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SAMMANFATTNING  
 
Vid tillverkning av pappersmassa på sulfatmassabruk kokas vedflisen med kemikalier för att 
frilägga fibrerna. Kokkemikalierna och andra ämnen från veden, framförallt lignin, återfinns i 
svartluten efter koket. Ligninet är vedens mest energirika förening som med fördel kan 
användas som energikälla vid förbränning. Idag förbränns ligninet i svartluten i sodapannan. 
 
För att skapa utrymme att förbränna en större mängd svartlut i sodapannan kan en del av 
ligninet i svartluten separeras, fällas ut, och sedan användas som ett biobränsle. Detta 
biobränsle, det utfällda ligninet, kan användas antingen internt på bruket i mesaugnen och på 
så sätt minska oljeförbrukningen eller externt i någon annan typ av förbränningsanläggning. 
 
I detta examensarbete har metoder att fälla ut lignin ur svartlut genom pH-sänkning med 
CO2(g) eller genom tillsatts av Ca2+-joner studerats. Ca2+-joner har erhållits från Ca(NO3)2-
lösningar och från mesa, CaCO3. Vidare har filtreringsegenskaper och tvättning av det 
utfällda materialet studerats.  
 
Detta examensarbete visar att filtreringstiden påverkas av både mesamängd och temperatur, 
samt att det utfällda materialet innehåller högre andel organiskt material vid fällning med 
hjälp av koldioxid.  
 
Svartluten innehåller höga halter av natrium, eftersom Na+ är motjon till de aktiva 
kokkemikalierna. En del av det natriumet binds till ligninet och eftersom natrium förorsakar 
beläggningar i förbränningsugnar måste natriumet tvättas bort om ligninet ska kunna 
användas som bränsle. De tvättvätskor som utvärderats i detta arbete är 5 vikts-% CaCl2-
lösning, svag svavelsyra (pH=4) och vatten. Det har visat sig att det är möjligt att sänka 
natriumhalten i det utfällda materialet genom att tvätta med dessa tvättvätskor. Den 
effektivaste tvättvätskan under dessa försök var CaCl2-lösningen med avseende på 
natriumhalt, ligninförlust samt COD-halt i filtraten efter tvätt. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
When producing paper pulp in a kraft pulp mill, wood chips are treated with chemicals to 
liberate the wood fibres. The pulping chemicals and lignin compounds from the wood form a 
solution called black liquor, which is separated from the pulp after the cook. Lignin is the 
most energy-rich compound in wood, and is therefore suitable as a fuel. Today, the lignin in 
black liquor is burned in the recovery boiler.   
 
In order to increase the capacity in the recovery boiler and thereby the pulp production, part of 
the lignin in the black liquor could be separated by precipitation and filtration. The 
precipitated lignin could be used as an internal bio fuel in the pulp mill, e.g. in the limekiln 
and thereby reducing the use of fossil oil at the mill, or as an external fuel in any type of 
combustion plant. 
 
In this master thesis the method of precipitation, filtration and washing of lignin from black 
liquor is investigated. The precipitation is achieved by reducing pH with CO2(g) or by adding 
Ca2+-ions. The Ca2+-ions are received from Ca(NO3)2 solutions and from lime, CaCO3.  
 
This master thesis work shows that both the amount of lime and the temperature influence the 
filtration time. Furthermore, the separated material from the precipitation with CO2(g) 
contains a higher amount of organic material compared to the material which was precipitated 
by Ca2+-ions. 
 
Black liquor contains high amounts of sodium, since sodium is the counter ion to the active 
chemicals during kraft pulping. Some of the sodium in the black liquor binds to the lignin. 
Sodium gives problems in the lime kiln by ring and ball formation or by sintering and fouling 
in other combustion systems. It is therefore necessary to remove the sodium from the 
precipitated lignin before it can be used as a fuel. This is done by washing the separated 
material with different solutions. The solutions that are used in this work are: CaCl2 solution, 
weak sulphuric acid and water. The result shows that it is possible to decrease the sodium 
content in the separated material by washing it with different solutions. The most effective 
washing solution was the CaCl2 solution with respect to the sodium content, the lignin losses 
and the COD level in the filtrate. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utfördes vid Europas största kraftlinerbruk Smurfit Kappa Kraftliner i 
Piteå. Det är ett sulfatmassabruk med en kapacitet på 700 000 ton per år. Sulfatmassan, 
kraftliner, som produceras vid bruket används i första hand till tillverkning av högklassig 
liner, vilket utgör ytskiktet i wellpapp framförallt ytskiktet.  
 
Examensarbetet behandlar utfällning, filtrering och tvättning av lignin. Huvuddelen av arbetet 
genomfördes laborativt. Under det experimentella arbetet undersöktes olika möjligheter att 
fälla ut lignin från svartlut samt tvätta det utfällda materialet. Inverkan av olika parametrar 
som temperatur, pH och koncentration av fällningsreagens på utfällning, filtrering och 
tvättning av lignin har undersökts och utvärderats. Syftet med att minska ligninmängden i 
svartluten är att minska belastningen på sodapannan, och från det utfällda ligninet tillverka ett 
bränsle som exempelvis kan användas i mesaugnen. Fördelar med att fälla ut lignin från 
svartlut är bland annat att sänka värmevärdet på svartluten, vilket medför att större mängder 
svartlut kan förbrännas i sodapannan och det i sin tur leder till en möjlighet att öka 
massaproduktionen, samt att minska oljeförbrukningen i mesaugnen. 
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2 Bakgrund 

2.1 Pappersmassaframställning 
Pappersmassa framställs av ved genom att med olika metoder frilägga fibrerna i veden. Dessa 
metoder för fiberfriläggning brukar delas in i tre grupper: mekaniska-, kemiska- och 
halvkemiska metoder. I de mekaniska metoderna friläggs fibrerna genom att mekaniskt 
bearbeta vedflisen med olika typer av raffinörer och kvarnar. För att underlätta 
fiberfriläggningen kan flisen även värmas upp och/eller små mängder kemikalier tillsättas 
innan flisen bearbetas.  
 
I kemiska fiberfriläggningsmetoder behandlas vedflisen med kemikalier under tryck och 
temperatur (sk kokning). Det finns olika varianter av kemisk massaframställning: soda-, 
sulfit- och sulfatprocessen, där sulfatprocessen är den helt dominerande i Sverige. Skillnaden 
mellan dessa metoder är vilken typ av kemikalier som används. I sodaprocessen används 
hydroxidjoner och karbonatjoner, i sulfitprocessen vätesulfit och sulfitjoner. Vid 
sulfatmassaframställning används hydroxid- och vätesulfidjoner. En konsekvens av de 
kemiska processerna (främst sulfatprocessen) är att massan är brun och måste blekas för att en 
vit produkt ska erhållas.  
 
Halvkemiskametoder innebär att flisen först kokas, oftast enligt sulfitprocessen, och går sedan 
vidare till en raffinör för mekanisk bearbetning Theliander (2000). 

2.2 Kemikalieåtervinning vid kemisk massaframställning 
I sulfatprocessen, när vedflisen kokas med kokkemikalierna, vitluten, då bildas en blandning 
av organiska och oorganiska föreningar, sk svartlut. Svartluten tvättas bort från 
pappersmassan och transporteras sedan vidare till kemikalieåtervinningen. 
Kemikalieåtervinningen består i stort av två cykler, natrium- och kalciumcykeln. 
Natriumcykeln innefattar indunstning av svartlut, upplösning av saltsmältan till grönlut och 
slutligen bildning av ny vitlut. Och kalciumcykeln består av konvertering av bränd kalk till 
kalciumhydroxid, släckning av bränd kalk, se reaktion (2.1). Kalciumhydroxiden i sin tur 
reagerar med karbonatjoner via kausticeringsreaktionen, se reaktion (2.2) och bildar mesa, se 
figur 1. 
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Figur 1. Kemikalieåtervinningen vid sulfatmassabruk. 

Svartluten indunstas först för att höja värmevärdet på blandningen. När svartluten indunstas är 
det huvudsakligen vatten som avgår men även andra ämnen som exempelvis metanol och 
etanol. De organiska ämnena i kondensatet avlägsnas innan kondensatet återanvänds som 



 3
 

tvättvatten till massan eller vitlutsberedningen och den koncentrerade svartluten, tjockluten, 
går vidare till en förbränningsreaktor, en sk sodapanna. Under förbränningen i sodapannan 
bildar de oorganiska salterna en saltsmälta på botten av sodapannan och energin i de 
organiska föreningarna, t.ex. lignin, tillvaratas från de heta rökgaserna i form av ånga. 
Saltsmätan, som huvudsakligen består av natriumkarbonat och natriumsulfid, tappas ut i 
botten av sodapannan och löses upp med hjälp av svaglut och bildar sk grönlut. 
Huvudkomponenterna i grönlut är bland annat karbonater, vätesulfid och hydroxid. 
 
