklingen-pa-basmetaller-under-2014-och-2015/  
11 http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2016/mars/metallpriser-i-februari/ (2016-03-02) 
12 http://www.landetsfria.se/artikel/113899 (2014-04-02) 
13

 http://energiaskor.se/Deponier.html  
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http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2016/mars/metallpriser-i-februari/
http://www.landetsfria.se/artikel/113899
http://energiaskor.se/Deponier.html


Bakgrund och Syfte  

 
På Renova pågår ett pilotförsök för att utvinna zink från flygaska som kommer från 

avfallsförbränningen på Sävenäs, samtidigt utförs försök i laboratorium på Högskolan i Borås. 

Målet är att återvinna värdefulla metaller och göra askan mindre förorenad.  

Flygaskan som används vid studierna kommer från elektrofilter där 99 % av stoftpartiklarna i 

rökgaser fastnar. Idag går flygaskan vidare till de våta reningsstegen och därefter görs den till 

ett sementliknande material så kallade Bambergkakor  (uppkallade efter den stad i norra 

Bayern där metoden uppfanns). Dessa är kemiskt stabila, och ofarliga för miljön eftersom 

ämnen som finns i ”kakan” inte lakas ut lätt  och kan deponeras.20 Survatten och sulfatvatten 

kommer från de våta reningsstegen och det finns ett befintligt sätt att ta hand om dem idag. 

För att laka ur metaller från flygaskan används survatten (HCl 5 %).  

 

Tidigare studier har visat att bästa resultatet för urlakning av zink med hjälp av HCl nås med 

pH 3,5 under 20 minuter. Anledningen är att alkaliska föroreningar från flygaskan löser sig 

med ökad lakningstid. 

 

Försöken i detta experiment görs på två askor från tidsperioderna 2012 och 2015 samt 

survatten från 2013 och 2015. Även sulfatvatten (Na2SO4) från våtgasreningsstegen används i 

kombination med survatten för att undersöka effekten på metallutbytet.  Kompositionen och 

mängden metaller och andra ämnen i både flygaskorna samt survatten och sulfatvatten är 

känd från tidigare analyser. 

 

 

Syftet med examensarbetet: 

 Undersöka hur blandningsförhållandena av survatten/vatten och survatten/sulfatvatten 

påverkar pH-värdet och metallutvinningen med fokus på zink men även biprodukter 

som bly och koppar.  

 Analysera metallhalterna med hjälp av fotometer och mikrovågsplasma, MP, och 

kontrollera resultaten genom att jämföra de olika analysmetoderna.  

 Jämföra resultaten för de två olika askorna och se om de stämde med varandra 

 

 

 

_____________________________ 
20 http://www.renova.se/Global/Kundservice/savenas_2013/index.html#8 

 

  

http://www.renova.se/Global/Kundservice/savenas_2013/index.html#8


Utförande  

 
För att laka ur metaller från flygaskan användes survatten (HCl 5 %) från de våta 

reningsstegen som ingår i Renovas förbränningsprocess, där sura gaser, tungmetaller och 

andra stoft ”tvättas ur” rökgaserna. Tidigare studier har visat att bästa resultatet för urlakning 

av zink med hjälp av HCl nås bäst med pH 3,5 under 20 minuter. 

Försöken gjordes på två askor från tidsperioderna 2012 och 2015 samt survatten från 2013 

och 2015. Alla försök gjordes på 10g aska. Kompositionen och mängden metaller och andra 

ämnen i både flygaskorna samt survattnen var kända från tidigare analyser som skulle 

användas senare för att få fram utbytet.  

Tre olika försök med varierande blandningsförhållanden mellan vatten/survatten samt 

sulfatvatten/survatten gjorde på 10g aska för att uppnå pH 3,5. pH mättes med en pH-elektrod 

under omröring. Ett försök gjordes med bara survatten i olika mängder medan de andra två 

försöken gjordes med survatten med tillsats av olika mängder vatten respektive sulfatvatten. 

Vatten och sulfatvatten tillsattes till survattnet i olika ordning och vid olika tidpunkter. pH-

värdena noterades för varje minut under 20 minuter. 

