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Sammanfattning 
Projektets syfte var att utveckla en hydrometallurgisk metod för selektivt utvinna av tenn från 

lakresterna efter koppar- och zinklakning med svavelsyra av en blandning med rökgasstoften K1 

(konverterhall), F1 (klinkerugn) och E-slam (e-kaldo). Lakningsmetoderna som undersöktes var 

svavelsyra- och oxalsyra- och sulfidlakning i alkalisk miljö. Metoderna för separation av tenn ur 

laklösning som testades var kemisk fällning och vätskeextraktion med extraktionsreagenset Aliquat 

336. 

Laborationsförsöken var uppdelade i 4 olika block, förstudie, screening och optimering av 

lakningsmetod, samt test av separationsmetod.  

I förstudien undersöktes svavelsyra-, oxalsyra- och sulfidlakning. Resultaten visade att ingen av 

metoderna gav en selektiv lakning av tenn. Sulfidlakningen exkluderades från vidare studier på grund 

av misstankar om högt utbyte av arsenik, men också för den osäkra arbetsmiljön och det komplicerade 

utförandet. 

I screeningen utvärderades svavelsyra- och oxalsyralakning. Resultaten visade att ett tennutbyte på 92 

% kunde erhållas från lakning med oxalsyra och att det maximala tennutbytet med svavelsyra var 74 

%. Andra fördelar med oxalsyralakning var den lägre upplösningen av bland annat koppar, zink och 

vismut. 

I optimeringen granskades parametrarna temperatur, torrsubstans, samt syrakoncentration, och deras 

inverkan på upplösningen av metaller under oxalsyralakning. Den optimala parameterinställningen för 

tennlakning är en syrakoncentration på 1,5 M, en temperatur på 65 °C och en torrsubstanshalt på 9 %, 

vilket resulterade i ett tennutbyte på 81 %. 

I separationsförsöken testades metoderna kemisk fällning och vätskeextraktion. Resultaten från 

kemisk fällning visade att metoden inte var selektiv för fällning av tenn och produkten innehöll 3 vikt-

% tenn, men med ett tennutbyte på 99 %. Resultaten från vätskeextraktion visade att metoden verkar 

vara selektiv för extraktion av tenn från en lösning med arsenik, men en högre koncentration av Aliquat 

336 i organfasen bör användas för att öka utbytet av tenn.  

  



 
 

 Abstract 
The purpose of the project was to develop a method for selective leaching of tin from leaching residues 

after leaching with sulfuric acid of the flue dusts K1 (copper converters), F1 (clinker furnace) and E-

slam (e-kaldo), by applying hydrometallurgical separation methods. The leaching methods that were 

investigated were sulfuric acid-, oxalic acid- and alkaline sulfide leaching. The methods for separation 

of tin from the leaching solution that were tested were chemical precipitation and solvent extraction 

by the extraction reagent Aliquat 336. 

The laboratory investigations were divided into 4 blocks, feasibility study, screening, optimization of 

leaching method and tests of separation methods. 

Sulfuric acid-, oxalic acid- and alkaline sulfide leaching, were investigated in the feasibility study. The 

results showed that none of the methods were selective for leaching of tin. Alkaline sulfide leaching 

was excluded from further investigations due to suspicions of high recovery of arsenic, an unsafe 

working environment and also the complicated performance.   

Sulfuric acid- and oxalic acid leaching were evaluated in the screening block. The results showed that 

a recovery of tin by 92 % was received by leaching with oxalic acid and that the maximum recovery of 

tin when using sulfuric acid was 74 %. Other benefits when using oxalic acid were the low dissolutions 

of copper, zinc and bismuth, among others.  

The parameters that were examined during the optimization were temperature, dry solid content and 

acid concentration, by looking at their impact on metal dissolution during oxalic acid leaching. The 

optimum parameter setting for tin leaching were found to be at an acid concentration of 1,5 M, a 

temperature of 65 °C and a dry solid content of 9 %, resulting in a tin recovery of 81 %.   

The separation methods used were chemical precipitation and solvent extraction. The result from the 

chemical precipitation showed that the method was not selective for precipitation of tin and that the 

product contained 3 weight-% tin, but the tin recovery was 99 %. The result from the solvent extraction 

showed that the method seemed to be selective for tin extraction from a leaching solution containing 

arsenic, but a higher concentration of Aliquat 336 in organic phase should be used for increasing the 

recovery of tin.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Boliden AB är ett metallproducerande företag vars värdekedja består av: prospektering, gruvor, 

smältverk och marknad (Boliden u.å.). Företaget bedriver verksamhet internationellt, men största 

delen av produktionen återfinns i Skellefteåfälten med flera gruvor och smältverket Rönnskär, 

Skelleftehamn. På Rönnskär produceras ett flertal olika metall- och svavelprodukter. De huvudsakliga 

metallprodukterna är: kopparkatoder, bly, zinkklinker, silver och guld. Metallerna utvinns genom 

pyrometallurgiska processer, där höga temperaturer utnyttjas för att separera metaller i ingående 

material. De högtemperaturprocesser som utnyttjar gasflöden genererar även ett utflöde av 

processgaser vilket även innehåller en del stoft, både från kondensering av volatila metaller och i form 

av medryckt material. Stoftet har ett högt metallinnehåll med en komplex sammansättning. I 

gasreningsanläggningen fångas stoftet upp och returneras till processen eller deponeras, vilket 

alternativ det blir avgörs av metallsammansättningen i stoftet och kapaciteten i produktionslinjen.   

Det deponerade stoftet består av en komplex sammansättning av olika metaller, där ibland 

tungmetaller. Beslutet att deponera stoftet kan vara grundat på att den komplexa sammansättningen 

är ohanterlig i processlinjen eller att en återcirkulering av materialet riskerar en ackumulation av 

föroreningar. En lösning kan vara att hantera materialet i en separat process för att utvinna de 

värdefulla metallerna i stoftet, som sedan kan returneras till processlinjen och på så vis även minska 

mängderna deponerat material. En annan metallurgisk metod än den redan nämnda pyrometallurgin 

är hydrometallurgin, vilken utnyttjar metallers och metallföreningars olika löslighet för separation av 

metaller i ingående material. (Forssberg u.å.)  

På Rönnskär pågår det i dagsläget ett pilotprojekt som under hösten 2016 kommer att driftsätta en 

pilotanläggning för att undersöka möjligheten för lakning av koppar och zink med svavelsyra ur 

rökgasstoft. Pilotprojektet har till syfte att skapa mellanprodukter ur fallande och deponerat 

rökgasstoft, för returnering till produktionen. Anledningen till att pilotprojektet är mycket aktuellt är 

att stora mängder deponerat rökgasstoft kommer att omplaceras från mellanlagringar till en 

långtidsförvaring inom en snar framtid. En anläggning för utvinning av värdefulla metaller ur stoften 

skulle resultera i en minskning av deponeringsmängderna.   

Rökgasstoftet som är planerat att behandlas i pilotanläggningen är en blandning av stoft från 

klinkerugnen (fumingverket), konverterhall och e-kaldon, samtliga från den egna produktionen på 

Rönnskär. Metallinnehållet i materialen varierar, beroende på halterna i materialet som vid tillfället 

hanteras i anläggningen. Efter lakning av koppar och zink, erhålls lakrester med höga halter av 

framförallt bly och materialet skulle i teorin kunna returnerats till blyverket på Rönnskär. Ett hinder för 

att returnera lakresterna till blyverket är de höga halterna av tenn.  En undersökning har därför gjorts 

för att undersöka möjligheten för utvinning av tenn genom tillämpning av hydrometallurgi, vilket skulle 

kunna resultera i en utökning av processen i pilotanläggningen.   

1.1.1 Tenn 
Tenn är en metall med en förekomst av 2,1 g/ton i jordskopan och det viktigaste mineralet för utvinning 

av tenn är kassiterit, SnO2. Mineralet innehåller endast några få viktprocent tenn, men är lönsam att 

bryta ner till en tennhalt på 0,01 %. Metalliskt tenn utvinns från oxidmalmer genom pyrometallurgisk 

reduktion med kol och vidare raffinering sker med hydrometallurgi genom elektrolys. Tennproduktion 

genom återvinning av skrot sker genom tillämpning av hydrometallurgi i olika former.  
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Tenn förekommer i två kristallina strukturer. Grått tenn (α-tenn) bildas under 13,2 °C och är en elektrisk 

halvledare. Vitt tenn (β-tenn) bildas över 13,2 °C och är en metallisk ledare. Vitt tenn är mjuk och lätt 

att bearbeta och forma. Ytan bildar ett oxidskikt vilket ger en resistens mot angrepp av luft och vatten.  

Tenn har en bredd av användningsområden på grund av den låga smältpunkten, god smidbarhet, 

relativt god korrosionsresistens, ringa giftighet och den goda förmågan att bilda legeringar. Exempel 

på användningsområden är: korrosionsskydd, belag i konservburkar och aerosolförbackningar, belag 

på koppar i elektriska kontakter, underlag för gjutning av glasmassa, samt tillverkning av brons. Tenn 

kan också legeras med kol och bildar då en tennorganisk förening som används inom 

polymerteknologin som stabilisator vid tillverkning av PVC. Föreningen används även som biocid inom 

jordbruket, för träkonservering och som skyddsimpregnering av papper, plast och textilier. (Holmquist 

u.å.) 

Prisfluktuationen för tenn mellan år 2007-2016 kan ses i Figur 1. De kan ses i diagrammet att priset 

varierat kraftigt och har pendlat mellan 10 000 - 33 000 US dollar/ton. Det låga priset under år 2009 

beror troligen på den globala ekonomiska lågkonjunkturen som inträffade samma år. I slutet av år 2010 

nås det högsta tennpriset, vilket kan antas bero på en ökad efterfrågan på tenn i samband med att den 

ekonomiska konjunkturen ökade. (Charlgren, 2015)  

 

Figur 1: Historisk prisgraf för tenn priset. (LME u.å.) 

Priset på tenn i jämförelse med andra basmetaller kan ses i Tabell 1, priserna är angivna för den 15 

mars 2016.  
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Tabell 1: De officiella metallpriserna den 15 mars 2016. (LME u.å.) 

1.1.2 Rökgasstoft 
I den här studien undersöks möjligheten att utvinna tenn ur en blandning av tre olika rökgasstoft som 

kommer från rökgasreningen i: e-kaldoverket, konverterhallen och klinkerugnen.  

E-slam: Stoftet från e-kaldougnen passerar med processgaserna genom en ångpanna för att energin i 

gaserna ska tas tillvara. Därefter passerar flödet genom en quencher, för snabb nerkylning med vatten, 

och sedan genom ett kyltorn.  Vattenflödet pumpas vidare till en förtjockare, samtidigt som lut tillsätts 

för att hålla nere halten av zink i vattenlösningen. Slammet från förtjockaren avvattnas i ett pressfilter 

innan materialet läggs på mellanlager. E-slammet innehåller både oxidiska och hydroxidiska 

metallföreningar. (Renström 2016) I säkerhetsdatabladet för stoftet karakteriseras stoftet som ett 

hydroxidslam, “Hydroxide sluge”, med sammansättningen: 10 % koppar, 10 % bly, 25 % zink, 5 % järn, 

3 % svavel och 5 % halogener. (Boliden, 2015) Enligt Rönnskärs driftdatabas visar analyserna av 

månadsproverna från perioden september 2015 till februari 2016, att slammet även innehåller ca 1,8 

% tenn.  

K1: Stoftet från konverterhallen kallas K1 och är ett vitt pulver med fin partikelstorlek. Stoftet är 

huvudsakligen ett sulfatiskt material, vilket beror på den höga svavelhalten i smältan. 

Sammansättningen av stoftet kan ses i Tabell 2 och är hämtad från säkerhetsbladet för gasreningsstoft 

K1/F1. Processgaserna från konvertrarna renas i processgassystemet, där gaserna blandas med luft 

och sedan passerar genom stoftfickor för uppsamling av större partiklar. Gasflödet fortsätter därefter 

till ångpannan för kylning, värmeåtervinning och stoftutfällning. Över ångpannan sänks 

gastemperaturen till 200 °C, innan stoftavskiljning sker i ett elfilter. Ytterligare kylning av 

processgaserna sker med vatten i en quencher och ett kyltorn. Det stoft som samlats upp i elfiltret, K1 

stoft, transporteras pneumatiskt till en stoftficka för vidare hantering. (New Boliden, 2009) 

F1: Stoftet från klinkerugnen betecknas F1, där F är en förkortning för fumingverket som klinkerugnen 

är en del av. Stoftet är gulaktigt i färgen och har en hög densitet, på grund av blyhalten på ca 43 %. 

Materialet är huvudsakligen oxidiskt och sammansättningen av stoftet kan ses i Tabell 2. Avdrivning av 

bland annat klor, fluor och bly, sker i en roterande ugn genom eldning av kol och olja.  

Processgasstoftet, F1, samlas upp i reningssystemet efter att ha passerat genom en gaskylare. (New 

Boliden, 2009) 



   4 
 

Tabell 2: Kemisk sammansättning av F1 och K1. (Boliden 2005) 

Grundämne F1, halt [vikt-%] K1, halt [vikt-%] 

Pb 43 28 

Zn 20 21 

Sn 2,9 1,7 

As 0,57 0,73 

Cu 0,50 1,6 

Cd 0,21 0,82 

Fe 0,11 0,47 

Ni 0,03 0,05 

Bi 0,05 0,73 

Sb 0,10 0,16 

S 3,2 11 

Cl 9,6 1,1 

F 0,06 0,06 

 

1.2 Syfte 
Projektet för examensarbetet har till syfte att utveckla en metod för selektiv separering av tenn från 

lakresterna efter koppar- och zinklakning med svavelsyra av en blandning med rökgasstoften K1, F1 

och E-slam. Metodutvecklingen baserar på tekniker för metallutvinning genom hydrometallurgi.  

Målet är att kunna utvinna tenn ur materialet samtidigt som det möjliggör recirkulering av de blyhaltiga 

lakresterna för blyproduktion. Ett sekundärt mål för projektet är att även avlägsna arsenik och koppar, 

för att ytterligare underlätta recirkuleringen.    
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2. Teori 

2.1 Raffinering av blysmälta  
Materialet som undersöks i denna studie innehåller cirka 50 % bly och är en lämplig råvara för 

blyframställning. Som nämnts i inledningen är ett hinder för användning av materialet för detta 

ändamål, den höga halten av tenn. I denna studie undersöks möjligheten att avlägsna tenn genom en 

förbehandlande hydrometallurgiskprocess. Det finns även pyrometallurgiska metoder för att avlägsna 

tenn ur smältan, som samtidigt även avlägsnar arsenik och antimon.    

Tenn, arsenik och antimon kan avlägsnas från blysmälta genom oxidering på två olika sätt. 

