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ABSTRACT

ABSTRACT
Kiruna Värmeverk AB produces electricity and district heating to the city of Kiruna. The plants fuel gas cleaning
gives rise to heavy metal containing condensate. The condensate is backwashed through a sandfilter before
discharge to the recipient Luossajoki. In the licence for the plant the county administrative board in Norrbotten
has binded Kiruna Värmeverk AB to reduce the content of heavy metals in the filtered condensate.

The potential sorption of heavy metals to filter sand, blast-furnace slag, peat and ironoxide-coated olivine, IOCO,
have been evaluated, in aim to judge if the materials could serve as filter material. The filter sand serves as a
reference material. The master thesis include batch experiments with artificial waters and condensate from
Kiruna Värmeverk. Adsorption isoterms and pH-dependence have been evaluated as well as the sorptions
dependens of initial concentration of the heavy metals copper, lead and zinc.

All materials showed a good sorption capacity, over 83 percent, for the heavy metals copper, lead and zinc at
alkaline pH. The pH-dependence for filter sand and IOCO were characteristic for inorganic sorbents. The relative
order for metal sorption from the artificial waters and condensate was blast-furnace slag > IOCO > peat > filter
sand. This leads to the conclusion that all materials have a greater capacity than the existing filter sand in the
sand filters. Blast-furnace slag and peat showed a negative sorption at very low metal concentrations < 10-6 M,
the content in the condensate do not exceed these values.



SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Kiruna Värmeverk AB producerar el och fjärrvärme till Kiruna tätort. Rökgasreningen i verket ger upphov till
tungmetallförorenat kondensatvatten. Kondensatvattnet filtreras genom ett sandfilter före utsläpp till recipienten
Luossajoki. Länsstyrelsen i Norrbotten har i villkoren för gällande tillstånd ålagt Kiruna Värmeverk AB att vidta
åtgärder för att sänka föroreningshalterna i det renade kondensatvattnet.

Den potentiella sorptionen av tungmetaller till filtersand, masugnsslagg, torv och järnoxidtäckt olivinsand har
utvärderats, i syfte att bedöma om materialen kan användas som filtermaterial. Filtersanden har använts som
referensmaterial. Examensarbetet innefattar skakförsök med konstgjorda vatten och kondensatvatten från Kiruna
Värmeverk. Adsorptionsisotermer och pH-beroende har utvärderats liksom sorptionens beroende av ingående
koncentration av tungmetallerna bly, koppar och zink.

Samtliga material i studien uppvisade god sorptionsförmåga, över 83 procent, för tungmetallerna bly, koppar och
zink vid alkalina pH. pH-beroendet för filtersand och järnoxidtäckt olivinsand var karaktäristiskt för oorganiska
sorbenter. Den inbördes rangordningen för metallsorption från de konstgjorda tungmetallösningarna och
kondensatvattnet var masugnsslagg > IOCO  > torv  > filtersand. Detta innebär att samtliga material fungerar
bättre än den befintliga filtersanden i sandfiltren. Masugnsslagg och torv uppvisade en negativ sorpiton vid
mycket låga metallkoncentrationer < 10-6 M, halterna i kondensatvattnet överstiger dock dessa halter.
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1 INLEDNING
Kiruna Värmeverk AB producerar el och fjärrvärme till Kiruna tätort. Sedan december 1994 har verket släppt ut
sitt renade kondensatvatten i Luossajoki. Luossajoki vattensystem var sedan tidigare kraftigt påverkat av
antropogena utsläpp från malmbrytningen i Kiirunavaara och det kommunala reningsverket i Kiruna. 1992
uppmärksammades de höga kvicksilverhalter i sjön Ala Lombolos sediment av Kiruna Kommun vilket ledde till
två kartläggningar av tillståndet i Luossajoki vattensystem som även innefattar sjön. Tungmetallerna i Luossajoki
kan i huvudsak härledas till malmbrytningen i Kiirunavaara och till Kiruna Värmeverk. Växtnäringsämnen och
organiskt material härrör från reningsverket. De höga tungmetallhalter i Luossajoki kan leda till försämrad
reproduktion och överlevnad för vissa arter. Dessutom ackumuleras tungmetallerna i naturen eftersom de inte kan
brytas ner. Detta kan leda till ökad dödlighet hos högre stående djur.

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Länsstyrelsen i Norrbotten har i villkoren för gällande tillstånd ålagt Kiruna Värmeverk AB att vidta åtgärder för
att sänka föroreningshalterna i det renade kondensatvattnet, genom att infiltrera detta före utsläpp till recipient.
Då Kiruna Värmeverk AB dessutom har planer på utökad sopförbränning, vilket skulle leda till ökade vatten-
mängder att rena, måste även kapaciteten hos befintlig reningsanläggning öka. Ett alternativ, för rening av
kondensatvattnet, kan vara att filtrera vattnet genom ett material som sorberar metallerna i vattnet. Möjligheterna
att använda kostnadseffektiva material ansågs intressant att utreda.

Föreliggande examensarbete är det första steget i processen att ta fram ett nytt material för rening av
kondensatvattnet från Kiruna Värmeverk. En studie i labskala ansågs vara en effektiv metod för att utvärdera
materialen.

1.2 AVGRÄNSNINGAR
Studien har avgränsats till panna 3 i Kiruna Värmeverk eftersom det är den enda förbränningspannan som i
nuläget är inkopplad till rökgaskondenseringen. Bakgrundsdata för befintlig anläggning härrör från analysdata för
1998 och 1999 års verksamhet. Sorptionen har endast utvärderats för tungmetallerna bly, koppar och zink.

Materialen som ingått i studien har valts utifrån önskemålet att de ska vara kostnadseffektiva samt ett visst mått
av nytänkande. Den potentiella sorptionen av tungmetaller till filtersand, masugnsslagg, torv och järnoxidtäckt
olivinsand har utvärderats. Masugnsslagg är en restprodukt vid stålframställning och torv används för
energiutvinning, dessa två material är kostnadseffektiva. Järnoxidtäckt olivinsand är ett material som inte finns på
marknaden och har därför framställts inom ramen för examensarbetet. Filtersanden har använts som
referensmaterial.

1.3 METODBESKRIVNING
Examensarbetet innefattar skakförsök med konstgjorda vatten och kondensatvatten från Kiruna Värmeverk.
Kemisk jämviktsmodellering med MinteqA2 har genomförts för skakförsöken med masugnsslagg. Adsorptions-
isotermer och pH-beroende har utvärderats utifrån skakförsöken liksom sorptionens beroende av ingående
metallkoncentration.

Hypoteser
• Masugnsslaggs potentiella sorption av bly, koppar och zink är större än den för filtersand.

• Torvs potentiella sorption av bly, koppar och zink är större än den för filtersand.

• Den järnoxidtäckta olivinsandens potentiella sorption av bly, koppar och zink är större än den för filtersand.

1.4 RAPPORTENS STRUKTUR
Rapporten är uppdelad i tre delar. Kapitel två utgör den första delen och är en litteraturstudie som inleds med en
översikt av tungmetallerna bly, koppar och zink samt föroreningstillståndet i Luossajoki vattensystem. Därefter
beskrivs de undersökta materialen liksom de processer som styr sorptionen av tungmetaller. Den andra delen
består av kapitel tre och fyra som beskriver material och metoder samt redogör för resutalten av skakförsöken.
Diskussion och rekommendationer ingår i den tredje delen och belyser de viktigaste resultaten av försöksstudien
och ger förslag på fortsatt arbete.
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2 LITTERATURSTUDIE

2.1 TUNGMETALLER
Tungmetaller är de metaller med högre densitet än 5 g/cm3. Dessa är grundämnen och kan därför ej brytas ner, de
kan dock ingå i olika typer av föreningar vilket påverkar deras mobilitet och toxicitet. Koppar, zink och krom är
essentiella för levande organismer och måste därför tillföras i låga koncentrationer. Andra tungmetaller såsom
bly, kadmium och kvicksilver har ingen känd funktion hos levande organismer. Redan vid låga koncentrationer
kan dessa vara skadliga för växter och djur [1].

2.1.1 Bly
Bly är en mjuk mattgrå metall med densiteten 11,35 g/cm3. Den genomsnittliga förekomsten i jordskorpan är 14
mg/kg. Bly utvinns ur sulfidmalmen galena, PbS, och används i batterier och kablar och som tillsats i färg, glas
och bensin[1]. Den antropogena mobiliseringen av bly är 10 gånger högre än den naturliga [3].

Vid lågt pH och låg alkalinitet förekommer bly framförallt som Pb2+. Under oxiderande förhållanden minskar
lösligheten med ökat pH. Vid alkalina förhållanden bildas lösliga organiska- och hydroxykomplex. Bly binds
särskilt starkt till sulfhydrylgrupper i humus, men även till karboxylgrupper samt till oxider och lermineral [5].

2.1.2 Koppar
Koppar är en röd-brun metall med densiteten 8,96 g/cm3. Koppar kan förekomma som positivt mono- och
divalent laddade joner. Koppar och kopparlegeringar används framförallt i ledningar och kablar för elöverföring
till följd av dess låga elektriska resistivitet, 1,673⋅10-8 Ωm [1], [2]. Koppar är ett vanligt förekommande ämne i
jordskorpan 50 mg/kg. Koppar bryts som sulfider, Cu2S och CuFeS2 [6].

Cu+ är instabil i oxiderande miljö och bildar då Cu2+. Vid reducerande förhållanden bildar koppar sulfider, vilket
ger låg mobilitet. Utfällning av kopparhydroxider och -karbonater sker i syrerika miljöer. Koppar bildar stabila
komplex med både organiska och oorganiska ligander. Organiska komplex kan binda upp till 99% av den lösta
kopparn i sötvattensystem. Komplexbildning  med oorganiska ligander styrs främst av pH och alkaliniteten i
sötvatten. Sorption på järn-, mangan- och aluminiumoxider och organiskt material begränsar mobiliteten för
koppar i akvatisk miljö [6].