Genom att tillsätta bränd kalk ( CaO(s)) till grönluten återbildas kokkemikalien NaOH. Den 
brända kalken reagerar med vatten och bildar kalciumhydroxid (Ca(OH)2(s)), se reaktion 
(2.1). Samtidigt som det bildas kalciumhydroxid sker en kausticeringsreaktion, som ger 
kalciumkarbonat (mesa) och natriumhydroxid (vitlut), se reaktion (2.2). Vitluten och mesan 
separeras, vitluten går tillbaka till kokningen för att producera ny massa och mesan går vidare 
till ett tvättsteg innan den kalcineras i en roterugn (mesaugnen) se reaktion (2.3). 
Kalcineringen är en fastfasreaktion som sker genom att kalciumkarbonatet hettas upp i 
mesaugnen till ~800-900°C. När kalciumkarbonatet hettas upp spjälkas det till bränd kalk 
(CaO(s)) och koldioxid. Den brända kalken återanvänds på nytt som tillsats i grönluten för att 
bilda kokkemikalien natriumhydroxid. Värmeväxlingen i mesaugnen sker med hjälp av 
rökgaser från lämpligt bränsle. 
Släckning av bränd kalk: 

(s)Ca(OH)OHCaO(s) 22 →+      (2.1) 

Kausticering: 

(s)CaCO(aq)2OH(aq)CO(s)Ca(OH) 3
2

32 +↔+ −−    (2.2) 

Kalcinering: 

(g)COCaO(s)(s)CaCO 23 +↔     (2.3) 

2.3 Ligninutfällning 
Svartluten innehåller stora mängder lignin. Ligninet är den energirikaste föreningen i veden 
och bör därmed med fördel kunna användas som bränsle. Vid förbränning av ligninet i 
sodapannan frigörs energi som i dagsläget nyttjas för produktion av ånga.  Ett annat möjligt 
användningsområde är att använda ligninet som bränsle i t.ex. mesaugnen. Eftersom det visat 
sig att ligninet till viss del kan fällas ut och på så sätt separeras från svartluten bör det vara 
möjligt att använda ligninet som ett bränsle externt eller internt i andra förbränningspannor än 
sodapannan. Eventuellt går ligninet att applicera som bränsle i form av pellet eller genom att 
ligninet blandas med en olje- vattenblandning. 

2.3.1 Lignin 
Naturligt lignin är en serie polymera föreningar av fenylpropan som finns i växter och har till 
uppgift att binda samman fibrerna och bidrar därmed till växternas mekaniska styrka. Vid 
massaframställning på kemisk väg kokas den malda vedflisen tillsammans med kemikalier för 
att lösa upp ligninet och därmed underlätta friläggningen av fibrerna. Under kokningen bryts 
fenylpropanenheterna ned vilket medför en ökad löslighet av ligninet i vatten. Ligninet 
avlägsnas från massan tillsammans med kokkemikalierna i svartlut. Svartluten går vidare till 
kemikalieåtervinningen, se avsnitt 2.2. Jämfört med naturligt lignin så innehåller sulfatlignin 
mer fenol-, hydroxyl- och karboxylgrupper.  
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Ligninstrukturen har fortfarande inte kunnat beskrivas i sin helhet. Det finns många studier på 
vilka ämnen som kan tänkas bilda strukturen men ingen definitiv beskrivning har kunnat 
fastställas. Beskriva ligninstrukturen har varit svårt på grund av ligninets egenskaper. Ligninet 
har bland annat en benägenhet att falla sönder när det isoleras. I naturlig form har ligninet låg 
lösligt i många lösningsmedel och bildar sk polydispers polymer. Detta medför att mätningar 
av molekylvikten måste utföras både med avseende på medelantal och medelvikt för att 
beskriva ligninet. Sjöström (1981) menar att molekylviktens antalsmedelvärde, Mn för 
naturligt lignin är 8000. Under kokningen bryts framförallt β-aryleterbindningen vilket 
medför att ligninet fragmenteras och blir mer hydrofilt. I och med detta avlägsnas 
ligninfragmenten med svartluten lösta som natriumsulfonater. Vid kokningen avgår även 
metoxylgrupper i form av metylmerkaptan samt att det sker en kondensering mellan 
ligninfragmenten, detta bidrar till att medel molekylvikten minskar på sulfatligninet jämfört 
med det naturliga ligninet. Sjöström (1981) visar på att molekylviktens antalsmedelvärde, Mn, 
för sulfatlignin är 3000-5000. Figur 2 visar vanliga bindningar i ligninstrukturen enligt Adler 
(1977). 

 
Figur 2. Typiska bindningar i ligninstrukturen enligt Adler (1977). 

2.3.2 Svartlut 
Svartlut är en blandning av organiskt och oorganiskt material. De oorganiska ämnena finns 
både bundet till de organiska materialen samt löst i vätskan som salt. Kokpunkten på 
svartluten varierar framförallt beroende på andelen oorganiskt material i lösningen och 
andelen torrt material. Viskositeten hos svartluten varierar även den, beroende på andelen 
torrt material, temperatur och råvarutyp. Vid en torrhalt på ~15% är viskositeten för svartluten 
ungefär tre gånger högre än för vatten. En ungefärlig fördelning av de organiska och de 
oorganiska ämnena i svartluten visas i nedanstående tabell 1 och tabell 2. Värmevärdet för 
svartluten är en viktig egenskap med tanke på att svartluten genererar energi i sodapannan. De 
organiska ämnena i svartluten avgör dess värmevärde medan resterande ämnen endast kan 
betraktas som utfyllnad, se tabell 3. Exempel på organiska ämnen i svartluten är bland annat 
lignin, kolhydrater och fettsyror. 
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Tabell 1. Typisk grundämnessammansättning  

på torrt material i skandinavisk svartlut. 

Tabell 2. Kemiska föreningar i typisk 
nordamerikansk svartlut, Adams (1997).

Grundämne Vikts %  Kemiska föreningar  Vikts % 

Kol 35 Alkali lignin 30-45
Väte 3.4 Hydroxylsyra 25-35
Syre 35 Extraktivämnen 3-5
Natrium 19 Ättiksyra 5
Kalium 2 Myrsyra 3
Svavel 5 Metanol 1
Klorider 0.1
 
Tabell 3. Värmevärdet för respektive förening i svartluten, Adams (1997). 

Föreningar Värmevärde 
MJ/kg 

Barrträdslignin 26,9
Lövträdslignin 25,1
Kolhydrater 13,6
Hartser, Fettsyror 37,7
Natriumsulfid 12,9
Natriumtiosulfat 5,8

2.3.3 Separering av lignin från svartlut 
Syftet med att fälla ut lignin från svartlut kan bland annat vara att minska belastningen på 
sodapannan. När andelen lignin i svartluten minskar, minskar värmevärdet på svartluten vilket 
medför att större mängder svartlut (andel TS/ton massa) kan bearbetas. Detta leder till en 
möjlighet att öka massaproduktionen om sodapannan är termiskt begränsad. Ett sätt att 
minska lignininnehållet i svartluten kan bland annat vara att skapa sådana förhållanden att 
ligninet fälls ut för att sedan separeras med hjälp av filtrering. Maraton och Maraton (1964) 
anser att ligninet beter sig hydrokoloidalt eftersom ligninet fälls ut när pH minskar (en kolloid 
är ett mycket finfördelat ämne dispergerat i ett annat medium) och att 
natriumjonkoncentrationen inverkar på den kritiska punkten för pH värdet när ligninet fälls ut. 
När natriumjonkoncentrationen ökar, ökar den kritiska punkten för pH. Under utfällning i 
kolloidala system är det framförallt två saker som sker, Shaw (1992), dels groddbildning och 
dels partikelltillväxt. Storleken på de utfällda partiklarna kommer att styras av den relativa 
hastigheten mellan dessa två fenomen. 
 
Flera sätt att fälla ut lignin har beskrivits i literaturen. Sänka pH med hjälp av CO2 eller 
H2SO4 och höjning av jonstyrkan med metalljoner (t ex Ca2+) är de mest studerade och 
framgångsrika metoderna som t ex resulterat i ett antal patent, Aarserud et al. (1997), Öhman 
et al. (2006). 
 
Sarkanen et al. (1984) visar att kontakten av ligninmolekyler gynnas när koncentrationen 
ökar. Lindström (1980) och Sundin (2000) använde sig av metalljoner för att höja jonstyrkan 
på lösningen och på så sätt fälla ut ligninet. Norgren (2000) har beskrivit egenskaperna hos 
sulfatligninblandningar och kommit fram till att stabiliteten för sulfatligninlösningar beror av 
pH, jonstyrka samt temperatur. 
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Enligt tidigare studier av bland annat Maraton och Maraton (1964) sker en utfällning av lignin 
när koldioxid löser in sig i svartlut. Koldioxiden reagerar med vattnet i svartluten och sänker 
därmed pH, se reaktion (2.4).  
 

