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Sammanfattning 
 
 
Tillverkning av kemikalier för bl.a. pappers- och massa industri är en väsentlig del av Wibax 
koncernens verksamhet. En ny produktionsanläggning för framställning av flytande alumini-
umsulfat, WiAL, togs i bruk i december 2004.  
 
Trots att framställningen av aluminiumsulfat inte är särskilt komplicerad, bör den ändå vara 
vältrimmad för att vara lönsam för företaget självt och ge en produkt av bästa kvalitet för Wi-
bax kunder. Eftersom anläggning var helt ny saknade den historia och det fanns ett behov av 
att kartlägga processen och studera hur den uppförde sig. Syftet med detta arbete var att för-
klara kemiskt, empiriskt och analytiskt hur aluminiumsulfat bildas för att optimera WiAL-
produktionen. För att i framtiden utnyttja anläggningen maximalt skulle även potentialen för 
tillverkning av en mer högvärdig produkt, PASS, i befintlig anläggning utvärderas. Dessa mål 
uppnåddes genom omfattande litteraturstudier av vetenskapliga artiklar och 37 fullskaliga 
planerade driftförsök. En statistisk försöksplaneringsmetod, faktorförsök, användes i detta 
arbete där försöksdesignen genererades med programvaran Modde 7.0. Analyser av torrhalt, 
Al-halt, turbididetet, pH och densitet utfördes både på reaktorinnehållet och på den färdiga 
produkten. De empiriska slutsatser som drogs gav att samtliga processflöden och reaktionstid 
har stor inverkan på den färdiga produkten. De optimerade parameterinställningarna ledde till 
en robust process utan driftstörningar med stabila produktegenskaper som följd. Detta beror 
på att den optimala reaktionstemperaturen nås betydligt snabbare under doseringen, som leder 
till att kokningen och därmed självomrörningen fortsätter ända fram till utspädningen. Vid 
varje batch tillverkas det vidare 7 % mer aluminiumsulfat än tidigare med samma 
råvaruförbrukning, samtidigt som mängden restprodukt har minskat med 70 %. Det finns 
också en god potential för tillverkning av PASS vid Wibax AB, som kan betraktas som en 
vidareförädling av WiAL-en. 
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Abstract 
 
 
A considerable part of Wibax group enterprise is a production of chemicals for pulp and paper 
industry. In December 2004 a new manufactory establishment for preparation of liquid 
aluminium sulphate came into use.  
 
The manufacture of aluminium sulphate is not complex; still it should be well-trimmed to be 
profitable for the company and give the high quality product for the Wibax customers. Being 
a new establishment, the process had no history. Therefore it was a great demand to map the 
process and study its performance in details. One of the objectives with the present work was 
to describe chemically, empirically and analytically how aluminium sulphate is formed to 
optimize the WiAL-production. A potential for manufacturing of a more high-grade product, 
PASS, poly aluminium silicate sulphate, by the existing manufactory equipment should also 
be assessed. These two objectives were successfully attained by the extensive studies of the 
scientific literature in the area and 37 planed full-scale experiments. Two-level full and 
fractional factorial designs were generated with the software Modde 7.0. Both the finished 
product and the contents of the reactor during the reaction time were analysed for percentage 
of the solid substance, aluminium content, turbidity, pH and density. In this work several 
parameters affecting the process outcome were studied. It was found that all the process flows 
and the reaction time had an influence both on the final product and the magnitude of the 
process rest. Optimisation led to the robust reliable process without any operational 
disturbances and to stabile properties of the product. The reason for improvements is the rapid 
increase of the temperature during the dosage stage, which leads to boiling and self-stirring of 
the rector contents up to the dilution stage. It became possible to produce 7 % more of the 
product than previously and with the same consumption of the raw materials. In addition the 
amount of the produced rest product was reduced by 70 %. It was demonstrated that there is a 
good potential for PASS production at Wibax AB, something that can be considered as a 
further refinement of the WiAL product. 



Avdelningen för kemi 
 Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap, Luleå tekniska universitetet 

IV 

Innehållsförteckning 
 
 
1. INLEDNING................................................................................................................................................ 1 

1.1. BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .............................................................................................. 1 
1.2. MÅL OCH SYFTE.................................................................................................................................... 1 
1.3. AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................. 1 
1.4. VERKSAMHETS- OCH PROCESSBESKRIVNING ........................................................................................ 1 

2. TEORETISK BAKGRUND ....................................................................................................................... 4 
2.1. ALUMINIUMSULFAT.............................................................................................................................. 4 
2.2. KEMISK FÄLLNING OCH FLOCKNING ..................................................................................................... 9 
2.3. HYDROLYSERADE METALLJONER OCH DERAS FUNKTION.................................................................... 11 

3. PASS – UTVECKLING, FRAMSTÄLLNING OCH FUNKTION ...................................................... 14 
3.1. FRÅN ALUMINIUMSULFAT TILL PASS................................................................................................. 14 

Aluminiumsulfat: för- och nackdelar........................................................................................................... 14 
Fördelar med polyaluminiumsalter ............................................................................................................. 15 

3.2. PASS – ETT STABILISERAT POLYALUMINIUMSALT.............................................................................. 15 
Metod 1 – via ett surt intermediat................................................................................................................ 16 
Metod 2 – via ett alkaliskt intermediat ........................................................................................................ 16 

3.3. BATCH-PROCESS FÖR PASS TILLVERKNING ....................................................................................... 17 
3.4. TILLÄMPNINGAR................................................................................................................................. 19 

4. EXPERIMENTELLT ............................................................................................................................... 21 
4.1. FÖRSÖKSUTRUSTNING OCH ANALYSER ............................................................................................... 21 
4.2. FAKTORER OCH FAKTORFÖRSÖK......................................................................................................... 24 

Försöksserie 1 – förberedande försök ......................................................................................................... 25 
Försöksserie 2 – referensperiod .................................................................................................................. 26 
Försöksserie 3 – screening .......................................................................................................................... 26 
Försöksserie 4 – optimering ........................................................................................................................ 27 
Försöksserie 5 – finjustering ....................................................................................................................... 27 
Försöksserie 6 – verifieringsperiod............................................................................................................. 28 

4.3. UTFÖRANDE........................................................................................................................................ 28 
5. RESULTAT OCH DISKUSSION............................................................................................................ 31 

5.1. FÖRSÖKSSERIE 1 – FÖRBEREDANDE FÖRSÖK....................................................................................... 31 
5.2. FÖRSÖKSSERIE 2 – REFERENSPERIOD .................................................................................................. 34 
5.3. FÖRSÖKSSERIE 3 – SCREENING............................................................................................................ 36 
5.4. FÖRSÖKSSERIE 4 – OPTIMERING.......................................................................................................... 39 
5.5. FÖRSÖKSSERIE 5 – FINJUSTERING ....................................................................................................... 41 
5.6. FÖRSÖKSSERIE 6 – VERIFIERING.......................................................................................................... 42 
5.7. EN EFFEKTIVARE PROCESS .................................................................................................................. 43 
5.8. TILLVERKNING AV PASS VID WIBAX I PITEÅ ..................................................................................... 44 

6. SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE ......................................................................................... 45 
7. REFERENSER .......................................................................................................................................... 46 



1 INLEDNING 
 

1 

1. INLEDNING 
1.1. Bakgrund och problembeskrivning 

Kostnaderna för kvalitetsbrister inom svensk industri uppgår ofta till 10–25% av företagets 
omsättning. Till kvalitetsbristkostnader hör kostnader som orsakas av kassation, omarbetning, 
justering, reklamationer och goodwill-förluster. Högre produktkvalitet kan inte skapas enbart 
genom omfattande kvalitetskontroll efter produktionen. Det effektivaste sättet att minska kva-
litetsbristkostnader är att arbeta med ständiga förbättringar. Dessa bör skapas redan vid ut-
veckling av produkten och i själva produktionsprocessen, dvs. innan och under produktionen 
(Bergman B., Klefsjö B., 2001). En process som inte är optimerad är ofullkomlig och innebär 
en kostnad för företaget där resurser i form av energi, råvara och arbetskraft inte används på 
bästa möjliga sätt.   
 
I Wibax kvalitetspolicy står det att företaget arbetar med ständiga förbättringar av produkter 
och teknik, samt eftersträvar att alltid uppfylla kunders krav och förväntningar. Som ett steg i 
detta kvalitetsarbete har ett beslut tagits att utföra ett examensarbete gällande produktions-
anläggningen för WiAl, aluminiumsulfat. Inom ramen för detta examensarbete kommer pro-
cessen för WiAl-tillverkning att kartläggas och optimeras. I syfte att tillgodose och även 
överträffa kundernas behov kommer även förutsättningar för tillverkning av en ny produkt, 
som kan erbjudas till samma och nya kunder, att studeras. 

1.2. Mål och syfte 
Målet med detta arbete är  

 att förklara kemiskt, empiriskt och analytiskt hur aluminiumsulfat bildas för att opti-
mera produktionen av WiAl, aluminiumsulfat, vid Wibax AB:s anläggning i Piteå; 

 utvärdera potentialen för tillverkning av en mer högvärdig produkt – PASS, poly-
aluminium-silikat-sulfat, i befintlig anläggning. 

1.3. Avgränsningar 
Examensarbete är begränsat till att enbart behandla Wibax tillverkningsprocess för alumini-
umsulfat1. Processoptimeringen genomförs framförallt genom planerade fullskaliga drift-
försök med syftet att minimera restprodukten genererad vid filtrering, reducera produktions-
tiden, samt höja produktkvaliteten. Eventuell miljöpåverkan genom gasutsläpp kommer dock 
inte att undersökas i detta projekt. Utredningen av möjligheterna för tillverkning av PASS, 
poly-aluminium-silikat-sulfat, sker i huvudsak genom litteraturstudier och ska betraktas som 
ett förarbete till ett eventuellt investeringsprojekt i framtiden. Det kommer därför inte att ges 
detaljerade och uttömmande förslag på eventuella kompletteringar av processutrustning, utan 
enbart övergripande koncept kommer att föreslås. 

1.4. Verksamhets- och processbeskrivning 
Wibax koncernens huvudverksamhet var ursprungligen begränsad till distribution och försälj-
ning av flytande kemiska produkter. Under senare tid har företaget expanderat kraftigt inom 
bas- och specialkemikalier. Den egna produktionen har vuxit sig allt starkare och utgör idag 

                                                 
1 Inte sällan kallas aluminiumsulfat i industri och handeln även för alun, vilket är något missvisande eftersom 
alun egentligen är ett dubbelsalt som inkluderar fler än en katjon (Ullmann's encyclopedia, 1999). 
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en viktig del av bolaget. En ny produktionsanläggning för framställning av flytande alumi-
niumsulfat2 togs i bruk i slutet av 2004.  
 
Företaget har tillstånd att i sin WiAL-anläggning3 producera 30 000 ton aluminiumsulfat 
årligen, men möjligheter finns till produktionsökning. WiAl-en framställs satsvis under atmo-
sfärstryck. En schematisk bild över processen återfinns i figur 1.1. 
                                                                                               

 
Figur 1.1. Principskiss av linje 1 (av två) över WiAl-framställningen vid Wibax i Piteå. 

 
Som råvaror vid tillverkningen används aluminiumhydroxid, koncentrerad svavelsyra och 
vatten. Vatten och svavelsyra pumpas till reaktorn. Aluminiumhydroxid inlastas via en travers 
till en hydroxidficka och matas vidare av en doserskruv till ett elevatorstup. Därefter lyfts 
materialet upp och matas via ett fördelningsstup till reaktorn. Den kemiska processen sätts 
igång direkt kemikalierna börjat doseras och fortsätter under hela doseringstiden och därefter 
under reaktionstiden4. Efter avslutad reaktion överförs reaktorinnehållet till ett utspädnings-
kärl och blandas med vatten under omrörning för att åstadkomma en önskad densitet, pH och 

                                                 
2 Kemikalien används vid vattenrening och papperstillverkning. 
3 WiAL är ett produktnamn för flytande aluminiumsulfat som produceras vid Wibax. 
4 Genomgående i examensarbetet betecknas tiden sedan doseringen till reaktorn har upphört och fram till det att 
reaktorinnehållet överförts till utspädningskärlet för reaktionstiden. Själva upplösningsreaktionen pågår från att 
Al(OH)3 börjat doseras till reaktorn. 
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Al-koncentration på den färdiga produkten. Efter utspädningen av aluminiumsulfatlösningen 
så filtreras denna genom två parallella filter. Slutligen pumpas den filtrerade WiAl-en ut till 
en lagringstank varifrån den efter ytterligare ett filtreringssteg är färdig för leverans.
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2. TEORETISK BAKGRUND 
För att få kunskap om upplösningsreaktionen för Al(OH)3, samt PASS tillverkning i teori och 
praktik, har omfattande litteraturstudier genomförts. Litteratursökningen har huvudsakligen 
skett i databaser över vetenskapliga artiklar. Följande databaser har använts för informa-
tionsökning:  
 

 ACS American chemical society,  
 Chemical abstract,  
 Elsevier Science Direct,  
 Kluwer,  
 Proquest science journals,  
 Applied Science & Technology Plus,  
 Compendex, ACS (American Chemical Society),  
 Materials Research Database with Metadex,  
 Water Resources Abstracts,  
 Aluminium Industry Abstracts. 