2.1.3 Zink
Zink är det 24:e vanligaste grundämnet i jordskorpan, med en genomsnittlig förekomst på 70 mg/kg [7]. Den rena
metallen är blå-vit och har en densitet av 7,14 g/cm3. Den fria metalljonen har två positiva laddningar, Zn2+ [1].
Zink utvinns framförallt ur sulfidmalmen zinkblände, ZnS. Zinks låga elektrodpotential, -0,763 V, har lett till en
utbredd användning av zink som korrosionsskydd för stålprodukter [3]. I Sverige utgör galvanisering 70 procent
av den totala zinkanvändningen. Andra användningsområden är i legeringar, batterier och gummi, men även i
färg, kosmetika och bekämpningsmedel [7]. Den antropogena mobiliseringen av zink är 10 gånger högre än den
naturliga och de främsta källorna till zink i sötvatten är vittring av anrikningssand och slagg [3].

Lösligheten av zink styrs framförallt av adsorption på oxider och aluminiumsilikater samt komplexering med
humus. Vid höga pH går organiska zinkkomplex i lösning vilket ökar mobiliteten. Då pH > 6 kan utfällning av
zinkoxider, -hydroxider och -hydroxykarbonater ske [5]. Kalciumkarbonathalten är en av de viktigaste faktorerna
för zinks biotillgänglighet, då kalciumjonerna konkurrerar med zink vid upptag och karbonatjonerna höjer pH
[3].

2.1.4 Tungmetaller i akvatisk miljö
I sötvatten är tungmetallhalterna naturligt låga, i sediment och organismer sker däremot en anrikning vilket leder
till högre halter. Bakgrundshalterna varierar beroende på berggrund och jordarter i avrinningsområdet. Andra
faktorer som påverkar metallhalterna är pH, organiskt material och syrehalt. Årstidsvariationer av halterna sker
till följd av att variationer i halten organiskt material och syre påverkar metallernas mobilitet.

Tungmetallhalterna i svenska vattendrag är generellt högre i södra Sverige där halterna är 2 – 3 gånger högre än i
den norra delen av landet. Detta antas bero på ett större nedfall av metaller i söder i kombination med försurande
nedfall samt en naturligt högre bakgrundsnivå.



LITTERATURSTUDIE

3

I Tabell 1 kan en klassificering av föroreningsgraden hos ytvatten ses. Halterna för opåverkade vatten är
uppskattningar gjorda utifrån nutida halter i norra Sverige i vattendrag utan punktutsläpp. Klassificering av
vattendrag sker utifrån avrinningsområdets storlek, större vattendrag har ett avrinningsområde på över några
kvadratkilometer.

Tabell 1  Bedömningsgrunder för föroreningsgrad av ytvatten samt bakgrundshalter i större vattendrag [1].
Halterna anges i µg/l.
KLASS 1

Mycket låga
halter

2
Låga halter

3
Måttligt höga

halter

4
Höga halter

5
Mycket höga

halter

Bakgrundshalt
Norra Sverige

Koppar ≤ 0,5 0,5 – 3 3 – 9 9 – 45 > 45 0,9
Zink ≤ 5 5 – 20 20 – 60 60 – 300 > 300 2,9
Kadmium ≤ 0,01 0,01 – 0,1 0,1 – 0,3 0,3 – 1,5 > 1,5 0,005
Bly ≤ 0,2 0,2 – 1 1 – 3 3 – 15 > 15 0,12
Krom ≤ 0,3 0,3 – 5 5 – 15 15 – 75 > 75 0,2
Nickel ≤ 0,7 0,7 – 15 15 – 45 45 – 225 > 225 0,5
Arsenik ≤ 0,4 0,4 – 5 5 – 15 15 – 75 > 75 0,2

En ökad risk för biologiska effekter finns då halterna överstiger de i klass 3. Effekt har här betydelsen att arter
eller artgrupper tar skada genom försämrad reproduktion eller överlevnad i tidiga livsstadier. Överlevnaden hos
vattenlevande organismer kan påverkas redan vid kort exponering om halterna överstiger de i klass 5 [1].

Tungmetallers toxicitet för levande organismer varierar beroende på halt, specificering och med synergieffekter.
Ackumulerbarhet hos olika organismer samt anrikning i näringskedjan kan bidra till hög dödlighet hos högt
stående djur. Inlagring av tungmetaller i sediment minskar dock tillgängligheten [8].

Förorening av ytvatten till följd av antropogen aktivitet  sker genom utsläpp till luft, mark och vatten.
Föroreningar i luften når markytan vid torr- och våtdeposition, direkta utsläpp till mark kan nå grundvattnet och
därefter ytvatten. Tungmetaller som ackumuleras i skogsmark utgör en potentiell risk för ökade halter i sjöar och
vattendrag [1]. Adsorption av positivt laddade metalljoner, katjoner, i mark och sediment beror på att de flesta
naturliga ytor är negativt laddade vid i naturen naturligt förekommande pH-värden [9]. Mättnad av metaller i
marken leder till en ökad mobilitet av dessa vid ytterligare belastning [10], och metaller som fastlagts i sediment
kan frigöras om de geokemiska förhållandena ändras.

2.2 FÖRORENINGSTILLSTÅNDET I LUOSSAJOKI VATTENSYSTEM
Det renade kondensatvattnet från Kiruna Värmeverk släpps ut i Luossajoki vattensystem som dränerar ett 122
km2 stort område som inkluderar cirka 48 miljoner ton gråbergsmassor från malmbrytningen i Kiirunavaara.
Magnetitmalm bryts i gruvan och de viktigaste gångartsmineralen är fluorapatit och hornblände. Gråberget
innehåller förutom gångartsmineralen även pyrit och kalcit som vid vittring bildar kalcium- och sulfatjoner. En
stor del av den sulfat som frigörs fastnar i Ala Lombolos sediment innan det når Luossajoki. Halten av kalcium
och svavel är 10 högre än de naturliga i Luossajokis vattensystem, uppströms utloppet från Ala Lombolo.
Kalcitvittringen har medfört att pH stigit från 7 till 8.

Malmbrytningen i Kiirunavaara påbörjades 1902/1903. Den verksamma beståndsdelen i sprängmedel är
ammoniumnitrat och på grund av denna hantering har kvävehalterna i Luossajoki vattensystem ökat. Kvicksilver-
fluminat från knallhattarna som användes fram till 30-talet är en källa till de förhöjda kvicksilverhalterna, 10 –
100 högre än de normala bakgrundshalterna. De förhöjda halterna av bly i Luossajoki vattensystem kan delvis ha
sitt ursprung i blyazid och blymönja som numera finns i knallhattar.

Under hela 1900-talet har redoxpotentialen sjunkit i sedimenten i Ala Lombolo på grund av syrebrist till följd av
organisk belastning. Det är främst kväve från sprängämnen och fosfor från mineralet apatit, gångbergart i
Kiirunavaara, som orsakar den ökade bioproduktionen. Ytterligare belastning härrör från fiskodlingar i Norra
Luossajärvi och det kommunala avloppet som dränerades till Ala Lombolo fram till 1967. Vid låg redoxpotential
reduceras sulfat till sulfid. De metaller som bildar metallsulfider fälls då ut och ackumuleras i bottensedimentet.
Till dessa metaller hör koppar, molybden, bly, zink, kvicksilver och kadmium. Små störningar i den geokemiska
miljön samt biologin kan orsaka att ackumulerade metaller i Ala Lombolos sedimentet frigörs [11].
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1994 – 1995 genomförde Kiruna kommun en undersökning av vattenkvalitén i Luossajoki vattensystem.
Provtagningarna gjordes vid två punkter, se kartan nedan. Vid LJ1 är det årliga flödet cirka 2,2 miljoner m3 och
under vårfloden transporteras 85 procent av årstonnaget. Avrinningsområdet för denna punkt är 7,1 km2. Under
sommar och höst påverkas halterna av bland annat kobolt, molybden och kvicksilver av biogeokemiska processer
i Ala Lombolo. Areabidraget är det samma för total -klorid, -barium, -kalium, -kobolt, -koppar och      -nickel
samt för löst kvicksilver vid de båda provtagningspunkterna. Detta innebär att punktkällor med direktutsläpp till
vatten i dräneringsområdet kan uteslutas för dessa element. De höga transportmängderna av dessa metaller bör
därför ha sitt ursprung från atmosfäriskt nedfall. Barium, kobolt, koppar och kvicksilver antas därför härröra från
Kiruna Värmeverk, då ämnen som emitteras via skorstenarna ackumuleras i snötäcket och sköljs ut via
Luossajoki under vårfloden.

Figur 1 Karta över provtagningspunkterna i Luossajoki.

Den 18 november 1994 började Kiruna Värmeverk släppa ut sitt renade rökgaskondensat i Luossajoki. Halterna
av löst kvicksilver, kadmium och zink samt totalhalterna av natrium, svavel, koppar och kobolt ökade drastiskt i
och med detta. Kalcium och magnesiumhalterna sjönk däremot. Blyhalterna i Luossajoki redovisas ej på grund av
ofullständiga analyser [12].

Tabell 2  Halter i Luossajoki, punkt LJ1, under perioden 1994 – 1995.