+− +→+ HHCOOH(g)CO 322     (2.4) 
 
Alén et al. (1979) studerade ligninutfällning med hjälp av koldioxid och uppnådde ett utbyte 
på 77% vid ett koldioxidtryck på 1500 kPa. Fällningen skedde vid 80°C för att undvika 
filtreringsproblem. Vid tvättning av filterkakan med rent vatten upptäcktes även att stora delar 
av ligninet löstes upp. Alén et al. (1985) visade att när fällningen sker med hjälp av koldioxid 
är det optimalt att använda lutar med torrhalter på 27-30% för barrved och 30-35% för lövved. 
Wienhous (1990) ansåg att den bästa separationen och bästa ligninkvaliteten uppkom vid pH 
på 7,7 och en fällningstemperatur på 80°C under koldioxidfällning. 
 
Andra ligninutfällningsmetoder som studerats är ultrafiltrering (Bhattacharya et al. 2005, 
Wallberg 2005, Hill och Fricke 1984, Woerner och McCarthy 1987) och membranfiltrering 
(Tanistra och Bodzek 1998). 
 
När ligninet fälls ut från svartlut binds natrium till viss del upp i ligninstrukturen. Eftersom 
natrium är en metall som orsakar problem i förbränningsanläggningar (t.ex. mesaugnen) 
måste andelen natrium vara låg om ligninet skall användas som ett bränsle. Genom att tvätta 
det utfällda ligninet på olika sätt är det möjligt att minska andelen natrium i fällningen och på 
så sätt minska besvären med beläggningar vid förbränningen. 

2.3.4 Ligninutfällningens påverkan på bruket 
Eftersom sammansättingen på svartluten förändras under utfällning av lignin förändras även 
egenskaperna. När ligninet fälls ut minskar andelen organiskt material i svartluten och 
andelen oorganiskt material ökar både på grund av att det fälls ut organiskt material och att 
det eventuellt tillsätts oorganiskt material i form av t ex kalciumjoner och svavelsyra. Detta 
leder till att värmevärdet minskar, kokpunkten ökar och viskositeten minskar. Öhman et al. 
(2006). Genom att värmevärdet förändras påverkas både indunstning och förbränning av 
svartluten. Eftersom andelen torrt material i svartluten dels minskar på grund av utfällning 
och att eventuellt tvättvatten från det separerade materialet tillkommer, kommer belastningen 
på indunstarna att öka för att uppnå samma torrhalter på svartluten som innan ligninet fällts 
ut. När värmevärdet minskar på grund av att organiskt material fälls ut påverkas 
förbränningen i sodapannan. Den adiabatiska förbränningstemperaturen för svartluten bör inte 
understiga 1429°C. Ledung et al. (2001). Enligt Ledung et al. (2001) bör det gå att fälla ut 
omkring 80% av ligninet utan att understiga den adiabatiska förbränningstemperaturen. 
Balansen mellan natrium/svavel i bruket påverkas också vid utfällning av lignin. Den största 
halten natrium och svavel återfinns i filtratet från det separerade materialet som inte tvättats. 
För att upprätthålla sulfiditeten och undvika kemikalieförluster bör filtratet från det utfällda 
materialet innan tvätt returneras. Om tvättvattnet från utfällningen inte returneras till 
processen eller att fällningen inte tvättas alls kommer det att bli ett mindre underskott på 
natrium i processen. Svavlet binder kovalent till ligninstrukturen och kommer inte att tvättas 
bort under tvättsteget men om svavelsyra används för att surgöra tvättvätskan kommer 
effekten av detta att minskas. Om bruket har ett överskott på svavel kan det vara fördelaktigt 
att det går ut svavel med fällningen.  
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2.3.5 Användningsområden för utfällt lignin 
Det finns ett antal potentiella användningsområden för det lignin som fällts ut från svartluten. 
Ligninet kan med fördel användas som bränsle eftersom det är vedens mest energirika 
förening, eller som råmaterial för tillverkning av olika polymera material, kolfiber eller olika 
kemikalier som t ex dispersanter, emulgerings- och bindemedel Öhman et al. Lignin som 
bränsle kan t ex användas för att producera värme och elektricitet i en kraftvärmeanläggning 
eller som bränsle i mesaugnen vid kemikalieåtervinningen. Framgångsrika försök i pilotskala 
är utförda där lignin används som bränsle i mesaugn. Ligninet blandades då till en pumpbar 
vätska med olja och vatten, Richardson och Uloth (1990), Richardson (1991) och 
Thammachote et al. (1996). Vidare kan lignin användas som bindemedel i pellets, 
antikoaguleringsmedel i cementblandningar, emulgeringsmedel i asfalt och färger. Ligninets 
egenskaper gör det möjligt att binda metalljoner i lösningar så att metallerna inte kan reagera 
med andra ämnen och bilda olösliga föreningar. När ligninet binder metalljonerna förblir det 
vattenlösligt och kan på så sätt användas som näringslösning i mikrosystem och för 
vattenbehandling i värme- och kylanläggningar. Det finns minst två kommersiella 
användningsområden för lignin i dagsläget. Det ena är tillverkning av termoplastiska material, 
en patenterad teknologi som används av ett tyskt företag, Tecnaro GmbH. Det andra är att 
använda lignin som råmaterial vid framställning av fenolföreningar, exempelvis vanillin som 
framställs genom hydrokrackning av lignin. 
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3 Utförande 

3.1 Material 
Svartluten som använts under försöken är hämtad direkt från fabriken och är en blandning av 
svartlut från barr- och lövlinjen. Svartlutar med två olika torrhalter användes: (1) tunnlut med 
torrhalten 13% och densiteten 1069 g/l och (2) mellanlut med en torrhalt mellan 27-30% och 
densitet på 1150 g/l. Mesa (CaCO3) som användes vid försöken produceras genom 
kalcineringssreaktionen i mesaugnen (se avsnitt 2.2) och togs också direkt från fabriken.  
 
Två olika syror användes under försöken, dels ättiksyra (CH3COOH) och dels myrsyra 
(HCOOH). Vid försöken användes ättiksyra från TAMRO, puriss min 98 %, och myrsyra från 
MERCK, pro analysi 98-100 %. 
 
Kalciumnitratet som användes under försöken var från MERCK, kalciumnitrattetrahydrat 
(Ca(NO3)2⋅4H2O) pro analysi. 
 
Vid reaktorförsöken sänktes pH för att fälla ut lignin med hjälp av koldioxid från AGA. 
Fällningarna tvättades dels med vattenlösligt CaCl2, med svag svavelsyra och med milli-Q 
vatten. Kalciumkloriden erhölls från ALDRICH i form av CaCl2⋅2H2O pro analysi 98+% och 
svavelsyra erhölls som pro analysi 95-97% från MERCK. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Utfällning av lignin från svartlut med Ca2+ joner 
Lignin fälldes ut med dels mesa (CaCO3) som lösts i ättiksyra eller myrsyra och dels 
Ca(NO3)2 löst i vatten. Genom att lösa mesa i syra alternativt kalciumnitrat i vatten frigörs 
kalciumjoner. Kalciumjonerna binder till de negativt laddade ligninkomplexen, komplexen 
blir neutrala och fälls ut ur lösningen. I samtliga försök har Ca2+-jonerna tillsats under 
omrörning med en magnetomrörare till 100 ml svartlut med en torrhalt på 13%. Syran kan 
eventuellt bidra till fällningsförhållanden på två olika sätt dels genom att protonera de laddade 
ligninkomplexen samt att sänka pH och därmed frigöra kalciumjoner från mesan.  
 
Försöken har utförts vid olika temperaturer (upp till 100°C), som värmekälla har en reglerbar 
värmeplatta med magnetomrörning används. Eventuella pH-förändringar mättes i lösningarna 
före filtrering vid försöken. Under filtreringen användes en vattensug kopplad till en E-kolv 
med tillhörande Buchnertratt, se figur 3. Filterpappret som användes var av typen OOR från 
Munktell. Egenskaperna för ett OOR filter är att det filtrerar bort grövre skrovliga och 
gelatinartade partiklar och har en relativt hög filtreringshastighet. OOR filtret klassas som ett 
kvantitativt filterpapper med en porstorlek > 10 µm. För att undersöka filtrerbarheten på 
fällningen mättes den tid det tog för vätskan att passera genom filterkakan. Tiden uppmättes 
manuellt med ett stoppur från det att blandningen hälldes ner i tratten tills vattenspegeln på 
filterkakan försvunnit och filtreringen avbröts. 
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Figur 3. Försöksuppställning, värmeplatta med magnetomrörare för utfällning av lignin och E-kolv med 
Buchnertratt till filtrering. 