1. Med ”softening” processen, vars namn kommer från att elementet vanligtvis används som härdare 

av bly. Oxideringen sker succesivt av elementen vid en tempereratur mellan 700 och 900 °C och en 

slagg bildas som skummas av. Vid oxidering av arsenik sker följande reaktionsförlopp: 

2𝐴𝑠(𝑃𝑏) + 3 2⁄ 𝑂2(𝑔) → (𝐴𝑠2𝑂3)(𝑆𝑙𝑎𝑔)   (1) 

2. Med ”Harris process” genom stegvis injektion av oxidationsmedel, exempelvis natriumnitrat, i 

närvaron av natriumhydroxid, vilka bildar en fluxsmälta. Detta skapar en dross på ytan av blysmältan 

vid 400 °C. Fluxmedlen kommer att oxidera arsenik genom följande reaktionssteg (Vignes, 2011): 

4𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 6𝑁𝑎𝑂𝐻 + 5𝑃𝑏 → 5(𝑃𝑏𝑂3𝑁𝑎2) + 2𝑁2 + 3𝐻2𝑂  (2) 

5𝑃𝑏𝑂3𝑁𝑎2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 4As → 4(𝐴𝑠𝑂4𝑁𝑎3)(𝑠𝑙𝑎𝑔) + 5𝑃𝑏 + 𝐻2𝑂  (3) 

2.2 Hydrometallurgi  
Hydrometallurgi är en teknik för upplösning och extraktion av metaller ur vattenlösningar, i syfte att 

koncentrera eller framställa metallerna. Tekniken används bl.a. för att utvinna metaller ur malmer och 

för renframställning av metaller. Malmens kemiska och mineralogiska sammansättning avgör vilka 

metoder för upplösning och extraktion av en viss metall som används. 

Metoden för att lösa metaller benämns lakning och utnyttjar metallföreningars löslighet i sur eller 

basisk miljö. Exempel på lösningsmedel är saltsyra, svavelsyra, soda och ammoniak. Andra faktorer 

som också kan påverka upplösningen är temperatur, koncentration, halt torrsubstans, reaktionstid, 

tryck och närvaron av komplexbildande joner.   

Det finns ett flertal olika metoder för extraktion av metalljoner ur lösningar och några exempel är 

vätskeextraktion, jonbyte, adsorption, elektrolys och kemisk fällning.  

Vid jämförelse mellan pyro- och hydrometallurgi, har hydrometallurgi de fördelarna att tekniken oftast 

har låg energiförbrukning och genererar låga eller inga emissioner till atmosfären. (Forsberg u.å.) 

2.2.1 Lakning 
Lakning är en process där värdemineral i en malm eller koncentrat, löses upp i en vattenlösning av 

lakningsmedlet. Begreppet kan även inkludera hantering av sekundära råvaror så som skrot, 

biprodukter och avfall. I undantagsfall lakas material med det omvända syftet, att istället lösa upp 

föroreningar för att uppgradera koncentratet. (Jackson, 1986) 

Alla hydrometallurgiska reaktioner är heterogena, på grund av att de sker i gränsytan mellan olika 

faser. Som kan ses i Figur 2 så sker lakningsprocessen i flera steg: 

1. Diffusion av reaktant genom diffusionslagret 

2. Adsorption av reaktanter på det fasta materialet 
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3. Kemisk reaktion mellan reaktant och material 

4. Desorption av produkt från material 

5. Diffusion av lakprodukt genom diffusionslagret.  

 

Figur 2: Skiss av lakningsprocess. (Sandström, 2015) 

Det långsammaste steget i lakningsreaktionen kontrollerar hastigheten och beroende på vilken 

process som är den hastighetskontrollerande kan tre olika reaktionstyper erhållas: 

1. Reaktionskontrollerad lakning; den kemiska reaktionen på ytan är långsammare än diffusionen 

2. Diffusionskontrollerad lakning; den kemiska reaktionen i gränsytan är snabbare än diffusionen 

3. Intermediärtkontrollerad lakning; den kemiska reaktionen på ytan sker med ungefär samma 

hastighet som diffusionen.  

Faktorer som påverkar de hastighetskontrollerande reaktionerna, samt alla typer av reaktioner, är 

partikelstorlek, temperatur, omröringshastighet och reagenskoncentration. (Sandström, 2015) 

Upplösning av ett ämne kräver en energimässig drivkraft för att joner ska gå i lösning. Drivkraften 

skapas genom reaktion mellan jonen och lösningsmedlet. Reaktionsförloppet kallas generellt för 

solvatisering, men i fallet med vatten benämns det som hydratisering och kan ses i Figur 3.  

 

Figur 3: Hydratisering; koordinering av vattenmolekyler kring en metalljon. (Gunneriusson, 2013) 

Upplösning av fasta ämnen regleras av två villkor, vilka även reglerar alla andra typer av kemiska 

reaktioner. 

1. Termodynamik, reaktionen måste vara spontan. Rektionens spontanitet kan beräknas med hjälp av 

Gibbs fria energi, var H är entalpin och S är entropin av reaktionen. 

ΔG =  ΔH –  TΔS  (4) 
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2. Reaktionskinetik, reaktionen bör ske med en märkbar hastighet. Om reaktionen sker för långsamt 

kan en annan reaktion istället inträffa, vilket medför att reaktionen i praktiken inte sker, för att 

hastigheten är för låg.   

Upplösningsreaktionen sker då lösningsmedelsmedelmolekyler binder till joner genom solvatisering 

och transporterar ut jonerna i lösningen. Vatten är det vanligaste lösningsmedlet och används 

framförallt för upplösning av jonföreningar, det vill säga salter av olika slag. Förmågan att lösa ämnen 

kan förstärkas genom att till exempel tillsätta en syra till vattenfasen. Vanliga syror som används för 

lakning är saltsyra, svavelsyra, salpetersyra och svavelsyrlighet. Syran kan förstärka 

upplösningsförmågan på olika sätt, så som protolysreaktion, komplexbildning eller redoxreaktion. Om 

ett ämne inte kan lösas i en sur lösning så går den oftast att lösa i en basisk lösning, med exempelvis 

natriumhydroxid eller ammoniak. (Gunneriusson, 2013) 

2.2.2 Kemisk fällning 
Utfällning är bildandet av en fast produkt från en lösning, genom koncentrering eller tillsats av en 

reagens till lösningen. Processmetoden har en lång historia av användning i syfte att separera och 

återhämta metaller ur lösning. Kemisk fällning, exempel på hydroxidfällning:  

2𝑂𝐻−  +  𝑀𝑒2+  𝑀𝑒(𝑂𝐻)2 (5) 

Av kemiska fällningar är hydroxidfällningar vanligast och åstadkoms genom att öka pH i en lösning som 

innehåller metalljoner. En selektiv utfällning av olika metallhydroxider kan erhållas genom successiv 

ökning av pH-värdet. Andra typer av kemiska fällningar är karbonater och sulfider, som kan skapas 

genom tillsats av koldioxid eller natriumkarbonat, respektive natriumsulfid eller svavelväte. Det som 

avgör om fällning av en förening sker i en vattenlösning är löslighetsprodukten, Ks, för föreningen. KS 

är produkten av komponenternas jonaktivitet i en mättad lösning. (Jackson, 1986, Sandström 2015)  

2.2.3 Vätskeextraktion 
Vätskeextraktion är en separationsmetod som är uppdelad i de två olika stegen extraktion och 

strippning, se Figur 5. Metalljonerna transporteras först från en laklösning till en organfas genom 

komplexbildning med ett extraktionsreagens som är löst i organfasen.  Extraktionen sker genom 

skakning eller omrörning av faserna för att utöka kontaktytan och öka överföringshastigheten, vilket 

är möjligt då organfasen är hydrofob. I det andra steget transporteras metalljonerna från en organfas 

till en vattenfas genom strippning med en passande lösning. Från strippfasen kan sedan de extraherade 

metalljonerna fällas ut på lämpligt vis. 

 
Figur 5: Flödeschema och terminologin som vanligtvis används på en anläggning som utnyttjar vätskeextraktion för 

metallframställning. (Sandström 2015) 

Metoderna för extraktion är jämviktsprocesser som kan klassificeras på olika sätt, här används följande 

definitioner: 

 Katjonextraktion, då katjoner extraheras från laklösning 
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 Anjonextraktion, då anjoner extraheras från laklösning 

 Solvatiseringsextraktion, oladdade metallkomplex extraheras från laklösning. 

Olika organiska extraktionsreagens används för att möjliggöra önskad extraktionsmekanism. 

Huvudgrupperna av reagenser är oximer, estrar och aminer, vilka vanligtvis späds ut i ett organiskt 

lösningsmedel innan användning.   

Katjonextraktion har den generella formeln  

Me2+(aq)  +  2RH(o)  ↔  𝑀𝑒𝑅2(o)  +  2𝐻+(aq)  (6) 

och är en metod som är starkt beroende av pH-värdet I lösningen. Vid extraktion gynnas reaktionen av 

högt pH, medan reaktionen för strippning gynnas av relativt lågt pH. Extraktionsreagens som används 

är olika typer av kelatbildande medel, som generellt är olösliga i vattenfaser men lättlösliga i icke-

polära lösningar.  

Anjonextraktion är en metod för utbyte av negativt laddade metalljonkomplex, mot aminer bundna till 

långa alkylkedjor. Ett exempel på när en tertiär amin används för extraktion av en metalljon i 

kloridmiljö är: 

2𝑅3𝑁𝐻+𝐶𝑙−(o) + 𝑀𝑒𝐶𝑙4
2−(aq) ↔ (𝑅3𝑁𝐻+)2𝑀𝑒𝐶𝑙4

2−(o) + 2𝐶𝑙−(aq) (7) 

Innan reaktionen kan ske måste aminen omvandlas till ett aminsalt, vilket görs med en lämplig syra, 

vanligtvis saltsyra:  

𝑅3𝑁 + 𝐻𝐶𝑙 ↔  𝑅3𝑁𝐻+𝐶𝑙− (8) 

Extraktionsreaktionen är inte beroende av pH för bildandet av den negativt laddade metallkomplexet 

utan av koncentrationen av anjoner. Strippningen kan göras med vatten eller med en bas, vilket 

avprotonerar aminen.  

Solvatiseringsextraktion innebär extraktion av oladdade metalljonkomplex, med organiska föreningar. 

Exempel på extraktionsreagens är estrar, etrar och ketoner. Metoden påminner om anjonextraktion 

och reaktionen kräver även i detta fall en hög koncentration av anjoner för att erhålla önskade 

metalljonkomplex. Strippningen av organfasen kan göras med vatten eller med en bas.  

Vilken metod som tillämpas för extraktion beror på vilket extraktionsreagens som används, den 

extraherade metalljonens egenskaper och den kemiska miljön i lösningen. (Jackson, 1986, Sandström 

2015) 

2.3 X-Ray Powder Diffraction (XRD) 
XRD (X-ray Powder Diffraction) är en snabb analysteknik, som främst används för identifiering av faser 

i kristallina material. För analys bör materialet vara fint malt, homogeniserat och den kemiska 

sammansättningen bör vara känd. För ett material med blandad sammansättning är detektionsgränsen 

ca 2 % av provet. Analysinstrumentet består av tre olika delar, en röntgentub, en provhållare och en 

röntgendetektor. Från röntgentuben skjuts elektroner mot provet som är fixerat i provhållaren. Då 

elektronerna har tillräckligt med energi för att rubba elektroner i de inre skalen hos materialet 

produceras karakteristisk spektra. Röntgendetektorn tar emot och registrerar intensiteten av den 

reflekterade röntgenstrålen. Signalen som fångas upp av detektorn processas och konverteras till 

antalet uppmätta counts per sekund och presenteras som ett diffraktogram. Röntgentuben och 

röntgendetektorn rör sig i en vinkel av 2θ och analyserar provet från ~5° till 70°. (Dutrow och Clark, 

u.å.)  
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3. Litteraturstudie 

3.1 Lakning 
En litteraturstudie gjordes för att granska vad som har gjorts tidigare inom området för tennlakning. 

Studien avgränsades till att söka efter källor där ett material har använts, som liknar det material som 

används i projektet, vilket är ett tenninnehållande stoftmaterial, med höga halter av bly och arsenik. 

Halten av bly i materialet som har används i projektet, var 45 % och därför fanns ett fokus att hitta en 

selektiv lakningsmetod för separering av tenn från bly. Slutsatsen av litteraturstudien var att tre olika 

lakningsmetoder bör undersökas i praktiken, vilka var oxalsyralakning, svavelsyralakning och 

sulfidlakning i alkalisk miljö. 

Det mest frekventa sökresultatet för tennlakning var lakning av tenn från kretskort, eller liknade 

sekundära råvaror, med saltsyra. Vid närmare granskning av metoden visade den sig inte vara selektiv, 

utan resulterade i stora mängder lakat bly. (Barakat och Koike, 1997, Oliveira et al. 2009, Ranitović et 

al. 2015) Gudorf, Lazarova och Schügerl (1995) beskriver i rapporten: “Removal of tin from metal-

containing industrial dusts”, undersökningen av olika metoder för selektiv lakning av tenn ur 

industristoft.  De beskriver att det finns ett behov att efterbehandla fasta industriavfall så som stoft 

för att ta till vara på de värdefulla metallerna. För ändamålet anser de att hydrometallurgi är ett bra 

alternativ till pyrometallurgi, då processen genererar mindre föroreningar och är mer energieffektiv. 

Av de hydrometallurgiska processerna anser de att lakning följt av vätskeextraktion är mest lovande. 

De reagenser som undersöktes för lakningen var: svavel-, oxal- och citronsyra. 

Lakning av tenn med oxalsyra är en metod som det har gjort ytterst lite forskning kring, men de studier 

som gjorts visar på ett mycket selektivt lakningsresultat. (Gudorf, Lazarova och Schügerl 1995) Det 

mest frekventa sökresultatet för oxalsyralakning är lakning av järn från järnoxidrik lera eller sand, vilket 

visar på att oxalsyralakning är en väl använd metod inom vissa områden. (Taxiarchou et al. 1997, 

Mandal och Banerjee 2004, Martínez-Luévanos et al. 2011) Gudorf et al. redovisade resultat för ett 

material bestående av 3 % tenn, 50 % zink, 10 % bly, 3 % koppar, 1,5 % järn och 32,5 % inertmaterial. 

Lakningsförsöken utfördes genom att blanda 2 g material med 100 ml syra under 60 minuter vid 

rumstemperatur, 22 °C. Försöken utfördes med oxalsyrakoncentrationerna: 0,1 M, 0,5 M och 1 M. 

Resultaten visade att en nästintill selektiv lakning av tenn skedde och fullständig upplösning av tenn 

hittas vid 0,75 M oxalsyra.  

Selektiv lakning av tenn med svavelsyra är även den en relativt outforskad metod och den forskning 

som kan ses visar på att metoden ej är selektiv. (Gudorf, Lazarova och Schügerl 1995, Oliveira et al. 

2009, Beijar och Grahn 2014) Valet att undersöka denna metod gjordes trots tidigare 

forskningsresultat, på grund av skillnader i utgångsmaterialen och den lättillgängliga 

svavelsyraprodukten på Rönnskär. Alkalisk sulfidlakning är en metod som är mycket selektiv för lakning 

av tenn, guld, antimon, arsenik och kvicksilver, ur malmer, koncentrat, avfall, biprodukter och andra 

typer av material. (Anderson och Twidwell 2008) Med lakningsmetoden kan en god separering ske av 

tenn från ett material med högt blyinnehåll, däremot lakas även arsenik till hög grad. (Guo et al. 2015) 

Anderson, C.G. (2012) beskriver specifika tillämpningar av alkalisk sulfidlakning i artikeln 

“Hydrometallurgical Separation, Concentration, Recovery, and Fixation of Antimony, Mercury, Arsenic, 

and Other Rare Metals”. Syftet med sammanställningen var att visa hur värdefulla metaller kan 

utvinnas på ett miljömässigt säkert sätt från komplexa malmer, koncentrat och biprodukter 

innehållande arsenik, antimon, tenn och kvicksilver. Lagar och regler har försvårat hanteringen av 

dessa material, därför eftersöks nya metoder för att kunna utvinna strategiska, samt kritiska metaller 

så som: koppar, nickel, kobolt, germanium, gallium, antimon, tellurium, tenn, indium, guld och silver. 