PARAMETER ENHET MEDELVÄRDE MIN MAX
Konduktivitet mS/m 69 10 642
pH 7,6 7,0 9,6
Alkalinitet mekv/l 2,8 0,5 356
Kadmium-löst ng/l 147 22 812
Kvicksilver ng/l 200 13 1938
Zink µg/l 32 2,2 279
Koppar µg/l 3,4 2,2 8,6

2.3 REAKTIVA FILTERMATERIAL

2.3.1 Sorption
Reaktiva material kan avlägsna joner från lösning. Detta sker genom adsorption, jonbyte, utfällning samt
komplexbildning. Processerna sker i gränsskiktet mellan fast fas och vätskefas, det diffusa dubbelskiktet.
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Adsorption
Adsorption är den process då joner och molekyler ackumuleras på ytan av en partikel. Både fysisk och kemisk
adsorption innebär att ytladdningarna på materialets yta neutraliseras. Fysisk adsorption sker i det diffusa
dubbelskiktet och bildar så kallade jonpar och diffusa jonsvärmar. Jonpar innebär att en molekyl av lösningen
lägger sig mellan den funktionella gruppen och den adsorberade molekylen. Fysisk adsorption sker till följd av
krafter såsom van der Waals attraktion och vätebindningar eller elektrostatisk samverkan. Dessa adsorptions-
mekanismer är svaga och jonerna är därför lätta att byta ut, jonbyte.

H
H

Cu2+

H H

H
H

H H

Pb2+

H
H

H

Figur 2  Blyjonen är ytkomplexerad till materialytan. Kopparjonen är
fysiskt adsorberad och bildar ett jonpar med syrejoner på oxidytan.

Vid kemisk adsorption bildas ytkomplex. Ytkomplexbildning innebär att joner i lösning binds till partikelytan
genom jonbindning och/eller kovalent bindning. Detta gör att jonerna är svåra att byta ut [13].

Jonbyte
Jonbyte är den mekanism då en adsorberad jon byter plats med en jon i lösning [14]. I den diffusa delen av
dubbelskiktet sker utbytet enligt följade reaktion:

++ +≡↔+≡ A  SB  B SA (1.1)

där ≡S är en laddad partikelyta. Då jonerna A+ och B+ konkurrerar om samma position i det diffusa dubbelskiktet
runt ≡S, är det koncentrationen och laddningen av jonerna som är avgörande för utfallet [15].

Jonbyteskapaciteten hos ett material är ett mått på antalet mol av laddningar som kan avges från materialet under
specifika förhållanden [5].

Utfällning
Utfällning kan beskrivas som bildande av en ny fast fas. Utfällning kan ske på ytan av en fast fas om alla reaktiva
ytor har neutraliserats [13].

Sorption betecknar både adsorption och utfällning då dessa två reaktioner är svåra att särskilja experimentellt
[16].

Adsorptionsisotermer
Adsorptionsisotermer kan delas in i tre typer beroende på vilken sorptionsprocess som dominerar. Isotermerna
presenteras i diagram med mängden sorberad sorbat per massenhet sorbent mot jämviktskoncentrationen av
sorbaten, vid konstant tryck och temperatur.

1. Langmuir
 Langmuirisotermen utvecklades för att beskriva adsorptionen av gaser på partiklar och har därefter utvidgats för
att även innefatta fast-vätskefas system. Langmuirisotermen har en hyperbolisk form, vilket innebär att ett
adsorptionsmaximum nås. Adsorptionsmaximum motsvarar ett fullständigt monolager vilket indikerar kemisk
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adsorption. Langmuirisotermen används i ytkomplexmodeller som utvecklats för att beräkna adsorptionen till
oxider på ett termodynamiskt korrekt sätt.
 
 Vid låga jämviktskoncentrationer då sorptionen är oberoende av sorbatens koncentration erhålls en linjär
adsorptionsisoterm.
 
2. BET
 BET adsorptionsisoterm beskriver adsorption i multilager till skillnad från Langmuirisotermen och innefattar
även fysik adsorption [5].
 
3. Freundlich
Freundlich adsorptionsisoterm är empirisk och har en parabolisk form, inget adsorptionsmaximum. Denna
isoterm är den vanligast förekommande [21].

Parametrar som påverkar avskiljningen av tungmetaller kan härledas till lösningens sammansättning och
sorbenten. Dessa parametrar är vattnets pH, jonstyrka, ligander, redox, jonladdning, temperatur, polaritet och
jonradie samt materialets specifika yta, laddning, funktionella grupper, adsorberade joner och hydrofobicitet
[10].

2.3.2 Alkalina material
Alkalina material möjliggör sorption vid neutrala och svagt alkalina förhållanden oberoende av pH i den initiala
lösningen. Lösningars pH ökar med andra ord vid tillsats av dessa material [20]. Den vanligast förekommande
metoden för tungmetallrening är hydroxidfällning. Tungmetallerna fälls ut genom tillsats av alkalier som lut och
kalk. Utfällningen avskiljs genom sedimentation eller filtrering vilket ger upphov till stora mängder slam som
måste omhändertas [17]. Masugnsslagg är en fast sorbent som inte ger upphov till slam, förbrukat material måste
dock deponeras. Masugnsslagg räknas som ett kostnadseffektivt material.

Masugnsslagg
Masugnsslagg är en metallurgisk restprodukt som uppvisat en god förmåga att avskilja tungmetaller från
vattenfas. Åkermanit, Ca2MgSi2O7, är det dominerande mineralet i slaggen [19] och kalciumkarbonater och
-sulfater kan förekomma på ytorna [18]. Masugnsslagg är ett alkalint material, pH ökar då slagg tillsätts en
vattenlösning enligt reaktionerna:

(≡SiO)2Ca + 2H2O → 2≡SiOH + Ca2+ + 2OH- (1.2)

Ca2MgSi2O7(s) + 3H2O → 2Ca2+ + Mg2+ + 6OH- + 2SiO2(s) (1.3)

Den förstnämnda reaktionen är en ytreaktion knuten till de reaktiva silanolgrupperna på ytan, ≡SiOH, vilka kan
avge protoner vid höga pH-värden och bilda ≡SiO-. De båda reaktionerna ovan gynnas av låga pH [19], [20].
Silanolgrupperna, vilka finns på materialets kiselinnehållande mineral kan dessutom adsorbera katjoner via
elektrostatisk attraktion [5] eller ytkomplexbildning. Adsorptionen kan illustreras med följande reaktion för en
jonbytt metalljon:

≡SiOH → ≡SiO- + H+ (1.4)

≡SiO- + M(H2O)y
n+ → ≡SiO- … M(H2O)y

n+ (1.5)

Vid pH 4,0 – 7,0 dominerar adsorption av katjoner, då pH ökar till 5,7 – 9,0 kan även utfällning av oxider och
hydroxider ske i slaggmaterialet. Av de divalenta katjonerna binder bly och koppar hårdast till silanolgrupperna,
dessa katjoner är de mest hydrolyserbara. Materialets sammansättning, partikelstorlek samt metalljon-
koncentration är parametrar som påverkar sorptionskapaciteten [20].

2.3.3 Organiska material
Organiskt material har hög katjonbytesförmåga, i jordar korrelerar katjonbytesförmågan med mängden organiskt
material [13]. Aktivt kol är en organisk sorbent som oftast används för sorption av organiska föreningar men
även för tungmetallsorption. Aktivt kol kan tillverkas av trä och kol. Tillverkningsprocessen sker i två steg.
Karbonatisering är det första steget och innebär en upphettning för att frigöra kolatomerna från associerade
atomer. Kolet aktiveras därefter för bildning av fina porer. Den specifika ytan för granulerat aktivt kol är 600 –
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1600 m2/g. Regenerering av adsorberade föroreningar kan ske antingen termiskt eller kemiskt [21].
Tillverkningsprocessen gör aktivt kol till en dyr sorbent. Torv kan därför vara ett kostnadseffektivt alternativ,
trots att torv ej kan regenereras utan måste deponeras eller förbrännas.

Torv
Torv består av växtmaterial med varierande nedbrytningsgrad. Torvbildning sker i syrefattiga våtmarker där
tillförseln av växtmaterial är högre än nedbrytningen. Lignin och cellulosa är huvudkomponenterna i torv. Torv
har en specifik yta av 200 m2/g. Nedbrytningsgraden påverkar den hydrauliska kapaciteten och hållfastheten
negativt. Termisk behandling ökar hållfastheten och gör torven hydrofob. Syrabehandling av torv ökar antalet
funktionella grupper [22].

Vid nedbrytning av växtmaterial bildas humus- och fulvosyror och humin. I humus- och fulvosyrorna utgör
karboxyl- och fenolgrupper huvuddelen av de reaktiva grupperna. När dessa dissocieras uppkommer en negativ
nettoladdning. De mekanismer som styr upptaget av metalljoner är komplexbildning samt jonbyte [23]. Den
isoelektriska punkten för karboxylsyror och fenol ligger mellan pH 2 och 3.

Jonbytet mellan väte- och metalljoner varierar beroende av metalljon, pH och metalljonkoncentrationen i lösning
[24]. Affiniteten för divalenta katjoner ökar enligt Mg2+ < Mn2+ < Zn2+ < Ca2+ < Co2+ < Pb2+ < Ni2+ < Cu2+ till
organiskt material. Karaktäristiska värden på katjonbytesförmågan, vid pH 7 är 30 mmol/kg för organiskt
material [5]. Vid låga pH dominerar komplexering till karboxylgrupper, vid höga pH blir fenolgrupper viktigare
[24].

Lösligheten för organiskt material ökar med pH på grund av att dissociationen höjer den negativa ytladdningen.
Den elektrostatiska repulsionen mellan partiklar och molekyler som då uppstår orsakar den ökade lösligheten [5],
se Figur 3.
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Figur 3 Vid låga pH bildar humusämnen flockar, då dessa dissocieras vid höga pH ökar lösligheten.

Färgtalet ökar även det med pH vilket är ett resultat av den ökade lösligheten [25]. I Figur 4 kan sambandet
mellan pH och färgtal ses. Fulvosyror är ej lösliga vid höga pH-värden då dessa fälls ut [5].



LITTERATURSTUDIE

8

Figur 4  Diagram över färgtalets pH-beroende [25].

2.3.4 Oxider
I fuktiga miljöer täcks oxidytor av hydroxylgrupper. Hydroxylgrupperna bildas då vattenmolekyler koordineras
till metalljonerna. Vid dissociering av vattenmolekyler samt kemisk sorption blidas hydroxylgrupper, se Figur 5.