De prov som nådde ett pH nära 3,5 filtrerades direkt och lakvätskan sparades i kylskåp för 

vidare analys. I slutet av filtreringen innan det blev sprickor i askan tillsattes till 10ml vatten 

för tvätt och filtreringen fortsatte tills askan blev helt torr (fuktig men droppfri). Lakvätskan 

mättes och vägdes och värdena användes senare för beräkningar av koncentrationer av olika 

ämnen. Askresterna torkades i ugn i ungefär 2 dygn  och 105C, vägdes och sparades för 

eventuella analyser i framtiden. 

För att kunna utföra analysen med spektrofotometer och MP gjordes utspädningar av 

lakvätskan för att få en koncentration av zink som skulle ligga på ungefär 2 mg/l.  Lakvätskor 

analyserades med MP och för att kunna jämföra och säkerställa värdena från MP skickades 4 

prov på labb och 6 prov analyserades med spektrofotometer.  

De värden som erhölls från de olika analyserna var koncentration av de olika ämnena i 

lakvätskan. Dessa koncentrationer användes för att räkna fram halten av ämnena i 10 g aska 

som sedan skulle jämföras med halten av ämnena i askan innan utlakningen vilket visade 

utbytet av ämnena ifråga. Vid beräkningar av koncentrationen från analysen togs hänsyn till 

utspädningarna som hade gjorts.  

 
 

 

 

 

 

  



Metod  

 
Spektrofotometer  

Spektrofotometer är ett optiskt instrument som används för att bestämma ett ämnes 

koncentration genom att mäta hur mycket ljus ett prov absorberar. Den mäter absorption av 

ljus av given våglängd i färgade lösningar. Varje ämne har ett eget absorptionsmaximum 

d.v.s. den våglängd vid vilken mest ljus absorberas. Denna våglängd används vid mätningen.  

Huvudkomponenterna i en spektrofotometer, se Figur 1, är en ljuskälla (glödlampa för synligt 

ljus, vätelampa för UV-ljus), en monokromator som isolerar ett våglängdsområde och en 

detektor som omvandlar strålningsenergi till en mätbar signal som kan läsas av.14 

 

 
Figur 1: Förenklad skiss över komponenterna i en spektrofotometer15 

 

 

I detta försök användes Digitalphotometer NANOCOLOR® 500 D som är en fullautomatisk 

spektrofotometer med inbyggd laserscanner, Figur 2. Den har 100 förprogrammerade prov 

och över 200 analysmetoder.16 

Koncentrationen av ämnet som skall analyseras i lösningen anpassas efter kraven som 

instrumentet har för ämnet ifråga. I detta fall skulle koncentrationen för zink i provet ligga 

mellan 0,1 och 4 mg/L. Färdiga reagenser användes som bildade ett blått färgämne 

tillsammans med zink i lösningen och gav ett prov med analyserbar halt zink.  

 

 

Figur 2: Digitalphotometer NANOCOLOR® 500 D  

_______________________________________ 

14 Fundamentals of Analytical Chemistry 7th edition / Skoog, West och Holler. 
15 http://jacobsschool.ucsd.edu/cosmos/2016/cluster5/Lego_Spectrophotometer.html 
16 

http://www.mn-

net.com/StartpageWaterAnalysisTesting/NANOCOLOR/Photometers/PhotometerNANOCOLOR500D/tabid/46

79/language/en-US/Default.aspx 

  

http://jacobsschool.ucsd.edu/cosmos/2016/cluster5/Lego_Spectrophotometer.html
http://www.mn-net.com/StartpageWaterAnalysisTesting/NANOCOLOR/Photometers/PhotometerNANOCOLOR500D/tabid/4679/language/en-US/Default.aspx
http://www.mn-net.com/StartpageWaterAnalysisTesting/NANOCOLOR/Photometers/PhotometerNANOCOLOR500D/tabid/4679/language/en-US/Default.aspx
http://www.mn-net.com/StartpageWaterAnalysisTesting/NANOCOLOR/Photometers/PhotometerNANOCOLOR500D/tabid/4679/language/en-US/Default.aspx


Mikrovågsplasma- Atom Emission Spektroskopi  

 

MP-AES är en teknik som används för att bestämma metallkoncentrationer. Jämfört med 

andra spektroskopinstrument har den flera fördelar.  Den har lägre driftkostnader eftersom 

den använder kväve som plasmagas istället för andra dyra gaser, som t.ex. argon, och 

eliminerar utsläpp av dikväveoxider. Den är också snabbare, lättare och säkrare att använda 

och kan köras obevakat över natten eftersom den inte använder brandfarliga gaser.16 