Tre olika försöksserier har genomförts, där de fria Ca2+-jonerna har tillsatts på olika sätt: (1) 
mesa har tillsats till svartluten och sedan har pH sänkts med ättiksyra alternativt myrsyra, (2) 
mesa har lösts upp i myrsyra och sedan har denna lösning satts till svartluten, och (3) en 
Ca(NO3)2 lösning har satts till svartluten. Dessa tre försöksserier beskrivs mer i detalj nedan.  

3.2.1.1  Ligninutfällning med mesa och pH sänkning med ättiksyra alternativt 
myrsyra 

Genom att variera sammansättningen vid försöken har det undersökts hur olika parametrar 
påverkar utfällningen och avvattningen av lignin från svartlut. Mängden mesa delades in på 
tre nivåer 10, 15 och 20 gram. Denna mängd mesa ger 1.2, 1.8 respektive 2.4 g Ca/ g lignin i 
svartluten. Därefter varierades tillsatt syramängd på fyra nivåer 2, 4, 6 och 8 ml vid konstant 
mesamängd och temperatur, vilket gav pH mellan 4,6 och 9,8. Slutligen utfördes försök vid 
olika temperaturer, 50, 75 och 100°C med konstant mesamängd och på två olika nivåer av 
syra, se tabell 4. 
Tabell 4. Sammansättningar vid försöken där lignin fälls med mesa och pH sänkning med ättiksyra 
alternativt myrsyra, försöksserie 1. 
              Mesa (g) 
Temp C 10 15 20

30 6 ml Myrsyra
40 6 ml Myrsyra
50 6 ml Ättiksyra

75 4 ml Ättiksyra 
4 ml Myrsyra

2,4,6,8 ml Ättiksyra 
2,4,6,8 ml Myrsyra

4 och 6 ml Ättiksyra 
4 ml Myrsyra

100 4 och 6 ml Ättiksyra  

3.2.1.2  Ligninutfällning med mesa upplöst i myrsyra 
Under försöksserie (2) sänktes pH med hjälp av myrsyra för att frigöra Ca2+-joner från mesan. 
Mesan löstes upp i 20 ml vatten vid rumstemperatur med olika mängder syra i ett separat kärl 
för att sedan hällas ner i svartluten som var förvärmd till 80°C. På detta sätt undviks 
skumbildningen vid syratillsats till svartluten, då CO2(g) (dvs ”skummet”) bildas när mesan 
löses upp. 
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För att uppnå ett pH så nära 9,5 som möjligt i den slutliga blandningen med myrsyra/mesa och 
svartlut visade det sig att pH på myrsyra/mesa lösningen bör vara lägre än 4. Mängden 
myrsyra som tillsattes bestämdes av pH på myrsyra/mesa lösningen. Under samtliga försök 
vägdes allt ingående och utgående material. 
 
För att undersöka effekten på filtreringstiden vid låga pH gjordes försök även där 
mesamängden hölls konstant på 15 g, temperaturen på 75°C och pH varierades mellan 3,2 och 
4,5, se tabell 5. 
Tabell 5. Syramängd vid låga pH. 

Konstant mängd mesa och temperatur 
Ättiksyra 10 ml 12 ml 14 ml 16 ml
Myrsyra 10 ml 12 ml 14 ml 16 ml  

3.2.1.3 Ligninutfällning med Ca(NO3)2-lösning 
För att undersöka möjligheten att fälla ut ligninet med hjälp av endast metalljoner användes 
den vattenlösliga föreningen kalciumnitrat. 20 g kalciumnitrattetrahydrat (Ca(NO3)2⋅4H2O) 
löstes upp i 20 ml vatten, lösningen med fria kalciumjoner tillsattes sedan till svartluten. Ca2+ 
koncentrationen i svartluten under de första försöken var konstant på 0,67 mol/l svartlut. 
Försöken utfördes vid olika temperaturer på svartluten under omrörning. Eftersom det var 
problem att hålla en exakt temperatur valdes att utföra försöken inom olika 
temperaturintervaller. De olika temperaturintervallerna var (70-75), (75-80), (80-85), (85-90), 
(90-95) och (95-100)°C. Genom att förvärma kalciumnitratlösningen till samma temperatur 
som svartluten undveks temperatursänkningen vid inblandning av metalljonerna. Det utfördes 
även försök med lägre Ca2+ koncentration, en koncentration på 0,34 mol/l svartlut inom 
temperaturintervallet (80-85)°C. Under samtliga försök med kalciumnitratlösning vägdes allt 
ingående och utgående material. 
 

3.2.2  Utfällning av lignin från svartlut med CO2(g) 
Utrustningen som användes för fällning med CO2(g) var en redan existerande reaktor i labbet 
på Tech Center, som tidigare bland annat använts för blekningsförsök av pappersmassa, se 
figur 4. Reaktorn är utrustad med omrörare, värmemantel och olika ventiler för att reglera 
ingående gas och tryckavlastning. Det är även möjligt att mäta pH under pågående försök. pH 
mätaren i reaktorn är en tryck- och temperatur kompenserande elektrod från METRHOM. 
Reaktorvolymen kan varieras genom att höja och sänka ett lock i reaktorn med en hydraulisk 
kolv. 
 
Vid försöken fälldes lignin från svartlutar med torrhalter på 27-30% och CO2(g) tillsattes till 
pH 8-9 i blandningen. Därefter stod lösningen under tryck och omrörning i 45 minuter innan 
den tappades ut till ett förvaringskärl. Försöken kördes satsvis med 1-2 liter svartlut per sats. 
Efter koldioxidbehandlingen filtrerades blandningen på samma sätt som vid tidigare försök 
där ligninet fällts ut från svartluten med hjälp av fria Ca2+-joner. pH i filtraten efter filtrering 
mättes till 9,4-9,8. Separerat material delades upp i mindre delprov för vidarebehandling, 
tvättning se avsnitt 3.2.3. 
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Figur 4. Bilden till vänster visar reaktorn och bilden till höger visar reaktorns kontrollpanel. 

3.2.3 Tvättning av ligninutfällningar 
För att sänka halten bundet natrium i ligninfällningen tvättades det utfällda materialet med 
olika tvättlösningar och varierande volymer. Fällningarna tvättades med tre olika tvättvätskor, 
(1) en 5 vikts-% CaCl2 lösning med ett pH ~8-9, (2) svag svavelsyra med ett pH på 4 och (3) 
milli-Q vatten. 
 
Specifika mängder av det utfällda materialet från den koldioxidbehandlade svartluten 
tvättades i tre steg. Varje tvättsteg tvättades med en konstant tvättkvot (V/V0) av respektive 
tvättlösning, se tabell 6. Under varje tvättsteg stod det utfällda materialet och tvättlösningarna 
under omrörning i tio minuter vid rumstemperatur. Därefter filtrerades blandningen på samma 
sätt som tidigare, se avsnitt 3.2.1. Efter varje tvättning och filtrering bestämdes torrhalten, 
natriumhalten och andelen organiskt material i det fällda materialet samt lignininnehållet i 
filtratet. Eftersom kloridjoner orsakar problem dels vid förbränning och dels i bruket 
returneras inte filtraten från kalciumkloridtvätten utan det går vidare till sekundärreningen, det 
innebär att COD-halten i filtraten måste utvärderas. För att sänka kloridhalten i det separerade 
materialet tvättades materialet en extra gång med samma tvättkvot av kranvatten.  
Tabell 6. Utvärderade tvättkvoter för respektive tvättvätska. 

V/V0 CaCl2-tvätt Svagsyratvätt Milli-Q tvätt
1:1 X
1:2 X X X
1:3 X
1:4 X
1:5 X

1:7-1:9 X  

3.3 Analysmetoder 

3.3.1 Natriumanalys 
Natriuminnehållet i det utfällda materialet analyserades före och efter tvätt med en Sherwood 
Flame Photometer 410, som mäter metalljonkoncentrationen i utspädda lösningar. En 
förutsättning för att analysera metaller med en Flame Photometer är att lösningen som 
analyseras inte innehåller fasta partiklar. För att lösa upp det fasta materialet utfördes en 
uppslutning av provet där de fasta ämnena sönderdelas i sina beståndsdelar. Vid 
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uppslutningen vägdes ca 0,8 g torrt provmaterial upp och spädes med 10 ml salpetersyra. 
Därefter placerades blandningen i särskilda kärl, motståndskraftiga mot temperatur och tryck, 
(sk bomber) speciellt anpassade för behandling i mikrovågsugn. Mikrovågsugnen som 
användes vid uppslutning av proverna var av typen CEM MARS (Microwave Accelerated 
Reaction System) version 194A01. 