1) 2) 3)

H H H HH H
H H HH

H HH

H vätejonsyrejonmetalljon

Figur 5  Tvärsnitt av oxidyta. Koordinering av vattenmolekyler på oxidytan bildar hydroxylgrupper då vatten-
molekylerna dissocierar.

Hydroxylgrupperna, som är amfolyter, kan ta upp eller avge vätejoner beroende av pH i lösningen, se ekvation
1.6 och 1.7. Vid jämvikt mellan dessa två ekvationer är oxidytans nettoladdning noll, detta pH betecknas som den
isoelektriska punkten [26].

++≡↔≡ H  SO SOH - (1.6)
++ ≡↔+≡ 2SOH HSOH (1.7)

Järnoxid
Järnsalter används ofta som flockningsmedel vid spillvattenrening. I alkalina och neutrala vatten fälls järnoxider
ut som kan adsorbera metaller. För god avskiljning krävs hög dosering vilket leder till ökad slammängd,
dessutom är järnoxiderna som bildas svåra att avvattna.

De stora slammängderna och järnoxidens dåliga hydrauliska konduktivitet har lett till försök med järnoxidtäckt
sand för att öka den hydrauliska konduktiviteten och dessutom möjliggöra regenerering av materialet vilket leder
till små slammängder. Regenerering av katjoner sker genom surgörning till pH 2.

Försök med järnoxidtäckt sand har uppvisat sorption av metallerna  bly, koppar och zink ner till 1 µg/l samt
sorption av lösliga metall-ligandkomplex och metall-oxyanjoner vid pH 8 – 10 [28]. Järnoxiden på sanden kan
utgöras av ferrihydrit, hematit eller götit.
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Ferrihydrit, 5Fe2O3⋅9H2O, är en vanligt förekommande orange/brun järnoxid som bildas då järnhydroxid,
Fe(OH)3, faller ut och tappar sitt kristallvatten. Vid fullständig dehydrering bildas hematit, α-Fe2O3, som är röd
till färgen. Vid långsam hydrolys av Fe(III) bildas istället götit, α-FeO(OH), som är den vanligaste järnoxiden.
Götit är orange/gul till färgen [27]. Götits affinitet för zink är högre än den för ferrihydrit vid låga
koncentrationer trots att ferrihydrits specifika yta är fyra gånger större, 468 m2/g [29].

2.4 KIRUNA VÄRMEVERK
Kiruna Värmeverk producerar el och fjärrvärme till Kiruna tätort. 1998 producerade verkets tre pannor totalt 258
517 MWh. I panna 3 förbränns torv, trä och däck, i de övriga två förbränns även sopor. Rökgaserna från panna 1
och panna 2 renas i elektrofilter och SOx-skrubber.

Panna 3
Rökgaserna som bildas vid förbränningen går först genom den elektrostatiska stoftavskiljningen för avskiljning
av sotpartiklar, se Figur 6. Därefter renas rökgaserna från kväveoxider i NOx-katalysatorn genom tillsats av
ammoniak, som reducerar kväveoxider och -dioxider till kvävgas och vatten. I SOx-skrubbern tvättas
svaveldioxiderna ut ur rökgaserna och pH i vattnet höjs därefter till 8 – 8,5 genom luttillsats. Vattnet förtjockas
till ett slam i kalkvattenbehandlingen. Vattenångan som följer med rökgaserna ut ur skrubbern kondenseras i
kondensatorn. Det bildade kondensatvattnet, 50°C, filtreras genom sandfiltren efter tillsats av lut till pH 7,5 – 8,0
och leds därefter ut i Luossajoki.

1. Elektrofilter
2. Katalysator
3. Skrubber
4. Kondensator
5. Sandfilter

Panna 3

1 2 3 4

Lutdosering

5 5

Luossajoki

Figur 6  Processchema över rökgasreningen för panna 3, Kiruna Värmeverk.

1998 producerades 33 555 m3 rökgaskondensat. Sammansättningen av det renade kondensatvattnet under 1998
kan ses i Tabell 3. Sammansättningen av ingående kondensatvatten till sandfiltren analyseras  tre gånger per år,
se Tabell 4. Jonstyrkan i kondensatvattnet är drygt 0,05 M, vilket påverkar aktiviteten av de ingående jonerna.
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Tabell 3  Tungmetall- och arsenikhalten i det renade
kondensatvattnet från panna 3 under 1998.

ÄMNE ENHET
Arsenik µg/l 15,5
Bly µg/l 26,7
Kadmium µg/l 2,4
Kvicksilver µg/l 2,8
Koppar µg/l 36,0
Zink mg/l 2,8

Tabell 4  Sammanställning av analysresultat för
kondensatvatten före sandfiltrering.

DATUMPARAMETER ENHET
990517 991123

MEDEL
VÄRDE

pH 5,9 8,6 7,3
Klorid mg/l 150 50 100
Sulfat mg/l 1500 1400 1450
Bly mg/l 0,11 0,15 0,13
Kadmium mg/l 0,007 0,012 0,01
Koppar mg/l 0,055 0,023 0,04
Zink mg/l 6,1 7,8 7,0

Sandfiltren, Dynasandfilter, i Kiruna Värmeverk är parallellkopplade med en total filterarea av 6 m2. Normal
ytbelastning är 4,7 m/h och filtersanden är en natursand av kvarts och fältspat med kornstorleken 1,2 – 2,0 mm.
Sandfiltrens funktion under perioden maj 1999 – jan 2000 kan ses i Tabell 5.

Tabell 5  Sammanställning av tungmetallhalterna i kondensat-
vattnet över sandfiltren.

ÄMNE IN TILL
SANDFILTER

(mg/l)

UT FRÅN
SANDFILTER

(mg/l)

REDUKTION

(%)
Bly 0,18 0,05 75
Kadmium 0,010 0,007 24
Koppar 0,14 0,06 55
Zink 19 13,9 28

Analyser på utgående kondensatvatten från sandfilter 1 den 3/12 1998 visade att större delen av tungmetallerna
var i löst form. För bly var 49 procent i löst form motsvarande siffror för kadmium, koppar och zink var 93
respektive 96 och 95 procent.

Kondensatvattnet leds ut i Luossajoki efter filtreringen. Det procentuella flödet av kondensatvattnet i Luossajoki
är högt under vinterhalvåret, över 40%, då det naturliga flödet är lågt.
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3 MATERIAL OCH METODER

3.1 FILTERMATERIAL

3.1.1 Filtersand
Filtersanden är av samma typ som den i de befintliga sandfiltren som vid Kiruna Värmeverk. Sanden levererades
av Swerock AB, Råda Sand, vilka även levererat till Kiruna Värmeverk AB. Sanden som är en natursand består
av ett heterogent material, främst kvarts och fältspat. Kornstorleken varierar mellan 1,2 och 2 mm i diameter.

3.1.2 Masugnsslagg
Vid stålframställning reduceras järnoxid till råjärn med hjälp av koloxid. Olivinpellets är det järnoxidbärande
materialet som tillförs masugnen, dessa pellets innehåller förutom järnoxid även kalcium-, magnesium- och
aluminiumsilikater. Dessutom tillförs kalksten för att masugnsslaggen, som är en restprodukt vid råjärn-
framställning, ska få en gynnsam sammansättning, vilket innebär att alkalier och svavel binds i slaggen, se Tabell
6. Den magnesiumoxid som finns i olivinpellets bidrar även den till att svavel tas upp av slaggen [31].

Tabell 6.  Masugnsslaggens sammansättning [32].

FÖRENING ANDEL
(VIKTS%)

Kiseldioxid, SiO2 33 – 36
Kalciumoxid, CaO 30 – 33
Magnesiumoxid, MgO 15 – 19
Aluminiumoxid, Al2O3 11 – 13
Titanoxid, Ti2O 2 – 3
Manganoxid, MnO 0,3 – 0,5
Svavel, S 1 - 2

Förekomsten av bly, koppar och zink i masugnsslaggen är mindre än 10 respektive 1 och 2 ppm [32].

Den masugnsslagg som användes i försöken tillhandahölls av SSAB Tunnplåt i Luleå. Masugnsslaggen
levererades i två fraktioner 0,5 – 1,0 mm samt 1,0 – 3,0 mm. Slaggen hade luftkylts vilket innebär att denna är
kristallin. Vid vattenkylning av slagg bildas ett amorft material.

3.1.3 Torv
Den torv som användes i försöken levererades från Kiruna Värmeverk AB, vilka förbränner denna torv för
energiutvinning. Torven bryts av Vapo Energi AB. Torven finfördelades med mortel och torkades därefter i 105
°C över natten.

3.1.4 Järnoxidtäckt olivinsand, IOCO
Olivin är ett mineral med hög isoelektrisk punkt och är därför ej lämplig som filtermaterial vid naturliga pH. När
olivin täcks med järnoxid minskar pH vid den isoelektriska punkten från 12 till 8,3 och kan därför utnyttjas för
adsorption av katjoner. Sanden tillverkades i tre steg [33].

1. Olivinsanden siktades till kornstorleken 1 – 0,5 mm och backspolades därefter med avjonat vatten för att
skölja bort finare partiklar. Olivinsanden torkades därefter vid 110 °C i 5 timmar.

 
2. Järnoxiden tillverkades genom att blanda en lösning av 300 g FeCl3⋅6H2O och 300 ml avjonat vatten med

277 ml 10 M NaOH, vilket ger ett molförhållande OHtillsatt/Fetot på 2,5. Blandningen omrördes kraftigt under
utfällning av stora mängder järnoxid. Därefter hälldes blandningen i en form för att torkas vid 110 °C i 14
timmar. Vid uppvärmningen bildades en tunn gul-vit skorpa av NaCl- och FeCl3-salter ovanpå ett tjockt
lager av mörkbrunt järnoxidslam med vattenhalten 54 procent. Den ideala vattenhalten är 45 procent.