 

Provlösningar med metallföreningar pumpas in i spektrometern där de atomiseras i en 

högtemperatur plasma. Den extra termiska energin tas upp av metalljonerna vilket gör att de 

når ett exciterat tillstånd. Det exciterade tillståndet är inte stabilt och metalljonerna kommer 

därför att återgå till deras ursprungliga tillstånd och emittera strålning av en viss våglängd 

som är karakteristisk för motsvarande element.17 

Den emitterade strålningen av den önskade våglängden passerar genom en monokromator och 

intensiteten mäts sedan av en detektor. Intensiteten är proportionell mot 

metallkoncentrationen.18 se figur 3.    

 

 

Figur 3: Förenklad teckning  över MP-AES tekniken 

 

 
 
 
_______________________________ 

 
17 http://hpst.cz/sites/default/files/uploaded_files/mp-aes_predstaveni.pdf 
18 http://www.scantecnordic.se/produktområden/spektroskopi/mp-aes-30790620  (2013) 
19https://www.researchgate.net/publication/264430268_Application_of_Microwave_Plasma_Atomic_Emission_

Spectrometry_MP-

AES_for_environmental_monitoring_of_industrially_contaminated_sites_in_Hyderabad_City (2014-08-03) 

  

http://hpst.cz/sites/default/files/uploaded_files/mp-aes_predstaveni.pdf
http://www.scantecnordic.se/produktomr%C3%A5den/spektroskopi/mp-aes-30790620
https://www.researchgate.net/publication/264430268_Application_of_Microwave_Plasma_Atomic_Emission_Spectrometry_MP-AES_for_environmental_monitoring_of_industrially_contaminated_sites_in_Hyderabad_City
https://www.researchgate.net/publication/264430268_Application_of_Microwave_Plasma_Atomic_Emission_Spectrometry_MP-AES_for_environmental_monitoring_of_industrially_contaminated_sites_in_Hyderabad_City
https://www.researchgate.net/publication/264430268_Application_of_Microwave_Plasma_Atomic_Emission_Spectrometry_MP-AES_for_environmental_monitoring_of_industrially_contaminated_sites_in_Hyderabad_City


Resultat och diskussion  

 

I analyserna som följer nedan mättes pH efter att survattnet tillsatts till lakningen. I de fall 
där graferna inte börjar från noll har först vatten eller sulfatvatten tillsatts till askan under 
omblandning. Efter tex 10 min har survattnet tillsatts och pH-mätningen påbörjats. Maxtiden 
var bestämd till 20 min eftersom tidigare studier visat att zink började fälla ut i andra 
föreningar om tiden blev för lång. 
 
 

Analys med survatten 2015 

 
 
Figur 4: lakning av aska från 2012 och 2015 med survatten från 2015  

 

 

I testet var målet att komma så nära pH 3,5 som möjligt eftersom det visat sig i tidigare 

studier att detta var ett optimalt pH för zinkutlakning. En jämförelse gjordes mellan aska 2012 

och 2015 när samma survatten (2015) användes, Figur 4. För aska 2012 gav prov 1 med bara 

60ml survatten bäst resultat med ett pH-värde på 3,67, medan för aska 2015 blev resultatet 

bäst med prov 7 när 40 ml vatten tillsattes först och sedan 60ml survatten med 10 minuter 

mellanrum men resultatet låg inte så långt ifrån provet med bara 60ml survatten, se Figur 4, 

vilket antyder på att tillsättning av vatten inte är nödvändigt för aska 2015.  

De första försöken gjordes med survatten från 2015 för att få fram en blandning som hade ett 

pH som låg nära 3,5.  Men de prover som uppfyllde kraven kunde inte analyseras vidare för 

att få fram metallhalter eftersom processvattnet hade tagit slut.  
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Analys med survatten 2013, Aska 2012 

 
 
Figur 5: lakning av aska från 2012 med survatten från 2013  

 
 
Bästa resultatet gav provet med bara 50 ml survatten (pH: 3,472) och näst bäst resultat gav 

provet med 40ml tillsatt vatten till samma mängd survatten. Men med tanke på att mer vätska 

i processen kostar mer att hantera kan vatten lika gärna uteslutas.  
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Analys med aska 2012, Survatten 2013, Sulfatvatten 2013        

 

 
 
Figur 6: lakning av aska från 2012 med survatten från 2013 och sulfatvatten från 2013  
 

Fler försök gjordes med olika mängd survatten och sulfatvatten samt olika tider emellan. Det 

visade sig att 50ml survatten gav bäst resultat tillsammans med 30 ml sulfatvatten som gav 

pH 3,502, men även proven med 20ml och 40ml sulfatvatten låg väldigt nära intill, alltså går 

det att tillsätta ganska mycket sulfatvatten utan att pH-värdet ändras vesentligt.  