Hydrometallurgi är en separationsteknik som går att tillämpa vid behandling av guld, arsenik, antimon, 
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tenn och kvicksilver, men även vid hantering av komplexa material innehållande olika metaller. Alkalisk 

sulfidlakning är en lakningsmetod där en blandning av natriumsulfid och natriumhydroxid används. Det 

unika med metoden är att den är mycket selektiv vid lakning av tenn, antimon, arsenik, tellur och 

kvicksilver. Alkalisk sulfidlakning har tillämpats för behandling av zinkkoncentrat, där syftet vad att 

selektivt laka ut tenn, silver och guld. Lakningen pågick under 8 timmar vid 95 °C, med 

materialkoncentrationen 100 g/l och reagenskoncentrationerna: 50 g/l svavel och 15 g/l 

natriumhydroxid. Resultatet visade att 88,3 % av tennet hade lakats till lösningen. (Anderson 2015) En 

annan tillämpning av alkalisk sulfidlakning är inom blyproduktionen för selektiv lakning av tenn, arsenik 

och antimon från blyhaltiga biprodukter. Lakningen pågick under 8 timmar vid 90 °C, med 

materialkoncentrationen 5 vikt-% och reagenskoncentrationen: 50 g/l svavel. Resultatet visade ett 

utbyte av arsenik och antimon med 100 % och av tenn med 91,1%. (Anderson 2015) 

3.2 Kemisk fällning 
Vid litteraturstudien kunde ingen tidigare forskning hittas för selektiv kemisk fällning av tenn från 

lösning och därför gjordes istället en utvärdering med hjälp av dominansdiagram som presenteras 

nedan. Dominansdiagrammen för arsenik och tenn kan ses i Figur 4.  

 

Figur 4: Dominansdiagram för arsenik och tenn. (Gunneriusson, 2013) 

Det som eftersöktes i dominansdiagrammen var ett område där det skulle kunna vara möjligt att fälla 

ut tenn selektivt från en lösning som även innehåller lösta former av arsenik. Vid granskning av 

diagrammen i Figur 4, kan ett sådant område ses mellan pH 3 och 7, samt över pe 0. I detta område 

förekommer arsenik i föreningen H2AsO4
- eller As(OH)3(aq) och tenn i den fasta föreningen 

SnO2×H2O(s). Vid utförande av fällningsförsök bör därmed riktvärdet för pH vara 5, för att ha marginal 

för fluktuationer, och pe-värdet bör vara över 0. Vid användning av en ORP-mätare för kontroll av pe-

värdet erhålls mätvärdet i millivolt, mV, vilket kan divideras med 59,16 för att få en uppskattning om 

pe-värdet. (Lower 1998)    

3.3 Vätskeextraktion 
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka vätskeextraktion som metod för selektiv separering 

av tenn från laklösning efter oxalatlakning och en försökplan upprättades utifrån forskningsstudierna 

som presenteras nedan.  
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Gudorf, Lazarova och Schügerl (1995) beskriver i rapporten: “Removal of tin from metal-containing 

industrial dusts”, undersökningen av två reagenser för vätskeextraktion av tenn ur laklösning efter 

lakning med oxalsyra, med tennkoncentrationen 800 mg/l. De två extraktionsreagenser som testades 

var TOA och Aliquat 336, utspädda i fotogen. Extraktionsförsöken utfördes med lika delar organisk fas 

och laklösning, med skaktiden 15 min. Reagenskoncentrationens påverkan på extraktionen 

undersöktes och den optimala koncentrationen av Aliquat 336 i fotogen var 0,03 M. Vid den optimala 

koncentrationen hade allt tenn avlägsnats från vattenfasen.   

Aliquat 336 är ett kvartärt ammoniumsalt, framställt genom metylering av en mix av tri octyl/decyl 

amine. Molekylen är en stor organisk katjon associerad med en kloridjon, se Figur 6 och är olöslig i 

vatten. Ammonium strukturen har en permanent positiv laddning och kan därför bilda salter med 

anjoner över ett brett pH-område. (Cognis u.å.)  

Figur 6: Aliquat 336 molekyl. (Cognis u.å.) 

Saleh, Said och El-Shahawi (2001) beskriver i rapporten: “Extraction and recovery of Au, Sb and Sn from 

electrorefined solid waste”, genomförandet för extraktion av tenn från laklösning efter lakning med 

saltsyra. Materialet som undersöktes var ett elektronikavfall som innehöll 21 kg/t tennjoner och 

resulterade i ett utbyte på 99,2 ± 3,4 % efter lakning, samt vätskeextraktion. Extraktionen av tenn från 

laklösningen med 6 M HCl skedde med vätskeextraktionen, i volymförhållandet 1:1. 

Extraktionsreagensen som användes var Aliquat 336 utspädd i fotogen med koncentrationen 10 % 

vikt/volym. Organfasen strippades med 1 M NaOH, i volymförhållandet 1:1.  
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4. Material & Metod 
Laborationsförsöken var uppdelade i 4 olika block. I det första blocket, en förstudie, testades olika 

lakningsmetoder för att utvärdera vilken eller vilka som var lämpliga att studera vidare. Det andra 

blocket innefattade en screening av valda lakningsmetoder med syftet att utvärdera resultaten och 

potentialen för selektiv lakning av tenn. I det tredje blocket optimerades den valda lakningsmetoden. 

Det fjärde och sista blocket innefattade en studie av olika metoder för separering av tenn ur 

laklösningen.   

4.1 Material och kemikalier 
De material som användes var tre olika rökgasstoft insamlade i gasreningssystem på kopparlinjen på 

Rönnskär:  

● K1, insamlat från konverterhallen mars 2014 

● F1, insamlat från klinkerugnen mars 2014 

● E-slam, insamlat från e-kaldon kl.10:00 den 16 januari 2016. 

De kemikalier som användes för att studera lakningsmetoderna svavelsyra-, oxalsyra- och 

sulfidlakning, samt separationsmetoderna vätskeextraktion och kemiska utfällning, var: 

● Svavelsyra, 95-97 %, Sigma-Aldrich 

● Oxalsyra dihydrate, Merck 

● Natriumhydroxid, VWR 

● Salpetersyra, ≥65 %, Sigma-Aldrich 

● Fotogen 

● AliquatTM 336, Aldrich Chemistry 

4.2 Lakning 
Samma grundutförande tillämpades oavsett vilken lakningsmetod som undersöktes. Grundutförandet 

beskrivs därför nedan och under respektive lakningsmetod beskrivs säregenheterna.  

Materialet vägdes upp i en lämplig bägare med höga kanter för att undvika stänk under omrörning. 

Därefter adderades lakvätskan successivt till bägaren, för att lösa upp eventuella klumpar av 

materialet. Omrörartypen som användes för att behålla materialet i rörelse, hade två fällbara blad och 

en total diameter på 57 mm.  

Bägaren placerades på en värmeplatta för att hålla en stabil temperatur under lakningen. Tidtagningen 

startades efter att lakreagenser hade blandats i och temperaturen stabiliserats. Uppställningen av 

labbutrustningen visas i Figur 7a. 
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Efter avslutad lakning filtrerades slurryn i en Büchnertratt, med hjälp av vakuum och 

glasfiberfilterpapper i kvalitetsmärkningen 693 av märket VWR Collection. För att underlätta 

avskrapningen av lakrester användes en formklippt pressfilterduk ovanpå filterpappret. 

Pressfilterduken, gjort i materialet polypropylen, var av samma modell som användes på Rönnskär för 

avvattning av E-slam. Lakresterna skrapades upp och lades tillbaka i bägaren för att tvättas med 

kranvatten av samma vätskevolym som användes under lakningen, därefter repeterades filtreringen 

av slurryn. Efter den första filtreringen hälldes laklösningen ur sugflaskan, för provtagning. Se 

uppställningen av labbutrustningen i Figur 7b.  

Figur 7: a (vänster): uppställning av labbutrustning för lakningsförsök och b (höger): uppställning av filtreringsutrustning. 

4.2.1 Grundlakning 
Utgångsmaterialet för experimenten var lakresterna efter lakning av rökgasstoften K1, F1 och E-slam. 

Därför gjordes först en grundlakning på en blandning av rökgasstoften, med svavelsyra. Lakningen 

genomfördes med samma metod som är framtaget för pilotanläggningen. Ytterligare information kan 

ej delges på grund av sekretessen kring projektet.    

4.2.2 Svavelsyralakning 
Den koncentrerade svavelsyran hälldes i bägaren efter att materialet först hade omrörts väl med 

vatten, för att minimera att reaktioner sker innan tidtagningen påbörjats.  

Koncentrerad svavelsyra regerar kraftigt exotermt med vatten och ett vattenbad användes därför för 

att minska temperaturökningen.  

4.2.3 Oxalsyralakning 
Oxalsyran löstes upp i kranvatten innan blandning med materialet. Upplösning av oxalsyra i vattnet är 

en endoterm reaktion och bägaren med vatten värmdes därför på en värmeplatta för att påskynda 

upplösningen. Lösligheten för oxalsyra i rumstempererat vatten är låg och därför genomfördes 

a. b. 
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lakningsförsöken som lägst vid 35 °C. Efter att lakvätskan nått önskad temperatur för försöket, tillsattes 

lakvätskan under omrörning till materialet. 

4.2.4 Alkalisk sulfidlakning 
Den alkaliska miljön erhölls genom att under omrörning lösa natriumhydroxid pistiller i vatten. Sulfiden 

tillsattes som natriumsulfid och den färdigberedda lakvätskan tillsattes sedan under omrörning till 

materialet.  

4.3 Kemisk fällning 
Undersökningen av kemisk fällning utfördes i en bägare under konstant omrörning med 

magnetomrörare på en värmeplatta. Under försökens gång skedde noggrann observation av pH-

värdet. 12 M natriumhydroxid användes för att korrigera pH, lösningen droppades med pipett i 

laklösningen. Uppställningen av labbutrustningen visas i Figur 8b.  

När pH-värdet hade stabiliserats vid önskat punkt, avslutades försöket och lösningen filtrerades genom 

en Büchnertratt, med hjälp av vakuum och dubbla cellulosafilterpapper i kvalitetsmärkningen 1F av 

märket Munktell. Se uppställningen av labbutrustningen i Figur 8a.  

Figur 8: a (vänster): uppställning av labbutrustning för filtrering av fällning och b (höger): uppställning av labbutrustning för 

försök av kemisk fällning. 

4.4 Vätskeextraktion 
Undersökningen av vätskeextraktion utfördes i en separationstratt. I första steget, extraktion, tillsattes 

laklösningen och organfasen till separationstratten. Organfasen bestod av fotogen med 

extraktionsreagenset Aliquat 336. Tratten skakades i 5 min och ställdes i hållare, se uppställningen av 

labbutrustningen i Figur 9. När separationen hade skett mellan vattenfas och organfas, tappades 

raffinatet ut och filtrerades genom en Büchnertratt, med hjälp av vakuum samt glasfiberfilter i 

kvalitetsmärkningen MGA av märket Munktell. I andra steget, strippning, tillsattes strippfasen till 

separationstratten och tratten skakades därefter i 5 min. En NaOH lösning användes som strippfas. När 

faserna hade separerats tappades den laddade strippfasen ur och filterares på samma sätt som 

raffinatet.  

a. b. a. b. 
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Figur 9: Uppställning av labbutrustning för försök av vätskeextraktion. 

4.5 Analyser 
Prover av lösningar och lakrester samlades in under försöken och skickades för kemisk analys till 

centrallaboratoriet på Rönnskär.  

Prover av lakrester torkades i 105 °C under minst 12 timmar och mortlades till ett fint pulver. Innan 

proverna skickades för analys bestämdes fukthalten genom att väga lakresterna innan och efter 

torkning. Fastfasproven efter kemisk fällning skickades för kemisk analys opreparerade.  

Prover av laklösningar hanterades olika beroende på den antagna halten av tenn i lösningen.  

Under förstudien gjordes ingen provberedning av laklösningarna eftersom sammansättningen var 

okänd, den efterfrågade analysmetoden var därför AAS – Atomic Adsorption Spectroscopy. Det samma 

gällde även för strippfaserna från försöken av vätskeextraktion.  

Laklösningar från alla efterföljande försök späddes 200 ggr med 20 % koncentrerad salpetersyra 

(HNO3), till en total volym av 100 ml och skickades för kemiska analys med analysmetoden ICP – 

Inductively Coupled Plasma. På samma sätt preparerades proven av lösningarna efter försöken av 

kemisk fällning. Proven av raffinaten från vätskeextraktion späddes endast 2 ggr.   

4.6 X-Ray Powder Diffraction (XRD) 
XRD instrumentet som användes för analys av proverna var av märket PANAlytical och modellen 

Empyrean. Mjukvaran som användes för identifiering av faserna i proven var av märket PANAlytical 

och modellen HighScore Plus. Databaserna som användes för analys av diffraktogrammen var; ICOD 

PDF-2/Releas 2011 RDB, COD_Oct2014 och ICSD Database FIZ Karlsruhe 2015-1. 

Varje prov preparerades före analys genom torkning och mortling till ett fint pulver. Därefter 

placerades provet i provhållaren, där det var viktigt med en tät packning för att erhålla en slät och jämn 

yta för analys. Provhållaren placerades sedan i XRD instrumentet för automatisk analys.  
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De erhållna diffraktogrammen analyserades i mjukvaran för att hitta de matchande faserna från 

databasen, med hjälp av den kemiska analysen av proverna. Det som matchades var topparna i 

diffraktogrammet med topparna för olika faser som fanns i databasen, på så vis kunde faserna i proven 

identifieras. Analysen gjordes med tre olika databaser eftersom det fanns en viss variation i 

databasernas innehåll. De faser som hittades i minst två av databaserna antogs finnas i det analyserade 

provet.   

4.7 Försöksplaner 
Vid upprättandet av försöksplanerna varierades de parametrar vars påverkan på resultatet var av 

intresse för utvärdering.  

4.7.1 Förstudie 
De tre olika lakningsmetoder undersöktes var svavelsyra- och oxalsyralakning, samt sulfidlakning i 

alkalisk miljö. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten för selektiv laka av tenn från 

materialet med någon av dessa metoder. De olika försöksplanerna kan ses i tabellerna nedan, 

svavelsyralakning i Tabell 3, oxalsyralakning i Tabell 4 och sulfidlakning i alkalisk miljö i Tabell 5.  

Vätskevolymen som användes vid varje försök var 250 ml och användes för beräkna övriga parametrar. 

Tabell 3: Försöksplan för förstudie av svavelsyralakning. 

ID Svavel 3,7M Svavel 7,1M Svavel 12M 

Koncentration svavelsyra [M] 3,7 7,1 12 

Torrsubstans [vikt-%] 19 19 17 

Tid [min] 60 60 60 

Temperatur [ °C] 60 60 60 

Tabell 4: Försöksplan för förstudie av oxalsyralakning. 