 
3. Saltskorpan skrapades bort manuellt och därefter blandades järnoxidslammet med den tvättade och torkade

olivinsanden till slam/olivin-kvoten 0,1. Blandningen gjordes manuellt tills dess att olivinkornen var jämt
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belagda med järnoxid. Därefter torkades den belagda sanden vid 110 °C i 20 timmar för att järnoxiden skulle
fästa vid olivinsanden. Ett lager av α-hematit, α-götit alternativt amorf-järnoxid bildas därvid på
olivinsanden. Beläggningscykeln upprepades tre gånger för att öka mängden järn på olivinsanden.

3.1.5 Materialkaraktärisering
pH
Bestämning av filtermaterialens pH gjordes enligt standardmetod för jord, med L/S-kvoten (Liquid/Solid) 2,5.
Bestämningen gjordes med avjoniserat vatten. 5,000 g av provet vägdes in i ett 39 ml rör, därefter tillsattes 12,5
ml vätska. Rören skakades kraftigt i 5 minuter och ställdes därefter i rumstemperatur i cirka 24 timmar.

pH mättes i vattenfasen direkt i rören med en kombinationselektrod avsedd för pH<12. Kalibrering av pH-metern
gjordes i rumstemperatur för två punkter, pH 4,003 och 7,006 alternativt pH 7,006 och 10,032.

Askhalt
Askhalten är ett mått på mängden oorganiskt material i ett prov. Askhalten mättes endast för torven. Torvprovet
torkades i 105°C över natten. 5,000 g av det torkade provet vägdes in och glödgades därefter i 550°C i 4 timmar.
Då det glödgade provet svalnat i exsickator vägdes det.

( ) 100Torrvikt
Glödvikt(%)Askhalt ⋅=

3.2 SKAKFÖRSÖK
Skakförsöken genomfördes för att utvärdera de olika materialens sorptionsförmåga av tungmetaller. Försöken
genomfördes dels för olika metallkoncentrationer för att beräkna adsorptionsisotermer och dels för olika pH för
att utvärdera sorptionens pH-beroende. Skakförsöken gjordes med ett replikat.

3.2.1 Material
Lösningar av tungmetallerna zink, koppar och bly samt ofiltrerat kondensatvatten från Kiruna Värmeverk ingick i
försöksserien. Tungmetallösningarna bereddes av nitratsalter i en bakgrundselektrolyt av 0,05 M NaNO3 för att
efterlikna förhållandena i kondensatvattnet. pH justerades med salpetersyra alternativt lut för att erhålla önskat
pH-värde vid jämvikt. Skakförsök för pH-beroende genomfördes vid metalljonkoncentrationen 10-4 M.

För filtersanden genomfördes endast skakförsök för pH-beroende. Övriga material användes i skakförsök både
för olika metallkoncentrationer och vid olika pH, se Tabell 7 och Tabell 8.

Tabell 7  Schema för skakförsök för adsorptionsisoterm, genomförda vid
pH 8±0,3.

MATERIAL BLY KOPPAR ZINK
Masugnsslagg, fin 10-3 – 10-7 M 10-3 – 10-7 M 10-3 – 10-7 M
Masugnsslagg, grov 10-3 – 10-7 M 10-3 – 10-7 M 10-3 – 10-7 M
Torv 10-3 – 10-7 M 10-3 – 10-7 M 10-3 – 10-7 M
IOCO 10-4 – 10-7 M 10-4 – 10-7 M 10-4 – 10-7 M

Tabell 8  Syra- alternativt bastillsats vid skakförsök för pH-beroende.

MATERIAL FILTERSAND MASUGNSSLAGG TORV IOCO
Kemikalie 0,01 M NaOH 1 M HNO3 2 M NaOH 0,1 M NaOH
Tillsats (ml) 0 – 0,6 0 – 1,2 0 – 0,45 0 – 0,19

Sammansättningen av kondensatvattnet som användes i skakförsöken kan ses i Tabell 9, analyserna är
genomförda av VVL, Stockholm. Halterna skiljer sig avsevärt från de provtagningar som gjorts tidigare, ca 10
gånger högre för samtliga element, se Tabell 4. Vid provtagningstillfället förbrändes däck.
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Tabell 9  Analysresultat av kondensatvattnet.

PARAMETER ENHET
pH 7,3
Klorid mg/l 280
Sulfat mg/l 14000
Bly mg/l 0,27
Koppar mg/l 0,35
Kadmium mg/l 0,01
Zink mg/l 44

3.2.2 Utförande
Till 1 g torkat prov tillsattes 30 ml metalljonlösning alternativt kondensatvatten i 39 ml centrifugrör.
Skakförsöken skedde i rumstemperatur, 23°C, under 24 timmar. Rotationshastigheten hos skakapparaten var 60
varv/min. Efter skakningen centrifugerades proverna i 15 minuter, 1200 varv/min. pH mättes i extraktet och
filtrerades därefter genom ett 0,45µm filter för att erhålla löst fas. Extrakten analyserades för aktuell metall,
kalcium, magnesium, kisel och sulfat för slaggextrakten och löst organisk kol för torvextrakten.
Tungmetallproverna surgjordes till 1% HNO3.

3.2.3 Analyser
Alkalinitet
Alkaliniteten mättes endast i slaggextrakten. Extraktet titrerades ner till pH 5,4  med 0,01M HCl under
kväveatmosfär för att eliminera påverkan från koldioxid.

61
V

[HCl]V
/l)HCO (mgt Alkalinite

extrakt

HCl
3 ⋅

⋅
=−

Löst organiskt kol
Den lösta halten total och oorganisk kol mättes med totalkolanalysator, TOC-5000A (SHIMADZU). Halten löst
organisk kol fås av differensen mellan dessa värden.

An- och katjoner
Sulfat-, kalcium- och magnesiumhalten mättes med jonkromatograf, 2000i/SP (DIONEX).

Kisel
Kiselhalten i slaggextrakten mättes med fotospektrometer, FIAstar 5010 Anlyzer (Tecator) .

Tungmetaller
Bly-, koppar- och zinkhalten i extrakten mättes med flam atomadsorptionsspektrometer, SpectraAA 55 (Varian)
och AAnalyst 300 (PERKIN ELMER).

3.3 KEMISK JÄMVIKTSMODELLERING
MINTEQA2 är en geokemisk jämviktsmodell som utvecklats av USA:s naturvårdsverk (EPA), för speciering av
metaller i naturliga vatten. Jämviktsförhållandena kan beräknas för ämnen, adsorberade och i lösning samt fast-
och gasfas.

Som indata användes de uppmätta totalhalterna i extrakten för aktuell metall, kisel, kalcium, magnesium och
sulfat. Jonstyrkan antogs vara oförändrad, 0,05 M, och alkaliniteten sattes till 107 mg/l för fin och 35 för grov
masugnsslagg. Beräkningarna gjordes för 23°C.
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4 RESULTAT

4.1 FILTERMATERIAL
pH
I Tabell 10 kan resultaten av pH-bestämningen ses. Torv och järnoxidtäckt olivinsand är sura, filtersanden
neutral och masugnsslaggen basisk. pH för masugnsslaggen är oberoende av kornstorleken inom det aktuella
intervallet, 0,5 – 3 mm.

Tabell 10  pH vid jämvikt med avjonat vatten, L/S=2,5 och temperatur 23°C.

MATERIAL FILTERSAND MASUGNSSLAGG, FIN MASUGNSSLAGG, GROV TORV IOCO
pH 7,21 11,53 11,57 4,76 5,14

Askhalt
Den uppmätta askhalten för torven var 5,5% vilket motsvarar mängden oorganiskt material i torven.

4.2 SKAKFÖRSÖK
Vid bly- och kopparanalyserna kunde halter ner till 1 ppb uppmätas. Osäkerheten vid låga halter är större än vid
höga halter, analyserna för den lägsta metallkoncentrationen 10-7 M är därför osäkra.

4.2.1 Filtersand
Sorptionen av respektive tungmetall till filtersanden visar ett tydligt pH-beroende, se Figur 7. Sorptionen för zink
ökar exponentiellt från pH 6,3 till sorptionsmaxium som nås vid pH 7,3. Sorptionsmaximum är vid pH 7,5 för bly
och vid pH 7,1 för koppar. pH-beroendet för bly och koppar uppvisar samma mönster som den för zink,
sorptionskurvan för bly är dock något flackare än den för zink. Filtersanden visar lägst affinitet för zink.
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Figur 7  Filtersandens sorption av tungmetaller vid
olika pH. Startkoncentration 10-4 M och temperatur
23°C.

4.2.2 Masugnsslagg
Metallsorptionen för både fin- och grovfraktionen översteg 99% för samtliga metaller. Sorptionen var oberoende
av pH inom intervallet 7 till 11,5. Syratillsatserna för att uppnå önskat pH var genomgående högre för den fina
fraktionen.

Den procentuella sorptionen varierade med ingående metallkoncentration, höga koncentrationer gav ökad
sorption, se Tabell 11. För den lägsta metallkoncentrationen var ingående halt lägre än den vid jämvikt och gav
därmed en negativ sorption. Sorptionen per gram masugnsslagg ökade även den med ingående metall-
koncentration, ingen adsorptionsisoterm kunde dock utläsas.
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Tabell 11  Sorption (%) av bly, koppar och zink på masugnsslagg. Startkoncentration
10-3 – 10-7 M, pH 8±0,3 och temperatur 23°C.

START
KONCENTRATION

MASUGNSSLAGG, FIN
SORPTION (%)

MASUGNSSLAGG, GROV
SORPTION (%)

M Bly Koppar Zink Bly Koppar Zink
10-3 99,9 99,8 99,7
10-4 99,9 99,1 100 99,9 99,2 100
10-5 99,3 94,4 100 92,9 96,3 100
10-6 86,6 56,4 100 93,4 86,5 92,3
10-7 -207,4 -44,4 100 -1,67 46,0 49,2

Alkaliniteten i extrakten varierade litet och var 107 mg HCO3
-/l för fin slagg och 35 mg HCO3

-/l för grov slagg.