Figur 5 och 6 visar  att tillsättning av sulfatvatten och 50 ml survatten till aska 2012 inte 

ändrar pH-värdet betydligt mycket jämfört med när bara 50 ml survatten tillsattes till samma 

aska. Askan från 2012 innehöll klumpar som gav svårigheter vid mätning av askan och 

omrörning och kan även ha påverkat resultatet. Det tog också längre tid att filtrera 

laklösningen från askan jämfört med askan från 2015. 
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Analys med aska 2015, Survatten 2013 

 

 
 
Figur 7: lakning  av aska från 2015  med survatten från 2013 

 

I analysen med aska 2015 och survatten 2013 gav bara 60 ml survatten bäst resultat (pH 

3,524). Tillsatt vatten i olika mängder försämrade resultaten. En jämförelse mellan  aska 2015 

och aska 2012 visar på att mer survatten krävs för aska 2015 för att nå optimalt pH.  
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Analys av aska 2015, Survatten 2013, sulfatvatten 2013 

 
 

 
 
Figur 8: lakning av aska från 2015 med survatten från 2013 och sulfatvatten 2013 

 

 

Det pH som låg närmast 3,5 var provet med blandningen 30 ml sulfatvatten och 60ml 

survatten (pH: 3,57) , se Figur 8, vilket inte skiljer så mycket från provet med bara 60 ml 

survatten, se Figur 7.  

Figur 7 och 8 visar  att tillsättning av sulfatvatten och 60 ml survatten till aska 2015 inte 

ändrar pH-värdet betydligt mycket jämfört med när bara 60 ml survatten tillsattes till samma 

aska. Efter alla försök med vatten och survatten kan man dra slutsatsen att tillsättning av 

vatten efter survatten alltid ger sämre resultat, alltså är det bättre att tillsätta survatten sist. 

Med totala reaktionstiden 20 minuter erhålls önskat pH-värde när survatten tillsätts 10 

minuter efter vatten.   
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För aska 2015 gäller det att använda 60ml survatten för att nå önskat pH (3,5) medan för aska 

2012 behövs 50ml survatten. Anledningen kan vara att aska 2015 innehåller mer natriumoxid 

som är basisk och mindre fosforoxid som är sur, därför behöver den mer survatten för att nå 

önskat pH., se Bilaga 6 och 7. Mängden sulfatvatten som tillsätts tillsamman med rätt mängd 

survatten till respektive aska är ungefär 20-30 ml. Med totala reaktionstiden 20 minuter 

erhålls önskat pH-värde när survatten tillsätts 10 minuter efter sulfatvatten. När blandningen 

av survatten och sulfatvatten tillsätts samtidigt försämras resultatet avsevärt. 

Tillsättning av rent vatten gav ingen positiv skillnad och kan därför uteslutas. 

 
 

Val av prov till analys 
Från varje försök valdes de pH-värdena som låg närmast 3,5 och analyserades för att få fram 

halten av de olika ämnena i lakvätskorna, se Figur 9 och 10. 

 

 
Figur 9: Prov med optimalt pH-värde med aska 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Prov med optimalt pH-värde med aska 2015 
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Utbyte av zink med olika analysmetoder 

 
För att säkerställa resultaten jämfördes tre analyser utförda med olika metoder, ICP på ett 

ackrediterat laboratorium samt Mikrovågsplasma, MP-AES, och Spektrofotometer, SF, Figur 

11 visar zinkutbytet för alla prov som analyserades med hjälp av de olika metoderna. 

 

 

 
 
Figur 11: Jämförelse av Zn-utbyte i % av totalt Zn-innehåll analyserat med hjälp av ICP-AES 

(Ackrediterat labb), MP-AES och spektrofotometer. 

 

 
Värden för koncentrationer av zink från de olika analysmetoderna jämfördes.  