3.3.2 Ligninanalys 
Lignininnehållet i svartluten och i filtraten analyserades med hjälp av en UNICAM UV/Vis 
spektrofotometer UV4. Differensen mellan halten lignin i ingående svartluten och halten 
lignin i filtratet antas vara den mängd lignin som fällts ut i det separerade materialet. 
Absorptionsspektrofotometri är en mätning av elektromagnetisk vågrörelse. Vågrörelserna 
mäts oftast inom de infraröda, synliga och ultravioletta områdena. Absorbansen för ett 
begränsat antal våglängder kan användas för att beräkna koncentrationen av ett löst ämne i en 
blandning. Koncentrationen beräknas med hjälp av Bouguer-Lambert-Beers lag, se ekvation 
(3.1). I0 är ingående våglängd, I är den del av ljuset som absorberats, ε är 
absorptionskoefficient och C är koncentrationen av ämnet.  
Bouguer Lambert- Beers lag: 

C*l*ε
I
I

log 0 =      (3.1) 

Vid analysen krävs det att vätskan som analyseras är fri från fasta partiklar för att minska 
störningen av absorbansen. Eftersom många av filtraten från försöken innehöll fasta partiklar 
filtrerades provet genom ett GHP ACRODISC 0,45 µm filter före analys. Filtraten späds 
därefter till lämpliga koncentrationer, beroende på lignininnehåll, för analys med en 
spektrofotometer. Ligninet analyserades vid en specifik våglängd på 280 nm med en 
absorptionskoefficient på 24,6 l/(g,cm) enligt Fengel och Wegener (1981). För att undvika 
störningar på absorbansen under analysen justerades pH på lösningarna till pH 11 (Fengel et 
al., 1981). 

3.3.3 COD-analys ( kemiskt syreförbrukande ämnen) 
Analysen utfördes med hjälp av Dr. Langes metod vilket innebär att 2 ml provvätska 
pippeteras ner i ett från leverantören förbehandlat provrör. De oxiderbara ämnena reagerar 
med svavelhaltig kaliumdikromatlösning med silversulfat som katalysator. Kloridjonerna 
maskeras med kvicksilversulfat för att inte inverka på analysen. När provvätskan tillsats i 
provröret blandas lösningen om och placeras sedan i ett värmeblock med en temperatur på 
148°C i två timmar. Efter återloppskokningen kyls proven till rumstemperatur innan de 
analyseras i en fotometer, Dr Lange Isis 9000 MDA fotometer. Fotometern är 
förprogrammerad och mäter absorbansen vid våglängden 610 nm vid analys av COD (kemiskt 
syreförbrukande ämne). 

3.3.4 Kloridanalys 
För att analysera eventuella halter av kloridjoner i det utfällda materialet med hjälp av en 
jonkromatograf löstes en specifik mängd av det separerade materialet upp i vatten. Den 
upplösta blandningen späddes beroende av kloridkoncentrationen och filtrerades genom ett 
GHP ACRODISC 0,2 µm filter för att eliminera eventuellt fast material som kan förstöra 
utrustningen vid analysen. Jonkromatografen som användes vid analysen var en DIONEX 
DX-500 med en ED 40 Electrokemisk Detektor (konduktivitetscell) och en GP 40 Gradient 
Pump. Kolonnen som användes var en anjonbytare DIONEX AS11 4 mm och en förkolonn 
DIONEX AG11 4 mm. Förkolonnen är till för att skydda analyskolonnen. 
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Genom att tillsätta en svag natriumhydroxidlösning, 10 mM till kolonnen kommer 
hydroxidjonerna att binda starkare till packningsmaterialet än övriga anjoner på grund av 
affiniteten, vilket medför att anjonerna från provet förflyttar sig med den mobila fasen. 
Genom kolonnen passerar Na+, OH- och anjoner från provet. Efter kolonen sitter en 
självgenererande suppressor ASRS ULTRA II 4 mm för att sänka konduktivitetsbidraget från 
Na+ och OH-.  
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4 Resultat och diskussion 

5 Utfällning av lignin från svartlut 
Lignin har fällts från svartlut med två olika metoder, dels med Ca2+-joner på olika sätt och 
dels med CO2(g). I de olika metoderna varierar bland annat utbytet av lignin, organiskt 
material och natriumhalt i det separerade materialet. Resultaten från dessa försöksserier 
presenteras nedan. 

5.1 Utfällning av lignin från svartlut med Ca2+- joner 
Lignin har fällts ut från svartlut med Ca2+-joner på tre olika sätt; försöksserie (1) genom att 
tillsätta mesa (CaCO3) till svartluten och sedan sänka pH med myrsyra alternativt ättiksyra, se 
avsnitt 3.2.1.1 försöksserie (2) genom att lösa upp mesa i myrsyra och sedan tillsätta denna 
lösning till svartluten, se avsnitt 3.2.1.2 och försöksserie (3) genom att tillsätta en Ca(NO3)2 
lösning till svartluten, se avsnitt 3.2.1.3. I alla dessa fall har en tunnlut med 13% TS använts. 

5.1.1 Filtreringsegenskaper för lignin fällt med Ca2+-joner 
Filtreringsegenskaperna undersöktes framförallt för att få en uppfattning om materialet var 
filtrerbart och hur bra det avvattnades. Genom att hålla övriga parametrar konstanta 
undersöktes det hur specifika parametrar påverkade utfällning och filtrerbarhet av det utfällda 
materialet under respektive försöksserie. De specifika parametrarna var temperatur, 
mesamängd, pH och kalciumjonkoncentration. 
 
Torrhalterna på de separerade materialen efter filtrering när ligninet fälldes med Ca2+-joner 
varierade mellan de olika försöksserierna och presenteras i kap 5.1.2 nedan. 

5.1.1.1 Fällningstemperaturens inverkan på filtrering av utfällt material 
När mesa tillsattes till svartluten och pH sänktes med ättiksyra alternativt myrsyra hölls 
mesamängden konstant på 150 g/liter svartlut (13% TS), temperaturen varierades vid två olika 
pH; vid pH 6,5 och pH 5,5. Figur 5 visar att filtreringstiden tenderar att minska vid högre 
temperaturer. En hypotes är att filtreringen går snabbare vid högre temperatur därför att större 
ligninpartiklar bildats. 

 150 g mesa/ liter svartlut
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Figur 5. Filteringstiden som funktion av fällningstemperaturen då 150g mesa/l svartlut (13% TS) tillsats 
och pH justerats till 6,5 resp. 5,5 med hjälp av ättiksyra alternativt myrsyra, försöksserie (1). 
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När Ca(NO3)2-lösning tillsattes till svartluten, hölls Ca2+-jonkoncentrationen konstant på 0,67 
mol/l svartlut (13% TS) vilket medförde ett konstant pH på ~10,4. Temperaturförsöken 
utfördes i de olika intervallerna (70-75), (75-80), (80-85), (85-90), (90-95) och (95-100)°C. 
Figur 6 visar hur filtrertiden varierar mellan de olika temperaturintervallerna. Ett minimum 
kan ses vid drygt 80° C vilket överensstämmer med resultaten från tidigare studier av 
ligninutfällning med CO2(g) av bland annat Öhman (2006). 
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5.1.1.2 Mesamängdens inverkan på filtrering av utfällt material 
För att undersöka om mängden tillsatt mesa inverkade på filtreringstiden varierades mängden 
tillsatt mesa under konstant fällningstemperatur på 75° C vid två olika pH, pH 6,0 och 5,3, se 
figur 7. Mesa (CaCO3) tillsätts luten med avsikten att den ska lösa upp sig då pH sänks för att 
bilda fria Ca2+-joner, som ska fälla ut lignin. Enligt figur 7 tenderar ökad mängd tillsatt mesa 
bidra till kortare filtreringstid, vilket kan bero på att mesa som ej löst upp sig bidrar positivt 
till filtreringsegenskaperna, (jmf pre-coat av mesa på grönlutsfilter). 
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Figur 7. Filtreringstiden som funktion av koncentrationen mesa i svartluten (13% TS) vid pH 6,0 och 5,3 
under försöksserie (1). 

Figur 6. Filteringstiden som funktion av fällningstemperaturen, vid konstant Ca2+-jonkoncentration på 0,67 
mol/l svartlut och pH på 10,4, försöksserie (3). 
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Figur 8 visar filtreringstiden som funktion av mängden tillsatt mesa då mesa först lösts upp i 
myrsyra innan den sattes till svartluten (13% TS). En relativt stor spridning på filtreringstiden 
kan ses vid de olika mesamängderna vilket kan bero på variationen av pH i blandningen av 
myrsyra, mesa och svartlut. pH varierade mellan 9,5-10,7 vilket medför att halten fria Ca2+-
joner varierar. Inget beroende mellan mesamängd och filtreringstid kunde ses i det studerade 
intervallet. 
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Figur 8. Filtreringstid som funktion av koncentrationen mesa i svartluten (13% TS), försöksserie (2). 