Kalcium- och magnesiumhalterna i extrakten varierade med jämvikts-pH. Vid låga pH löstes fler joner ut, se
Figur 8 och Figur 9. Kalcium/Magnesium-kvoten var i medeltal 3,4 för den fina slaggen och 3,0 för den grova.
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Figur 8  Kalciumhaltens pH-beroende för grov
slagg, temperatur 23°C.

Figur 9  Magnesiumhaltens pH-beroende för grov
slagg, temperatur 23°C

Sulfathalten i extrakten varierade litet, i medeltal var sulfathalten 0,36 mmol/l för den fina slaggen och 0,26
mmol/l för den grova. Kiselhalten i extrakten varierade mellan 0,12 – 4,20 för den fina slaggen och 0,23 – 3,27
mmol/l för den grova. Halterna ökade med sjunkande pH, se Figur 10.
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Figur 10  Kiselhaltens pH-beroende för grov slagg,
temperatur 23°C.

4.2.3 Torv
Sorptionen av tungmetaller på torv minskar med ökat pH, se Figur 11. För zink ökar sorptionen från 86,3% till
96,7% vid pH-ökning från 4,6 till 7 och sjunker därefter. Sorptionsmaximum var 99,5% för bly och 98,9% för
koppar.
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Figur 11 Torvens sorption av tungmetaller vid olika
pH. Startkoncentration 10-4 M och temperatur 23°C.

Den procentuella sorptionen varierade med ingående metallkoncentration, låga koncentrationer gav minskad
sorption, se Tabell 12. För zink var dock sorptionen genomgående hög.

Tabell 12  Sorption (%) av bly, koppar och zink
på torv, startkoncentration 10-3 – 10-7 M, pH 8±0,3
och temperatur 23°C.

START
KONCENTRATION

TORV
SORPTION (%)

M Bly Koppar Zink
10-3 97,5 90,0 99,5
10-4 97,2 90,8 94,4
10-5 95,1 77,0 94,8
10-6 86,8 -0,4 100
10-7 -1,0 18,9 100

Sorptionen per gram torv ökade även den med ingående metallkoncentration, se Figur 12 och Figur 13. Linjära
adsorptionsisotermer kan ansättas för bly och koppar. För zink kunde däremot ingen adsorptionsisoterm
konstateras.
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Figur 12 Adsorptionsisotermer för zink på torv, pH
8±0,3 och temperatur 23°C.

Figur 13 Adsorptionsisotermer för bly, y = 1,2029x -
0,0003, och koppar, y = 0,2711x - 0,0002, på torv, pH
8±0,3 och temperatur 23°C.

Extraktens färg varierade med pH, höga pH gav mörkare brunfärgning. Vid surgörning av extrakten bildades en
utfällning och proven avfärgades. Totalt organiskt kol mättes i extrakten, halten ökade med pH, se Figur 14.
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Figur 14  pH-beroendet av halten av totalt organiskt
kol i torvextrakten, temperatur 23°C.

4.2.4 Järnoxidtäckt olivinsand, IOCO
Vid samtliga skakförsök med järnoxidtäckt olivinsand skavdes större delen av järnoxiden av olivinsanden till
följd av den höga rotationshastigheten. Sorptionen av respektive tungmetall till den järnoxidtäckta olivinsanden
visar ett tydligt pH-beroende, se Figur 15. Sorptionsmaximum är vid pH 7,8 för zink, vid pH 6,7 för bly och vid
pH 6,6 för koppar. pH-beroendet för bly och koppar uppvisar samma mönster som den för zink, sorptions-
kurvorna för koppar och bly är dock något flackare än den för zink. Den järnoxidtäckta olivinsanden visar lägst
affinitet för zink.

0

20

40

60

80

100

4 5 6 7 8 9 10
pH

So
rp

tio
n 

(%
)

Zink
Koppar
Bly

Figur 15 IOCO:s sorption av tungmetaller,
startkoncentration 10-4 M och temperatur 23°C.

Det procentuella sorptionen varierade litet med ingående metallkoncentration, vid låga koncentrationer uppgick
sorptionen till 100%. Ingen adsorptionsisoterm kunde beräknas.

4.2.5 Kondensatvatten
Halterna i Tabell 9 är totalhalter; de lösta andelarna i kondensatvattnet är 100% för bly, 86% för koppar och 66%
för zink.

Masugnsslaggen sorberar både zink och koppar; torv och IOCO sorberar endast zink, se Figur 16. Filtersanden
fungerar inte som sorbent av någon metall. Kopparhalterna i torvextraktet var 0,89 mg/l, ingående halt var 0,30
mg/l vilket ger en koncentrationsökning av 195%. Blyhalterna ökade i samtliga extrakt i förhållande till ingående
koncentrationer.
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Figur 16  Sorption av metallerna zink, koppar och bly
i kondensatvattnet till respektive material, temperatur
23°C.

4.3 KEMISK JÄMVIKTSMODELLERING
Extrakten var övermättade med avseende på det tremolit, Ca2Mg5Si8O22(OH)2, i det aktuella pH-intervallet och
övermättade på talk, Mg3Si4O10(OH)2, sepolit, Si8Mg5O20(OH)2((OH)2)4, krysotil, Mg3Si2O5(OH)4, och diopsid,
CaMgSi2O6, då pH > 8. Vid låga pH överskreds mättnadsindex för kvarts, SiO2, i olika former.

Utfällning av Pb(OH)2 skedde vid pH 11,5. Vid övriga pH-värden var extrakten inte övermättade på någon av de
blymineral som ingår i MinteqA2. Extrakten låg nära mättnad för cerrucit, PbCO3. Extrakten var inte
övermättade med avseende på något av de kopparmineral som ingår i MinteqA2, men låg nära mättnadsindex för
tenorit, CuO. Extrakten var övermättade på ZnSiO2 vid pH > 8. Extrakten låg inte nära mättnad för något annat
zinkmineral som ingår i MinteqA2.
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5 DISKUSSION
Skakförsöken genomfördes vid rumstemperatur, kondensatvattnet i Kiruna Värmeverk är däremot 50°C,
sorptionen vid denna höga temperatur är sannolikt högre för samtliga material.

Filtersand
Ytorna på kvarts och fältspat är negativt laddade då pH överstiger 2 och kan då sorbera katjoner. Sorptionens
pH-beroende är karaktäristiskt för oorganiska sorbenter. Filtersandens sorptionsförmåga inom pH-intervallet för
kondensatvattnet var över 80%. Trots detta fungerar sandfiltren i Kiruna Värmeverk inte tillfredställande. Detta
bekräftades i skakförsöken med kondensatvatten, där ingående halt av bly, koppar och zink var lägre än de i
extrakten. Sammansättningen av kondensatvattnet varierar med tillfört bränsle till förbränningsugnen. Kondensat-
vattnet som användes i skakförsöken hade extremt höga halter organiskt material och sulfat som kan komplexera
katjoner och därmed förhindra sorptionen.

Affiniteten för de olika tungmetallerna ökade enligt zink < bly ≤ koppar. Tidigare studier har visat att sorption av
bly och koppar till fältspat i huvudsak sker genom ytkomplexering och jonbyte, vid höga koncentrationer kan
koppar bindas genom fysisk sorption.

Masugnsslagg
Den kristallina masugnsslaggen var alkalin och höjde pH i extrakten till 11,5. Vid detta pH överskreds
mättnadsindex för talk, sepolit och krysotil, magnesiumrika silikater, och för tremolit och diopsid, kalcium och
magnesiumrika silikater. Mättnadsindex för dessa mineral sjönk med pH och var negativa vid pH < 8. Utfällning
av silikater kan alltså kontrollera koncentrationen av kalcium och magnesium i extrakten. Kalcium- och
magnesiumhaltens pH-beroende, se Figur 8 och Figur 9, kan vara ett resultat av utfällningarna. Vid låga pH
överskreds mättnadsindex för kvartsmineral, detta påverkade dock inte kiselhalten i extrakten. Extrakten var
undermättade med avseende på åkermanit trots att det tros vara det dominerande mineralet i slaggen.

Metallsorptionen var genomgående hög för de båda slaggfraktionerna ner till startkoncentrationen 10-6 M och
verkar vara oberoende av kornstorleken. Buffringsförmågan var dock högre för den fina slaggen vilket tyder på
ett större antal funktionella grupper. Sorptionen för den fina slaggen skulle därmed vara högre än den för den
grova slaggen vid upprepade skakförsök.

Den ökade osäkerheten vid analys av låga halter kan inte förklara de höga bly- och kopparhalterna i extrakten för
den fina slaggen vid den lägsta koncentrationen. De höga halterna har sitt ursprung i slaggmaterialet som
innehåller både bly och koppar.

För bly och zink kan utfällning ha betydelse för sorptionen vid höga pH då mättnadsindex nås för Pb(OH)2 och
ZnSiO3 och ligger nära mättnadsindex för cerrucit. För koppar kan utfällning av tenorit ske då mättnadsindex var
nära vid samtliga pH. Resultatet av den kemiska jämviktsmodelleringen tyder dock på att adsorption är den
sorptionsmekanism som dominerar för samtliga metaller.

Skakförsöken med kondensatvatten visade att masugnsslaggen reducerade både zink- och kopparhalten. Den
ökade blyhalten i extrakten härrör troligast från kontaminering vid provberedning och inte från masugnsslaggen.

Torv
Torvs innehåll av organiskt material varierar litet över landet, askhalten ligger nära 4,3% av torrsubstansen. Vid
askhaltbestämning av den aktuella torven blev denna 5,5% vilket är högre än riksgenomsnittet.

Vid provberedningen torkades torvproverna vilket leder till ökad hydrofobicitet, trots detta uppvisade torven
mycket god sorptionsförmåga för samtliga metaller inom det aktuella pH- och koncentrationsintervallet.