För prov 1-4 användes tre olika analysmetoder och för prov 5, 7 och 9 användes två 

analysmetoder för att bestämma zinkhalten. Värdena för zinkhalten från de olika 

analysmetoderna jämfördes för varje prov och det visade sig att felmarginalen låg inom 10-15 

procent, vilket är godtagbart. Därför användes värdena från MP för att göra en jämförelse 

mellan alla proven. 

 

Vid analys med MP och spektrofotometer blev det för höga koncentrationer på några av 

proverna och instrumenten klarade inte av att ge rätt mätvärden, trots att de späddes ut enligt 

beräkningar för att få rätt koncentration. Därför gjordes ytterligare utspädningar för att få 

korrekta värden. 
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Jämförelse mellan aska 2012 och aska 2015 
 

 
 

Figur 11: Analys av zinkutbyte av aska 2012 och aska 2015 
 

 

Bästa resultatet för aska 2012 gav kombinationen 20 ml sulfatvatten och 50 ml survatten med 

ett högt zinkutbyte på 82,5 % och lägre utbyte av både koppar och bly jämfört med de andra 

proven med samma aska, Figur 13. 

Zinkutbytet för aska 2012 blev högre med 20 ml tillsatt sulfatvatten än med bara survatten, 

men när mängden sulfatvatten ökades, minskade istället zinkutbytet. Alltså tillsatt av högre 

mängder sulfatvatten ändrade inte pH-värdet avsevärt men utbytet minskade med ökat 

sulfatvatten. 

 

 

 

 
Figur 12: Analys av zinkutbyte för aska 2015  
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Zinkutbytet för aska 2015, Figur 12, minskade när 20 ml svavel tillsattes till 50 ml survatten 

jämfört med prov som gjordes med bara 50 ml survatten. Zinkutbytet för provet med 60ml 

survatten ändrades nästan inte alls med tillsatt sulfatvatten jämfört med prov som gjordes på 

bara 60ml survatten. 

 

För aska 2015 gäller det att 50ml survatten ger bäst resultat utan tillsatt svavel, för om 

sulfatvatten ska användas måste mängden survatten ökas vilket inte är fördelaktigt varken 

miljömässigt eller ekonomiskt. Försöket gav ett zinkutbyte på 91,3 % och lägst kopparutbyte 

samt ett lågt utbyte av bly. 

 

Utbyte av övriga ämnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Zinkutbyte för aska 2012 och 2015 i förhållande till Koppar och Bly … 

 

 

I en jämförelse mellan de två askorna visade de både lågt utbyte av koppar och bly och ett 

högt utbyte av zink. Prov 7 gav högsta utbytet av zink samt lägsta utbytet av koppar och bly. 

Askan 2015 hade också ett lägre blyutbyte jämfört med askan 2012, vilket kan vara en fördel i 

vidare upparbetning av metallmixen. 

Förutom zink, koppar och bly gjordes även analyser på mängden kadmium i proverna men 

eftersom metoden inte hade verifierats blev värdena orimliga och blev därför uteslutna. 
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Metallhalterna  
 

 Survatten(mg) Sulfatvatten(mg) Zink 

(mg) 

Zink 

% 

Koppar 

(mg) 

Koppar 

% 

Bly 

(mg) 

Bly 

% 

Aska 

2015 

(Prov7) 

50 0 220 91,3 1,4 5,72 2 3,5 

Aska 

2012 

(Prov9) 

50 20 355 82,5 2,6 12,7 3,8 5,5 

 

Tabell.1: Innehållet av prov med bäst zinkutbyte 

 

Innehållet av de prov som gav högst zinkutbyte för de olika askorna presenteras i tabell.1. 

Aska 2015 hade högst zinkutbyte på 91,3 % vilket motsvarar 220 mg zink per prov., medan 

aska 2012 hade 82,5 % zinkutbyte som motsvarar 355 mg zink per prov. 

 

 

  



 

Diskussion 
Det finns redan en fungerande process på Renova för att ta hand om sulfatvatten och därför är 

det inga större problem att utesluta det från urlakningsprocessen om det visar sig att den inte 

har en positiv effekt på zinkutbytet. 