ID Oxalat 1M 

Koncentration oxalsyra [M] 1 

Torrsubstans [vikt-%] 13 

Tid [min] 60 

Temperatur [ °C] 35 

 

Tabell 5: Försöksplan för förstudie av sulfidlakning i alkalisk miljö. 

ID Sulfid nr.1 

NaOH [g/l] 20 

S2- [g/l] 50 

Torrsubstans [vikt-%] 17 

Tid [min] 180 

Temperatur [ °C] 60 

4.7.2 Screening 
Försöksplanen för screening av svavel- och oxalsyralakning skapades genom användning av 

dataprogrammet MODDE 8.0 (Umetrics AB, 2006), för att erhålla en randomiserad försöksplan. I 

programmet valdes funktionen “screening” för urvalet av design och modell. Den förslagna designen 

för oxalsyralakning var “Full Fac (2 levels)” med 16 försök plus 3 replikat i centrumpunkten, totalt 19 
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försök. Samma design föreslogs för svavelsyralakning, men med ett mindre antal försök, på grund av 

att planen innehöll en variabel mindre. Totalt rekommenderades 11 försök, varav 3 i centrumpunkten. 

Den förslagna designen valdes i båda fallen.  

Syftet var att utvärdera de två olika lakningsmetodernas resultat och potential för selektiv lakning av 

tenn. Försöksplanen för svavelsyralakningen kan ses i Tabell 6 och för oxalsyralakningen i Tabell 7. 

Vätskevolymen som användes vid varje försök var 250 ml och användes för beräkna övriga parametrar. 

Tabell 6: Försöksplan för screening av svavelsyralakning. 

ID 
Koncentration 

H2SO4 [M] 
Temp [ °C] Tid [h] TS-halt [%] 

Svavel 1 5 35 0,5 19 

Svavel 2 10 57,5 1,25 19 

Svavel 3 5 80 0,5 19 

Svavel 4 5 80 2 19 

Svavel 5 16 35 0,5 19 

Svavel 6 15 35 2 19 

Svavel 7 16 80 0,5 19 

Svavel 8 5 35 2 19 

Svavel 9 15 80 2 19 

Svavel 10 10 57,5 1,25 20 

Svavel 11 10 57,5 1,25 20 
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Tabell 7: Försökplan för screening av oxalsyralakning. 

ID 
Koncentration 

oxalsyra [M] 
Temp [ °C] Tid [h] TS-halt [%] 

Oxalat 1 0,5 35 0,5 27 

Oxalat 2 1,5 35 0,5 27 

Oxalat 3 1 50 2,25 19 

Oxalat 4 1,5 65 4 27 

Oxalat 5 1,5 65 4 9 

Oxalat 6 0,5 65 0,5 9 

Oxalat 7 0,5 35 4 27 

Oxalat 8 0,5 65 4 27 

Oxalat 9 0,5 35 0,5 9 

Oxalat 10 1 50 2,25 19 

Oxalat 11 0,5 65 4 9 

Oxalat 12 1,5 65 0,5 27 

Oxalat 13 0,5 65 0,5 27 

Oxalat 14 1,5 35 0,5 9 

Oxalat 15 1,5 35 4 8 

Oxalat 16 1,5 35 4 27 

Oxalat 17 1,5 65 0,5 9 

Oxalat 18 0,5 35 4 8 

Oxalat 19 1 50 2,25 19 

4.7.3 Optimering 
En optimering utfördes med oxalsyra som lakningslösning. Syftet var att optimera parametrarna 

baserat på resultaten från screeningen, med målet att erhålla selektiv tennlakning med högt utbyte.  

Försöksplanen för optimering av oxalsyralakning skapades genom användning av datorprogrammet 

MODDE 8.0 (Umetrics AB, 2006), för att erhålla en randomiserad försöksplan. I programmet valdes 

funktionen “Response Surface Modeling (RSM)” för urvalet av design och modell. Den 

rekommenderade designen var “CCF” med 14 försök och 3 i centerpunkten, totalt 17 försök. Den 

rekommenderade designen valdes och försöksplanen kan ses i Tabell 8.  

Vätskevolymen som användes vid varje försök var 250 ml och användes för beräkna övriga parametrar. 
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Tabell 8: Försökplan för optimering av oxalsyralakning. 

ID 
Koncentration 

oxalsyra [M] 
Temp [ °C] Tid [h] TS-halt [%] 

Oxalat 20 1 50 0,5 9 

Oxalat 21 1,5 50 0,5 9 

Oxalat 22 1 65 0,5 9 

Oxalat 23 1,5 65 0,5 9 

Oxalat 24 1 50 0,5 19 

Oxalat 25 1,5 50 0,5 19 

Oxalat 26 1 65 0,5 19 

Oxalat 27 1,5 65 0,5 19 

Oxalat 28 1 57,5 0,5 14 

Oxalat 29 1,5 57,5 0,5 14 

Oxalat 30 1,24 50 0,5 14 

Oxalat 31 1,24 65 0,5 14 

Oxalat 32 1,24 57,5 0,5 9 

Oxalat 33 1,23 57,5 0,5 19 

Oxalat 34 1,24 57,5 0,5 14 

Oxalat 35 1,24 57,5 0,5 14 

Oxalat 36 1,24 57,5 0,5 14 

4.7.4 Separationsförsök 
Samtliga fällningsförsök har gjort med laklösning från oxalsyralakning med samma 

parameterinställningar som i försök ”Oxalat 23”. Försöksplanen för kemisk fällning kan ses i Tabell 9. 

Varje försök utgick ifrån 100 ml laklösning, med ett riktvärde på pH 5. Vid försök Fällning 1 korrigerades 

inte pH-värdet, då syftet var att undersöka om en fällning sker vid kylning i rumstemperatur av 

laklösning från lakningstemperaturen, 65 °C.  

Tabell 9: Försökplan för kemisk fällning av tenn från laklösning. 

ID Temp [ °C] 

Fällning 1 25 

Fällning 2 65 

Fällning 3 60 

Fällning 4 55 

Fällning 5 50 

Fällning 6 45 

Fällning 7 40 

Fällning 8 35 

Fällning 9 30 

Försöksplanen för vätskeextraktion kan ses i Tabell 10. Alla försöken utfördes med 50 ml laklösning. I 

Vätskeex. 1-5 genomfördes strippningen med en vattenfas innehållande 1M NaOH och i Vätskeex. 6-

10 gjordes strippningen med 2M NaOH. Samma batch med laklösning användes i Vätskeex. 1-5 och en 

annan batch gjordes för Vätskeex. 6-10. 
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Tabell 10: Försökplan för vätskeextraktion av tenn från laklösning, förhållandet mellan vätskorna är presenterade i volym. 

ID Laklösning : Organfas Organfas : Strippfas 

Vätskeex. 1 5:1 1:1 

Vätskeex. 2 2:1 1:1 

Vätskeex. 3 1:1 1:1 

Vätskeex. 4 1:2 1:1 

Vätskeex. 5 1:5 1:1 

Vätskeex. 6 5:1 1:1 

Vätskeex. 7 2:1 1:1 

Vätskeex. 8 1:1 1:1 

Vätskeex. 9 1:2 1:1 

Vätskeex. 10 1:5 1:1 
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5. Resultat & Diskussion 

5.1 Specificering av material 
Vid användningen av benämningen ”material/materialet” menas lakresterna efter grundlakning med 

svavelsyra av en mix av stoftmaterialen; F1, K1 och E-slam.  

Resultaten gäller för lakresterna efter grundlakning av stoftmaterialet. Analysresultat för kemisk analys 

av lakresten kan ses i Tabell 11.  

Tabell 11: Kemisk analys av materialet. 

Element Halter (vikt-%) 

Cu 1,81 

As 0,58 

Sn 4,81 

Zn 5,84 

Pb 45,44 

Bi 0,68 

Cd 0,10 

Den kemiska analysen av materialet beställdes för att få information om sammansättningen av 

materialet. Informationen användes för bland annat beräkningar av utbyten av metaller från material 

till laklösning och lakrest, för att kunna utvärdera lakmetoderna.  

Som kan ses i Tabell 11 består materialet till största del av bly och upplösning av bly är därmed en viktig 

faktor att ta hänsyn till vid utvärdering av lakmetoder.  

Partikelstorleksfördelningen hos materialet analyserades med Cilas 1064 Liquid. Resultatet visade en 

medeldiameter på 4,38 µm och fördelningen D10: 0,48 µm, D50: 2,84 µm, samt D90: 11,01 µm.  

För att få ytterligare kännedom om materialet gjordes analyser i XRD med syftet att ta reda på i vilka 

kemiska föreningar som metallerna förekom. Efter analys av diffraktogrammet i tre olika databaser för 

oorganiska material, var de föreningar som hittades i minst två av dessa databaser; PbSO4, Zn(Sn, Zn)O4 

och Sn. Provet förväntas innehålla en del andra metallföreningar, men som är utanför 

detektionsgränsen.  

Blysulfat har en låg löslighet i vatten och en mycket låg löslighet i svavelsyra (Atomistry.com), vilket 

ger goda förutsättningar för en selektiv separation genom lakning av tenn från materialet med höga 

halter av bly. Baserat på informationen om blysulfats löslighet i svavelsyra, förväntas denna metod ge 

bäst resultat gällande separationen mellan tenn och bly.     

5.2 Lakning 
I detta avsnitt redovisas och diskuteras resultaten från undersökningarna av lakningsmetoderna som 

skedde i stegen förstudie, screening samt optimering.  

5.2.1 Förstudie 
I förstudien undersöktes lakningsmetoderna svavel- och oxalsyralakning, samt sulfidlakning i alkalisk 

miljö.  

Utbytet av koppar, arsenik, tenn och bly från material till laklösning presenteras i Figur 10. Beräkningen 

baseras på kemiska analyser av material, lakrester och laklösningar, genom Ekvation 9: 
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𝑀𝑒 [𝑚𝑔 𝑙⁄ ] × 𝑉 [𝑙]

𝑀𝑒 [%] × 0,01 × 𝑚 [𝑚𝑔]
 × 100 = 𝑈𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 [%]  (9) 

V, volymen av laklösning, i Ekvation 9 antogs vara 0,25 l, vilket är volymen av lakvätskan innan försök. 

I optimala fall bör volymen av laklösningen mätas efter försök, för att erhålla ett mer exakt resultat. 

Kemiska analysen för metallhalter i laklösning kan ses i Appendix 1, Tabell 1A. m, vikten av materialet 

som användes vid lakningsförsöket, beräknades utifrån procent torrsubstans. Den kemiska analysen 

av materialet kan ses i Tabell 11.   

Figur 10: Utbytet, vikt-%, av metaller från material till laklösning under förstudien. Observera att utbytet för bly presenteras 

på en sekundär axel. Värden kan hittas i Appendix 1, Tabell A2.  

Som kan ses i Figur 10 lakades mest tenn vid låga koncentrationer av svavelsyra, men variationen var 

relativt låg mellan de olika lakningsförsöken och metoderna. Skalan för utbytet av bly från material till 

laklösning presenteras på en sekundär y-axel då värdena var mycket låga och endast oxalsyralakningen 

kan ses orsaka en viss upplösning av bly. Orsaken till den låga lösligheten av bly beror på att metallen 

återfinns i den svårlösliga föreningen blysulfat i materialet, vilken framförallt har en mycket låg 

löslighet i svavelsyra. (Atomistry.com) Svavelsyralakning orsakar däremot en mycket hög upplösning 

av koppar till laklösningen, medan de andra två lakningsmetoderna endast löste upp mycket små halter 

koppar i jämförelse. Utbytet av arsenik var som lägst vid låga koncentrationer svavelsyra och som högst 

vid sulfidlakning, vilket även tidigare studier visat på. (Guo et al. 2015) Som kan ses för Sulfid nr.1 så 

översteg utbytet arsenik 100 %, vilket är en indikation om att det finns en felmarginal i resultaten, 

därför görs även en utvärdering av lakningsmetoderna utifrån kemiska analyser av lakresterna. 
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Procentandelen av metaller i ingående material som återfinns i lakrester beräknades och visas i Figur 

11, baserat på snabbanalys av lakrester som kan ses i Appendix 1 Tabell 3A. Normalisering av värden 

gjordes baserat på blyinnehållet och antagandet att bly inte lakas under försöken.  

Figur 11: Procentandelen av metaller i ingående material som återfinns i lakrester under förstudien. 

Några av värdena i Figur 11 passerar 100 %, vilket indikerar att det kan finnas en viss felmarginal i 

resultaten från utbytesberäkningen. Orsaken kan vara analysmetoden, viktberäkningen eller att det 

sker lakning av bly. Datat i Figur 10 och 11 användas för beslut om vilka lakningsmetoder som kommer 

att användas för vidare studier.  

Svavelsyralakning är en metod som resulterar i hög upplösning av zink, koppar, järn och vismut, samt 

även tenn. En låg upplösning av bly sker även och vid låg syrakoncentration sker en låg upplösning av 

arsenik. Oxalsyralakning är en metod som resulterar i låg upplösning av zink, koppar och vismut. En 

hög upplösningar sker av tenn och arsenik. Sulfidlakning ger samma typer av resultat som 

oxalsyralakning, men visar indikationer både i Figur 10 och 11 på högre upplösning av arsenik, samt en 

lägre upplösning av koppar i Figur 11. Skillnaden i tennutbytet mellan dessa två metoder kan ses i Figur 

10 vara 10 % högre i sulfidlakning, medan det motsatta resultatet kan ses i Figur 11. Ingen avgörande 

skillnad i resultaten kan användas för att avgöra om oxalsyra- eller sulfidlakning borde väljas för vidare 

studier. Istället jämfördes metoderna och utförandet av lakningarna. Lakning med sulfid orsakade en 

osäkrare arbetsmiljö, med dålig lukt och risk för farlig gasbildning, medan lakningen med oxalsyra var 

lätt att utföra utan några större riksfaktorer. Kemikalien som används för sulfidlakning är miljöfarlig 

och restriktionerna för hanteringen är skarpa, vilket bör tas hänsyn till vid metodval. Vid jämförelse av 

metoderna kan det ses i försöksplanerna i Tabell 4 och 5, att sulfidlakningen krävde en lakningstid på 

180 min vid 60 °C, för att generera presenterade resultat. Oxalsyralakningen krävde endast en 

lakningstid på 60 min vid 35 °C, för att generera ett likande resultat.   

Slutligen var de metoder som valdes för vidare studier svavelsyra- och oxalsyralakning. Argumenten 

för fortsatta studier av svavelsyralakning var det höga utbytet av tenn, samt det låga utbytet av bly och 

arsenik. Sulfidlakning i alkalisk miljö valdes bort på grund av misstankar om högt utbyte av arsenik, 

men också för den osäkra arbetsmiljön och den komplicerade arbetsprocessen. Oxalsyralakning valdes 

istället för vidare studier då den gav liknande resultat, men med ett säkrare och lättare utförande. 
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Det gjordes även studier av lakresterna med XRD analys, för att ta reda på i vilka kemiska föreningar 

som metallerna kan finnas i. Diffraktogrammen från analys av proverna Svavel 3,7M, Svavel 7,1M, 

Svavel 12M, Oxalat 1M och Material, kan ses i Figur 12.  