Den ökade färgen i extrakten vid höga pH beror på att humussyror, till följd av dissociering av funktionella
grupper, löstes ut. Utfällningen som bildades vid surgörning av extrakten bekräftar att humussyror lösts ut.
Tungmetaller som sorberas av humussyrorna hålls därmed i lösning vilket kan förklara den minskade sorptionen
vid ökat pH.



DISKUSSION

20

Torven sorberade endast zink vid skakförsöken med kondensatvatten. Halten av koppar i extrakten tredubblades
vilket tyder på utlösning av koppar från torven. De ökade blyhalterna skulle kunna härröra från torven, men är
troligast ett resultat av kontaminering vid provberedningen.

Järnoxidtäckt olivinsand, IOCO
Den järnoxidtäckta olivinsanden var mörkt röd till färgen vilket tyder på att hematit är det dominerande
mineralet. Sorptionen av katjoner skedde då pH översteg 6 vilket är lägre än PZC för IOCO som ligger vid pH
8,3. Trots att nettoladdningen på partikelytan är positiv kan alltså katjonerna adsorberas till negativt laddade
ytgrupper, detta kan ske då ytkomplexbildning är den dominerande sorptionsmekanismen. Om hänsyn tas till att
järnoxiden skavdes av olivinsanden vid skakförsöken och att PZC ligger vid pH 6 – 7 för hematit innebär det att
järnoxiden är negativt laddad vid de aktuella pH-värdena.

Sorptionen var genomgående hög, affiniteten ökade enligt zink < bly ≤ koppar och sorptionens pH-beroende
liknar det för filtersanden och andra oorganiska sorbenter.

Skakförsöken med kondensatvattnet uppvisade en mycket liten sorption, endast zink sorberades till materialet.
Orsaken till detta kan härröra från sammansättningen av kondensatvattnet, bly och koppar komplexeras starkt till
organiskt material och sulfat. Utlösning av bly i extrakten kan dock inte förklaras med annat än kontaminering
vid provberedning. Då kondensatvattnet som användes i skakförsöken var extremt med avseende på halten TOC
och sulfat kan bättre avskiljning förväntas vid normal föroreningsgrad.
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6 SLUTSATSER
Samtliga material i studien uppvisade god sorptionsförmåga för tungmetallerna bly, koppar och zink vid alkalina
pH. Den inbördes rangordningen för metallsorption från de konstgjorda tungmetallösningarna och kondensat-
vattnet är masugnsslagg > IOCO > torv > filtersand. Detta innebär att ingen av hypoteserna kan förkastas.

• Filtersanden i Kiruna Värmeverk verkar endast fungera som ett filter för partikulärt bundna tungmetaller
trots att den potentiella sorptionen av bly, koppar och zink är god.

 
• Masugnsslagg ger god sorption ner till startkoncentrationen 10-6 M vilket är i nivå med tungmetallhalterna i

kondensatvattnet. Dessutom har slaggen god hydraulisk konduktivitet vilket gör den lämplig som
filtermaterial. Sulfathalterna i det filtrerade vattnet gör att känsliga recipienter är olämpliga. Luossajoki har
dock höga bakgrundshalter av sulfat och dessutom innehåller kondensatet stora mängder sulfat vilket gör
utlakningen från masugnsslaggen obetydlig. Det höga pH som masugnsslaggen ger initialt bör lägga sig på
en lägre nivå vid drift. Trots dessa goda egenskaper bör det påpekas att masugnsslaggen är en potentiell
föroreningskälla till följd av tungmetallakning.

 
• Torv fungerar som sorbent för bly, koppar och zink ner till startkoncentrationen 10-6 M. Sorptionens pH-

beroende tyder på god sorption vid de pH-värden som kondensatvattnet har. I realiteten lakades koppar ut ur
torvmaterialet vilket gör det mindre lämplig som filtermaterial. Dessutom ger torv upphov till ökad färg och
COD samt lågt pH i det filtrerade vattnet. Torv har låg hydraulisk konduktivitet och belastningar på 1,5 – 85
cm/d är brukligt. Dessa låga belastningar kräver större ytor för torv än de övriga materialen som kan
användas i långsamfilter.

 
• Den järnoxidtäckta olivinsanden fungerade mycket bra som sorbent vid alkalina pH. Funktionen vid skak-

försök med kondensatvatten var även den tillfredställande. Trots detta måste stabiliteten för den järnoxid-
täckta olivinsanden ifrågasättas. Tidigare försök har dock påvisat stabilitet i långsamfilter.
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7 REKOMMENDATIONER
Arbetet med att ta fram ett filtermaterial för rening av kondensatvattnet från Kiruna Värmeverk har tagit sin
början i och med genomförandet av föreliggande examensarbete. Det fortsatta arbetet kan utgå från
rekommendationerna i aktuellt kapitel.

Masugnsslaggen uppvisade en mycket hög sorptionsförmåga i studien, trots detta är den en potentiell
föroreningskälla för tungmetaller. Därför rekommenderar jag att fortsatta studier inriktas på den järnoxidtäckta
olivinsanden. Då kolonnförsök med filtersand, grov masugnsslagg och järnoxidtäckt olivinsand har genomförts i
skrivandets stund anser jag att nästa steg är ett pilotförsök.

För att utnyttja anläggning i Kiruna Värmeverk kan de befintliga sandfiltren användas för partikulär avskiljning
vilket skulle leda till ett lägre tryckfall över filtret med den järnoxidtäckta olivinsanden. Pilotförsöket bör därför
göras på ett delflöde av det renade kondensatvattnet från Kiruna Värmeverk. Filtret med den järnoxidtäckta
sanden kan utformas som en markbädd då risken för frysning under vintern är mycket låg när kondensatvattnet är
omkring 50°C varmt. Kontakttiden mellan kondensatvattnet och filtermaterialet är dimensionerande för
markbädden. Nackdelen med en markbädd är att regenerering av materialet på plats omöjliggörs. Förbrukat
material måste schaktas ur vid regenerering med syra. Om anläggningen utformas som befintliga sandfilter med
backspolning kan dessa regenereras på plats. Syra med pH 2 har använts för regenerering med järnoxidtäckt
kvartssand. Huvuddelen av de sorberade metallerna frigjordes efter 10 – 30 minuters regenerering. Försöken
visade även att materialet klarade minst tre regenereringar.

För att möjliggöra en pilotstudie måste en avsevärd mängd jänoxidtäckt olivinsand framställas. Att göra detta för
hand anser jag inte vara ett alternativ. Eventuella andra intressenter bör därför kontaktas för samproduktion.
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APPENDIX I
Rådata från skakförsöken för adsorptionsisotermer. Skakförsöken gjordes med jonstyrkan 0,05 M NaNO3,
L/S=30. Temperaturen vid försöksserien var 23°C. Jämviktsextrakt togs ut efter 24 timmars skakning. Rotations-
hastigheten var 60 varv per minut.

Fin masugnsslagg
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-3 62,8 0,11 8,10 224 0,17 8,19
10-3 62,8 0,12 8,15 224 0,13 7,93
10-4 6,44 0,07 8,14 7,158 0 8,27
10-4 6,44 0,06 8,05 22,1 0,03 8,00 7,158 0 8,17
10-5 0,68 0,04 7,96 2,33 0,01 7,92 0,690 0 8,01
10-5 0,68 0,04 7,95 2,33 0,02 7,97 0,690 0 8,12
10-6 0,10 0,04 7,99 0,25 0,03 7,99 0,071 0 8,01
10-6 0,10 0,05 8,09 0,25 0,03 7,94 0,071 0 8,02
10-7 0,04 0,07 7,9 0,02 0,06 7,93 0,005 0 8,18
10-7 0,04 0,03 8,03 0,02 0,08 7,98 0,005 0 8,01

Grov masugnsslagg
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-3 64,1 0,21 7,94
10-3 64,1 0,16 7,85
10-4 6,48 0,07 8,07 22,30 0,022 8,01 7,20 0 7,93
10-4 6,48 0,04 8,11 22,30 0,022 8,35 7,20 0,003 7,83
10-5 0,69 0,03 8,3 2,35 0,022 7,67 0,69 0 7,99
10-5 0,69 0,02 7,63 0,25 0,033 7,81 0,69 0 8,11
10-6 0,10 0,01 8,28 0,25 0 7,72 0,07 0,007 8,12
10-6 0,10 0,01 7,99 0,02 0,044 7,53 0,07 0,004 8,28
10-7 0,04 0,01 7,75 0,02 0 7,97 0,01 0,003 7,97
10-7 0,04 0,02 8,09 0,01 0,002 7,93

Torv
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-3 63,8 6,31 7,69 226,8 6,06 8,00 73,1 0,34 8,25
10-3 63,8 6,51 7,91 226,8 5,06 7,95 73,1 0,36 8,33
10-4 6,53 0,51 7,86 22,4 0,61 7,92 7,24 0,34 7,93
10-4 6,53 0,70 8,06 22,4 0,66 7,87 7,24 0,47 8,25
10-5 0,69 0,16 8,06 2,36 0,12 8,06 0,70 0,04 7,87
10-5 0,69 0,16 8,02 2,36 0,11 8,09 0,70 0,03 8,02
10-6 0,09 0,09 7,88 0,25 0,03 7,78 0,07 0 8,08
10-6 0,09 0,10 8,01 0,25 0,03 8,12 0,07 0 7,94
10-7 0,04 0,03 8,16 0,02 0,02 7,95 0,005 0 8,12
10-7 0,04 0,03 8,23 0,02 0,02 7,83 0,005 0 7,86
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Järnoxidtäckt olivinsand, IOCO
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-4 6,80 0 7,57 22,5 0,02 7,84 8,54 0,01 8,03
10-4 6,80 0 8,24 8,54 0,01 7,58
10-5 0,70 0 8,10 2,38 0,03 8,02 0,70 0 8,02
10-5 2,38 0,02 7,98 0,70 0 8,23
10-6 0,10 0 7,92 0,25 0,04 8,23 0,07 0 8,11
10-6 0,10 0 8,19 0,25 0 7,79 0,07 0 8,13
10-7 0,04 0 8,26 0,02 0 7,98 0,01 0 8,07
10-7 0,04 0 7,68 0,02 0 8,10
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APPENDIX II
Rådata från skakförsöken för pH-beroende. Skakförsöken gjordes med metallkoncentrationen 10-4 M och jon-
styrkan 0,05 M NaNO3, L/S=30. Temperaturen vid försöksserien var 23°C. Jämviktsextrakt togs ut efter 24
timmars skakning. Rotationshastigheten var 60 varv per minut.