5.1.1.3 Inverkan av pH på filtrering av utfällt material 
Genom att hålla mesamängden konstant på 150 g mesa/l svartlut och temperaturen på 75°C 
undersöktes eventuella samband mellan pH på blandningen och filtreringstiden. Mängden 
tillsatt syra varierades, och därmed pH på blandningen. Figur 9 visar resultaten från försöken 
dels när mesan tillsätts till svartluten och pH sänks med syra, försöksserie (1) och dels mesan 
upplöst i syra innan den tillsätts till svartluten, försöksserie (2). Resultaten tyder på att pH 
troligtvis inte har någon direkt inverkan på filtreringstiden vid dessa försök. 
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Figur 9. Filtreringstid som funktion av pH i blandningen med mesa, syra och svartlut, konstant mesa 150 
g/l svartlut. Blå punkter svarar mot försöksserie (1) och rosa punkter försöksserie (2). 

5.1.1.4 Inverkan av kalciumjonkoncentrationen på filtreringen av utfällt 
material 

Eftersom kalciumnitrat är en vattenlöslig förening är det möjligt att beräkna den fria 
kalciumjonkoncentrationen i svartluten. Genom att tillsätta två olika Ca2+-jonkoncentrationer, 
0,67 och 0,34 mol/l svartlut, undersöktes kalciumjonkoncentrationens inverkan på 
avvattningen. I figur 10 kan det antydas att en lägre kalciumjonkoncentration eventuellt kan 
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minska filtrertiden. Men vid försök med ännu lägre kalciumjonkoncentration har det visat sig 
att fällningarna är alltför svåra att filtrera, eventuellt finns det ett optimum.  
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Figur 10. Filtreringstiden som funktion av Ca2+-jonkoncentrationen i svartlut (13% TS). Konstant 
fällningstemperatur på ~83°C och pH ~10,4. 

5.1.2 Torrhalter i det separerade materialet 
Torrhalten på det utfällda materialet höll sig relativt konstant för respektive försöksserie och 
ingen inverkan av temperatur, pH osv kunde ses på torrhalten. Däremot skiljde sig torrhalten 
markant mellan de olika försöksserierna. När mesan tillsattes till svartluten och pH sänktes 
med syra så var torrhalten högst; mellan 47% och 58% med ett medel på 50%. Torrhalten var 
lägre i de två andra försöksserierna, mellan 20-26%, medel 22% när mesan är löst i syra innan 
den tillsätts till svartluten och mellan 24-28%, medel 27% under kalciumnitratförsöken. Att 
torrhalten på det separerade materialet när mesan tillsatts till svartluten och pH sänkts med 
syra är högre än de övriga beror troligtvis på att mesan inte löst upp sig. 

5.1.3 Organiskt material i det separerade materialet 
För att bestämma andelen organiskt material i det utfällda materialet gjordes inaskningar av 
en del av proverna. Analystekniska problem gjorde det tyvärr omöjligt att bestämma andelen 
organiskt material för försöksserie 3, dvs fällningsförsöken med Ca(NO3)2 lösning. Proven 
gick inte att förbränna i ugnen på grund av att det flög ut ur degeln, antagligen beroende på att 
det fanns vatten inneslutet i materialet som under upphettningen förångades häftigt. När 
mesan löstes upp i syra innan den tillsattes till svartluten innehöll det separerade materialet 
50-56% organiskt material. Ingen trend kunde ses för någon av de studerade parametrarna. 

5.1.4 Utbyte av lignin vid fällning 
För att bestämma hur stor andel av ligninet i svartluten som fällts ut analyserades mängden 
lignin i ingående svartlut och i filtratet. Differensen mellan ligninmängd i svartluten och i 
filtratet antas vara den mängd lignin som fällts ut. Ett problem vid ligninanalysen av filtraten 
är att vätskan som analyseras måste vara fri från fasta partiklar vilket medför att den 
filtrerades genom ett GHP ACRODISC 0,45 µm filter innan analys, se avsnitt 3.3.2. Filtraten 
var ofta grumliga, dvs innehöll fast material som inte separerats vid filtreringen med 
vattensug. Detta finpartikulära fasta materialet kan vara lignin. Det finns därför en risk att det 
filtreras bort lignin från filtratet innan analys och därmed bör resultatet tas med försiktighet.  
 
Ligninutbytet från försöksserie (1) dvs, där mesan (150 g/l svartlut) tillsattes till svartluten 
och pH justerades med syra som funktion av pH visas i figur 11. Ligninutbytet är 
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förhållandevis konstant, kring 90% oavsett pH. Ligninmängden i filtraten från försöken som 
utfördes vid högre pH analyserades inte eftersom det inte gick att filtrera filtraten genom ett 
GHP ACRODISC 0,45 µm filter. För att undvika störning av absorbansen vid analysen skall 
lösningarna även pH justeras till pH 11, (Fengel et al. (1981)), vilket inte utfördes vid 
analyserna i försöksserie (1). Detta medför att resultatet från försöksserie (1) endast kan 
jämföras inbördes och är alltså inte relevant att jämföra med de två andra försöksserierna. 
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Figur 11. Ligninutbyte som funktion av fällnings pH, försöksserie (1). 

Ligninutbytet ligger på drygt 90% vid varierande mesamängder, när mesan löst i syran före 
den tillsätts till svartluten, se figur 12. Under denna försöksserie justerades pH till 11 vid 
ligninanalysen. 
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Figur 12. Ligninutbyte som funktion av fällnings pH, försöksserie (2). 

Vid försöksserie (3) hölls Ca2+-jonkoncentrationen konstant i svartluten på 0,67 mol/l, vilket 
ger ett pH på 10,4, temperaturen varierades mellan de olika temperaturintervallerna (70-75), 
(75-80), (80-85), (85-90), (90-95) och (95-100)°C. När ligninhalten analyserades justerades 
pH på analyslösningarna vilket medför att det är möjligt att jämföra resultaten mellan 
försöksserie (2) och (3). Det som kan ses i figur 12 och figur 13 är att det inte är någon 
skillnad mellan ligninutbytena. Ligninutbytet ligger på drygt 90% i båda fallen. Utbytet har 
visat sig relativt högt, men det finns en risk att analysen dels påverkats av andra ämnen som 
fällts ut och att lignin delvis filtrerats bort under provberedningen. 
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Figur 13. Ligninutbyte som funktion av fällningstemperaturen. Konstant Ca2+-jonkoncentration på 0,67 
mol/l svartlut (13% TS) och pH ~10,4, försöksserie (3). 

5.1.5 Natriuminnehåll i det separerade materialet 
Natriuminnehållet i det utfällda materialet analyserades med en flamefotometer, se avsnitt 
3.3.1, för att undersöka om det fanns natrium bundet till ligninstrukturen. Figur 14 visar 
natriuminnehållet i det utfällda materialet vid försök utförda med konstant mesamängd på 150 
g/l svartlut i försöksserie (1). Mängden natrium i det separerade materialet ser eventuellt ut att 
minska när pH på blandningen svartlut, mesa och syra ökar. 
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Figur 14. Andel natrium i filterkakan som funktion av fällnings pH, försöksserie (1). 

Figur 15 visar natriuminnehållet i det utfällda materialet när ligninet är fällt genom att lösa 
upp mesan i syran innan den tillsätts till tunnluten. Natriuminnehållet i det separerade 
materialet tenderar att minska vid ökad mängd mesa oberoende av pH på den filtrerade 
blandningen av myrsyra/mesa och svartlut. Genom att jämföra resultaten i figur 14 och figur 
15 ses att andelen natrium i filterkakan generellt är högre vid försöken när mesan är upplöst i 
syra, vilket också tyder på att mesan inte löst upp sig i försöksserie (1). 
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Figur 15. Andel natrium i filterkakan som funktion av mesakoncentrationen, försöksserie (2). 

Vid försöken i försöksserie (3) hölls Ca2+-jonkoncentrationen konstant på 0,67 mol/l svartlut 
och temperaturen varierandes. Under försöksserie (3), se figur 16, sjönk medelvärdet på 
natriuminnehållet i kakan jämfört med försöksserie (2), se figur 15 från 63,6 g Na/kg TS till 
56,4 g Na/kg TS. Lägst medelvärde på g natrium/g torrsubstans erhölls under försöksserie (1), 
vilket troligtvis beror på att det separerade materialet innehåller en del olöst mesa som ger 
högre andel torrsubstans och därmed lägre natriumhalt. 
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Figur 16. Andel natrium i filterkakan som funktion av fällningstemperaturen vid konstant Ca2+-
jonkoncentration på 0,67 mol/l svartlut (13% TS), försöksserie (3). 