2.1. Aluminiumsulfat 
Aluminiumsulfat hör till en av viktigaste kommersiella aluminiumföreningarna. Den största 
delen av det industriellt framställda aluminiumsulfatet används till vattenrening och för drä-
nerings-, retentions-, och hydrofoberings ändamål vid papperstillverkning. Andra använd-
ningsområden är som fixerare vid färgning, då den fixerar färg vid tyget och gör färgen olös-
lig; vid inläggning; i bakpulver; i eldsläckare, katalysatorbärare och som blodstillande inom 
medicin. Aluminiumsulfat tillverkas genom upplösning av aluminiumhydroxid i svavelsyra 
enligt reaktionen: 
 

O6H)(SOAlSO3H2Al(OH) 2342423 +→+    (2.1) 
 
Slutprodukten är oftast kristallin Al2(SO4)3 med eller utan kristallvatten. Den vanligaste for-
men av aluminiumsulfatet är hydrat Al2(SO4)3 · nH2O, n = 18. Det finns dock hydrater med 
antal mol kristallvatten från 1 till 27, beroende på temperatur under kristalliseringen. Antal 
mol vatten i det kristallina aluminiumsulfatet är principiellt inte viktigt eftersom önskad Al-
halt i Al2(SO4)3 · nH2O lätt kan åstadkommas industriellt genom upphettning. Vid upp-
värmning över 340 ºC bildas det vattenfria saltet Al2(SO4)3, som sönderfaller till aluminium 
oxid Al2O3 vid 770ºC (Mackenzie L., Sharp M.D., 1976; Ullmann's encyclopedia, 1999). 
Slutprodukten kan även vara flytande med aluminiumhalt angiven som vikt-% Al eller vikt-% 
Al2O3. På Wibax AB framställs klar aluminiumsulfatlösning med en Al2O3-halt på 8,0-8,3 
vikt-%, dvs. en Al-halt på 4,23-4,39 vikts-% (Produktinformationsblad, Wibax AB).  
 
Enligt Ullmann's encyclopedia, härrör industriell produktion av aluminiumsulfat till år 1844, 
men trots detta så förekommer ingen omfattande forskning kring tillverkning av aluminium-
sulfat. Däremot har litteraturstudien visat att det finns många arbeten publicerade där löslig-
heten av aluminiumhaltiga mineral och deras miljöpåverkan har studerats ingående utifrån 
geokemiskt perspektiv. Orsaken till dessa omfattande studier är att aluminium är det tredje 
mest påträffade grundämnet i jordskorpan (efter kisel och syre) och aluminiumsilikater är 
dominerande mineraler i jordar och bergarter. Många av de aktiva geokemiska processer som 
malmbildning, vittring, bildning av olika jordmåner, sedimentationsprocesser, påverkas starkt 
av interaktionen mellan aluminiumsilikater, -oxider och -hydroxider med vattenflöden cirku-
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lerande i naturen. Faktumet att aluminiumkoncentrationen i ytvatten ökar till följd av försur-
ning, samt att löst aluminium har toxisk effekt för både växtlighet och vattenorganismer (Spo-
sito G., 1995) bidrar ytterliggare till att det bedrivs omfattande forskning kring aluminium-
haltiga mineral. 
 
Aluminiumhydroxid5, råvaran vid WiAL-framställning, finns i naturen i form av mineralet 
gibbsit som även kallas hydragillit. Under upphettning avgår vatten och vid 200 ºC konver-
teras aluminiumhydroxid till 66 % aluminiumoxid och 34 % vatten. Mellanprodukten vid 
konvertering är oxidhydroxid, AlO(OH), som det finns två former av: diaspor, α-AlO(OH) 
och böhmit, γ-AlO(OH), vilka är kända mineraler och bildar tillsammans mineralen bauxit 
(Encyclopedia Britannica).  

Aluminiumhydroxid är mycket svårlöslig i vatten och har 
löslighetsprodukt, Ksp vid 25 ºC på 2·10-32 (Zumdahl S. 
1998). Den låga lösligheten antas bero på att Al(OH)3 
består av ett oändligt komplex, där OH-bryggor samman-
binder ett stort antal Al-kärnor. I figur 2.1 syns det att 
metalljoner sammanfogas av dubbla OH-bryggor. Alumi-
niumhydroxid löses däremot lätt av både syror och baser. 
Dess amfotera egenskaperna belyses med schematisk 
reaktion 2.2. 
 

⎩
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⎧

−
−
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⎭
⎬
⎫

⎩
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+
−−
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⎭
⎬
⎫

−
− −+ ++

AlOH
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OH       
AlHO  Al

 
AlOH
AlOH OH

2

H

2

2  (2.2)         

 
Ekvationens mittled  föreställer en OH-brygga mellan två 
metallkärnor. OH-bryggan upplöses vid syratillsats till 
vänster och vid bastillsats till höger. Då syra tillsätts till 
Al(OH)3, bryts OH-bryggorna och ersätts av vattenmole-
kyler. Komplexen krymper och omvandlas slutligen till 
fullt hydratiserade aluminiumjoner Al(H2O)6

3+, som i 
vänstra ledet av ekvation 2.3. 
 

O3HAl(OH)O3HAl(OH)O)Al(H 24
OH

23
3H3

62 +⎯⎯ →⎯+⎯⎯ ⎯← −+++ −+

 (2.3) 
 
Då en bas tillsätts till Al(OH)3, bryts OH-bryggorna och ersätts av OH-grupper bundna till 
varje brottstycke, så att Al-kärnorna inte längre delar på hydroxidgrupper. Då återstår bara 
aluminatjoner Al(OH)4

- i ekvationens högra del. 
 
Upplösning av amfotera hydroxider är väldigt komplicerad och är därmed ofullständigt klar-
lagd. Det är känt att som ett mellanstadium då Al(OH)3 övergår till de enkärniga komplex på 
de basiska och sura sidorna i ekvation 2.3, ligger ett stort antal flerkärniga komplex med an-
talet Al-kärnor ökande mot mittledet Al(OH)3 (Hägg, 1964). Upplösningen av gibbsit är kon-
trollerad av nedanstående reaktioner (May H., Helmke P.,1979): 
 

OHAl(OH)HAl(OH) 223 +↔+ ++    (2.4) 

                                                 
5 Aluminiumhydroxid (Al2O3·3H2O eller Al(OH)3,CAS NR: 21645-51-2 ) kallas också för hydrat, har det 
korrekta kemiska namnet aluminium trihydroxid, Al(OH)3. Engelska namnet som ofta påträffas i litteraturen är 
hydrated alumina. 

Figur 2.1. Struktur Al(OH)3. Fyllda 
cirklar – Al3+, ofyllda cirklar – OH- 
(Hägg, 1964). 

OH

Al

Al
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O2HAl(OH)2HAl(OH) 2
2

3 +↔+ ++    (2.5) 
 OHAl3HAl(OH) 2

3
3 +↔+ ++     (2.6) 

0
33 Al(OH)Al(OH) ↔     (2.7) 

+− +↔+ HAl(OH)OHAl(OH) 423    (2.8) 
 

Samtidigt är hydrolys av Al3+ enligt reaktion 2.9 viktig. (Wesolowski D., 1994; Sposito G., 
1995). 

+−+ +↔+ yH(OH)AlOyHxAl y3x
yx2

3    (2.9) 
 
Lösningens jämviktssammansättning i kontakt med gibbsit, Al(OH)3 visas i figur 2.2. Det 
framgår av diagrammet att Al3+ är dominerande spiecies vid ett pH under 5. Vid högre pH 
kommer dock olika hydrolysprodukter att dominera lösningen. Mångfalden av aluminium-
species tros bero på att den stabila formen av aluminium är Al(III). Den höga laddningen av 
Al3+ och en liten atomradie resulterar i att aluminium deltar i en mängd olika hydrolys- och 
komplexbildningsreaktioner, vilket påverkar dess löslighet och aktivitet i lösningen. 

Figur 2.2. Aktivitet av Al 3+ och dess hydro-
lysprodukter i jämvikt med ”åldrat” Al(OH)3, 
gibbsit (Al2O3 · 3H2O) vid olika pH (Sposito 
G., 1995). 

 

 Figur 2.3. Jämviktssammansättning i lösning i 
kontakt med färskt utfälld Al(OH)3 (Stumm W., 
1992). 

 

 
Aluminiumjonen, Al3+, uppför sig väldigt likt Fe3+ i lösningar med den skillnaden att den har 
högre benägenhet att bilda flerkärniga species (Holmgren A.; Stumm W., 1992). Wesolowski 
(1994) skriver att i vattenlösningar, så existerar Al(III) i form av species Alx(OH)y

3x-y, där x 
varierar  mellan 1 och 13; och y mellan 0 till 32. Stabiliteten av de flerkärniga aluminium-
komplexen är dock ett omdiskuterat och kontroversiellt ämne som ständigt är under pågående 
utredning. Sposito (1995) föreslår att hydrolys i lösningar med låg molarkvot OH/Al bör be-
skrivas med modeller där enbart monomolekulär Al är involverat. Medan de basiska lösning-
arna beskrivs bäst då flerkärniga Al-former tas med i beräkningarna. Från figur 2.3 till höger 
framgår det att stora högt laddade polymera species som Al13(OH)34

5+ och Al7(OH)17
4+ kon-
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trollerar den fasta aluminiumhydroxidens löslighet under ett pH på ca 6,5. Det skuggade om-
rådet i figur 2.3 åskådliggör approximativa driftbetingelser vid vattenbehandling, vilket kom-
mer att behandlas i avsnittet om kemisk fällning senare i detta kapitel. 
 
Flera termodynamiska studier har visat att upplösningen av Al(OH)3 i syror är en extremt 
långsam reaktion (bl.a. Welosowski 1991 och 1993; Bloom P., 1981). Den kan beskrivas med 
följande steg (Dibble W., Tiller W., 1981):  
 

 
 

A:  mineralpartiklar bildar aktiverade komplex med H+, H2O, SO4
2- i fasgränsytan 

B:  komplexen desorberas till fasgränsytan 
C:  diffusion av reaktionsprodukter från mineralytan till bulkvätska. 

 
Bloom (1981) har studerat upplösningen av Al(OH)3 i salpetersyra enligt reaktion 2.10 vid 
olika temperaturer.  

O3HAl3HAl(OH) 2
3

3 +↔+ ++    (2.10) 
 
Genom att betrakta reaktionens skenbara aktiveringsenergi och temperaturberoende fastställ-
des att upplösningsreaktionen inte är diffusionskontrollerad. Det hastighetsbegränsande steget 
har visat sig vara en ytreaktion i fasgränsytan mellan mineralet och lösningen, steg A-B enligt 
ovan. Studierna har dessutom visat att reaktion 2.10 styrs av två olika mekanismer. Under 
antagandet att upplösningshastigheten beror endast på H+- aktivitet, ges uttrycket för reak-
tionshastigheten av ekvation 2.11: 
 

[ ]n H kR +⋅= ,     (2.11) 
 

där  R är reaktionshastighet i mol m-2 s-1 
k är hastighetskonstant i mol(1-n) m-2 s-1 och  
n är reaktionsordning uttryckt i H+-aktivitet. 

 
Bloom har kommit fram till att vid låga pH ökar reaktionshastigheten med ökningen av väte-
jonaktiviteten och reaktionsordningen n varierar mellan 1,7 vid 298 K och 1,3 vid 313 K. Re-
aktionshastigheten är nästan oberoende av H+-aktiviteten vid högre pH och reaktionsord-
ningen med avseende på H+ är nära 0, figur 2.4. Två reaktionsmekanismer med olika hastig-
hetskontrollerade steg föreslås. Det hastighetsbestämmande steget i reaktionsmekanismen vid 
pH < 2,1 är protonering av mineralytan. Vid pH > 2,4 så är vattenattack av aluminiumytan det 
som kontrollerar upplösningshastigheten. 
 
 

Reaktanter Aktiverade 
komplex vid ytan 

Produkter i 
fasgränsytan 

Produkter i 
bulkfas 

CBA
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Senare experimentella studier (Ridley M., 1997; Bloom P., 1987; Packter) har visat att upp-
lösningshastigheten av Al(OH)3 vid låga pH är en funktion av lösningens sammansättning, 
anjonens identitet och temperatur. Bloom och Erich (1987) kom fram till att reaktionen fort-
skrider 30 gånger snabbare i närvaro av SO4

2- jämfört med NO3
-. Packter och Dhillon upp-

täckte att Al(OH)3 löses 15-30 gånger snabbare i svavelsyra än i perklorsyra och att upplös-
ningshastigheten är starkt temperaturberoende (Ridley M. 1997). M. Ridley visade att gibbsi-
tens upplösningshastighet i kalla sura lösningar ökar reellt i närvaro av sulfatjoner jämfört 
med kloridjoner. Detta beteende har förklarats med två parallella mekanismer. Den mekanism 
som styr reaktionshastigheten i lösningar som innehåller fosfater är anjonattack, vilket medför 
att reaktionshastigheten är oberoende av pH. I lösningar som innehåller svagt adsorberade 
joner som sulfat och nitrat, så är det protonattack av mineralytan  som bestämmer reaktions-
hastigheten (Bloom P., 1987). 
 