Filtersand
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-4 6,60 4,50 5,73 22,6 12,97 5,88 7,32 6,58 6,41
10-4 6,60 4,15 6,40 22,6 12,02 5,78 7,32 6,75 6,26
10-4 6,53 2,12 6,42 22,4 6,96 6,32 7,25 4,00 6,82
10-4 6,53 1,80 6,43 22,4 4,49 6,63 7,25 3,97 6,79
10-4 6,47 0,06 7,09 22,2 0,31 7,58 7,20 1,07 7,26
10-4 6,47 0,11 7,05 22,2 0,31 7,45 7,20 1,36 7,24
10-4 6,67 0,02 8,13 22,1 0,21 7,98 8,43 1,41 7,91

Fin masugnsslagg
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-4 6,60 0,05 11,49 22,6 0,17 11,54 7,325 0 11,45
10-4 6,60 0,05 11,45 22,6 0,14 11,45 7,325 0 11,45
10-4 6,53 0,09 9,21 22,4 0,01 9,15 7,252 0,002 9,11
10-4 6,53 0,09 9,28 22,4 0,02 9,20 7,252 0 9,19
10-4 6,44 0,07 8,14 22,1 0,03 8,00 7,158 0 8,27
10-4 6,44 0,06 8,05 7,158 0 8,17
10-4 6,35 0,07 7,06 21,7 0,06 6,94 7,043 0 6,79
10-4 6,35 0,07 7,02 21,7 0,07 7,10 7,043 0,001 6,92

Grov masugnsslagg
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-4 6,60 0,03 11,56 22,59 0,209 11,46 7,32 0,001 11,43
10-4 6,60 0,02 11,26 22,59 0,132 11,45
10-4 6,53 0,02 9,01 22,37 0,011 8,89 7,25 0,001 8,79
10-4 6,53 0,03 8,91 22,37 0,011 8,68 7,25 0,001 9,00
10-4 6,48 0,07 8,07 22,30 0,022 8,01 7,20 0 7,93
10-4 6,48 0,04 8,11 22,30 0,022 8,35 7,20 0,003 7,83
10-4 6,35 0,02 6,83 21,73 0,066 6,84 7,04 0,002 6,64
10-4 6,35 0,03 6,82 21,73 0,044 6,72 7,04 0 6,75
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Torv
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-4 6,60 0,07 5,04 22,6 0,13 4,95 7,32 0,99 4,57
10-4 6,60 0,07 5,00 22,6 0,10 4,97 7,32 1,02 4,59
10-4 6,55 0,40 7,51 22,4 0,50 7,73 7,26 0,25 7,06
10-4 6,55 0,45 7,79 22,4 0,53 7,63 7,26 0,22 7,00
10-4 6,53 0,51 7,86 22,4 0,61 7,92 7,24 0,34 7,93
10-4 6,53 0,70 8,06 22,4 0,66 7,87 7,24 0,47 8,25
10-4 6,50 1,00 8,95 22,3 1,20 9,05 7,22 0,69 8,55
10-4 6,50 0,99 8,92 22,3 1,29 9,06 7,22 0,81 8,63

Järnoxidtäckt olivinsand, IOCO
Cu Pb Zn

Startkonc. Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH Startkonc. Jämviktskonc. pH
(M) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
10-4 6,60 2,57 5,50 22,6 2,81 5,82 7,32 5,48 5,96
10-4 6,83 3,27 5,44 22,6 3,33 5,90 7,32 5,36 5,97
10-4 6,81 0,01 6,72 21,9 0,06 6,75 8,30 0,97 7,15
10-4 6,81 0,03 6,54 22,5 0,01 6,69 8,55 0,63 6,74
10-4 6,80 0 7,57 22,5 0,02 7,84 8,54 0,01 8,03
10-4 6,80 0 8,24 8,54 0,01 7,58
10-4 6,79 0 8,75 22,5 0,03 8,95 8,53 0 8,51
10-4 6,79 0 8,50 22,5 0,02 9,05 8,53 0 8,61
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APPENDIX III
Rådata från skakförsöken för med kondensatvatten. Skakförsöken gjordes med ofiltrerat kondensatvatten,
L/S=30. Temperaturen vid försöksserien var 23°C. Jämviktsextrakt togs ut efter 24 timmars skakning. Rotations-
hastigheten var 60 varv per minut. Startkoncentrationerna av de lösta metalljonerna var 0,3 mg Cu/l , 0,29 mg
Pb/l och 29,1 mg Zn/l.

Material Jämviktskoncentration (mg/l)
Cu Pb Zn

Filtersand 0,29 0,36 29,6
0,32 0,41 29,3

Masugnsslagg, fin 0,12 0,39 0,028
0,1 0,41 0,027

Masugnsslagg, grov 0,08 0,43 0,028
0,12 0,45 0,03

Torv 0,89 0,31 2,1
0,88 0,38 2,1

IOCO 0,31 0,42 19,5
0,31 0,42 19,6
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APPENDIX IV
Rådata för anjoner och katjoner från skakförsöken med masugnsslagg. Skakförsöken gjordes med
metallkoncentrationen 10-4 M och jonstyrkan 0,05 M NaNO3, L/S=30. Temperaturen vid försöksserien var 23°C.
Jämviktsextrakt togs ut efter 24 timmars skakning. Rotationshastigheten var 60 varv per minut.

Fin masugnsslagg
Jämviktskoncentration (mmol/l) pH

Cu SO4
2- Mg Ca H4SiO4

1,04⋅10-3 1,36 3,43 10,9 2,03 8,14
8,83⋅10-4 1,29 3,41 10,9 2,03 8,05
7,44⋅10-4 1,22 0 2,65 0,12 11,49
7,96⋅10-4 1,18 0,01 2,56 0,13 11,45
1,38⋅10-3 1,37 1,23 6,33 0,92 9,21
1,38⋅10-3 1,34 1,12 6,33 0,89 9,28
1,11⋅10-3 1,34 5,74 15,3 2,25 7,06
1,16⋅10-3 1,25 5,72 15,3 2,30 7,02

Jämviktskoncentration (mmol/l) pH
Pb SO4

2- Mg Ca H4SiO4

7,96⋅10-4 0,77 0,01 3,35 0,20 11,54
6,9⋅10-4 0,76 0,01 3,42 0,22 11,45

5,31⋅10-5 0,93 1,22 5,86 1,06 9,15
1,06⋅10-4 0,90 1,17 6,01 0,98 9,20
2,65⋅10-4 0,82 5,49 14,2 2,97 6,94
3,19⋅10-4 0,91 5,52 14,7 3,10 7,10
1,59⋅10-4 0,86 3,32 10,5 2,66 8,00

Jämviktskoncentration (mmol/l) pH
Zn SO4

2- Mg Ca H4SiO4

0 1,00 0,00 2,36 0,12 11,45
0 1,02 0,02 2,99 0,20 11,45

3,06⋅10-5 1,24 1,23 5,46 1,06 9,11
0 1,18 1,16 5,19 1,01 9,19
0 1,15 5,80 15,3 4,20 6,79

1,53⋅10-5 1,15 5,71 15,7 2,11 6,92
0 1,26 3,09 10,6 2,17 8,27
0 1,19 3,22 10,4 2,14 8,17

Grov masugnsslagg
Jämviktskoncentration (mmol/l) pH

Cu SO4
2- Mg Ca H4SiO4

1,04⋅10-3 0,72 2,99 7,60 3,04 8,07
6,4⋅10-4 0,97 2,87 7,70 2,95 8,11

5,15⋅10-4 0,70 0,02 1,89 0,25 11,56
3,81⋅10-4 0,83 0,03 2,23 0,13 11,26
3,46⋅10-4 0,91 1,48 4,76 1,26 9,01
5,02⋅10-4 0,95 1,52 4,73 1,33 8,91
3,81⋅10-4 0,99 6,14 14,1 2,32 6,83
4,15⋅10-4 0,94 6,49 14,8 2,43 6,82

Jämviktskoncentration (mmol/l) pH
Pb SO4

2- Mg Ca H4SiO4

1,01⋅10-3 0,53 0,02 2,75 0,23 11,46
6,37⋅10-4 0,57 0,01 2,78 0,25 11,45
5,31⋅10-5 0,58 1,37 4,85 1,20 8,89
5,31⋅10-5 0,58 1,49 4,7 1,38 8,68
3,19⋅10-4 0,65 5,76 13,4 3,18 6,84
2,12⋅10-4 0,70 5,81 13,4 3,27 6,72
1,06⋅10-4 0,63 1,94 6,02 0,71 8,01
1,06⋅10-4 0,55 1,81 5,77 1,91 8,35

Jämviktskoncentration (mmol/l) pH
Zn SO4

2- Mg Ca H4SiO4

0 0,90 0,02 2,25 0,19
1,68⋅10-5 0,74 0,02 2,29 0,31 11,43
1,68⋅10-5 0,87 1,37 4,96 1,31 8,79
1,68⋅10-5 0,65 1,43 4,70 1,39 9,00
3,36⋅10-5 0,69 6,26 14,1 2,59 6,64

0 1,00 6,14 15,1 2,76 6,75
0 0,68 2,42 6,92 2,60 7,93

5,05⋅10-5 0,74 2,38 7,22 2,57 7,83