 

Figur 12: Diffraktogram från XRD analys av lakresterna från försök; Svavel 3,7M (grön), Svavel 7,1M (lila), Svavel 12M (brun) 

och Oxalat 1M (röd), samt för Materialet (blå). 

Vid jämförelse av diffraktogrammen för de olika lakresterna i Figur 12 kan det ses att de är mycket lika 

varandra. Detta innebär att samma föreningar som finns i materialet även hittas i lakresterna. Vid 

noggrann granskning av diffraktogrammet för oxalsyralakning kan några toppar ses som inte återfinns 

i de andra kurvorna. Detta innebär att det bildas nya föreningar under oxalsyralakning, antagligen 

oxalater enligt Reaktion 10. Men de antagna föreningarna identifieras inte, antagligen för att halterna 

var under detektionsgränsen. 

𝑀𝑒2+ + 𝐶2𝑂4
2−  𝑀𝑒𝐶2𝑂4 (10) 

Diffraktogrammen analyserades sedan i tre olika databaser, de föreningar som påträffades i minst två 

av databaserna antogs finnas i lakresterna och är uppräknade i Tabell 12. Vad som kan 

uppmärksammas är bly som i lakresterna efter svavelsyra- och oxalsyralakning återfinns som blysulfat, 

men som blysulfid efter sulfidlakning. 

 

Tabell 12: Faser som identifierades i lakresterna genom XRD analys. 

Svavel 3,7M Svavel 7,1M Svavel 12M Oxalat 1M Sulfid nr.1 

PbSO4 PbSO4 PbSO4 PbSO4 PbS 

FeO Cu2O Sn Zn2SnO4 Fe3O4 

Cu2O Sn Bi2PbS4 Cu ZnS 

Sn FeO Pb3Bi2S6 Fe3O4  

FeSn FeSn  SnO  

 Pb3Bi2S6  CuO  
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   Bi2Pb3S6  

   ZnO  

   Bi2PbS4  

   PbSO3  

   Bi2O3  

5.2.2 Screening 
Från förstudien valdes att vidare undersöka lakmetoderna svavel- och oxalsyralakning. En 

screeningundersökning gjordes därför av båda metoderna, för att utvärdera lakningsmetodernas 

resultat och potential för selektiv lakning av tenn.  

Beräkningarna för utbyten från material till laklösningar under lakningarna, baserat på fastfas analyser, 

är utförda enligt Ekvation 11. 

(1 −  
𝑀𝑒2 [%] × 0,01 × 𝑚2 [𝑔]

𝑀𝑒1 [%] × 0,01 × 𝑚1 [𝑔]
)  ×  100 =  𝑈𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 [%]  (11) 

Vikten av materialet, m1, är beräknat för försöken utifrån torrsubstansen som angetts i försöksplanen 

och vikten av lakresterna, m2, är noterad efter torkning av lakresterna. Metallhalter i materialet, Me1, 

är presenterade i Tabell 11 och metallhalter i lakrester, Me2, efter svavelsyra- samt oxalsyralakning kan 

ses i Appendix 2 Tabell 7A respektive Tabell 11A.  

Resultaten från beräkningarna för metallutbyten efter svavelsyra- samt oxalsyralakning kan ses i 

Appendix 2 Tabell 8A respektive Tabell 12A.   

I Figur 13 kan utbytet ses av metaller från material till laklösning under svavelsyralakning. 

Figur 13: Utbyte av metaller till lakrester under svavelsyralakning. 

Som kan ses i Figur 13 är en selektiv lakning av tenn svår att erhålla med svavelsyra och upplösningen 

av arsenik är mycket hög, däremot är lakningen av bly låg. Det försök som resulterade i mest lakning 

av tenn var Svavel 4 med ett utbyte på 74 % av tenn till lösning och samtidigt en låg upplösning av 
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arsenik och bly. Vid försöket var svavelsyrakoncentrationen 5 M, temperaturen 80 °C och lakningstiden 

2 timmar, försöksuppställningen kan ses i Tabell 6. Men som kan ses i Appendix 2 Tabell 8A, så skedde 

inte upplösningen av tenn selektivt, utan resultaten visar även på en upplösning av 15 % koppar, 10 % 

zink och 38 % kadmium. Liknande resultat kunde även erhållas från utbytesberäkningar baserade på 

kemisk analys av laklösningar, men användes inte då det inte var möjligt att genomföra provtagning av 

Svavel 5, Svavel 6, Svavel 7 och Svavel 9, på grund av hög koncentration av svavelsyra. Kemiska analyser 

av fast faser ger även ett mer tillförlitligt resultat, eftersom att proverna ej späds ut med en hög 

utspädningsfastor som i fallet vid analys av lösning.   

Utbytet av bly, arsenik och tenn från material till laklösning under oxalsyralakning kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14: Procentandel metaller kvar i fast fas efter oxalsyralakning. 

Som kan ses i Figur 14 sker en låg upplösning av bly och hög upplösning av arsenik. Upplösningen av 

tenn varierar mellan 92 - 36 %, där 92 % utbyte sker under försök Oxalat 5. Det är en stor variation i 

resultatet mellan de olika försöken beroende på inställningen av processparametrarna koncentration, 

tid, temperatur och torrsubstanshalt. 

Vid jämförelse mellan metoderna kan en stor skillnad ses i maximala utbytet av tenn från material till 

laklösning, vilka visas i Tabell 14 tillsammans med utbyten för övriga analyserade metaller. Utbytet 

från material till laklösning var 74 % vid svavelsyralakning och 92 % vid oxalsyralakning.  Det som också 

kan påpekas är den stora skillnaden i lakningen av koppar och zink, där dessa lakas i större utsträckning 

med svavelsyra. Som kan ses i kemiska analysen av materialet i Tabell 11, består materialet av 6 % zink 

och 2 % koppar, vilket gör det viktigt att hålla nere upplösningen av dessa för att få en selektiv 

tennlakning. Än viktigare är det att minimera upplösningen av bly som materialet består till 45 % av. 

Som kan ses i Tabell 14 sker en lägre upplösning av koppar, zink och bly vid användning av oxalsyra i 

jämförelse med svavelsyra.  

Tabell 14: Utbytet av metaller från material till lakösning vid screening försöken med högst utbyte av tenn, för respektive 

lakningsmetod. Datat är urklipps ur Appendix 2 Tabell 8A och 12A.  

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Svavel 4 85 91 34 59 39 93 74 
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Oxalat 5 11 22 23 5 95 54 92 

Oxalsyralakning ansågs mer lämplig för vidare studier baserat på det höga utbytet av tenn samt den 

lägre upplösningen av koppar, zink och bly, baserat på tidigare resonemang.  

De olika parametrarnas inverkan på resultaten utvärderades för att minska undersökningsområdet 

inför en optimering av lakningen. För att underlätta utvärderingen användes datorprogrammet SIMCA-

P+ 11. I Figur 15 och 16 användes värdena för utbytet av tenn, bly och arsenik, från material till 

laklösning, vilka visas i Appendix 2 Tabell 10A. I Figur 15 presenteras ”Loading plot” i vilken sambandet 

kan ses mellan processparametrarna och utbytet av de olika metallerna från material till laklösning. 

För att ta reda på om en parameter påverkar utbytet av en metall positivt eller negativt, dras en linje 

från punkten för metallen och genom origo, därefter dras en vinkelrät linje från punkten för 

parametern mot den redan dragna linjen. Om linjen hamnar på samma sida om origo som metallen, 

påverkar parametern utbytet av metaller positivt och vise versa. Ju närmare skärningspunkten för 

linjen från parametern hamnar origo, desto mindre signifikant är parametern för metallutbytet.  

 

Figur 15: ”Loading scatter plot”.  

Ett annat sätt att ta reda på hur de olika parametrarna påverkar metallutbytet är att titta i diagrammet 

”Coefficients”. Värdet på koefficienten indikerar på vilket sätt som koefficienten påverkar resultatet, 

positivt värde innebär positiv påverkan och vise versa. Koefficientens värde indikerar hur starkt som 

koefficienten korrelerar med resultatet, högt värde innebär stark korrelation. Koefficienten är 

signifikant om konfidensintervallet inte passerar noll.  
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Figur 16: ”Coefficients” för tenn.  

I Figur 16 presenteras koefficienternas påverkan för utbytet av tenn från material till laklösning. 

Torrsubstanshalten har störst påverkan på utbytet och påverkar negativt vid ökade halter, den andra 

viktiga parametern är temperaturen som påverkar resultatet positivt vid ökning. Syrakoncentration 

och lakningstiden påverkar utbytet positivt, men är inte signifikanta.    

Optimeringen av lakningsmetoden genomfördes baserat på resultaten från utvärderingen av 

parametrarnas påverkan på lakning av tenn enligt föregående resonemang där det framgick att 

lakningen gynnas av en hög temperatur och låg halt av torrsubstans, samt att det finns vissa tendenser 

till att hög syrakoncentration kan gynna lakningen. Lakningstiden visade sig ha en låg påverkan på 

lakningen av tenn och valdes därför att inte undersökas ytterligare. 

5.2.3 Optimering  
Efter utvärdering av resultaten från screeningundersökningen valdes oxalsyralakning för vidare 

optimering. Syftet med optimeringen var att undersöka vilka parameterinställningar som gav bästa 

möjliga resultat.  

Utbytet av bly, arsenik och tenn till lösning under lakning ses i Figur 17 och beräknade värden kan ses 

i Appendix 3 Tabell 16A. Beräkningarna är gjord genom Ekvation 11 och baserade på kemiska analyser 

av lakrester från optimering av oxalsyralakning som presenteras i Appendix 3 Tabell 15A.  
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Figur 17: Utbyte av metaller till lösning under optimering av oxalsyralakning. 

Vid granskning av resultaten kan det ses att det högsta erhållna utbytet av tenn var 81 % och skedde 

under Oxalat 23. Resultatet stämmer även överens med vad som kan ses i beräknade utbyten baserat 

på svarsresultat från analys av laklösningar i Appendix 3 Tabell 14A. För att undersöka parametrarnas 

effektet på lakningen av olika metaller användes dataprogrammet SIMCA-P+ 11 för att ta fram en 

”loading plot”, se Figur 18. Ingående data som användes för analysen finns i Appendix 3 Tabell 17A, Y-

variabler som definierades var mängder av metaller i laklösningar.  

 

Figur 18: ”Loading scatter plot”. 

Som kan ses i plotten så påverkas upplösningen av arsenik positivt vid ökad TS-halt och negativt vid 

ökas temperatur och syrakoncentration. Det motsatta gäller för upplösning av alla andra metaller, 

däribland även upplösningen av tenn, som påverkas positivt av ökad temperatur och 

syrakoncentration och negativt av ökad TS-halt. 

I Tabell 15 presenteras utbytet av metaller från material till laklösning i de tre försök med högst utbyte 

av tenn, en mer överskådlig bild visas i Figur 19. Det som skiljer Oxalat 23 från Oxalat 32 och 33 är det 

högt utbyte av tenn samtigit som det sker ett lågt utbyte av koppar, zink, vismut och kadmium.  
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Tabell 15: Utbytet [%] av metaller från material till laklösning i de tre försök med högst utbyte av tenn. Urklippt ur Appendix 

3, Tabell 16A. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Oxalat 23 38 25 18 50 94 62 81 

Oxalat 32 45 45 12 57 90 77 79 

Oxalat 33 67 64 43 65 91 75 78 

Figur 19: Utbyte av metaller från material till laklösning i Oxalat 23, 32 och 33. 

Parameterinställningen vid Oxalat 23, 32 och 33 kan ses i Tabell 16. Det som skiljer i 

parameterinställningar mellan Oxalat 32 och 33 är att TS-halten är högre i 33, vilket i Tabell 15 kan ses 

resultera i högre upplösning av koppar, zink, bly, vismut och arsenik, under försök Oxalat 33. I Oxalat 

23 är syrakoncentrationen och temperaturen högre, vilket gör det svårt att jämföra försöken. För att 

möjliggöra jämförelsen användes dataprogrammet SIMCA-P+ 11. 
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Tabell 16: Parameterinställningar urklippta ur försöksplanen för optimeringen, Tabell 8.  

ID 
Koncentration 

oxalsyra [M] 
Temp [ °C] Tid [h] TS-halt [%] 

Oxalat 23 1,5 65 0,5 9 

Oxalat 32 1,24 57,5 0,5 9 

Oxalat 33 1,23 57,5 0,5 19 

Parametrarnas påverkan på resultaten och innehåll av tenn i laklösning, analyserades med hjälp av 

dataprogrammet SIMCA-P+ 11. Ingående data som användes för analysen finns i Appendix 3 Tabell 

17A. Y-variabeln som definierades var mängden tenn i laklösningar. I Figur 20 presenteras analysen av 

koefficienternas påverkan på utbytet av tenn till laklösning.  

 

Figur 20: Parametrarnas påverkan på resultatet under oxalsyralakning. 

Vid granskning av Figur 20 kan slutsatserna dras att ökad temperatur påverkar lakning av tenn positivt 

och med stark signifikans. Ökning av halten torrsubstans påverkar resultatet negativt, med något 

svagare signifikans. Ökad koncentration av oxalsyra påverkar resultatet positivt, men är inte 

signifikant.  

Utvärderingen av Figur 19 och granskningen av koefficienterna i Figur 20, resulterar i samma slutsats. 

Temperaturen är en viktig parameter som genom ökning påverkar resultatet positivt. Minskad halt 

torrsubstans påverkar resultatet positivt.  Koncentrationen av oxalsyra påverkar resultatet positivt vid 

ökad kocentration, men är inte signifikant. Den högsta koncentrationen oxalsyra kommer ändå att 

används för vidare studier, eftersom inställningarna i försök Oxalat 23 används för fortsatt tennlakning 

på grund av de goda resultaten. 

5.3 Kemisk fällning 
Vidare studier gjordes för att undersöka selektiv separering av tenn från laklösning, efter lakning av 

tenn med parameteruppställningen enligt Oxalat 23 (Syrakoncentrationen 1,5 M, temperaturen 65°C, 

tiden 0,5 h och torrsubstanshalten 9 %.) 

Första separationsmetoden som undersöktes var kemisk fällning och de uppmätta värdena från 

försöken kan ses i Tabell 17.  

Försök ”Fällning 1” som kan ses i försöksplanen i Tabell 9, hade till syfte att undersöka om någon 

fällning kunde erhållas genom sänkning av laklösningens temperatur till rumstemperatur. Samma 
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batch med laklösning användes för samtliga fällningsförsök. Resultatet visade att ingen fällning erhölls, 

däremot bildades ofärgade kristaller som antogs vara oxalsyra, eftersom koncentrationen av oxalsyra 

överskred lösligheten i vatten vid 25 °C.   

Tabell 17: Mätningar under försöken till kemisk fällning av tenn från laklösning.  

Prov ID Temp [ °C] Uppmätt pH Uppmätt mV Fällning [g] 

Fällning 2 65 5,7 126 6,3 

Fällning 3 60 5,8 146 5,4 

Fällning 4 55 9,0 57 10,7 

Fällning 5 50 5,5 124 7,4 

Fällning 6 45 5,6 121 6,9 

Fällning 7 40 5,4 86 8,5 

Fällning 8 35 5,6 130 5,7 

Fällning 9 30 5,4 83 6,9 

Vid jämförelse med uppmätta värden i Tabell 17 och riktvärden från teoridelen, se Figur 4, har 

fällningsförsöken hållits inom önskat området. Endast försök Fällning 4 överskred riktvärdet på pH 5 

och uppmättes till pH 9, vilket resulterade i en stor mängd fällningar. 