5.1.6 Massbalanser vid ligninutfällning 
Genom att väga ingående och utgående material beräknades massbalanser för försöken när 
mesan är löst i syra och sedan tillsatt till svartluten och vid kalciumnitratförsöken. 
Massbalanserna från försöksserie (2), där mesan löstes upp i syra innan den tillsattes i 
svartluten, visar i de flesta fallen att det går ut mer material än vad det går in. Detta beror 
troligtvis på att det kommit in vatten genom vakuumslangen från vattensugen. Det kom även 
vatten bakvägen genom vakuumslangen vid filtreringen under försöksserie (3) där ligninet 
fälldes med hjälp av kalciumnitratlösning, därav de negativa värdena i massbalansen, se 
appendix 1. 
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5.2 Utfällning av lignin från svartlut med CO2  
Svartlut (27-30% TS) har behandlats med CO2(g) för att fälla ut lignin. 
Koldioxidbehandlingen av svartluten har utförts i reaktorn som beskrivs i avsnitt 3.2.2. 
Försöken utfördes vid 80°C och pH på svartluten sänktes ner till 8-9 med hjälp av CO2(g). 
Torrhalterna på det separerade materialet efter filtrering varierade mellan 48-49% och andelen 
organiskt material var ca 80%. Natriumhalten i det otvättade materialet som fällts ut med 
hjälp av koldioxid låg mellan 75-85 g natrium/kg torrt material och ligninutbytet omkring 70-
75%. När den koldioxidfällda svartluten filtrerats på samma sätt som den svartlut som fällts 
med Ca2+-joner på olika sätt, erhölls en filteringstid på ca 4 min. Det utfällda materialet från 
svartlut med en torrhalt på 27% bestod av 64% lignin, 20% oorganiskt och 16% ”annat 
organiskt”. Och det utfällda materialet från svartlut med en torrhalt på 29,5% bestod av 80% 
organiskt material där allt organiskt material var lignin och 20% oorganiskt material. 
Variationen av lignininnehållet i det organiska materialet mellan lutarna kan delvis bero på 
osäkerheten vid ligninanalyserna. 
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6 Tvättning av utfällt lignin 
Genom en grov ekonomisk uppskattning av kostnader i form av kemikalieåtgång, och intäkter 
i form av ökad massaproduktion och minskad förbrukning av olja beslutades att tvätteffekten 
skulle utvärderas på det separerade materialet från koldioxidbehandlad svartlut (27-30% TS).  
 
Genom att analysera natriumhalten i det separerade materialet före och efter tvätt är det 
möjligt att uppskatta tvättningseffekten. Materialet tvättades med tre olika tvättlösningarna, 5 
vikts-% CaCl2-lösning med pH ~8, svag svavelsyra med pH 4 och med milli-Q vatten, se 
avsnitt 3.2.3. Torrhalterna under respektive tvättserie varierade något. Under tvättstegen med 
svagsyratvätt varierade medeltorrhalten mellan 39-43%. För CaCl2- tvätten var 
medeltorrhalten 45% och för vattentvätten var medeltorrhalten 38%. Samtidigt som natrium 
tvättas bort vid tvätten är det viktigt att det fällda ligninet inte löses upp och förloras under 
tvätten. Därför redovisas också ligninhalten i det tvättade materialet. Vid tvättning med CaCl2 
lösning finns en risk att det blir kvar kloridjoner i materialet vilka också orsakar olika problem 
i form av korrosion och beläggningar därför avslutades respektive kalciumkloridtvätt med en 
vattentvätt. 

6.1 Natriumhalter i tvättat material  
I figur 17 redovisas tvättstegen av koldioxidfällt lignin från svartlut med en torrhalt på 27%, 
som tvättats i tre steg med ren kalciumkloridlösning i respektive steg. Tvättningen utfördes 
med tre olika volymer 80, 110 och 150 ml. 80 ml tvättvätska motsvarar en tvättkvot (V/V0) på 
1:4, 110 ml motsvarar ~1:5 och 150 ml motsvarar kvoter mellan 1:7-1:9. Ju större mängd 
kalciumkloridlösning som används desto mer natrium tvättas bort, framförallt i de två första 
tvättstegen.  
 
I figur 18 visas resultatet från tvättning av det koldioxidfällda materialet från svartlut med en 
torrhalt på 29,5%. Detta material tvättades med svag syralösning i tre olika 
tvättvätskeförhållanden. I det andra och tredje tvättsteget verkar inte mängden tvättvätska 
påverka natriumhalten speciellt mycket. Totalt sett sjunker inte natriumhalten tillräckligt lågt 
ur förbränningssynpunkt under tvättning med svag syra med dessa volymer av tvättvätskan. 
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Figur 17. Andel natrium i torrt material som 
funktion av antal tvättsteg vid tvätt med 5 vikts-
% CaCl2- lösning av lignin fällt med CO2(g) från 
svartlut med TH 27%. 

Figur 18. Andel natrium i torrt material som 
funktion av antal tvättsteg vid tvätt med svag 
svavelsyra (pH4) av lignin fällt med CO2(g) från 
svartlut med TH 29,5%.

Genom att jämföra konstanta mängder tvättvätska av respektive tvättlösning, se figur 19, kan 
det ses att den mest effektiva tvättmetoden med avseende på natriumhalten är att tvätta med 
kalciumkloridlösning. Varken syra eller vattentvätten kommer ner i tillräckligt låga nivåer av 
natrium ur förbränningssynpunkt vid dessa mängder tvättvätska. 
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Figur 19. Andelen natrium i torrt material som funktion av antalet tvättsteg vid tvätt med svag svavelsyra 
(pH 4), kalciumkloridlösning (5 vikts-%) respektive vatten av lignin fällt med CO2(g) från svartlut med 
TH 29,5%. 

Kalciumkloridtvätten avslutades med en vattentvätt för att tvätta bort eventuella kloridjoner 
från det separerade materialet. Den slutliga vattentvätten resulterade även i att natriumhalten 
sjönk i materialet. Natriumhalten sjönk från 5,57 till 2,25 g Na/kg torrt material när provet 
tvättats med en tvättkvot på 1:2 förhållande mellan vatteninnehåll i kakan och tvättlösning 
Vid 80 ml tvättvätska, tvättkvot på 1:4, sjönk den från 1,42 till 1,02 g Na/kg torrt material, 
110 ml tvättvätska, tvättkvot på 1:5, sjönk det från 1,14 till 0,42 g Na/kg torrt och vid 150 ml 
tvättvätska, tvättkvot på 1:7-1:9, sjönk det från 0,66 till 0,35 g Na/kg torrt material, se figur 
20. 
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Figur 20. Minskning av andel natrium efter den slutliga vattentvätten som funktion av tvättkvot. 

6.2 Ligninhalter i separerat material efter tvätt 
Ligninhalten analyserades efter respektive tvättsteg för att undersöka om tvättningen 
påverkade det utfällda ligninet. Resultatet i figur 21 visar att andelen lignin per torrt material i 
det separerade materialet ökar med respektive tvättsteg när det utfällda materialet från 
koldioxidbehandlad svartlut med torrhalt på 27% tvättats med olika volymer med CaCl2 
lösning (5 vikts-%). Även andelen organiskt material i det separerade materialet ökar efter 
varje tvättsteg, totalt från 80% till 86%, vilket kan tyda på att det tvättas bort oorganiskt 
material. Att öka andelen organiskt material kan vara en fördel ur förbränningssynpunkt. 
 
Figur 22 och figur 23 visar lignininnehållet för materialet efter svagsyratvätten respektive 
vattentvätten. Kvoten g lignin/g torrt material överstiger 1, det kan eventuellt bero på att det 
filtreras bort partiklar av lignin från de grumliga filtraten innan ligninanalysen utförs på 
filtratet och på så sätt kommer mängden lignin i filtratet att vara missvisande. Under 
tvättstegen med svagsyra ökar kvoten g lignin/g torrt material i respektive tvättsteg se figur 22 
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det kan eventuellt tyda på att det filtreras bort mer finpartikulärt lignin efter varje tvättsteg. 
Filtraten från CaCl2 tvättstegen såg relativt klara ut till skillnad från filtraten efter syra- och 
vattentvätten där filtraten både var mörkare och grumligare. Det var även svårare att filtrera 
dessa filtrat genom ett GHP ACRODISC 0,45 µm filter vilket kan tyda på att filtraten från 
syra- och vattentvätten innehåller mer partiklar som eventuellt kan vara lignin. Därför är 
lignininnehållet efter CaCl2 tvätten troligtvis inte missvisande. 
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Figur 21. Förändringen av lignininnehållet i det 
separerade materialet som funktion av antalet 
tvättsteg under CaCl2 (5 vikts-%) tvätt. 

Figur 22. Förändringen av lignininnehållet i det 
separerade materialet som funktion av antalet 
tvättsteg under svag svavelsyra (pH 4) tvätt. 

Jämförs resultaten från respektive tvättvätska ser det ut som att vattentvätten bidrar till största 
ökningen av g lignin/g torrt material, se figur 23. Det betyder dock inte att lignininnehållet i 
det separerade materialet ökar utan snarare att det eventuellt återfinns mer finpartikulärt lignin 
i filtraten. Resultatet från ligninanalyserna bör dock tas med försiktighet eftersom det är 
markant skillnad i utseende mellan filtraten från CaCl2-tvätten jämfört med syra- och 
vattentvätt samt att filtrerbarhet av filtraten före analysen av lignin varierade. 
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Figur 23. Förändringen av lignininnehållet i det separerade materialet som funktion av antalet tvättsteg 
vid tvättkvoten 1:2 för respektive tvätt. 