I analogi med ekvation 2.11, fastställer P. Bloom att upplösningshastigheten är beroende av 
sulfatkoncentrationen: 
 

[ ]0,4-2
4SO kR ⋅=     (2.12) 

 
Hans senare studier har även visat att löslighetsreaktionen är av första ordningen med avse-
ende på H+ i närvaro av SO4

2-: 
 

[ ]1,0 H kR +⋅=     (2.13) 
 
Detta innebär att sulfatjoner HSO4

- och SO4
2- aktivt deltar i upplösningen och reaktion 2.14 

äger rum i lösningen (Ridley M., 1997; Ridley M., 1998). 
 

2n3
n4

2
4

3 )Al(SOnSOAl −−+ ⇔+    (2.14) 
 

Figur 2.4. Graf av logaritmerade formen av ekvation 9 vid olika 
temperaturer. Ett minimum i reaktionshastigheten  vid pH = 2,25 syns 
tydligt. ( Med beteckningar FF och C-730 skiljer författarna på mineral med 
olika framställningssätt och kristallegenskaper, ur Bloom P., 1981). 
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Mogollon J., 1999 har också kommit fram till att ökningen av sulfatkoncentrationen medför 
att reaktionshastigheten ökar enligt ekvation 2.12. Detta förklarar Mogollon med att sulfat 
växelverkar med mineralytan och försvagar bindningen Al-OH, vilket innebär att SO4

2- agerar 
som katalysator och därför deltar i bildningen av det aktiverade komplexet.  
 
Experimentella tester vid Luleå tekniska universitetet, har visat att reaktionen framskrider 
mycket snabbare med överskott av svavelsyra i en reaktor och är starkt temperaturberoende 
(Hedlund J., Naydenov V., 2004).  
 
Litteraturstudie om kinetiken för upplösningen av aluminiumhydroxid kan sammanfattas i att 
de viktiga parametrarna som påverkar reaktionshastigheten är  
 

 Temperatur  
 pH 
 Lösningens sammansättning, dvs. anjonens identitet. 

 
För att därmed få en snabbare reaktion krävs det att upplösningen sker med överskott av sva-
velsyra, vid lågt pH och vid hög temperatur. 

2.2. Kemisk fällning och flockning 
Partiklar som finns i vattenmiljö har laddade ytor. Den negativa partikelladdningen är domi-
nerande samtidigt som en stor del av de lösta organiska substanserna i vatten är av anjonisk 
karaktär. Partiklar med samma laddning repellerar varandra och förblir dispergerade i lösning. 
Tillsatts av en koagulant destabiliserar det kolloidala systemet och möjliggör flockning av 
partiklar och utfällning av de lösta ämnena i vattnet (Duan J., Gregory J., 1997 och Gilberg 
L., 2003).  
 
Syftet med den kemiska fällningen är att genom koagulering få partiklar av kolloidal6 storlek 
att slå sig samman till ett större aggregat. Två mekanismer äger rum vid kemisk fällning: koa-
gulering och flockulering. Dessa begrepp används ibland som synonyma, eller så använder 
vissa författare ordet flockning som ett allmänt uttryck vilket täcker alla aggregationsproces-
ser. I vattenreningssammanhang tillsätts flockningskemikalier snabbt och under kraftig om-
rörning, då sker hydrolys och adsorption av hydrolysprodukter och partiklarna destabiliseras. 
Detta kallas för koagulering. Sedan följer en längre period med varsam omrörning för att till-
låta de destabiliserade partiklarna att kollidera och bilda större flockar. Perioden med långsam 
och försiktig omrörning kallas för flockulering (Duan J., Gregory J., 1997). För att få bättre 
förståelse för kemisk fällning ges nedan definitionerna på mekanismerna, som är rekommen-
derade enligt IUPAC-nomenklatur: 
 
Koagulering är den process där laddade partiklar destabiliseras genom laddningsneutralisation 
så att de kan slå sig samman till en kompakt, stabil fällning. 
 
Flockulering är en process då de kolloidala enheterna slår ihop sig till voluminösa glesa, re-
versibla fällningar. Polymerer som länkar ihop partiklar är ofta inblandade (Johansson K.& 
Wall S.). 
 

                                                 
6 Kolloider är små partiklar eller stora molekyler i storleksområdet 0,001µm -1µm ( 10-9m – 10-6m) 
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Det finns alltid två viktiga krafter mellan partiklar i lösning: attraktion genom dispersions-
krafter och elektrostatisk repulsion. Den totala växelverkan i ett kolloidalt system enligt 
DVLO-teorin7 kan skrivas (Shaw D., 1966): 
 

RAT VVV +=     (2.15) 
 

där  VT är den totala potentiella energin mellan partiklarna.  
VA är potentiell energi från attraktiva krafter mellan partiklarna  
VR är potentiell energi från repulsion mellan partiklarnas dubbellager. 

 
Den totala växelverkan visas grafiskt i figur 
2.5. När partiklarna befinner sig på långt 
avstånd, finns det en svag attraktion. Då 
partiklarna närmar sig varandra uppstår en 
energibarriär och de repulsiva krafterna 
kommer att dominera. Om energibarriären 
går att övervinna, kommer partiklarna 
närma sig varandra ytterliggare, vilket gör 
det möjligt för de attraktiva dispersions-
krafterna att bli dominerande. Kurvan för 
den totala växelverkningsenergin innehåller 
två minima. I det primära minimet, där van 
der Waals krafter är starka, sker koagule-
ring, irreversibel hopbindning av partiklar. 
I det sekundära, grundare minimet sker 
flockulering och reversibla flockar byggs 
upp (Atkins P., 1998 och Shaw D., 1966).  
 
 
 

För att få partiklar att koagulera, bör dispersionskrafterna mellan partiklarna få verka. Detta 
kan åstadkommas med två olika mekanismer: 
  

 kompression av partiklarnas dubbellager8 
 laddningsneutralisation. 

 
Om elektrolyt tillförs lösningen, kommer laddningsdensiteten mellan partiklarna att öka och 
dubbellagrets tjocklek minskar. Som följd av detta kan partiklar med samma laddning komma 
närmare varandra, så att VdW-attraktionen dominerar och repulsionens betydelse minskar. 
Negativ laddning på partiklarnas ytor kan neutraliseras genom tillsatts av positivt laddade 
föreningar. Om positiva joner adsorberas på partikeln, så minskar ytpotentialen och därmed 
också repulsionen. Detta medför att dispersionskrafterna tar över och koagulering sker (A. 
Holmgren). 

                                                 
7 Derjaguin och Landau i Ryssland samt Verwey och Overbeek i Holland utvecklade i början av 1940 en teori 
för kolloidal stabilitet som kallas DVLO-teorin, där motsvarande energier summerades till en total potential. 
8 Ett elektriskt dubbelskikt består av den laddade partikelytan, samt motjoner, som anrikas strax utanför ytan och 
är underkastade Brownsk rörelse, slumpvis termisk rörelse av molekyler och kolloidala partiklar. 

Figur 2.5. Attraktiv, repulsiv och total potential för två 
laddade sfärer vid olika avstånd (Fellers C., Norman 
B., 1998). 
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Figur 2.6. Negativt laddade par-
tiklar repellerar varandra. 

 

 Figur 2.7. Neutraliserade partiklar kommer 
nära varandra och dras samman av Van der 
Waals krafter. 

De föreningar, som används för laddningsneutralisering av negativa partiklar är järn- och 
aluminiumsalter eller polyaluminiumsalter med en aktiv del som är positivt laddat. Vilken 
positiv jon som helst om den har en hög laddning, t.ex. titan eller guld kan användas vid ke-
misk fällning. Att järn och aluminium används är en kostnadsfråga. Ju högre laddning på den 
positiva jonen i saltet desto bättre är saltets förmåga att neutralisera partiklarnas negativa 
laddning och därmed krävs det mindre mängd fällningskemikalie. Sambandet mellan jonladd-
ning och jonkoncentration av koagulanten kallas för Schultze-Hardys regel och ges av ekva-
tion 2.16. CCC i uttrycket nedan är den koncentration av koagulanten som krävs för att en 
snabb koagulering ska ske och kallas för kritisk koagulationskoncentration, förkortas som 
CCC efter det engelska uttrycket. 
 

6Z
1konstCCC =     (2.16) 

 
där  Z är motjonens valens och 

konst är en konstant, i vilken bl.a. Hamakerkonstanten ingår (Shaw D., 1966). 
 
Från ekvation 2.16, som gäller för höga ytpotentialer, framgår det att CCC avtar mycket 
snabbt vid ökande jonladdning. Schultze-Hardys regel är en teoretisk lag som anger 
laddningsneutralisationsförmågan. Eftersom flera parametrar som jonstyrka, pH och 
temperatur har betydelse för flockning, blir effekten mindre än den som är predikterad i 
formel 2.16 (Hanssen B.,1997). 

2.3. Hydrolyserade metalljoner och deras funktion 
Förr trodde man att det är den fria Al3+-jonen som orsakade partikelaggregation och dess ef-
fektivitet förklarades med jonens höga laddning och Schultze-Hardys regel. Det är nu känt att 
denna tolkning är starkt förenklad och att det är aluminiumhydrolysprodukter som står för 
laddningsneutralisering och koagulering. Då en koncentrerad aluminiumsulfat sätts till vatten 
vid pH 6-8,5, sker en snabb och okontrollerad hydrolys av aluminiumjoner och olika hydroly-
serade metallspecies bildas. Studier under de sista 50 åren har visat att intermediära hydrolys-
reaktioner av Al(III) är mycket komplexa och den kompletta kemin för hydrolys och hydro-
lysprodukter är inte fullt förstådd. Hydrolysreaktioner för monomolekylär Al(III) kan beskri-
vas med en trestegs jämviktsreaktion enligt ekvation 2.17-2.19 ( Sposito G., 1995; Burton F., 
2003). 
 

  +++ +→+ HAlOHOHAl 2
2

3      (2.17) 
 

+++ +→+ HAl(OH)OHAlOH 22
2    (2.18) 
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++ +→+ HAl(OH)OHAlOH 322    (2.19) 
 

De tre reaktionsstegen sker mycket snabbt och är fullbordade inom 1 till 7 sekunder i en vat-
tenlösning. Vid högre pH inträffar även ett fjärde steg enligt ekvation 2.20. 

 
+− +→+ HAl(OH)OHAl(OH) 423    (2.20) 

 
Enligt C. Baes och R. Mesmer (1976), sker det även snabbt polymerisering enligt reaktion 
2.21 – 2.23.  

+++ +→+ 2H(OH)AlO2H2Al 4
222

3   (2.21) 
 

+++ +→+ 4H(OH)AlO4H3Al 5
432

3    (2.22) 
 

+++ +→+ H23(OH)OAlOH8213Al 7
244132

3   (2.23) 
 
Det framgår av ekvation 2.17 – 2.23 att Al-hydrolys inkluderar fem monomerer: Al3+, 
Al(OH)2+ Al(OH)2

+, Al(OH)4
-, Al(OH)3 (molekyl), tre polymera species: Al2(OH)2

4+, 
Al3(OH)4

5+, Al13O4(OH)24
7+ och en fast fällning Al(OH)3. Ett forskarlag vid Umeå Universi-

tetet har identifierat ytterligare en polyaluminiumjon med 13 metallatomer som har formel 
Al13(OH)24(H2O)24

15+. Även en mängd andra polymera aluminiumjoner som är svåra att iden-
tifiera eftersom de har en kort livslängd, har rapporterats i litteraturen. En välkänd polymerjon 
är den från ekvation 2.23, Al13O4(OH)24

7+, kallas ofta för Al13, är mest effektiv som koagulant 
och är relativt stabil vid vissa pH. Det är troligt att Al13

7+ kan polymerisera till större enheter 
(L. Gilberg 2003).  
 
En koaguleringsprocess innebär fyra steg (F. Burton, 2003; Jiang JQ, Graham N, 1998) : 
 

 Bildande av hydrolysprodukter som är de egentliga koagulanterna  
 Adsorption och laddningsneutralisering  
 Adsorption och interpartikulär bryggbildning  
 Svepkoagulering 

 
I destabiliseringen genom neutralisationen är både polymera och monomera species inblan-
dade. För interpartikulär bryggbildning står enbart flerkärniga joner och polymerer. Under 
svepkoaguleringen binds partiklarna till flockar av en amorf aluminiumhydroxid, dvs. förore-
ningarna sveps in i ett moln av hydroxider och fälls ut tillsammans med den. 
 
Det ovannämnda kan sammanfattas i att 
hydrerad Al3+-jon knappast existerar i vat-
tenlösningar vid neutrala pH och den har 
därmed liten betydelse för koaguleringspro-
cessen. Då ett Al-salt undergår hydrolys, 
bildas det ofta flerkärniga komplex med 
strukturer som till exempel i figur 2.8. När 
dessa positivt laddade flerkärniga species 
adsorberas på ytan av negativt laddade kol-
loidala partiklar, minskar den negativa ladd-
ningen och därmed också de repulsiva 

OH

H2O 

Al

O

OH

m+

Al – OH – Al –

n

Figur 2.8. Strukturformel för flerkärniga hyd-
roxokomplexer (Stumm W., 1992). 
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krafterna mellan partiklarna. Effekten skiljer sig från icke hydrolyserad Al3+ som enbart kom-
primerar dubbellager och tillåter attraktiva krafter att träda in (Stumm W., 1992). 
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3. PASS – UTVECKLING, FRAMSTÄLLNING 
OCH FUNKTION  

3.1. Från aluminiumsulfat till PASS 
En aluminiumbaserad koagulant kan vara uppbyggd på olika sätt. Den enklaste formen har 
den lägsta laddning som aluminiumjonen kan ha och är Al3+ som finns i aluminiumsulfat. Om 
flockningsmedlet förändras kan aluminiumkomplex med upp till tretton aluminiumatomer och 
med en laddning upp till 15+ erhållas, vilket visas i tabell 3.1.  
Tabell 3.1.  Egenskaper hos kända aluminiumföreningar ( L. Gilberg, 2001). 