Beräkningar gjordes för att ta reda på hur mycket av en viss metall som fälldes ut under försöken, enligt 

Ekvation 12: 

𝑀𝑒2 [%] × 0,01 × 𝑚2 [𝑔]

𝑀𝑒1 [𝑔/𝑙] × 𝑉 [𝑙]
× 100 = 𝑈𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑎𝑘𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [%] (12) 

Kemiska analysen för metallinehållet i laklösning, Me1, kan ses i Appendix 4 Tabell 18A och volymen av 

laklösningen, V, var enligt försöksplanen 100 ml. Analysen av fastfasen, Me2, kan ses i Appendix 4 Tabell 

20A. De beräknade värdena för utbytet kan ses i Appendix 4 Tabell 21A och i Figur 21. 
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Figur 21: Utbytet av metaller från laklösningen till kemisk fällning. Värdena presenteras i Appendix Tabell 22A 

Som kan ses i Figur 21, så erhölls nästintill fullständig utfällning av tenn i Fällning 4, med ett utbyte på 

99 %. Den största skillnaden mellan detta försök och de övriga, var att det slutliga pH-värdet som 

uppmättes till 9, se Tabell 17. Övriga fällningsförsök resulterade i ett tennutbyte på under 40 %. 

Fällning 5-9 resulterade i tennutbyten under 11 %, orsaken kan vara temperaturen i lösningen som vid 

dessa försök var under 50 °C. Vad som även kan ses i resultaten är att metoden inte är selektiv för 

fällning av tenn, det bildas även fällningar av koppar, zink, antimon, arsenik och bly. Resultaten för 

utbytet av de uppräknade metallerna kan ses i Appendix 4 Tabell 21A. Likande slutsatser kan även 

göras utifrån resultaten från kemiskanalys av lösningar efter fällningsförsök, analyserna presenteras i 

Appendix 4 Tabell 19A.  

Utbyten av bly passerar 100 %, i Fällning 4, 5, 7 och 9, vilket inte är rimligt och visar på att det finns en 

viss felmarginal i resultaten. Orsaken till felmarginalen kan vara den höga utspädningsfaktorn i 

laklösningsprovet, den låga blyhalten i laklösningen eller fukt i fällningen som ökar provvikten.   

I Figur 22 presenteras utbytet av metaller från ingående material till fällning. Beräkningarna har gjorts 

utifrån Ekvation 13: 

𝑀𝑒2 [%] ×0,01 × 𝑚2 [𝑚𝑔]

𝑀𝑒1 [%] ×0,01 × 𝑚1 [𝑚𝑔]
× 100 = 𝑈𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [%]  (13) 

Me1 är metallhalterna i materialet och kan ses i Tabell 11, m1 är vikten av materialet som använts för 

försöket, vilket var 11 g och beräknades från torrsubstansen för Oxalat 23. Me2 är metallhalterna i 

fällning och kan ses i Appendix 4 Tabell 20A. m2, är vikten av fällning och kan ses i Tabell 17. 
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Figur 22: Utbytet av metaller från material till fällning. Värdena presenteras i Appendix Tabell 22A. 

Som kan ses i Figur 22 var det maximala utbytet av tenn från material till fällning 57 % och erhölls 

under Fällning 4. Den största delen av bortfallet av tenn antas ske redan under lakningen, se Figur 17, 

eftersom utbytet av tenn under fällningen beräknades till 99 %, undantaget felmarginalen. 

Fällningarna med provnummer Fällning 2, Fällning 4 och Fällning 7, analyserades med XRD för att 

undersöka vilka kemiska föreningar som förekommer i fällningen. Resultatet av analysen presenteras 

i Tabell 18, där de kemiska föreningarna är rangordade efter bästa matchningen. Diffraktogrammen 

analyserades i de tre olika databaserna, men rimliga svar kunde endast erhållas i databasen; ICOD PDF-

2/Releas 2011 RDB. Bristfälliga eller orimliga föreningar som identifieras med de två andra databaserna 

kan ha berott på bristande information om organiska föreningar.  

Den förening som identifieras i de tre proven var natriumoxalat, Na2C2O4, som antas vara ett resultat 

av den höga koncentrationen av oxalatjoner i lösningen och den ökade halten av natriumjoner genom 

tillsatsen av natriumhydroxid. Den tennförening som identifierades var SnO2, vilket var förväntat 

utifrån dominansdiagrammet i Figur 4. 

Tabell 18: Identifierade kemiska föreningar i fällningarna från proven; Fällning 2, Fällning 4 och Fällning 7. 

Fällning 2 Fällning 4 Fällning 7 

Na2C2O4 Na2C2O4 Na2C2O4 

SnO2 Sb2O5(H2O)3 SnO2 

Sb2O5·4H2O ZnO Sb2O5(H2O)3 

  Bi2O3 

5.4 Vätskeextraktion 
Vidare studier gjordes för att undersöka selektiv separering av tenn från laklösningen genom 

vätskeextraktion, efter lakning av tenn med parameteruppställningen enligt Oxalat 23. Samma batch 

laklösning användes för vätskeextraktionsförsöken Vätskeex. 1-5 och en annan batch för Vätskeex. 6-

10. 
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Under försöken av vätskeextraktion bildades en orange fällning i strippfasen, som kan ses i Figur 23a. 

Det som bildades var en så kallad tredjefas i skiktet mellan organfasen och strippfasen, se Figur 23a. 

Den tredje fasen kan även ses i Figur 23b, där strippfasen har tömts ur separationstratten. Bildandet 

av en tredje fas är ett löslighetsfenomen och inträffar då vissa extraktionskomplex överskrider sin 

löslighetsgräns. (Moyer et al 2008) För att förhindra bildandet av en tredje fas i fotogen med Aliquat 

336 som extraktionsreagens kan 1-octanol tillsättas. (Francine de Mendonҫa Fábrega och Marcelo 

Borges Mansur 2007) I Figur 23a kan det även ses en fällning i strippfasen, som av färgen kan antas 

vara en fällning av någon järnförening, vilket är rimligt då Aliquat 336 extraherar järn i stor 

utsträckning. (Gudorf, Lazarova och Schügerl 1995)  

 
Figur 23: a (vänster): Bildning av en tredjefas och fällning. b (höger): Tredjefasen. 

Koncentrationen av Aliquat 336 i organfasen var 0,03M, men eftersom volymförhållandet mellan 

laklösning och organfas förändrades mellan de olika vätskeextraktionsförsöken så varierades därmed 

substansmängden av Aliquat 336 som användes för extraktionen, se Tabell 19. För jämförelse mellan 

resultaten för de olika vätskeextraktionsförsöken kommer substansmängden av Aliquat 336 att 

användas.   

Tabell 19: Innehållet av Aliquat 336 i organfas, vid vätskeextraktionsförsök.  

Försöks ID Laklösning: Organfas 0,03M Aliquat 336 [mmol] 

Vätskeex. 1, 6 5:1. 0,3 

Vätskeex. 2, 7 2:1. 0,75 

Vätskeex. 3, 8 1:1. 1,5 

Vätskeex. 4, 9 1:2. 3 

Vätskeex. 5, 10 1:5. 7,5 

Beräkningar gjordes för extraktionen av tenn och arsenik från laklösningen till organfasen enligt 

Ekvation 14: 

𝑀𝑒2 [𝑚𝑔 𝑙⁄ ] × 𝑉2 [𝑙]

𝑀𝑒1 [𝑚𝑔 𝑙⁄ ] × 𝑉1 [𝑙]
 × 100 = 𝑈𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [%]  (14) 

a. b. 
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Kemiska analysen för metallinnehållet i laklösning, Me1, kan ses i Appendix 4 Tabell 23A och analysen 

av lösning, Me2, kan ses i Appendix 4 Tabell 24A. Volymerna V1, laklösning, och V2, organfas, kan ses i 

försöksplanen Tabell 11. De beräknade värdena kan ses i Appendix 4 Tabell 25A och i Figur 24. Värdet 

för Sn i Vätskeex. 5, Appendix 4 Tabell 25A, har exkluderats för att det låg långt över det övriga värdena 

och bedömdes vara en uteliggare.  

Försöksplanen kan ses i Tabell 9 och består av två försöksomgångar, Vätskeex. 1-5, samt Vätskeex. 6-

10. Skillnaden mellan försökomgångarna finns endast i strippningen där koncentrationen av 

natriumhydroxid varierar. I extraktionssteget är Vätskeex. 6-10 endast ett replikat av Vätskeex. 1-5 och 

kan därför användas i syftet att undersöka repeterbarheten. 

Figur 24: Utbytet av metaller från laklösning till organfas under försök av vätskeextraktion. 

I Figur 24 kan endast en liten skillnad ses mellan försöksomgångarna, vid jämförelsen mellan As. 

Vätskeex. 1-5 och As. Vätskeex. 6-10, samt Sn. Vätskeex. 1-5 och Sn. Vätskeex. 6-10. Resultatet visar 

på en god repeterbarhet av steget för extraktion. Utbytet av arsenik kan ses variera mellan 12 - 18 % 

och extraktionen verkar enligt resultaten oberoende av innehållet av extraktionsreagensen. 

Extraktionen av tenn ökar vid ökat innehåll av extraktionsreagens och vid 7,5 mmol Aliquat 336 erhålls 

ett tennutbyte på 58 %.  

Organfasen antas innehålla en för låg koncentration av extraktionsreagens för att kunna extrahera allt 

tenn från laklösningen, vilket även kan ses i jämviktsisotermen i Figur 25. Beräkningen av 

jämviktsisotermen är baserad på svarsresultat från analys av laklösningar och raffinat, vilka visas i 

Appendix 4 Tabell 23A och 24A. Ett högre utbyte av tenn förväntas kunna erhållas vid optimering av 

vätskeextraktionen genom en ökad koncentration av extraktionsreagens i organfas. 
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Figur 25: Jämviktsisotermen för extraktion från laklösning till organfas. 

Utbytet av tenn och arsenik från organfas till strippfas beräknades med hjälp av svarsresultatet från 

utbytet från laklösning till organfas och genom användning av Ekvation 14. Kemiska analysen för 

metallinnehållet i strippfas, kan ses i Appendix 4 Tabell 26A. Volymerna V2, strippfas, kan ses i 

försöksplanen Tabell 11. De beräknade värdena kan ses i Appendix 4 Tabell 27A och i Figur 26.     

Figur 26: Utbyte av tenn och arsenik från organfas till strippfas.  

Som kan ses i Figur 26, sker ej en fullständig strippning av tenn från organfasen till strippfasen. Det 

högsta uppnådda utbytet av tenn var 81 % och erhölls under försök Vätskeex. 4. En trend kan ses för 

att utbytet av tenn stiger för varje försök, vilket korrelerar med metallinnehållet i organfasen och kan 

förklaras med att volymen av organfas som används vid varje försök ökar, se försöksplanen Tabell 10. 
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Orsaken till det låga utbytet under försök Vätskeex. 10, antas vara en för kortvarig skakningstid på 

endast 5 min. Under försöket användes 250 ml av organfasen respektive strippfasen och en längre 

skakningstid kan därför krävas för att öka kontakytorna och möjliggöra strippning av tenn. En viss 

skillnad kan ses i utbyten från organfas till strippfas vid användning av 1M NaOH eller 2M NaOH mellan 

Vätskeex. 2 och 7, samt Vätskeex. 3 och 8. Men det kan även tänkas vara andra faktorer som orsakar 

differensen, så som skillnad i skakningsmetoden eller halter i organfas.  

Figur 27: Produkter från vätskeextraktion. 

I Figur 27 presenteras produkterna som erhölls från Vätskeex. 6-10 och är uppradade från vänster till 

höger i stigande numrering. Högt upp i bilden kan kolvar ses innehållande gula lösningar, vilka är 

raffinaten efter extraktionssteget. Under dessa syns kolvar med vit-grumliga lösningar, vilka är 

strippfaser efter strippning av organfasen. Strippfaserna filtrerades efter försöken och i bilden 

presenteras filterpappren under respektive strippfas. Som kan ses bildades en del fällning, som i försök 

Vätskeex. 6, 7 och 9, även var orangefärgade. Ingen analys kunde göras av fällningen p.g.a. för liten 

mängd, men den orange färgen antas komma från fällning av en järnförening. Att fällningar bildas kan 

påverka resultaten från den kemiska analysen av strippfaserna, om dessa består av arsenik eller tenn, 

och är en källa till felmarginal vid utvärdering av strippningen. För att få ett mer tillförlitligt resultat 

kan en högre koncentration av natriumhydroxid användas i strippfasen för att orsaka en totalutfällning 

av alla metaller, vilka sedan kan analyseras.    

Det totala utbytet av tenn från material till strippfas efter oxalsyra och vätskeextraktion är beräknat 

genom Ekvation 9. Var V, volymen av strippfasen, kan ses i Tabell 10 och m, vikten av materialet, 

beräknades utifrån procent torrsubstans för Oxalat 23. Den kemiska analysen av strippfasen kan ses i 

Appendix 4 Tabell 26A och analys av materialet kan ses i Tabell 11. Det beräknade totala utbytet kan 

ses i Figur 28 och värdena kan ses i Appendix 28A.  
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Figur 28: Utbyte av tenn material till strippfas. 

Användning av lakningsmetoden Oxalat 23 och vätskeextraktion med 3 mmol Aliquat 336, gav det 

högsta erhållna utbytet på 31 %, avläst från Figur 28.  
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6. Slutsats 
Litteraturstudien resulterade i att tre olika lakningsmetoder valdes för undersökning i projektet, 

svavelsyralakning, oxalatlakning och sulfidlakning i alkalisk miljö. Syftet var att utveckla en 

lakningsmetod för selektiv lakning av tenn ur lakrester från svavelsyralakning av rökgasstoften K1, F1 

och E-slam. Laborationsförsöken var uppdelade i 4 olika block. I det första blocket, en förstudie, 

testades olika lakningsmetoder för att utvärdera vilken eller vilka som var lämpliga att studera vidare. 

Det andra blocket innefattade en screening av valda lakningsmetoder med syftet att utvärdera 

lakningsmetodernas resultat och potential för selektiv lakning av tenn. I det tredje blocket optimerades 

den valda lakningsmetoden. Det fjärde och sista blocket innefattade en studie av olika metoder för 

separering av tenn ur laklösningen.   

Resultaten från förstudien visade att ingen av metoderna ger en selektiv lakning av tenn. Lakning med 

svavelsyra resulterar i upplösning av ett stort antal metaller och resultaten presenteras i Figur 11. 

Fördelen med metoden var den låga upplösningen av arsenik vid låga syrakoncentrationer, samt den 

lättillgängliga kemikalien som produceras på Rönnskär. Fördelen med oxalsyra-, och sulfidlakning var 

att dessa resulterade i låg upplösning av zink, koppar, järn och vismut, samtidigt som de gav ett utbyte 

av tenn på ca 60 %. Sulfidlakningen exkluderades dock från vidare studier på grund av misstankar om 

högt utbyte av arsenik, men också för den osäkra arbetsmiljön och det komplicerade utförandet.  