 

 

 

Slutsatser 
 

 Önskat pH-värde kan erhållas efter tillsats av sulfatvatten efter 10 min med totala 

reaktionstiden 20 min. Tillsättning av rent vatten ger ingen positiv skillnad och kan 

därför uteslutas. För aska 2015 behövdes L/S 6 för att nå önskat pH (3,5) medan för 

aska 2012 behövdes endast L/S 5. 

 Bästa zinkutbytet för aska 2012 gav kombinationen 20 ml sulfatvatten och 50 ml 

survatten med ett högt zinkutbyte på 82,5 % och lägre utbyte av både koppar och bly 

jämfört med de andra proven med samma aska. 

 Aska 2015 gav det högsta zinkutbytet på 91,3% samt ett lågt koppar-och blyutbyte 

med L/S 5. 

 

 

 

Förslag  

 
Vår undersökning visade att aska från 2015 gav bäst zinkutbyte när bara survatten användes, 

medan aska 2012 gav högst utbyte när sulfatvatten tillsattes först och sedan survatten. Mer 

undersökningar behöver göras för att få reda på varför de olika askorna beter sig annorlunda 

vid tillsats av sulfatvatten för att veta om det är fördelaktigt eller ej att använda sulfatvatten 

vid utlakningen.  

Undersökningar kan också göras för att jämföra om det blir billigare att använda lakningen, 

där survatten och sulfatvatten kombineras, som ett alternativt sätt att ta hand om sulfatvatten 

jämfört med den nuvarande metoden som används på Renova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilagor 

 
Bilaga 1.  
 

Zn Konc. P1 P2 P3 P4 P5 P6 

MP 0,68 0,76 1,235 0,92 0,91 0,92 

SF 0,74 0,82 1,24 0,94 1,06 1,45 

Tabell 2. Zinkkoncentrationer från MP och Spektrofotometer 
 

 
 
 
 

 

 

  



Bilaga 2: Beräkningar 

 
1. Halten av ämnet A i blandningen av aska och survatten 

mA = C1*m1 + C2*m2  

 

Halten av ämnet A i blandningen av aska, survatten och sulfatvatten  

mA = C1*m1 + C2*m2 + C3*m3 

 

C1: Koncentration av ämnet i askan (mg/L) 

m1: Askans massa (0,01 kg) 

C2: Koncentration av ämnet i survatten (mg/L) 

m2: Volym av survatten (L) 

 

2. Utspädningar av lakvätskan inför analys med MP och spektrofotometer  

Krav: koncentrationen av ämnet A i lakvätska ≈ 2 mg/L. 

 

C1*V1 = C2*V2 → som ger V2   

 

C2 = 70 % av ämnets massa i 10 g aska ÷ volym av blandningen   

C1= 2 mg/L  

V1= Volym MilliQ-vatten 
V2 = volym av lakvätskan  

 

3. Koncentrationen av ämnet A efter utspädningen för analys med MP och 

spektrofotometer (C2).  

 

C1*V1 = C2*V2 → som ger C2  

 

C1= koncentrationen av ämnet från MP/spektrofotometer (mg/L) 

V1= volym MilliQ-vatten 
V2 = volym av lakvätskan  

 

4. Massan av ämnet A efter filtreringen. 

 mA= C2*V3   

 

V3: Volymen av lakvätskan efter filtreringen (L) 

C2: Koncentrationen av ämnet A efter utspädning av lakvätskan (mg/L) 

 

5. Utbytet i procent  

Utbytet = mA ÷ mB  

 

mA= Massan av ämnet A efter filtreringen. 

mB = Massan av ämnet A i 10 g aska. 

 

 

 

 

  



Bilaga 3: Analys av sulfatvatten 
 

 
 

 



 
 

  



Bilaga 4: Analys av survatten 2015 
 

 
 

 



 
 

  



Bilaga 5: Analys av survatten 2013 
 

 

 

 



Bilaga 6: Analys av aska 2015 
 

 

 
 



 
 

  



Bilaga 7: Analys av aska 2012 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



Bilaga 8: Analys av prov med aska 2012 och 50ml survatten 2012 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



Bilaga 9: Analys av prov med aska 2015 och 60ml survatten 2012 
 

 

 



 
 

 

 

 



Bilaga 9: Analys av prov med aska 2015, 60ml survatten 2012 och 30ml 

sulfatvatten. 
 

 



 
 

 

 

 



Bilaga 10: Analys av prov med aska 2012, 50ml survatten 2012 och 30ml 

sulfatvatten. 
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