Sammansättning 

Molkvot 
OH-/Al3+  
eller basi-

citet 

Laddning 
per jon 

Laddning per 
atom; antal H+ 
som frigörs då 
Al(OH)3 bildas

Antal H2O 
molekyler per 

Al-kärna  

Al(H2O)6
3+ 0 3+ 3 6 

Al2(OH)2(H2O)8
4+ 1 4+ 2 4 

Al13(OH)24(H2O)24
15+ 1,85 15+ 1,15 1,85 

Al13O4(OH)24(H2O)12
7+ 2,46 7+ 0,54 0,92 

Al(OH)3(H2O)x 3 0 0 x 

 
Jonladdningen har stor betydelse för partikelneutralisation och endast de flerkärniga kom-
plexen har en jonladdning som överskrider 3+. För att förbättra effektiviteten på en Al-koa-
gulant, har förhydrolyserade oorganiska koagulanter med starkt positiva polymera enheter 
utvecklats. Utarbetandet går ut på att Al-koagulanter delvis neutraliseras med en bas under 
kontrollerade former (Boisvert J-F., 1997). Sammansättningen av förpolymeriserade produk-
ter och deras beteende i den efterföljande hydrolysen påverkas starkt av neutralisationsgraden 
(molkvot OH/Al) och betingelser under syntesen.  

Aluminiumsulfat: för- och nackdelar 
Aluminiumsulfat har använts i tusentals år för vattenbehandling och andra ändamål och har 
sina för- och nackdelar. En av de bra egenskaperna är att det inte sker en s.k. postflockulering, 
vilket gör det möjligt att tillsätta den rätta kemikaliemängden (M. Pouillot, 1992). Nackdelar 
med de enkla aluminiumsalterna är flera: de fungerar dåligt vid låga temperaturer och lämnar 
kvar höga halter av en löslig aluminiumrest i behandlat vatten (Haase D. m.fl., 1992). Alumi-
niumsulfat förbrukar dessutom en stor del av vattnets alkalinitet9, ekvation 3.1. 

 
−− ++→+ 2

3233342 3SO6CO2Al(OH)6HCO)(SOAl  (3.1) 
 

                                                 
9 Alkalinitet (även alkalitet) är ett mått på ett vattens buffertkapacitet, dvs. vattens förmåga att neutralisera syror. 
Alkalinitet brukar anges som mg HCO3

-/liter H2O, eftersom de joner som ger det största bidraget till vattnets 
alkalinitet är vätekarbonater och karbonater. 
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Det framgår från uttrycket ovan att kolsyramängden ökar och vätekarbonathalten minskar, 
vilket leder till en pH-sänkning som kräver kalktillsats. Al3+-jonen med 0% basicitet (enligt 
tabell 1) sänker även vattnets pH enligt reaktion 3.2. 

 
++ +→+ 3H(s)Al(OH)O3HAl 32

3    (3.2) 
 

Den okontrollerbara hydrolysen ger upphov till egenskaper på de nybildade koagulanterna 
som inte kan kontrolleras. Prestandan på Al-koagulanter kan därmed försämras med ändringar 
i kemiska och fysikaliska egenskaper på vatten. (Jiang JQ, Graham N, 1998). För att förbättra 
koaguleringen används ofta organiska polymerer tillsammans med aluminiumsulfat. Dessa 
polymerer är dyra, oftast icke nedbrytbara och har en dålig selektivitet.  

Fördelar med polyaluminiumsalter 
Basiska förhydrolyserade salter som PAC (poly-aluminium-klorid) och PAS (poly-alumi-
nium-sulfat) hör till den andra generationens koagulanter. På 70-talet utvecklades koagulanter 
som genomgått en partiell kontrollerad hydrolys och uppnått en viss polymerisationsgrad. 
Enligt tabell 1, har aluminiumjonerna i basiska salter en högre laddning och neutraliserar där-
för ytladdningar bättre, vilket ger höjd effektivitet i koagulerings- och flockningsprocesser vid 
normala förhållanden. Enligt reaktion 3.3 så minskar även alkalinitetsförbrukningen och där-
med också behovet av pH-justering. En jämförelse mellan reaktion 3.1 och 3.3 visar att det 
förbrukas hälften så mycket vätekarbonat och bildas hälften så mycket kolsyra. 

 
-

2331,51,5 3Cl3CO2Al(OH)3HCOCl2Al(OH) ++→+ −  (3.3) 
 

Det avges även mindre H+ per Al-atom enligt reaktion 3.4.  
 

++ +→+ 7HAl(OH)31O11H(OH)OAl 32
7
24413   (3.4) 

 
Jämförs reaktionerna 3.2 och 3.4, så frigörs det för ett polyaluminiumsalt 0,54 ( = 7/13) H+-
joner per Al-atom mot 3H+ tidigare. Detta innebär att basiska aluminiumsalter sänker vattnets 
pH i ringa grad. 

 
Polyaluminiumsalter är effektivare under förhållanden då aluminiumsulfat fungerar dåligt 
(Boisvert J., 1997): vid lågt pH, låg alkalinitet, låga temperaturer och höga halter av organiska 
föroreningar. Effekthöjningen beror på att det är enklare att uppnå en total hydrolys med för-
hydrolyserade metaller i basiska salter än med sådana som inte är det. Andra fördelar med 
basiska förhydroliserade produkter är att de kräver mindre mängder av pH-justerande kemi-
kalier och organiska polymerer, samt ger upphov till lägre halter av kvarvarande löst alumi-
nium. Polymeriserade koagulanter har dock sina nackdelar: innehållet av kloridjoner gör PAC 
korrosiv, medan PAS inte är stabil under någon längre tid och ger en extremt långsam utfäll-
ning (Haase D., 1989 och J. Duan 1998). 

3.2. PASS – ett stabiliserat polyaluminiumsalt 
För att öka stabiliteten hos PAS utfördes försök med att substituera SO4

2- och Al3+ med andra 
joner. Det visade sig att införandet av låga halter av silikatjoner, Si/Al ≤ 0,1, gav produkter 
med förbättrad stabilitet i minst 3 månader. Resultatet blev en kemikalie känd som poly-ali-
minium-silikat-sulfat, PASS (J. Duan och J. Gregory, 1997). Produkten har alla de förbättrade 
egenskaper som polyaluminiumsalter, PAS och PAC, har och är dessutom stabil och icke 
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korrosiv. PASS finns kommersiellt tillgänglig och framställs idag på bl.a. Eaglebrook, Inc i 
USA/Canada, ett av Kemiras dotterbolag.  
 
Den empiriska formeln för PASS, med stökiometriska koefficienter normaliserade till Al, är 
givet i ekvation 3.5 (D. Haase 1994). 
 

D2CXB4A O)(H)(SiO)(SOAl(OH)    (3.5) 
 
där  A är ett tal, så att 0,75 < A ≤ 2,0 

B är ett tal, så att 0,30 < B  ≤ 1,12 
 X är ett tal, så att 2 < X ≤ 4 och B + 2C +20 (X-2) = 4 

C är ett tal, så att 0,005 < C ≤ 0,1 
 D är ett tal , så att D ≥ 8 för en lösning. 

 
PASS bildas genom en reaktion mellan vattenglas, natriumaluminat och aluminiumsulfat en-
ligt ekvation 3.6 (Klute R. 1992). 
 

→+++⋅ O12H)(SO5AlOAl3NaO)0,3Na(SiO 0,8 234232222  
 

420,222,94464 SO3,06Na)(SiO)(SO(OH)4Al +→  (3.6) 
 
Det finns flera förfaranden för att framställa PASS. 

Metod 1 – via ett surt intermediat  
Natriumsilikat10 tillsätts till en aluminiumsulfatlösning11 och bildar en intermediär blandning 
innehållande 5,7 % aluminium. Den sura intermediära blandningen kyls ner till 10 – 20º C. 
Därefter tillsätts natriumaluminat, 12,7 % Al, långsamt, i ca 30 - 45 min, och under kraftig 
omrörning, 6 – 27 m/s. Efter inbladningsperioden värms blandningen till 50 – 70 º C under 
loppet av 1 – 2 timmar. Därefter hålls temperaturen konstant 45 – 90 min eller tills lösningen 
klarnat. Det finns ett tid-temperatur beroende i förfarandet. Klarningstiden blir längre vid låga 
temperaturer och kortare vid högre temperaturer. Det har också visat sig att en lägre tempera-
tur under klarningen ger en stabilare produkt. Den färdiga produkten innehåller 3,7 – 5,3 
vikts-% aluminium, vilket anses vara den maximala aluminiumhalt som kan uppnås med detta 
förfarande (Haase D., 1991 och Haase D., 1992).  

Metod 2 – via ett alkaliskt intermediat 
Natriumsilikat tillsätts en natriumaluminatlösning, 13,3 % Al, under omrörning och vid 
rumstemperatur. En basisk intermediär blandning med en Al-halt på 8,5 %, vilket kan jämfö-
ras med 5,7 % enligt metod 1, bildas. I nästa steg tillsätts aluminiumsulfatlösning, 4,3 % Al, 
långsamt till den alkaliska blandningen. Inblandningen av Al2(SO4)3 sker under mycket kraf-
tig omrörning och eftersom reaktionen är exoterm, kyls mixen samtidigt för att temperaturen 
inte ska överstiga 40º C. Kylningen motverkar oönskad hydrolys som försämrar produktegen-
skaperna (Haase D., 1994). Den färdiga produkten innehåller upp till 7,4 vikts-% aluminium, 
som kan jämföras med max 5,3 % Al enligt metod 1.   
 

                                                 
10 Som startmaterial används natriumsilikatlösning - 28,7 % SiO2 och kvoten SiO2/Na2O = 3,22 
11 Aluminiumsulfatlösning innehåller 28 % Al2(SO4)3 
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Det finns även andra metoder att framställa PASS, utvecklade i bl.a. Kina. I en av dessa me-
toder används aluminiumsulfat, vattenglas och svavelsyra som utgångsmaterial för PASS-
tillverkning (Li Yuan, 1999). I en annan metod reagerar aluminiumsulfat med en polymerise-
rad kiselsyra för att bilda PASS (Chang, Qing; 1999). 

3.3. Batch-process för PASS tillverkning  
Det har visat sig att tillverkning av PASS enligt metod 2, då ett basisk intermediat bildas in-
nan reaktion med aluminiumsulfat, ger en mer reaktiv produkt med bättre egenskaper. Det 
som skiljer metod 2 från metod 1 är en ändring i blandningssekvensen, dvs. Na-silikat blandas 
in i Na-aluminat i stället för i Al-sulfat. Detta förfarande gör det möjligt att tillverka en klar, 
stabil och mer koncentrerad alkalisk intermediär blandning med en högre Al-halt på upp till 
8,3 %. Denna reaktiva blandning tillsätts sedan till ett kärl innehållande Al2(SO4)3. När Na-
silikat blandas med Al-sulfat, enligt metod 1, krävs det en större vattenmängd, något som 
hindrar bildandet av en mer koncentrerad slutprodukt, vilket i sin tur innebär högre kostnader 
för både bulktransport och granulatframställning.  
 
När PASS framställs enligt metod 2 fås en produkt som är effektivare än PASS producerat 
enligt metod 1 i både varmt och kallt vatten, vilket gör den mindre känslig för klimatvariatio-
ner. Denna produkt har betydligt högre effektivitet för koaguleringsändamål. Exempelvis, 
behövs det dubbelt så stora mängder av PASS enligt metod 1 för att sänka vattnets turbiditet. 
En annan fördel är att den intermediära alkaliska lösningen är stabil i ca 1 vecka. Det sura 
intermediatet är mycket instabilt och det bildas gel i den efter några timmar, vilket medför 
problem vid fullskalig produktion.  
 
En schematisk bild över batch-processen via ett alkaliskt intermediat visas i figur 3.1. Typiska 
mängder av utgångskemikalier för framställningen redovisas i tabell 3.2. 
 
Tabell 3.2. Typiska proportioner av ingående kemikalier. 

Utgångsmaterial Sammansättning, 
vikts -% 

Vikt per ton 
Al2(SO4)3, kg 

Natriumsilikat (vattenlösning ) 28,7 % SiO2 20,5 

Vatten  40 

Natriumaluminat (vattenlösning ) 13,3 % Al 163 

Aluminiumsulfat (vattenlösning ) 4,3 % Al 1000 

Natriumkarbonat (en valfri tillsats)  4 
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Figur 3.1. Principskiss över batch-processen för PASS-tillverkning. 

 
Processen kan indelas i följande steg: 
 

1. Natriumkarbonat, natriumsilikat och vatten blandas i ett kärl vid rums- eller något 
högre än rumstemperatur. Natriumkarbonat eller en annan svag syra eller dess salt an-
vänds som en valfri tillsatts (högst 10 mol-% med respekt till Al). Syran eller saltet 
tillsätts för att öka produktens stabilitet och effektivitet. Natriumkarbonat och bikarbo-
nat utnyttjas ofta eftersom de är billiga och lättillgängliga. 
 