Ligninhalten i det kalciumklorid tvättade materialet förändrades inte nämnvärt med den 
slutliga vattentvätten av det separerade materialet, se figur 24. 
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Figur 24. Andel lignin efter den slutliga vattentvätten vid respektive tvättkvot av kalciumkloridlösning. 

6.3 Halt av syreförbrukande ämnen i tvättvätskan (COD) 
Om filtraten efter respektive tvättsteg skall vidare till sekundärreningen är det viktigt att 
undersöka halterna av syreförbrukande ämnen (COD) i filtraten. Halten syreförbrukande 
ämnen varierar dels mellan de olika tvättvätskorna och dels mellan tvättstegen inom 
respektive tvättserie. Figur 25 visar resultaten när det separerade materialet är tvättat med 
olika volymer av 5 vikts-% CaCl2-lösningen. Figur 26 visar resultaten när det separerade 
materialet tvättats med olika volymer av svagsyra. 
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Figur 25. Andelen COD per gram torrt material 
som funktion av antalet tvättsteg vid tvätt med 
varierande volymer av kalciumkloridlösning. 
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Figur 26. Andelen COD per gram torrt material 
som funktion av antalet tvättsteg vid med 
varierande volymer av svagsyra. 

Genom att jämföra likvärdiga volymer av respektive tvättvätska visar resultatet att andelen 
COD i filtraten är betydligt lägre vid kalciumkloridtvätten jämfört med både syra- och 
vattentvätt, se figur 27. 
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Figur 27. Andelen COD per torrt material som funktion av antalet tvättsteg vid tvätt med svagsyra, 
kalciumklorid respektive vatten. 
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6.4 Kloridhalt i CaCl2-tvättat material 
För att undersöka kloridhalten analyserades det separerade materialet med hjälp av en 
jonkromatograf, se avsnitt 3.3.4. Resultatet i figur 28 tyder på att kloridhalten ökar med ökad 
mängd tvättvätska men det syns även en tendens till att andelen klorid i det separerade 
materialet blir konstant vid ~53 g klorid/kg torrt material vilket bör bero på att den ingående 
koncentrationen på 5 vikts % CaCl2 återfinns i materialets vattenfas och att det inte 
ackumuleras kloridjoner under tvättserien. 
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Figur 28. Andel klorid som funktion av mängden 
tvättvätska i det separerade materialet som 
tvättats med kalciumkloridlösning.  

Figur 29. Andelen klorid i respektive tvättsteg 
efter vattentvätt av det separerade materialet 
från figur 28. 

 
Kloridhalten är oacceptabelt hög ur förbränningssynpunkt efter kalciumkloridtvätten. Därför 
tvättades det separerade materialet ytterligare en gång med kranvatten, se figur 29. Analysen 
av kloridhalten i det separerade materialet vid respektive tvättvätskemängd visar att 
kloridhalten sjunkigt. Kloridhalten sjönk 87% från 40,6 till 5,2 g Cl/kg torrt material när 
provet tvättats med vatten motsvarande en tvättkvot (V/V0) på 1:2, 95-96% vid tvättkvoter 
mellan 1:4 och 1:9. Vid en tvättkvot på 1:4 sjönk den från 49,6 till 3,2 g Cl/kg torrt material, 
vid en tvättkvot på 1:5 sjönk den från 53,4 till 2,4 g Cl/kg torrt material och vid en tvättkvot 
på 1:7-1:9 sjönk den från 53,8 till 2,0 g Cl/kg torrt material.  
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7 Slutsatser 
Det har visat sig att det är möjligt att fälla ut lignin från svartlut både med hjälp av 
kalciumjoner och med hjälp av koldioxid vilket överrensstämmer med tidigare publicerade 
resultat. 
 
Filtreringstiden påverkades av både mesamängd och temperatur. Vid ökad mesamängd 
minskade filtreringstiden under försöken där mesan tillsätts till svartluten och pH sänks med 
syra. Däremot påverkades inte filtreringstiden av mesamängden när mesan är löst i syra före 
den tillsätts till svartluten. Vid ökad temperatur minskar filtreringstiden under mesaförsöken 
och under försöken med kalciumnitrat ses ett optimum vid drygt 80° C. 
 
Andelen organiskt material i det separerade materialet har varierat mellan de olika 
försöksserierna. Andelen organiskt material i det separerade materialet var högst när ligninet 
fällts med hjälp av koldioxid. Eventuellt på grund av att det fälls ut olika kalciumföreningar 
som gips eller kalciumkarbonat när det finns kalciumjoner tillgängliga. 
 
Genom att använda sig av en vattensug under filtreringen har inte torrhalterna på det 
separerade materialet visat sig tillräckligt höga för att pelletera materialet. Däremot kan 
eventuellt andra mer avancerade metoder vara mer fördelaktiga som till exempel någon typ av 
pressfilter eller centrifugering. 
 
Natriumhalten i det separerade materialet kan sänkas genom att tvätta det separerade 
materialet. Däremot varierar effektiviteten på de olika tvättvätskorna som undersökts. Att 
tvätta med kalciumkloridlösning visade sig vara den mest effektiva tvättlösningen med 
avseende på natriumhalt, COD och ligninförlust, av de tvättvätskor och volymer som testats. 
 
Kloridhalten i det separerade materialet ligger på en oacceptabelt hög nivå efter tvättstegen 
med kalciumkloridlösning ur förbränningssynpunkt. Det är däremot möjligt att sänka 
kloridhalten i det separerade materialet genom att avsluta respektive tvättserie med en 
vattentvätt. Kloridhalten sänktes mellan 85-90% beroende på tvättvattenmängden. Inga 
analyser tyder på att kloridjoner ackumuleras i materialet. För att minska kloridhalten i det 
utfällda materialet är det troligtvis lämpligast att efter CaCl2-tvättsteget öka torrhalten så 
mycket som möjligt t ex genom att avvattna med en filterpress. På så sätt bör mängden 
kloridjoner som måste tvättas bort med vatten minska. 
 
Fällning med koldioxid och tvättning med kalciumkloridlösning är det alternativ som visar 
bäst resultat ur teknisk synvinkel under dessa försök. Framförallt genom att det gav högre 
andel organiskt material i det separerade materialet, jämfört med de försök som fällts med 
kalciumjoner, samt att natriumhalten visade sig tillräckligt låg ur förbränningssynpunkt. 
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APPENDIX 1 
 
 Försöksserie (2) 

Mtrl IN Mtrl UT

Försöks id
Tunnlut 
(g)

Vatten 
(g)

Myrsyra 
(g)

Mesa 
(g)

Kaka 
(g) Filtrat (g)

SUMMA 
IN (g)

SUMMA 
UT (g) IN-UT

Ms1 106,85 20 3,00 9,92 68,57 187,60 139,77 256,16 -116,39
Ms2 106,85 20 3,00 10,02 62,45 166,72 139,87 229,16 -89,29
Ms3 106,85 20 6,00 10,19 79,94 82,01 143,04 161,95 -18,92
Ms4 106,85 20 6,00 10,31 72,66 95,70 143,16 168,36 -25,21
Ms5 106,85 20 4,20 15,33 59,36 204,31 146,38 263,66 -117,29
Ms6 106,85 20 7,79 15,04 72,73 60,57 149,68 133,30 16,38
Ms7 106,85 20 8,39 14,93 73,67 159,27 150,17 232,93 -82,76
Ms8 106,85 20 8,63 15,03 76,44 80,90 150,51 157,34 -6,83
Ms9 106,85 20 5,40 19,98 72,15 118,63 152,23 190,77 -38,55

Ms10 106,85 20 7,79 20,02 69,87 80,44 154,66 150,31 4,35
Ms11 106,85 20 9,59 19,94 83,35 94,94 156,38 178,28 -21,90  

 
Försöksserie (3) 

Mtrl IN Mtrl UT

Försöks id
Tunnlut 
(g) Vatten (g)

Ca(NO3)2*
4H2O (g) Kaka (g) Filtrat (g)

SUMMA IN 
(g)

SUMMA UT 
(g) IN-UT

1 106,85 20 20,47 70,27 84,58 147,32 154,85 -7,53
2 106,85 20 20,1 68,57 153,83 146,95 222,40 -75,45
3 106,85 20 20,04 70,29 87,41 146,89 157,70 -10,81
4 106,85 20 20 60,48 146,33 146,85 206,80 -59,95
5 106,85 20 19,94 71,16 83,43 146,79 154,59 -7,80
6 106,85 20 20,01 71,61 104,11 146,86 175,72 -28,86
7 106,85 20 20,12 51,60 100,41 146,97 152,01 -5,04  