Resultaten från screeningen visade att ett tennutbyte på 92 % kunde erhållas från lakning med oxalsyra 

under försök Oxalat 5 och att bästa resultatet från svavelsyra endast gav ett tennutbyte på 74 %. 

Fördelen var även att oxalsyralakning resulterade i en lägre upplösning av bland annat koppar, zink och 

vismut, vilket visas i Tabell 14. Slutsatsen var därmed att oxalsyra var den lämpligaste metoden för 

lakning av tenn ur materialet. En granskning gjordes av parametrarnas inverkan på tennutbytet, vilket 

visade att lakningstiden inte var signifikant och därför gjordes valet att endast laka i 30 min under 

vidare metodutveckling. 

Resultatet från optimeringen av oxalsyralakning visade att temperaturen är en viktig parameter som 

genom ökning påverkar resultatet positivt. Minskade halter torrsubstans påverkar resultatet positivt.  

Koncentrationen av oxalsyra påverkar resultatet positivt vid ökad kocentration, men är inte signifikant. 

Vid granskning av utbytesresultaten valdes parameterinställning Oxalat 23 som den mest lämpade och 

gav ett tennutbyte på 81 %, som presenteras i Tabell 20. Utbytet av bly var relativt lågt vilket var 

önskvärt då halten i materialet var 45 vikt-%. Utbytet av koppar var högt och utbytet av arsenik var 

mycket högt, vilket var definierat som önskvärt i syftet att erhålla en lakrest lämpad för 

blyframställning.    

Tabell 20: Utbyte [%] från material till laklösning, beräknat från kemiska analyser av material och lakrester. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Oxalat 23 38 25 18 50 94 62 81 

Vid jämförelse mellan försöken med högst utbyte av tenn från screening och optimering, vilka visas i 

Tabell 21, kan det ses att lakningstiden är det enda som varierar i försöksuppställningen. Det verkar 

därmed finnas ett samband mellan lakningstiden och resulterande utbyte av tenn.  

 

Tabell 21: Parameterinställningar och resulterande tennutbyte från material till laklösning, beräknat från analys av lakrester. 

ID Koncentration oxalsyra [M] Temp [ °C] Tid [h] TS-halt [%] Sn [%] 

Oxalat 5 1,5 65 4 9 92 
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Oxalat 23 1,5 65 0,5 9 81 

Men Oxalat 5 är endast ett försök av 19 som genomfördes under screeningen. Försöksplanen som 

användes var även upprättad randomiserat för att möjliggöra utvärdering av parametrarnas inverkan 

på resultatet. Slutsatsen från utvärdering i SIMCA-P+ 11 om att lakningstidens inte är signifikant, anses 

därmed vara tillförlitlig. Förklaringen till skillnaden i tennutbytet mellan Oxalat 5 och 23, kan vara ett 

variationsintervall i metoden eller en skillnad i sammansättningen av materialet som användes för 

försöken.  

Förslag för fortsatt utveckling av tennlakning med oxalsyra är att undersöka variationsintervallet för 

försöksuppställningen Oxalat 23.     

Två olika typer av separationsmetoder testades med syftet att selektivt separera tenn ur laklösningen 

som innehöll höga halter av arsenik. Metoderna som testades var kemisk fällning och vätskeextraktion 

med extraktionsreagensen Aliquat 336. 

Resultaten från kemisk fällning visade att metoden inte var selektiv för fällning av tenn. Det högsta 

tennutbytet till fällning var 99 % och resulterade i en fällningsprodukt bestående av 3 vikt-% tenn. 

Undersökning av sammansättningen av föreningar i fällningen med XRD, visade att materialet till 

största del bestod av natriumoxalat, Na2C2O4 och att tenn utfälldes som föreningen SnO2. 

Resultaten från vätskeextraktion visade att en högre koncentration av Aliquat 336 i organfasen bör 

användas vid extraktionen för att öka utbytet av tenn. Slutsatsen som kan dras från försöken var att 

metoden verkar vara selektiv för extraktion av tenn från en lösning med arsenik och att utbytet av 

arsenik varierar mellan 12 - 18 %. Osäkerheten i resultaten för strippningen är mycket stor på grund 

av att fällning bildades och den slutsats som kan dras är att ett högre pH-värde bör användas i 

strippfasen för att orsaka en totalutfällning som kan användas för utvärdering.  

Förslag för fortsatta studier är att utveckla vätskeextraktionen med högre koncentration av Aliquat 

336 i organfasen och högre pH-värde i strippfas. Vidare bör även skakningstiden utvärderas och 

optimeras.    
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Appendix 1 
Förstudie: i Appendix 1 presenteras analysresultaten från försöken i förstudien. 

Tabell 1A: Resultat från kemisk analys av laklösningar, i mg/l.  

ID Cu  Pb As Sn 

Svavel 3,7M 4200 11,5 235 7700 

Svavel 7,1M 4600 4,91 1000 8600 

Svavel 12M 2900 2,3 1600 8600 

Oxalat 1M 47,5 142 719 3300 

Sulfid nr.1 7,2 0,5 1500 6400 

Tabell 2A: Utbyte av metaller från material till laklösning i procent, vikt-%. 

ID Cu  Pb As Sn 

Svavel 3,7M 97 0,0105 17 67 

Svavel 7,1M 91 0,0039 62 64 

Svavel 12M 49 0,0016 85 55 

Oxalat 1M 1,82 0,2163 86 47 

Sulfid nr.1 0,17 0,0005 113 58 

Tabell 3A: Resultat från snabbanalys av kemiska sammansättningen i lakrester, i vikt-%. 

ID Pb Zn Sn Cu Fe Bi As Sb Cd 

Material 

160201 
57        0,52 

Svavel 3,7M 57 3,01 3,48 1,18 1,50 0,81 0,73 0,16 0,13 

Svavel 7,1M 65 3,13 3,20 0,98 1,20 0,96 0,45 0,13 0,08 

Svavel 12M 66 3,86 2,61 1,01 1,11 0,93 0,23 0,11 0,07 

Oxalat 1M 65 7,26 2,92 2,61 2,18 1,32 0,14 0,14 0,08 

Sulfid nr.1 61 6,43 3,21 2,26 2,11 1,21 0,12 0,15 0,11 

Tabell 4A: Fukthalt i lakrester. 

ID Fukthalt [vikt-%] 

Svavel 3,7M 22,50 

Svavel 7,1M 22,40 

Svavel 12M 17,10 

Oxalat 1M 23,00 

Sulfid nr.1 31,00 

 

Appendix 2 
Screening: i Appendix 2 presenteras analysresultaten från försöken i screening. 



 
 

Analysresultat från screening av svavelsyralakning 

Tabell 5A: Resultat från kemisk analys av laklösningar efter screening av svavelsyralakning, i mg/l.  

ID As Bi Cd Cu Pb Sn Zn 

Svavel 1 885 1000 135 2480 13 3260 6080 

Svavel 2 1460 196 153 3700 13,1 8550 4730 

Svavel 3 453 563 231 4350 14,4 9150 15800 

Svavel 4 367 308 243 5570 14,5 10800 19200 

Svavel 8 817 586 199 3370 13,9 4560 9160 

Svavel 10 1430 67 138 3440 12,1 8150 4370 

Svavel 11 1480 88 167 3740 14,5 8440 5230 

Tabell 6A: Utbytet av metaller från material till laklösning, i vikt-%. 

ID Pb Zn Sn Cu Bi As Cd 

Svavel 1 0,0072 26 17 34 37 38 34 

Svavel 2 0,0057 16 35 41 6 50 30 

Svavel 3 0,0080 68 48 61 21 20 58 

Svavel 4 0,0075 78 53 73 11 15 57 

Svavel 8 0,0078 40 24 47 22 36 50 

Svavel 10 0,0054 15 34 38 2 50 28 

Svavel 11 0,0064 18 35 42 3 52 34 

Tabell 7A: Resultat från kemisk analys av lakrester, i vikt-%. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Svavel 1 1,14 4,65 49,65 0,47 0,29 0,067 4,57 

Svavel 2 0,62 3,52 51,32 0,56 0,2 0,063 3,21 

Svavel 3 0,83 1,76 53,96 0,6 0,47 0,053 2,25 

Svavel 4 0,41 0,89 55,18 0,73 0,52 0,056 1,82 

Svavel 5 0,8 2,48 51,83 0,53 0,16 0,054 2,2 

Svavel 6 0,89 4,16 51,13 0,57 0,17 0,067 3,58 

Svavel 7 0,62 2,95 53,6 0,56 0,13 0,057 2,57 

Svavel 8 0,83 4,05 50,23 0,56 0,32 0,063 3,76 

Svavel 9 0,49 2,4 48,74 0,57 0,14 0,055 1,79 

Svavel 10 1,27 3,44 50,72 0,63 0,22 0,068 2,82 

Svavel 11 0,66 3,38 50,94 0,64 0,21 0,068 2,69 

Tabell 8A: Utbytet av metaller från material till laklösning efter svavelsyralakning, i vikt-%. Baserat på analyser av lakrester. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Svavel 1 51 45 32 70 61 90 26 

Svavel 2 75 60 33 66 74 91 50 

Svavel 3 68 81 34 66 43 93 67 



 
 

Svavel 4 85 91 34 59 39 93 74 

Svavel 5 67 72 31 68 79 92 66 

Svavel 6 69 61 44 71 82 92 54 

Svavel 7 79 73 43 72 86 93 68 

Svavel 8 67 55 36 67 60 91 43 

Svavel 9 79 72 34 64 81 92 71 

Svavel 10 46 60 31 61 71 90 55 

Svavel 11 73 62 33 61 73 90 58 

 

Analysresultat från screening av oxalsyralakning 

Tabell 9A: Resultat från kemisk analys av laklösningar, i mg/l.  

ID As Bi Cd Cu Pb Sn Zn 

Oxalat 1 1470 30 43 48 57 3430 156 

Oxalat 2 1640 23,5 35 43 130 6630 102 

Oxalat 3 1410 41 55 48 238 8440 136 

Oxalat 4 2090 201 126 103 276 16800 288 

Oxalat 5 597 90 68 80 146 4440 130 

Oxalat 6 519 77 41 59 124 3280 124 

Oxalat 7 1200 28 37 64 68 5360 139 

Oxalat 8 158 222 100 141 137 6320 549 

Oxalat 9 486 23 26 37 58 1900 76 

Oxalat 10 742 53 37 48 112 4970 111 

Oxalat 11 572 83 59 95 95 4790 155 

Oxalat 12 1810 96 74 53 313 12900 182 

Oxalat 13 1160 101 71 89 86 6020 200 

Oxalat 14 445 17,4 37 42 96 1930 64 

Oxalat 15 435 52 37 35 88 2210 83 

Oxalat 16 1610 34 48 40 168 9530 100 

Oxalat 17 560 159 60 48 175 4240 150 

Oxalat 18 465 33 33 53 68 2690 90 

Oxalat 19 1020 81 46 55 143 7120 134 

Tabell 10A: Utbyte av metaller från material till laklösning, i vikt-%. 

ID Pb Zn Sn Cu Bi As Cd 

Oxalat 1 0,03 0,58 15,55 0,58 0,96 55,25 9,37 

Oxalat 2 0,06 0,38 30,05 0,52 0,75 61,64 7,63 

Oxalat 3 0,15 0,65 49,13 0,74 1,69 68,07 15,40 

Oxalat 4 0,10 0,79 55,88 0,91 4,73 57,66 20,16 

Oxalat 5 0,25 1,75 72,37 3,47 10,38 80,70 53,31 

Oxalat 6 0,19 1,51 48,55 2,32 8,06 63,71 29,19 



 
 

Oxalat 7 0,03 0,45 21,28 0,68 0,79 39,52 7,07 

Oxalat 8 0,06 1,80 25,23 1,50 6,27 5,23 19,20 

Oxalat 9 0,12 1,22 36,97 1,91 3,17 78,43 24,34 

Oxalat 10 0,12 0,94 51,25 1,32 3,87 63,45 18,35 

Oxalat 11 0,16 2,07 77,68 4,09 9,52 76,92 46,02 

Oxalat 12 0,13 0,58 49,62 0,54 2,61 57,73 13,69 

Oxalat 13 0,04 0,72 26,28 1,03 3,12 42,00 14,91 

Oxalat 14 0,21 1,11 40,61 2,35 2,59 77,64 37,44 

Oxalat 15 0,19 1,38 44,48 1,87 7,40 72,60 35,82 

Oxalat 16 0,07 0,34 39,23 0,44 0,99 54,96 9,50 

Oxalat 17 0,32 2,16 74,05 2,23 19,64 81,10 50,40 

Oxalat 18 0,14 1,44 52,12 2,73 4,52 74,72 30,76 

Oxalat 19 0,11 0,77 49,74 1,02 4,00 59,09 15,46 

Tabell 11A: Resultat från kemisk analys av lakrester, i vikt-%. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Oxalat 1 2 5,91 45,53 0,9 0,2 0,11 3,94 

Oxalat 2 2,07 6,01 45,5 0,91 0,11 0,11 2,76 

Oxalat 3 1,89 6,12 46,42 0,92 0,096 0,11 1,73 

Oxalat 4 1,86 5,94 45,76 0,88 0,11 0,096 0,74 

Oxalat 5 2,2 6,21 47,67 0,88 0,038 0,063 0,51 

Oxalat 6 1,88 6,15 46,52 0,87 0,084 0,084 1,52 

Oxalat 7 1,79 5,74 45,94 0,71 0,25 0,097 3,62 

Oxalat 8 1,66 5,63 44,7 0,66 0,49 0,08 3,32 

Oxalat 9 1,5 5,91 47,69 0,71 0,089 0,08 3,15 

Oxalat 10 1,8 5,9 47,45 0,71 0,088 0,083 1,84 

Oxalat 11 1,72 6,11 48,56 0,71 0,068 0,059 0,58 

Oxalat 12 1,66 5,72 46,1 0,7 0,1 0,087 1,54 

Oxalat 13 1,67 5,84 47,32 0,71 0,26 0,086 3,58 

Oxalat 14 1,66 6,06 48,56 0,72 0,054 0,06 2,93 

Oxalat 15 1,77 6,16 48,47 0,82 0,036 0,064 1,55 

Oxalat 16 1,91 6,12 46,01 0,84 0,095 0,092 2,33 

Oxalat 17 1,65 6 48,83 0,62 0,05 0,052 0,88 

Oxalat 18 1,76 6,3 47,95 0,81 0,071 0,075 2,46 

Oxalat 19 1,79 6,28 46,92 0,81 0,086 0,089 1,72 

Tabell 12A: Utbytet av metaller från material till l laklösning efter oxalsyralakning, i vikt-%. Beräknade från fastfasanalyser. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Oxalat 1 14 21 22 -3 73 14 36 

Oxalat 2 2 12 14 -15 84 6 51 

Oxalat 3 17 16 18 -8 87 12 71 



 
 

Oxalat 4 12 13 14 -11 84 18 87 

Oxalat 5 11 22 23 5 95 54 92 

Oxalat 6 24 23 25 6 89 38 77 

Oxalat 7 17 18 15 12 64 19 37 

Oxalat 8 19 15 14 15 26 30 39 

Oxalat 9 34 19 16 16 88 36 47 

Oxalat 10 17 16 13 13 87 31 68 

Oxalat 11 29 22 20 22 91 56 91 

Oxalat 12 21 16 13 11 85 25 72 

Oxalat 13 21 15 11 11 62 27 37 

Oxalat 14 34 25 23 24 93 57 56 

Oxalat 15 30 25 24 14 96 54 77 

Oxalat 16 8 9 12 -7 86 20 58 

Oxalat 17 33 25 22 33 94 62 87 

Oxalat 18 29 21 23 13 91 45 63 

Oxalat 19 17 10 14 0 88 25 70 

 

  



 
 

Appendix 3 
Optimering: i Appendix 3 presenteras analysresultaten från försöken i optimeringen. 