2. Den bildade lösningen tillsätts sedan under kraftig omrörning till ett rostfritt kärl inne-
hållande natriumaluminat. För att åstadkomma en homogen suspension, satsas bland-
ningen av karbonat, silikat och vatten in i den vortex som skapas under den kraftiga 
omrörningen. Detta resulterar i att en alkalisk intermediär klar lösning bildas med en 
Al-halt på 9,5 %. Det alkaliska intermediatet är stabilt i cirka en vecka. 
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3. Intermediatet tillsätts långsamt, under ca 75 minuter, ett rostfritt kärl fyllt med 
flytande aluminiumsulfat under mycket kraftig omrörning. Kärlet bör vara försett dels 
med en värmeväxlare för att hålla nere temperaturen, och dels med en speciell omrö-
rare eller en mixer-homogenisator12 så att en hastighetsgradient dv/dy på över 3000 s-1 
kan åstadkommas.  
 
Kärlinnehållet dras av i botten på reaktorn och förs vidare över till en mixer, där 
blandningen utsätts för extremt höga skjuvkrafter och återförs sedan till toppen av re-
aktorn. Omrörning vid höga hastigheter är den väsentligaste delen av processen då den 
motverkar uppkomst av Al(OH)3 genom den momentana utspädningen av intermedia-
tet i aluminiumsulfatet. På så sätt elimineras koncentrationsgradienter i mediet och 
bildning av fasta gel-partiklar undviks. De höga skjuvkrafterna slår dessutom sönder 
eventuella gel-partiklar som kan formas under tillsatts av intermediatet. Då reaktionen 
är exoterm, bör lösningen hållas under 38º C, vilket praktiskt sker genom att kylvatten 
cirkulerar i reaktormanteln eller genom en värmeväxlare. Syftet med kylningen är att 
motverka den okontrollerbara hydrolysen som annars skulle ske. 
 

4. När den totala mängden av intermediatet har tillsatts aluminiumsulfatlösningen under 
30 – 180 minuter, stoppas återcirkulationen och reaktorinnehållet värms upp. Höj-
ningen av temperaturen i detta steg är till för att fullborda reaktionen. Uppvärmning 
sker med ånga som tillsätts reaktormanteln eller värmeväxlaren och uppvärmnings-
hastigheten är anpassad till att det ska ta 15 – 60 minuter att värma reaktorinnehållet 
till 55 - 60º C. 
 

5. En oönskad hydrolys försämrar produktegenskaperna. För att undvika hydrolys kyls 
den 55-gradiga lösningen under 1,5 – 2 timmar till rumstemperatur. Resultatet är 
PASS färdig för leverans och användning. Produkten är stabil under långa tidsperioder 
och kan användas direkt utan ytterligare processning.  
 

6. Som ett alternativ till uppvärmning med efterföljande kylning kan lösningen flyttas 
över till en lagringstank direkt efter det att intermediatet doserats klart till aluminium-
sulfatet. Blandningen fortsätter att reagera under de följande 6-24 timmarna och en 
klar flytande PASS bildas (Haase D., 1994). 

3.4. Tillämpningar 
Poly-aluminium-silikat-sulfat kan användas i alla de tillämpningar där aluminiumsulfat brukas 
idag och har dessutom många fördelar jämfört den. En del av dessa egenskaper har redan 
nämnts tidigare: hög stabilitet och lång livslängd; alkaliska egenskaper, som minskar behovet 
av pH-justering; en hög effektivitet tack vare högre jonladdning och högre Al-halt; hög pre-
standa i ett bredare pH- och temperaturintervall, samt icke-korrosiva egenskaper. Detta inne-
bär att PASS på ett effektivt sätt kan ersätta aluminiumsulfat som används för retentions- och 
hydrofoberingsändamål vid sur framställning av papper.  
 
Studier (Haase D., 1992) har visat att PASS kan användas för samma ändamål även vid neu-
tral och alkalisk papperstillverkning. Detta innebär att PASS kan ersätta dyr poly-aluminium-
klorid, PAC, som även är en korrosiv kemikalie. 
 

                                                 
12 Homogenisator är en apparat för att åstadkomma höga skjuvkrafter. 
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Genom att använda PASS i dessa system elimineras behovet av en kostsam och besvärlig till-
sats av natriumaluminat för pH-justering som krävs om aluminiumsulfat används vid neutral 
limning.  
 
Ovanstående kan sammanfattas i att PASS är en mycket effektiv ersättning för aluminiumsul-
fat som används vid sur papperstillverkning. PASS kan dessutom användas som ett mycket 
effektivt retentions- och fixermedel vid neutrala och basiska system, där den gynnar och sti-
mulerar reaktionen mellan lim och fiber.



 4 EXPERIMENTELLT 

21 

4. EXPERIMENTELLT  
Främsta målet med det experimentella arbetet var att kartlägga, samt att hitta optimala drift-
betingelser för aluminiumsulfatframställning. Detta innefattade: 
 

 minimering av restprodukt genererad vid filtrering, 
 reducering av den totala processtiden, 
 att bibehålla och eventuellt höja produktkvalitén. 

  
Samtliga försök i projektet utfördes som fullskaliga driftförsök, där ett försök innebär körning 
av en sats eller en batch. Försöken var uppdelade i serier beroende på syftena med dessa. En 
enskild serie bestod av 4 - 12 försök. Det experimentella arbetet innehöll 6 stycken försöksse-
rier: 

 
Försöksserie 1 – förberedande försök 
Försöksserie 2 – referensperiod  
Försöksserie 3 – screening (gallringsförsök) 
Försöksserie 4 – optimering 
Försöksserie 5 – finjustering 
Försöksserie 6 – verifieringsperiod  

4.1. Försöksutrustning och analyser 
För att skapa en helhetsbild av hur provtagningen gick till, visas ett flödesschema över pro-
cessen med provtagningsställena markerade. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 4.1. Principskiss över WiAl-anläggningen med 6 olika 
provtagningsställen markerade med trianglar. 
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Under arbetet har prover tagits vid 6 olika ställen i processen: 
 
Prov 1 är prover från torr aluminiumhydroxid för partikelstorleksanalys för att kontrollera 

variationerna på råvaran. Prover togs under försöksserie 1, 2 och 3. 
 

Prov 2 är prover tagna ur reaktorn under reaktionstiden. Syftet med proverna var att studera 
hur reaktionen framskrider. Torrhalt och pH bestämdes på varje prov. Prover togs 
vid samtliga tester under försöksserie 1, 2 och 3. 
 

Prov 3 är prover tagna på den färdiga produkten före filtreringssteget för bestämning av pH, 
torrhalt, turbiditet och Al-halt. Provtagningen genomfördes under samtliga tester. 
 

Prov 4 är ett samlingsprov på filterkakan som genererades vid filtreringen för bestämning 
av partikelstorlek och sammansättning på det fasta materialet. Provet togs under 
försöksserie 3 efter sammanlagt tre batcher13. 
 

Prov 5 är prover på den färdiga WiAl-en under pumpning till lagringstanken. Provet togs en 
gång under försöksserie 3 och  två gånger under försöksserie 4. Främsta syftet med 
dessa prover var att studera produktkvalitén med avseende på torrhalt och turbiditet. 
 

Prov 6 är ett engångsprov på sedimenterad rest från en tankbil efter produktleverans. Sam-
mansättning och partikelstorlek undersöktes. 
 

 
Enklare analyser som pH, torrhalt, densitet och turbiditet har genomförts med hjälp av uni-
versitetets och företagets egen utrustning.  

pH 
pH har uppmätts med hjälp av pH-meter MP230 från Mettler Toledo. Apparaten har under 
arbetets gång regelbundet 3-punktskalibrerats med buffertlösningar av pH 4, 7 och 10. För 
högsta noggrannhet, hade både prover vid mätning och buffertlösningar vid kalibrering 
rumstemperatur. 

Densitet 
För bestämning av densitet tillsattes ca 100 ml av provet vid rumstemperatur en mätcylinder. 
En areometer för densiteter i intervallet 1,200-1,400 g/ml placerades därefter i lösningen och 
värdet på densiteten avlästes. 

Torrhalt i reaktorn 
Provets torrhalt i vikts -% bestämdes genom att massan av det fasta materialet i provet relate-
rades till den totala provvikten. För detta vägdes ca 1 liter av lösningen in och sedan filtrera-
des den med en burchnertratt med ett vägt filterpapper i botten. Filterpappren som användes 
var av 2 olika typer. Den första papperstypen kunde hålla kvar extra fina partiklar och hade en 
filtrerinshastighet på 40 ml/min genom 100 cm filtreringsarea. Den andra typen kunde hålla 
kvar fina partiklar och hade en filtreringshastighet på 200 ml/min. Filtreringen skedde omgå-
ende efter utspädning och pH-mätning vid provtagningen från reaktorn. Detta var för att av-
bryta reaktionen, för så länge det fanns olöst Al(OH)3 och protoner i lösningen, så fortskred 
                                                 
13 Av praktiska skäl tas detta prov samtidigt med filterbyte. Filtren byts efter behov enligt operatörens 
bedömning, men dock 1-2 gånger per batch. 
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reaktionen. Den filtrerade aluminiumsulfaten som samlades i filterkolven återfördes proces-
sen. Det olösta materialet som bildade en filterkaka på ett filterpapper tvättades med ca 3 liter 
vatten för att avlägsna vattenlösliga rester av aluminiumsulfat. Det fasta materialet placerades 
därefter i en ugn för att ta bort allt vatten. Efter avslutad torkning placerades det rena och torra 
provet i rumstemperatur i ca 30 minuter för att en jämvikt med luftens ånga skulle ställa in 
sig. Detta var nödvändigt för mätningens noggrannhet, eftersom filterpappret som vägdes före 
filterringen var i jämvikt med omgivande luft. Slutligen bestämdes vikten på det fasta materi-
alet genom att filterpappret med filterkakan placerades på en våg.  

Torrhalt WiAL 
För att bestämma den färdiga produktens torrhalt användes samma metod som för torrhalt i 
reaktorn med den skillnaden att provets volym uppgick till 10 liter och ingen utspädning 
krävdes. Metodens och samplingens standardavvikelse uppskattades för att ta reda på sprid-
ningen vid bestämning av torrhalten på produkten. För att beräkna samplingens standardav-
vikelse har tre 10-liters prover tagits från ett försök. Torrhalten hos samtliga har bestämts och 
standard avvikelse uppskattats. Beräkningen av metodens standardavvikelse baserades på 5 
delprov från ett 15-liters WiAL-prov. 

Turbiditet 
Turbiditetsmätning14 genomfördes med en Ratio/XR Turbidimeter av modellen 43900, lånad 
av avdelningen för kemi, institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap. Hach Ratio/XR 
Turbidimeter är en laboratorienefelometer som mäter turbiditet upp till 2000 NTU (nephelo-
metric turbidity unit) och ner till 0,001 NTU. Turbidimetri innebär en mätning av ljuset som 
passerar genom ett prov i framriktning. Figur 4.2 illustrerar instrumentets funktion.  
 

 
 Figur 4.2. Instrumentets optiska konfiguration. 

 
Instrumentet fungerar så att en ljusstråle skickas genom provet. Detektorer är placerade för att 
mäta 90º spritt ljus, framåt spritt ljus och ljus transmitterat genom provet. Förhållandet mellan 
signalen från 90º-detektorn och summan av signalerna från de andra två detektorerna stäms av 
elektroniskt så att eventuellt störande färg elimineras och utmärkt liniaritet erhålls. Det op-
tiska systemets konstruktion gör att ströljus blir försumbart (Instruktionshandledning för Hach 
Ratio/XR Turbidimeter 43900). 

                                                 
14 Turbidite´t (av lat. tu´rbidus 'upprörd'; 'grumlad'), grumlighet hos en gas eller en vätska orsakad av ljusets 
spridning på små svävande partiklar. Turbiditeten ett mått på den totala mängden av fasta partiklar i lösningen. 
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Al-halt 
Bestämning av aluminiumhalten i den färdiga produkten har utförts av Analytica AB i Luleå. 
Analys har skett enligt modifierade EPA-metoder 200.7 (ICP-AES) och 200.8 (ICP-SFMC).  
ICP-AES är optisk emissionspektrometri med induktivt kopplad plasma. Plasman15 bildas av 
argongas som flödar genom ett radiofrekvensfält och då hålls i ett delvis joniserat tillstånd. 
Den når då en mycket hög temperatur, upp till ca 10000°C. Vid hög temperatur avger de 
flesta grundämnen ljus av karaktäristiska våglängder, som kan mätas och användas för haltbe-
stämning (http://www.analytica.se).  
 
ICP-SFMS utnyttjar en plasma av samma slag som i ICP-AES, men denna används här för att 
överföra grundämnena till joner, som sedan separeras efter massa i en masspektrometer. På 
detta sätt kan de olika grundämnena och deras naturliga isotoper i ett prov skiljas åt och halt-
bestämmas. ICP-SFMS möjliggör direkt analys av vissa "svåra" provtyper som inte klaras 
med konventionell ICP-QMS (http://www.analytica.se). En utförlig beskrivning av 
analysmetoder återfinns i bilaga 1. 

Partikelstorlek och totalanalys 
Analyser av partikelstorlek och sammansättning på det olösliga fasta materialet har utförts av 
LKAB Analysservice. För totalanalys på innehållet i provet har XRF spektroskopi, X-Ray 
Flourescence, använts. Analyserna är gjorda på PanAlyticals MagiX, en sekventiell spektro-
meter som mäter varje element var för sig. Partikelstorleksanalys har utförts med laserdiffrak-
tionsutrustning Malvern enligt den internationella standarden ISO 13320-1:1999.  

4.2. Faktorer och faktorförsök 
En faktor är en variabel vars nivåer påverkar ett system eller en process. Det är viktigt att un-
der experimentdesignen identifiera alla möjliga faktorer, både kontrollerbara och icke-kon-
trollerbara, som kan påverka utfallet, dvs. responsvariablerna. Utelämning av en viktig para-
meter under planeringen av experimenten kan resultera i ett behov av extra försök för att 
klarlägga dess inverkan. Ett bra verktyg som sammanför möjliga faktorer och responsvariab-
ler i den studerade WiAl-processen är ett Ishikawa16 diagram, vilket visas i figur 4.3.  

                                                 
15 Plasma är en gas som är upphettad till så hög temperatur att dess molekyler är sönderdelade i sina 
beståndsdelar – elektroner och joner. Partiklarna står i kollektiv växelverkan med varandra genom krafter av lång 
räckvidd. Ca 99 % av den kända materien i universum består av plasma i form av joniserad gas; i solen och 
stjärnorna så het att energiproducerande kärnreaktioner äger rum. Ibland betecknas plasma som ett fjärde 
aggregationstillstånd (Nationalencyklopedin på http://80-www.ne.se).  
16 Ett ishikawa systemdiagram brukar även kallas för fiskbensdiagram. 

http://www.analytica.se
http://www.analytica.se
http://80-www.ne.se
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Figur 4.3.  Ishikawa systemdiagram. Okontrollerbara faktorer har grå färgöverstrykning. Responser 
och de aktiva faktorer som undersöks med hjälp av försöksdesignen är inneslutna i ellipser.  

 
Okontrollerbara faktorer som är svåra att reglera har en gråmarkering i figuren. Dessa är 
också viktiga att undersöka om de påverkar responsen. Föremålet för optimering i detta arbete 
är produktegenskaperna i figuren ovan. Det finns dock några indirekta variabler som också 
påverkas av ändringar i faktornivåer. Till dessa hör pH, torrhalt och temperatur i reaktorn un-
der själva reaktionsförloppet, samt deras tidsberoende. 
 
Från figur 4.3 framgår det att det kemiska systemet som undersöks är multivariat, dvs. har 
många variabler som påverkar systemet. Effekter av variabler som ändras samtidigt kan vara 
svåra att förutsäga, då dessa kan vara beroende av varandra och samvariera. Detta kallas för 
samspelseffekter och innebär att ändringen i en variabel kan påverka effekten av en annan 
variabel i processen. För att identifiera dessa interaktioner mellan parametrarna används i 
detta arbete faktorförsök17, en statistisk försöksplaneringsmetod, som ofta nyttjas inom indu-
stri och forskning. Den experimentella delen av arbetet har strukturerats i 6 försöksserier med 
4-12 fullskaliga driftförsök i varje serie. 
 
I de serier där ett försöksplan har använts genomfördes försöken i slumpmässig ordning för att 
minimera effekter av okontrollerbara variabler. 

Försöksserie 1 – förberedande försök 
Syfte med denna försöksserie är att utarbeta en effektiv struktur för provtagning och 
laboratoriearbete så att detta fungerar vid efterföljande planerade faktorförsök. Försöksserien 
består av totalt 7 driftsförsök. I denna serie skedde provtagningen direkt från reaktorn vid 
olika tidpunkter, prov 2 enligt figur 4.1, för att studera reaktionsförloppet. Vid tre av försöken 
analyserades även den färdiga produkten, prov 3 i samma figur. Ingen speciell försöksplan 
förbereddes, utan processen kördes som vanligt med små justeringar av bl.a. syraflöde. Vid ett 
av försöken studerades även hur densiteten i reaktorn varierade med tiden. 

                                                 
17 Faktorförsök är ett verktyg där variablerna varieras samtidigt i stället för en i taget och oberoende av varandra. 
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Försöksserie 2 – referensperiod  
Målet med referensperioden var att skaffa ett utgångsläge för de planerade experimenten samt 
uppskatta det experimentella felet i provtagning och analys. Under denna försöksserie som 
bestod av 4 försök hölls samtliga parametrar konstanta för att studera processens naturliga 
variation. För att se om optimeringen av processen gav en förbättring så jämfördes kommande 
experiment med referensläget i denna försöksserie. 

Försöksserie 3 – screening 
Många faktorer undersöktes här ganska ytligt, varför försöken blev starkt reducerade. Under-
sökningens räckvidd valdes tillräckligt stor för att fånga effekten av varje kontrollerad para-
meter. Målsättningen med screeningen var att gallra bland samtliga faktorer och ta reda på 
vilka faktorer som dominerade, samt deras optimala spännvidd. Enligt Pareto18 principen, så 
kommer 80 % av effekter på responser från 20% av faktorer. I denna försöksserie identifiera-
des de viktigaste faktorerna. Under sållningen utvärderades även genomförbarheten för att 
verifiera att mätningen av responsvariablerna fungerade i praktiken, dvs. att det fås olika re-
sultat i de olika hörnen av designrymden. 
 
Kontrollerbara variabler som studerades med faktorförsök var följande:  
 

 flöde vatten 
 flöde syra 
 flöde hydrat 
 reaktionstiden 

 
Samtliga variabler undersöktes samtidigt på två nivåer, en hög och en låg, samt en mittpunkt. 
Parameternivåerna i första försöksserien redovisas i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1.  Studerade variabler och variablernas nivåer angivna i relation till utgångsvärdet. 

Variabler Låg nivå 
 procentuell ändring, % Utgångsvärde, % Hög nivå 

procentuell ändring % 
Flöde vatten -33 100 55  
Flöde syra -20 100 100 
Flöde hydrat - 40 100 10 
Reaktionstid -25 100 33 
 
Ett fullständigt faktorförsök av 4 parametrar på 2 nivåer innebär i 24 = 16 experiment. Samt-
liga försök ska utföras som fullskaliga driftförsök och antalet experiment bör av kostnadsskäl 
hållas på en rimlig nivå. Av denna anledning genomfördes reducerade faktorförsök, där anta-
let experiment halverades till  24-1 = 8. Försöksdesignen fick upplösningen IV, vilket gav 
möjlighet att skatta huvudeffekter utan överlagring med samspelseffekter. Försöksdesignen 
genererades med programvaran Modde 7.0 och redovisas i tabell 4.2, där samtliga flöden och 
reaktionstiden är angivna i procent av det ursprungliga driftvärdet. 

                                                 
18 Paretoprincipen: ”the vital few and the trivial many” har sin motsvarighet i företagsekonomi och har den 
tolkningen att 80 % av intäkterna kommer från 20 % av kunderna.  



4 EXPERIMENTELLT 

27 

Tabell 4.2. Försöksplan för screening. 

Försöks- 
nummer Flöde syra, % Flöde vatten, % Flöde hydrat, % Reaktionstid, % 

1 80 67 60 75 
2 80 154 60 133 
3 200 67 60 133 
4 200 154 60 75 
5 80 67 111 133 
6 80 154 111 75 
7 200 67 111 133 
8 200 154 111 133 

Försöksserie 4 – optimering 
Efter att ha hittat de viktigaste faktorerna under sållningen kunde optimeringsfasen genomfö-
ras i syfte att välja optimala parameterinställningar på de undersökta processvariablerna. Se-
rien bestod av 4 försök, där enbart två parametrar: flöde hydrat och reaktionstiden varierades 
på två nivåer, medan syra- och vattenflöden var konstanta. Ett komplett faktorförsök av 2 
faktorer på 2 nivåer innebär 22 tester. Försöksplanet visas i tabell 4.3, där reaktionstid och 
flöden är angivna i procent av ursprungliga driftvärdet.  
 
Tabell 4.3. Försöksplan för optimeringsserie. 

Försöks- 
nummer Flöde syra, % Flöde vatten, % Flöde hydrat, % Reaktionstid, % 

1 202 154 60 75 
2 202 154 111 75 
3 202 154 60 133 
4 202 154 111 133 

Försöksserie 5 – finjustering 
Syfte med denna försöksserie var att genom små variationer i syradoseringen närma sig stöki-
ometriska förhållanden i massbalansen. Därmed kunde en brytpunkt bestämmas för hur 
mycket syra som processen tål att ta upp så att kvalitén på produkten låg stabilt inom specifi-
kationens ramar. Här korrigerades även inställningarna från de tidigare försöken något för att 
optimera körningen.  
 
Försöksserier innefattade 12 tester och innebar små avvikelser från både massbalansen och de 
optimala flödena som uppnåddes i föregående serier. Dessutom höjdes utspädningen i proces-
sen med 16 % för att produktegenskaperna inte skulle ligga i överkanten av produktens speci-
fikation. Samtliga försök sammanfattas i tabell 4.4, där värdena är givna i procent av driftvär-
den under referensperioden.  
 



4 EXPERIMENTELLT 

28 

Tabell 4.4. Samtliga 12 tester under finjustering. 

Försöks- 
nummer 

Flöde syra, 
% 

Flöde vatten, 
%  

Flöde hydrat, 
% 

Reaktionstid, 
% 

Utspädning, 
% 

1 203 154 101 133 - 
2 204 154 101 133 - 
3 205 154 104 133 - 
4 207 154 104 133 - 
5 208 133 104 133 - 
6 208 133 104 133 - 
7 209 133 104 133 - 
8 211 133 104 133 - 
9 212 133 104 133 - 
10 213 133 104 133 116 
11 213 133 104 133 116 
12 212 133 104 133 116 

Försöksserie 6 – verifieringsperiod 
Fem tester genomfördes under denna period. Endast syraflödet justerades något i syfte att 
uppnå ett stabilt pH-värde på den färdiga produkten, samtidigt som utspädningen ökades med 
2 %. De övriga variablerna hade optimala inställningar utifrån de tidigare försöken. De ut-
förda försöken redovisas i tabell 4.5, med värdena angivna i relation till de ursprungliga drift-
värdena. 
Tabell 4.5. Försök utförda under verifieringen. 

Försöks- 
nummer Flöde syra, % Flöde vatten, % Flöde hydrat, % Reaktionstid, % 

1 212 133 104 133 
2 212 133 104 133 
3 210 133 104 133 
4 209 133 104 133 
5 209 133 104 133 

 

4.3. Utförande 
I detta avsnitt redogörs för de olika stegen vid genomförandet av det experimentella arbetet. 

Provtagning från reaktor 
Då reaktion 4.1 sker i reaktorn, förbrukas vätejoner, vilket medför att vätejonkoncentration 
sjunker och pH ökar enligt ekvation 4.1: 
 

-2
42

32
43 3SOO6Hl23H6(s)2Al(OH) ++→++ +−+ ASO   (4.1) 

 
Samtidigt så minskar mängden av den olösta aluminiumhydroxiden i reaktorn allteftersom 
reaktionen fortskrider, vilket medför att torrhalten sjunker. Både pH och torrhalt är indirekta 
mått på halten Al3+ i reaktorn och beskriver därmed reaktionsförloppet. För att studera dessa 
variablers tidsberoende, börjar provtagningen direkt efter det att doseringen av samtliga reak-
tanter upphört. Reaktionen tillåts pågå en viss bestämd tid (Pettersson M., 2004) och under 
denna tidsperiod tas fem prover ut från reaktorn vid samma tidspunkter i alla försök.  
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För att minska variationen i sampling och kom-
pensera för eventuella densitets- och temperatur-
profiler så eftersträvas att proverna kommer från 
samma ställe i reaktorn. För provtagning använ-
des en stav med en provflaska monterad i ena 
änden och ett trähandtag i den andra, som i figur 
4.4. Käppen är tillräckligt lång för att nå ner till 
ca ¾ av reaktorn. Flaskan sänktes hastigt ner i 
mitten av reaktorn och drogs något långsammare 
upp.  
 
Provet med reaktorinnehållet späddes ut omgå-
ende med ca 500 g vatten för att kyla och därmed 
släcka reaktionen. Sedan kunde en pH-mätning 
och filtrering av provet för torrhaltsbestämning 
genomföras. Det kan nämnas att provet inte är 
hanterbart före utspädning, eftersom blandningen 
stelnar direkt t.o.m. under tiden då den hälls över 
till en utspädningsbägare. Den stelnade alumi-
niumsaltet på provkäppen visas i figur 4.4. 
 