Tabell 13A: Resultat från kemisk analys av laklösningar, i mg/l.  

ID As Bi Cd Cu Pb Sn Zn 

Oxalat 20 478 76 40 50 134 2560 128 

Oxalat 21 416 82 38 36 96 2320 94 

Oxalat 22 434 130 42 40 100 3180 138 

Oxalat 23 458 182 44 42 192 3740 142 

Oxalat 24 1460 46 40 46 108 4960 122 

Oxalat 25 1380 78 48 32 140 5200 126 

Oxalat 26 1620 92 54 42 170 7400 168 

Oxalat 27 1580 132 58 32 140 8200 168 

Oxalat 28 1180 106 48 32 140 5400 128 

Oxalat 29 1020 126 46 28 130 4500 140 

Oxalat 30 934 96 42 32 98 3360 118 

Oxalat 31 1040 124 46 28 128 5200 138 

Oxalat 32 576 132 38 22 90 2940 106 

Oxalat 33 1520 86 48 36 146 6400 132 

Oxalat 34 1000 96 44 30 114 4380 126 

Oxalat 35 1120 110 44 30 140 4720 124 

Oxalat 36 1040 112 42 28 128 4780 132 

Tabell 14A: Utbyte av metaller från material till laklösning, i vikt-%. 

ID As Bi Cd Cu Pb Sn Zn 

Oxalat 20 79,12 10,73 38,40 2,65 0,28 51,09 2,10 

Oxalat 21 74,02 12,44 39,22 2,05 0,22 49,78 1,66 

Oxalat 22 71,83 18,35 40,32 2,12 0,21 63,47 2,27 

Oxalat 23 73,28 24,84 40,83 2,15 0,39 72,16 2,26 

Oxalat 24 92,63 2,49 14,72 0,94 0,09 37,95 0,77 

Oxalat 25 89,08 4,29 17,97 0,66 0,12 40,48 0,81 

Oxalat 26 99,21 4,81 19,18 0,82 0,13 54,65 1,02 

Oxalat 27 100,25 7,14 21,34 0,65 0,11 62,74 1,06 

Oxalat 28 106,49 8,16 25,12 0,93 0,16 58,76 1,15 

Oxalat 29 95,27 10,04 24,92 0,84 0,15 50,68 1,30 

Oxalat 30 89,08 7,81 23,23 0,98 0,12 38,64 1,12 

Oxalat 31 93,86 9,54 24,08 0,81 0,15 56,59 1,24 

Oxalat 32 94,94 18,56 36,33 1,16 0,19 58,43 1,74 

Oxalat 33 95,60 4,61 17,51 0,73 0,12 48,54 0,82 

Oxalat 34 93,79 7,68 23,94 0,90 0,14 49,54 1,17 

Oxalat 35 97,99 8,21 22,33 0,84 0,16 49,79 1,08 



 
 

Oxalat 36 93,86 8,62 21,98 0,81 0,15 52,02 1,18 

Tabell 15A: Resultat från kemisk analys av lakrester, i vikt-%. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Oxalat 20 1,62 5,85 48,67 0,52 0,062 0,057 2,65 

Oxalat 21 1,42 5,74 49,73 0,56 0,052 0,053 2,44 

Oxalat 22 1,5 5,73 47,5 0,5 0,077 0,053 1,85 

Oxalat 23 1,5 5,84 49,36 0,45 0,049 0,05 1,24 

Oxalat 24 1,25 3,8 51,05 0,41 0,13 0,052 2,73 

Oxalat 25 1,21 4,13 51,65 0,42 0,14 0,048 2,6 

Oxalat 26 1,22 4,23 51,38 0,48 0,098 0,049 1,92 

Oxalat 27 1,25 4,16 51,88 0,47 0,11 0,047 1,67 

Oxalat 28 1,18 4,11 51,57 0,44 0,096 0,044 1,83 

Oxalat 29 1,18 4,12 52,4 0,42 0,094 0,039 2,05 

Oxalat 30 1,13 4,12 52,36 0,45 0,13 0,042 2,64 

Oxalat 31 1,29 4,15 52,09 0,45 0,098 0,043 1,81 

Oxalat 32 1,32 4,24 53,12 0,39 0,078 0,03 1,32 

Oxalat 33 1,17 4,06 50,26 0,47 0,099 0,049 2,03 

Oxalat 34 1,22 4,16 51,58 0,44 0,089 0,039 2,06 

Oxalat 35 1,29 4,2 52,05 0,45 0,091 0,043 2,09 

Oxalat 36 1,18 4,14 52,01 0,45 0,094 0,043 1,91 

Tabell 16A: Utbytet av metaller från material till lakrester, i vikt-%. Beräknade från fastfasanalyser. 

ID Cu Zn Pb Bi As Cd Sn 

Oxalat 20 35 27 22 44 92 58 60 

Oxalat 21 48 34 27 45 94 65 66 

Oxalat 22 35 23 18 42 90 58 70 

Oxalat 23 38 25 18 50 94 62 81 

Oxalat 24 43 46 7 50 81 57 53 

Oxalat 25 45 42 7 49 80 61 56 

Oxalat 26 44 39 6 41 86 59 67 

Oxalat 27 42 41 5 42 84 61 71 

Oxalat 28 47 43 8 48 87 64 69 

Oxalat 29 48 44 9 51 87 69 66 

Oxalat 30 50 44 9 48 82 67 56 

Oxalat 31 44 44 10 48 87 66 71 

Oxalat 32 45 45 12 57 90 77 79 

Oxalat 33 67 64 43 65 91 75 78 

Oxalat 34 48 45 12 50 88 70 67 

Oxalat 35 44 44 11 48 88 66 66 

Oxalat 36 48 43 9 47 87 66 68 



 
 

Tabell 17A: Värden som användes för analys i Simca. Mängderna är beräknade från kemiska analyser av laklösningar.   

ID 
Koncentration 

oxalsyra [M] 

Temp 

[ °C] 

TS-

halt 

[%] 

Sn 
[mg] 

As 
[mg] 

Bi 
[mg] 

Cd 
[mg] 

Cu 
[mg] 

Pb 
[mg] 

Zn 
[mg] 

Oxalat 
20 

1 50 9 1536 287 46 24 30 80 77 

Oxalat 
21 

1,5 50 9 1496 268 53 25 23 62 61 

Oxalat 
22 

1 65 9 1908 260 78 25 24 60 83 

Oxalat 
23 

1,5 65 9 2169 266 106 26 24 111 82 

Oxalat 
24 

1 50 19 1141 336 11 9 11 25 28 

Oxalat 
25 

1,5 50 19 1217 323 18 11 7 33 29 

Oxalat 
26 

1 65 19 1643 360 20 12 9 38 37 

Oxalat 
27 

1,5 65 19 1886 363 30 13 7 32 39 

Oxalat 
28 

1 57,5 14 1767 386 35 16 10 46 42 

Oxalat 
29 

1,5 57,5 14 1524 345 43 16 9 44 47 

Oxalat 
30 

1,24 50 14 1162 323 33 15 11 34 41 

Oxalat 
31 

1,24 65 14 1701 340 41 15 9 42 45 

Oxalat 
32 

1,24 57,5 9 1757 344 79 23 13 54 63 

Oxalat 
33 

1,23 57,5 19 1459 347 20 11 8 33 30 

Oxalat 
34 

1,24 57,5 14 1489 340 33 15 10 39 43 

Oxalat 
35 

1,24 57,5 14 1497 355 35 14 10 44 39 

Oxalat 
36 

1,24 57,5 14 1564 340 37 14 9 42 43 

 

  



 
 

Appendix 4 
Separationsförsök: i Appendix 4 presenteras analysresultaten från försöken i screening. 

Analysresultat från försök av kemisk fällning 

Tabell 18A: Resultat från kemisk analys av laklösning som användes för fällningsförsöken, i mg/l.  

 ID As Bi Cd Cu Fe Pb Sb Sn Zn 

Oxalat 
23 

389 84 27 27 376 104 134 3071 69 

Tabell 19A: Resultat från kemisk analys av laklösningar, i mg/l.  

ID As Bi Cd Cu Fe Pb Sb Sn Zn 

Fällning 2 389 83,8 26,5 27 376 104 134 3071 69 

Fällning 3 194 8,3 2,1 29 290 37 120 2025 74 

Fällning 4 284 19,7 2,7 26 356 33 132 2565 71 

Fällning 5 166 0,0 0,1 7 7 9 133 153 8 

Fällning 6 412 0,9 0,5 24 384 4 143 3146 63 

Fällning 7 417 11,6 2,6 26 403 25 150 3257 71 

Fällning 8 434 5,5 2,6 30 394 18 176 3215 75 

Fällning 9 398 6,1 0,4 24 374 12 138 3074 65 

Tabell 20A: Resultat från kemisk analys av fällning, i vikt-%.  

ID Cu Zn Pb Bi Sb As Cd Sn 

Fällning 2 0,004 0,011 0,130 0,120 0,030 0,280 0,040 1,850 

Fällning 3 0,005 0,015 0,160 0,120 0,018 0,210 0,043 1,160 

Fällning 4 0,028 0,072 0,100 0,080 0,026 0,280 0,026 2,840 

Fällning 5 0,013 0,017 0,150 0,120 0,004 0,019 0,037 0,400 

Fällning 6 0,011 0,019 0,140 0,110 0,004 0,034 0,037 0,400 

Fällning 7 0,010 0,016 0,150 0,110 0,002 0,015 0,034 0,400 

Fällning 8 0,011 0,016 0,180 0,140 0,003 0,026 0,046 0,400 

Fällning 9 0,016 0,024 0,170 0,140 0,004 0,031 0,043 0,400 

Tabell 21A: Utbytet av metaller från laklösning till fällning efter kemisk fällning, i vikt-%. 

ID Cu Zn Pb Bi Sb As Cd Sn 

Fällning 2 9 10 79 91 14 46 95 38 

Fällning 3 10 12 83 77 7 29 87 20 

Fällning 4 109 111 103 102 21 77 105 99 

Fällning 5 35 18 106 105 2 4 103 10 

Fällning 6 28 19 93 91 2 6 96 9 

Fällning 7 31 20 123 112 1 3 109 11 

Fällning 8 23 13 99 95 1 4 99 7 

Fällning 9 40 24 112 115 2 5 111 9 



 
 

Tabell 22A: Utbytet av metaller från material till fällning, i vikt-%. 

ID Pb As Sn 

Fällning 2 0,16 27,50 21,91 

Fällning 3 0,17 17,53 11,68 

Fällning 4 0,21 46,36 56,70 

Fällning 5 0,22 2,17 5,51 

Fällning 6 0,19 3,64 5,16 

Fällning 7 0,25 1,99 6,38 

Fällning 8 0,20 2,30 4,27 

Fällning 9 0,23 3,30 5,13 

Analysresultat från försök av vätskeextraktion 

Tabell 23A: Resultat från kemisk analys av laklösningar, i mg/l.  

ID As Bi Cd Cu Fe Pb Sb Sn Zn 

Oxalat 23 Vätskeex. 1-5 552 165 43 48 542 174 185 4218 123 

Oxalat 23 Vätskeex. 6-10 521 135 38 48 538 191 179 4021 123 

Tabell 24A: Resultat från kemisk analys av raffinat, i mg/l. Vätskeex. 1 – Vätskeex. 5 var första försöksserien och i proverna 

Vätskeex. 6 – Vätskeex. 10 var replikaten. 

Prov ID As Pb Sn 

Vätskeex. 1 474 80 3652 

Vätskeex. 2 473 91 3273 

Vätskeex. 3 461 84 2932 

Vätskeex. 4 458 94 2196 

Vätskeex. 5 471 59 31 

Vätskeex. 6 436 135 3452 

Vätskeex. 7 428 70 3068 

Vätskeex. 8 448 132 2985 

Vätskeex. 9 439 131 2132 

Vätskeex. 10 459 110 1684 

 

  



 
 

Tabell 25A: Utbytet av metaller från laklösning till organfas, i vikt-%. Vätskeex. 1.1 – Vätskeex. 5.1 var första försöksserien 

och i proverna Vätskeex. 6.1 – Vätskeex. 10.1 var replikat. 

Prov ID Aliquat [mmol] As Pb Sn 

Vätskeex. 1 0,3 14 54 13 

Vätskeex. 2 0,75 14 48 22 

Vätskeex. 3 1,5 17 52 31 

Vätskeex. 4 3 17 46 48 

Vätskeex. 5 7,5 15 66  

     

Vätskeex. 6 0,3 16 29 14 

Vätskeex. 7 0,75 18 64 24 

Vätskeex. 8 1,5 14 31 26 

Vätskeex. 9 3 16 32 47 

Vätskeex. 10 7,5 12 42 58 

Tabell 26A: Resultat från kemisk analys av strippfas, i mg/l. Vätskeex. 1.2 – Vätskeex. 5.2 innehöll strippfasen 1M NaOH och 

proverna Vätskeex. 6.2 – Vätskeex. 10.2 innehöll strippfasen 2M NaOH. 

Prov ID As Sn 

Vätskeex. 1 74,0 1650 

Vätskeex. 2 20,8 1120 

Vätskeex. 3 5,3 900 

Vätskeex. 4 7,0 821 

Vätskeex. 5 1,5 293 

Vätskeex. 6 107,0 1720 

Vätskeex. 7 58,8 1472 

Vätskeex. 8 11,2 802 

Vätskeex. 9 4,3 739 

Vätskeex. 10 1,0 64 

Tabell 27A: Utbytet av metaller från organfas till strippfas, i vikt-%. Vätskeex. 1.1 – Vätskeex. 5.1 innehöll strippfasen 1M 

NaOH och i proverna Vätskeex. 6.1 – Vätskeex. 10.1 innehöll strippfasen 2M NaOH. 

Prov ID As Sn 

Vätskeex. 1 19 58 

Vätskeex. 2 13 59 

Vätskeex. 3 6 70 

Vätskeex. 4 15 81 

Vätskeex. 5 9  

   

Vätskeex. 6 25 60 

Vätskeex. 7 32 77 

Vätskeex. 8 15 77 



 
 

Vätskeex. 9 10 78 

Vätskeex. 10 8 14 

Tabell 28A: Utbytet av tenn från material till strippfas. 

Prov ID Aliquat [mmol] Sn [%] 

Vätskeex. 1 0,3 6 

Vätskeex. 2 0,75 10 

Vätskeex. 3 1,5 17 

Vätskeex. 4 3 31 

Vätskeex. 5 7,5  

   

Vätskeex. 6 0,3 6 

Vätskeex. 7 0,75 14 

Vätskeex. 8 1,5 15 

Vätskeex. 9 3 28 

Vätskeex. 10 7,5 6 

 