 

 

Korrigeringsfaktor 
Massan som tas ut i provflaskan är inte konstant, eftersom det är omöjligt att ta exakt lika 
mycket vid varje provtillfälle. Av denna anledning justerades det uppmätta pH för skillnaden i 
spädningseffekt mellan proverna. För att korrigera för skillnader i utspädning för antalet pro-
toner i provet beräknades en korrigeringsfaktor ut för varje prov. Beräkningen baserades på en 
uppmätt massa, då densiteten inte ändrades nämnvärt under reaktionen. Massbasis valdes av 
praktiska skäl eftersom provets massa användes även för torrhaltsbestämning. Förfarandet var 
enligt följande: Först beräknades en utspädningskvot, U1, för ett givet prov enligt ekvation 
4.2: 
 

spädvatten massamassa provets
massa provetsU1

+
=    (4.2) 

 
För att kunna jämföra pH mellan olika prover i samtliga försöksserier beräknades den andra 
utspädningskvoten, U2, för utspädningen i processen enligt ekvation 4.3: 
 

 ,
spädvatten massa WiAloutspädd massa

 WiAloutspädd massaU2
+

=   (4.3) 

 
där massan outspädd WiAL är massan av reaktorinnehållet, som fås via volymen WiAL, tömd 
in i utspädningskärlet och dess densitet. Korrigeringsfaktorn beräknas som en kvot mellan de 
två utspädningskvoterna enligt ekvation 4.4: 
 

Figur 4.4. Anordning för provtagning från reaktor. 
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2U
1UrKorr.fakto =      (4.4) 

 
Eftersom utspädningsgraden för proverna skiljde sig från anläggningens utspädningsgrad, 
normaliserades provernas pH till processens utspädningsgrad. Ett korrigerat pH-värde som 
kunde jämföras med den färdiga produktens pH beräknades enligt ekvation 4.5. 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−

rkorr.fakto
10logkorr. pH

uppmätta pH
   (4.5) 

Provtagning WiAL 
För att analysera den färdiga produkten togs ett prov på WiAL efter varje experiment. För att 
säkerställa analysens signifikans togs ett 10-liters prov ut av den färdiga lösningen som sedan 
homogeniserades och ett mindre delprov av volymen, ca 1,3 liter, avlägsnades. En mindre 
provmängd av den sparade lösningen kyldes för att mäta turbiditet, densitet och pH. Den res-
terande mängden av provet bearbetades vidare för torrhaltsanalys.
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
5.1. Försöksserie 1 – förberedande försök 

I denna försöksserie studerades reaktionsförloppet ingående genom att kartlägga hur pH, torr-
halt och densitet i reaktorn varierade med tiden. I diagram 5.1 visas pH-ändringen efter av-
slutad råvarudosering. En linje i diagrammet motsvarar ett försök eller en batch och betecknas 
med ”b1- b7”. 
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Figur 5.1. pH som funktion av tiden. Försöken betecknas med b1-b7, där ”b” står för batch. Den fär-
diga WiAL-ens pH-värden finns angivna i diagrammet för jämförelse. 

 
Det studerade förloppet i figur 5.1 har stor spridning. Det framträder dock en viss likhet mel-
lan kurvorna: en snabb pH-förändring i början av reaktionen följs av en ganska plan period, C 
– E, då pH är någorlunda konstant. Under de sista minuterna i slutet av reaktionen ökar pH 
igen och når sitt maximala värde strax före F. För jämförelse har den färdiga produktens pH 
också återgivits i diagrammet. Det är tydligt, att WiAL-ens pH i samtliga tester är lägre än 
pH-värdet uppmätt i reaktorn.  
 
Den snabba pH-förändringen i början, och därigenom förbrukningen av vätejoner, sker i bör-
jan av reaktionen fram till tiden B. En möjlig förklaring till den höga reaktionshastigheten är 
att omrörningen under denna tidsperiod är mycket god och reaktorinnehållet är homogent. 
Den effektiva omblandningen i början beror på att det utvecklas mycket värme när syra reage-
rar med vatten, något som gör att reaktorinnehållet kokar och rörs om av konvektionsström-
mar. Allt eftersom både syra och vatten förbrukas, frigörs det mindre energi, vilket leder till 
att reaktionen får ett mildare förlopp och självomblandningen blir mindre effektiv.   
 

          A                   B                  C                   D                 E                  F            
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Med tiden kommer pH att öka något långsammare och når ett maximum i den sista punkten, 
strax före F. Den färdiga produktens pH i alla tester är lägre än pH i reaktorn, vilket det inte 
borde vara eftersom vätejoner förbrukas i reaktorn. Förklaringen till detta kan vara att själv-
omrörningen i reaktorn minskar under reaktionsförloppet, något som leder till materialskikt-
ning, pga. skillnader i densitet mellan råvarorna. Den tunga aluminiumhydroxiden och svavel-
syran hamnar i botten och homogeniseringen begränsas och kokningen upphör. Proverna som 
tas ut ungefär från mitten av reaktorn kommer då att visa ett pH-värde som är högre än det 
verkliga. Sedan reaktorinnehållet har blandats med vatten och rörts om i utspädningskärlet, 
ger den syra som tidigare låg i botten på reaktorn, ett utslag i pH på den färdiga produkten 
som blir lägre.  
 
En liknande tendens visar sig i figur 5.2. Samtliga kurvor i figur 5.2 har ett karakteristiskt 
utseende och även en viss spridning. Fram till tid B är torrhaltsgradienten som störst för att 
sedan avta mot slutet av reaktionen och nästan plana ut under de sista minuterna, D – F, i re-
aktionskärlet. 
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Figur 5.2. Torrhalt som funktion av tiden. Försöken betecknas med b1-b6, där ”b” står för batch. 

 
Den snabbaste minskningen i torrhalten sker i början av reaktionen, fram till tid B. Under den 
senare delen av reaktionsförloppet ändras torrhalten inte nämnvärt, vilket kan bero på att den 
tunga aluminiumhydroxiden har en tendens att sedimentera i botten och täckas av ett svavel-
syralager. Diffusion av reaktanter till gränsytan hindras därmed, samtidigt som fasgränsytan, 
där ytreaktionen sker, krymper. Detta leder till att reaktionshastigheten minskar och råva-
rorna, aluminiumhydroxid och vätejoner, förbrukas långsammare. Spridningen i mätvärdena 
är också störst i början av reaktionen. Torrhalten i slutet av reaktionen varierar mellan 0,11 – 
0,43 vikts-% med genomsnittsvärde på 0,22 vikts-% och en standardavvikelse på 0,12. 
 
Den stora spridningen i båda diagrammen kan delvis förklaras med förändringar i syraflödet 
under försöksserien. En annan källa till variationen i mätpunkterna är praktiska svårigheter 

         A                   B                  C                   D                  E                   F           
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förknippade med provtagningen. Vid provtagningen från reaktorn eftersträvades att provet 
skulle tas av samma person och att den ska komma från exakt samma ställe i kärlet varav det 
sista var svårt att säkerställa. Dessutom kan flödesbilden i reaktorn ha påverkat innehållet i 
provflaskan. Under två av experimenten, b5 och b6, har samtliga parametrar hållits konstanta. 
Detta resulterade i att den verkliga processpridningen i figur 5.1 och 5.2 inte är så stor, efter-
som kurvorna ligger väldigt nära varandra.  
 
Vid ett försök studerades hur densiteten varierade med tiden. Resultatet visas i figur 5.3. 
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Figur 5.3. Densitet som funktion av tiden. 

 
Kurvan har ett ganska plant utseende och värdena varierar mellan 1,544 och 1,610, vilket in-
nebär att densiteten inte ändras under reaktionsförloppet. Två motsatta bidrag kan tänkas ge 
en relativt konstant densitet i reaktorn: aluminiumsulfaten som bildas har en större massa än 
aluminiumhydroxiden som förbrukas, samtidigt som en stor del av vattnet, ca 30 %, förångas 
under den kraftiga kokningen. Den beräknade genomsnittsdensiteten i reaktorkärlet ligger på 
1,573 g/ml. 
  
Den mänskliga faktorn kan ha varit en stor felkälla i denna första försöksserie. Detta eftersom 
målet med denna serie var att hitta rutiner för hur provtagning, provhantering och analys 
skulle gå till i de kommande försöken. 

A                       B                       C                       D                      E                       F 
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5.2. Försöksserie 2 – referensperiod 
Under denna försöksserie tilläts samtliga processparametrar vara oförändrade. Detta krävdes 
för att se hur stabil processen var. Variationen i mätvärdena från reaktorn har en ganska låg 
spridning både vad gäller torrhalt i figur 5.4 och pH i figur 5.5. Den färdiga WiAL-ens torr-
halt ligger i genomsnitt på 0,26 med standardavvikelse på 0,1. 
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Figur 5.4. Torrhalt som funktion av tiden. Försöken betecknasmed R1- R6, där ”R” står för referens-
batch. 

 
pH-kurvorna i figur 5.5 har ett utseende som liknar föregående försöksseriers med en snabb 
ökning av pH i början och stagnation efter C minuter. WiAL-ens pH i samtliga tester är lägre 
än pH-värdet uppmätt i reaktorn. Förändringen i pH och torrhalt under reaktionsförloppet 
stämmer överens med den i föregående försöksserien med undantag för att spridningen i de 
enskilda tidpunkterna är reducerad, vilket beror på att processparametrarna var oförändrade.  

          A                    B                    C                     D                    E                    F 
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Figur 5.5. pH som funktion av tiden. Den färdiga WiAL-ens pH-värden finns angivna i diagrammet för 
jämförelse. 

Den färdiga produktens egenskaper sammanfattas i figur 5.6. Fyra responsvariabler under-
söktes: pH, densitet, torrhalt och turbiditet. Det visade sig att WiAL-ens pH och densitet vari-
erade ytterst lite mellan de olika försöken, medan torrhalt uppvisade något större variation. 
Turbididiteten är den variabel som varierade mest. Test R4 avviker från de övriga försöken 
med alltför höga torrhalt och turbiditet, vilket kan bero på överdosering av hydrat eller en 
dold driftstörning. 
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Figur 5.6. Stapeldiagram av samtliga responsvariabler uppdelade efter försöksnummer. Densitet är 
angiven i g/ml, turbiditet i NTU och torrhalt i vikts-%. 
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För att se om optimeringen av processen gav en förbättring, skulle utfallet från kommande 
experiment jämföras med referensläget i denna försöksserie. Referensvärdena för responsva-
riablerna finns angivna i tabell 5.1 och är utgångspunkten för optimeringen.  
Tabell 5.1. Referensvärden. Utgångsläge för planerade försök. 

Responsvariabel Medelvärde  Standardavvikelse 
pH 2,28 0,032 

Densitet, g/ml 1,330 0,008 

Turbiditet, NTU 260 216 

Torrhalt, vikts-% 0,26 0,101 

 
Medeltorrhalten på 0,26 vikts-%, i tabell 5.1 har standartavvikelse på ca 0,1 och  motsvarar ca 
80 kg i restprodukt efter en batch. Turbiditsmätningen visade sig ha den största spridningen, 
216 NTU. Orsaken till den stora spridningen på turbiditeten är felkällor vid avläsningen. Det 
undersökta provet innehåller en viss mängd olösta partiklar av olika storlek, de flesta av dem 
är så stora att de sedimenterar inom 10 minuter efter omskakning. Om en extra stor partikel 
passerar en ljusstråle i apparaten, kan detta ge ett stort utslag vid mätningen. Mätningen kan 
också ha påverkats av de luftbubblor som bildas under homogenisering av flaskans innehåll 
och som efteråt stiger till flasktoppen. Genomsnittsvärdet för turbiditeten är 260 NTU. För 
jämförelse kan det nämnas, att turbiditeten för en lösning där allt aluminiumhydroxid är för-
brukat är under 10 NTU (Hedlund J, Naydenov V., 2004). Variationerna i pH och desitet är 
inte så stora. 
 
Vid torrhaltsanalysen studerades metodens och samplingens standardavvikelse och  signifi-
kansen i torrhaltsbestämningen för kommande försök fastställdes. Resultatet redovisas i tabell 
5.2. 
 
Tabell 5.2 Metodens och samplingens standard avvikelse. 

  Standard avvikelse 

Sampling 0,0043 

Metod 0,0078 

Totalt 0,0121 

5.3. Försöksserie 3 – screening 
Innan resultatet presenteras bör det nämnas att under denna försöksserie upptäcktes en allvar-
lig driftstörning: läckage på bottentömningsventilen för en av reaktorerna. Skadan var av så-
dan karaktär att det var omöjligt att säga exakt när detta fel uppstått. Det var bra att felet upp-
täcktes eftersom det hade funnits problem med processen redan innan försöken utan att orsa-
ken till störningen hade varit känd. Driftstörningen ledde dock till att utfallet från försöket inte 
blev tillförlitligt. Av denna anledning användes resultatet huvudsakligen för att se trender och 
tendenser. Tillsammans med kännedom om reaktionens beteende från teoretiska studier nytt-
jades detta till att lägga upp en ny försöksplan. Endast 5 av 8 planerade försök genomfördes 
pga. driftstörningen. I figur 5.7 visas responsvariablerna från försöken. 
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Figur 5.7. Stapeldiagram av samtliga responsvariabler uppdelade efter försöksnummer. Densitet är 
angiven i g/ml, turbiditet i NTU och torrhalt i vikts-%. 

 
pH i de två sista försöken hade alltför låga värden, samtidigt som både torrhalt och turbididet i 
samtliga experiment är betydligt högre än vad som var fallet i föregående försöksserier. För-
sök F4 och F8 hade högt pH och samtidigt lägre torrhalt och turbiditet än de övriga försöken. 
Därför betraktas försök F4 och F8 som mest lyckade med avseende på den färdiga produktens 
egenskaper.  
 
Temperaturdiagram under doseringsfasen visas i figur 5.8.  
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Figur 5.8. Temperatur under doseringen som funktion av tiden. 

 
Två försök, F4 och F8, utmärker sig genom att en hög reaktionstemperatur uppnåddes betyd-
ligt snabbare än i de övriga försöken. Både syra- och vattenflöde under dessa försök var höga. 
Därför utarbetades nästa försöksplan med utgångspunkt från att de viktigaste faktorerna är 
syra- och vattenflöde och att de ska vara höga. 

Diskussion 
Utfallet från försöken har stor spridning, vilket eftersträvades för att se inverkan av föränd-
ringar i faktorer. Det är tydligt att inte samma resultat fås i de olika hörnen av designrymden. 
Huruvida skillnaden på den färdiga WiAL-en orsakades av en planerad ändring i faktorer eller 
av driftstörningen är dock inte känd. Det har dock i teori avsnittet fastslagits att för en snab-
bare reaktion krävs det att upplösningen sker med överskott av svavelsyra, vid lågt pH och vid 
hög temperatur. Med hjälp av detta samt bedömningen av resultatet i figur 5.6 – 5.7, valdes 
försöken F4 och F8, med högt syra- och vattenflöde, till utgångspunkt för nästa försöksserie. 
Med ett högt syraflöde relativt hydratflöde skapas det ett överskott av vätejoner under större 
delen av doseringen. Högt vattenflöde säkerställer att den optimalt höga reaktionstemperatu-
ren nås snabbt, vilket beror på att reaktionen mellan syra och vatten är starkt exoterm.  
 
Utgående från att vatten- och syraflöden skulle vara inställda på höga nivåer så utarbetades ett 
nytt försöksplan för kommande optimeringsserie, där enbart hydratflöde och reaktionstid vari-
erades.  
 
Under denna försöksserie har kunskaper om anläggningens praktiska begränsningar ökat. Det 
har bl.a. blivit klart att vattenflödet inte kan vara lägre än en viss nivå för att inte tappa re-
gleringen av flödet. En annan viktig erfarenhet var att för att undvika driftstörningar orsakade 
av stötkokning i reaktorn ska både syra och vatten doseras samtidigt under samma tid. Detta 
ger en bättre omblandning med den följden att punktkoncentrationer av kemikalier undviks 
och oönskade ”ångpuffar” uteblir. 

           A                           B                           C                           D                         E             
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5.4. Försöksserie 4 – optimering 
Temperaturdiagram under doseringsfasen visas i figur 5.9. Diagrammet visar att den höga 
reaktionstemperaturen som gynnar reaktionshastigheten uppnås i samtliga försök. Vid försök 
F4 låg temperaturen betydligt högre än i de övriga försöken.  
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Figur 5.9. Temperatur under doseringen som funktion av tiden. 

 
Utfallet eller produktens egenskaper visas i figur 5.10. Torrhalten, som är den viktigaste vari-
abeln var låg i försök F3 och F4 och nästan dubbelt så hög i försök F1 och F2. Aluminium-
halten i försök F3 är högst. I försöken F1 och F4 har torrhalten samma värde. Al-halten varie-
rar lite mellan försöken. 
 

           A                          B                          C                          D                          E               
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Figur 5.9. Stapeldiagram av samtliga responsvariabler uppdelade efter försöksnummer. Densiteten är 
angiven i g/ml, turbiditet i NTU, torrhalt och Al-halt i vikts-%. 

 
De försök som gav det bästa resultatet var F4 och F3. Försök F4 gav en lägre torrhalt och 
kortare total uppehållstid i reaktorn än försök F3. Försök F4 hade även den effektivaste tem-
peraturutvecklingen.  
 
Experimenten har även utvärderats med programvaran Modde. Resultatet av torrhaltsmaxime-
ring visas i figur 5.10 där värdena för torrhalt visas i rutor. Från konturplotten framgår det att 
för att minimera torrhalten bör flödet av hydrat och reaktionstiden ha höga värden. 
  

 
Figur 5.10. Konturplot för responsvariabel torrhalt. 

. 

Optimum 
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Analyserna ovan visar att för att få en låg torrhalt bör reaktionstiden vara lång och hydratflö-
det högt. Eftersom dessa inställningar testades i försök F4, valdes denna test som en förutsätt-
ning för nästa försöksserie, vilket innebär att samtliga flöden och reaktionstid bör ha höga 
värden. 

5.5. Försöksserie 5 – finjustering 
Temperaturdiagram för denna försöksserie visas i figur 5.11. Det syns tydligt att den optimala 
reaktionstemperaturen uppnås snabbt i samtliga försök.  
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Figur 5.11. Temperatur under doseringen som funktion av tiden. 

 
WiAL-ens egenskaper visas i figur 5.12. En tydlig trend i pH-minskning syns i diagrammet. 
Detta var väntat eftersom syftet med försöken var att hitta den maximala syramängden som 
kan doseras utan överskrida specifikationens pH. WiAL-ens pH-värde bör inte vara lägre än 
ca 2,0 och därför har de tre sista försöken, F10 – F12, för låga pH trots att torrhalten är opti-
mal. Diagram 5.12 visar även en tendens i torrhaltsreducering. Detta innebär att pH och torr-
halt är korrelerade, dvs. variablerna samvarierar. 
 

            A                           B                            C                           D                           E         
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Figur 5.12. Stapeldiagram av samtliga responsvariabler uppdelade efter försöksnummer. Densitet är 
angiven i g/ml, turbiditet i NTU, torrhalt och Al-halt i vikts-%. 

 
Ovanstående innebär att mängden doserad syra i försök F10 – F12 är för stor och bör inte vara 
högre än flödet i försök F9 för att kvaliteten på produkten ska vara inom specifikationens ra-
mar. För att den färdiga produkten ska hålla en densitet och Al-halt inom specifikationens 
gränser, dvs. inte vara för hög, höjdes utspädningen i processen med 16 %. Detta innebär att 
ca 2 ton extra vatten kunde tillsättas den koncentrerade lösningen från reaktorn. Detta med-
förde att den producerade WiAL-mängden ökade med drygt 2 ton utan att det förbrukades 
mer råvaror. Samtidigt sjönk torrhalten till 0,07 vikts-%, vilket motsvarar ca 22 kg restpro-
dukt per batch. Detta kan jämföras med ett referensvärde på 78 kg avfall, vilket är en minsk-
ning med 72 %.  

5.6. Försöksserie 6 – verifiering 
Efter små justeringar av syraflödet och en ökning av utspädningen i processen med ytterlig-
gare 1 %, fick produkten de egenskaper som redovisas i stapeldiagram 5.13. En tydlig trend i 
ökande pH, som beror på att mängden doseradt syra minskades, syns tydligt i diagrammet. 
pH-värde i de två sista försöken, V4 – V5, är acceptabla, medan de i de tre första, V1 –V3 är 
för låga. Eftersom försök F4 visade sig ha de parameterinställningarna som gav de optimala 
produktegenskaperna, blev dessa nivåer de nya driftvärdena. 
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Figur 5.13. Stapeldiagram av samtliga responsvariabler uppdelade efter försöksnummer. Densitet är 
angiven i g/ml, turbiditet i NTU, torrhalt och Al-halt i vikts-%. 

 
I denna försöksserie har det bekräftats att de nya parameterinställningarna framtagna i de tidi-
gare försöken ger en effektivare process. Den färdiga WiAL-ens egenskaper sammanfattas i 
tabell 5.3.  
 Tabell 5.3. Optimerade WiAL-egenskaper. 

Responsvariabel Medelvärde  Standardavvikelse 
Torrhalt, vikts-% 0,07 0,011 
Al-halt, vikts-% 4,412 0,051 
Turbiditet, NTU 104 16,7 
Densitet, g/ml 1,320 0 
 
Jämförs värden på responsvariabler i tabell 5.3 med utgångsläget från tabell 5.1, så har det 
skett en reell minskning i restprodukt producerat samtidigt som densitet och Al-halt fortfa-
rande är i överkant av specifikationens värden. 

5.7. En effektivare process 
Nytta efter optimeringen blev följande: 
 

 Mängden restprodukt har minskat från ca 78 till 22 kg/batch eller från 78 till 22 
ton/år, vilket motsvarar minskning med 71 %. 
 

 Varje batch tillverkas det drygt 2 ton eller 7 % mer WiAL än tidigare med samma 
råvaruförbrukning. 
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 Optimeringen gav en effektiv, robust process utan driftstörningar som ger stabila 
produktegenskaper. 

5.8. Tillverkning av PASS vid Wibax i Piteå 
Litteraturstudien har visat att processen för tillverkning av poly-aluminium-silikat-sulfat är 
relativt okomplicerad. En utförlig beskrivning och ett schema över processen återfinns i teori-
avsnittet om PASS-en. Analys av den befintliga utrustningen i WiAl-processen samt vad som 
behövs vid  PASS-framställning i batch-reaktor visar att det finns goda möjligheter att till-
verka en mer högvärdig produkt i den befintliga anläggningen. 
 
För att framställa PASS, krävs det enligt tabell 2, ca 80 vikts-% aluminiumsulfat och ca 13 
vikts-%  natriumaluminat som startmaterial. Aluminiumsulfat eller WiAl som framställs vid 
Wibax har de rätta kemiska och fysikaliska egenskaperna och kan därmed direkt användas 
som råvara vid PASS-produktion. 
 
En viktig del i det satsvisa förloppet för produktion av PASS är en snabb och kraftig omrör-
ning eller homogenisering under reaktionsförloppet. För att kunna tillverka en fullvärdig 
PASS-produkt, bör den befintliga anläggningen därför kompletteras med en höghastighetsom-
rörare eller en mixer av den typ som visas i figur 3.1, som kan utveckla mycket höga 
skjuvkrafter i mediet.  
 
I fall en omrörare placeras i den befintliga reaktorn, förbättras även driftbetingelserna vid 
WiAl-produktionen. Mekanisk omblandning under reaktionsfasen skulle homogenisera reak-
torinnehållet och eliminera koncentrationsgradienter av kemikalier och därigenom underlätta 
diffusion av reaktanter till fasgränsytan där en ytreaktion sker. Detta skulle resultera i en ef-
fektivare omsättning av råvarorna och en kortare reaktionstid. Enligt processbeskrivningen, 
krävs det även kylning av reaktorinnehållet under reaktionen mellan intermediatet och alumi-
niumsulfaten. Detta betyder att det krävs en värmeväxlare för PASS-framställningen. 
 
Ovanstående kan sammanfattas: för att tillverka PASS bör anläggningen kompletteras med en 
reaktor försedd med värmeväxlare, en pump och en mixer. Skonsamma driftbetingelser som 
pH och temperatur medför att produktionskärlet kan vara tillverkat av ett rostfritt material, 
vilket skulle innebära förhållandevis låga investeringskostnader. 



6 SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE 

45 

6. SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE 
 En effektiv upplösning av Al2(OH)3 bör ske med överskott av svavelsyra, vid lågt 

pH och vid hög temperatur. 
  

 Syra- och vattenflöde har stor inverkan och bör vara höga. 
 

 Reaktionstid och temperatur påverkar den färdiga produkten: lång reaktionstid och 
hög temperatur maximerar produkten och minimerar processresten. 
 

 Mekanisk omrörning i reaktorn skulle effektivisera processen ytterligare och är nå-
got som bör undersökas vidare. 
 

 Det finns en god potential för tillverkning av PASS vid Wibax i Piteå. Detta efter-
som PASS-tillverkning är en relativt enkel process. Den huvudsakliga råvaran för 
dess framställning är aluminiumsulfat som redan effektivt produceras vid Wibax. 
Eftersom ca 80 % av utgångskemikalierna består av aluminiumsulfat,  kan PASS-
tillverkning betraktas som en vidareförädling av WiAl-en eller av den råvara som 
nyttjas för att tillverka den. Processutformning/deminsionering och val av utrust-
ning bör dock undersökas närmare. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Beskrivning av analysmetoder ICP-AES och 
Det prov som skall analyseras leds in i plasman i form av en aerosol av fina vätskedroppar. 
Ljuset från de olika grundämnena uppdelas i skilda våglängder med hjälp av ett gitter och 
uppfångas av ljuskänsliga detektorer. På detta sätt fås en samtidig bestämning av upp till ett 
40-tal grundämnen. ICP-AES är alltså en multielementteknik. I känslighet motsvarar ICP-
AES i stort sett atomabsorbtion med flamma, d v s detektionsgränserna ligger typiskt på nivån 
µg/l i vattenlösning. 
 
Den centrala delen i ICP-QMS är det s k interface varigenom jonerna från plasman tas in i 
masspektrometerns högvacuumkammare. ICP-MS kombinerar egenskaper hos ICP (enkel och 
snabb provhantering) och masspektrometri (hög känslighet, isotopmätning) i en multiele-
mentteknik. Detektionsgränserna är för de flesta element mycket lägre än i ICP-AES: för 
vissa element i storleksordningen ng/l i vattenlösning. 
 
ICP-SFMS möjliggör direkt analys av vissa "svåra" provtyper som inte klaras med konven-
tionell ICP-QMS. Skillnaden ligger i konstruktionen av det "massfilter" som separerar isoto-
per/grundämnen med olika massa. I ICP-SFMS används magnetiska och elektrostatiska sekto-
rer i stället för den s k quadrupol som har motsvarande funktion i ICP-QMS. Ett sektorinstru-
ment kan separera partiklar med mycket mindre masskillnader jämfört med quadrupolinstru-
mentet. Tekniken kallas därför också högupplösande ICP-MS (HR-ICP-MS), (källa: 
http://www.analytica.se). 
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