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Sammanfattning 

Denna studie har utförts på Calamo AB som arbetar med elektropolering och betning av 

rostfritt stål. Efter ytbehandlingssteget krävs sköljning av godset för att avlägsna 

kemikalierester vilket medför att stora mängder surt sköljvatten uppstår. Idag används 

våtkemisk fällningsanläggning för att rena sköljvattnet. Det befintliga reningsverket 

kräver flertalet tillsatser samtidigt som mängden slam som går till deponi är stor. 

Företaget vill utreda miljönyttan med att installera en vakuumindunstare för att ersätta det 

befintliga reningsverket som reningsmetod samt se över möjligheten att minska sin 

vattenförbrukning i samband med sköljning av gods för att bland annat kunna reducera 

storleken på indunstaren, minska belastningen på reningsstegen samt reducera mängden 

avfall. 

Studiens mål var att kartlägga uppkomsten av förorenat sköljvatten, identifiera potentiella 

vattenbesparande åtgärder och hur dessa åtgärder påverkar effektiviteten hos 

reningsanläggningarna. Samt visa hur installation av en vakuumindunstare förändrar 

företagets miljöpåverkan och utreda om det finns möjligheter att återanvända eller 

återvinna kemikalier och metaller från processen. 

Kartläggning och flödesmätningar av sköljvattenbehovet utfördes med hjälp av 

information av personal på Calamo samt en ultraljudsmätare. Vattenbesparande åtgärder, 

påverkan på reningsanläggning samt möjligheter till återvinning av kemikalier 

undersöktes genom litteraturstudie samt modellering i Excel. Utredningen av miljönyttan 

genom att ersätta befintligt reningsverk med vakuumindunstare utfördes med hjälp av 

LCA-värden hämtade från databasen SimaPro 8.0.4. 

Flera olika förslag på vattenbesparande åtgärder studerades och dessa gav en total 

vattenreduktion till reningsverket på mellan 5 - 81 % beroende på hur många samt vilka 

åtgärder som vidtogs. Enligt miljöberäkningarna genererar vakuumindunstaren 3 gånger 

högre utsläpp av koldioxidekvivalenter och 7 gånger större behov av icke förnyelsebar 

energi jämfört med det befintliga reningsverket. 

Genom att installera sprutskölj med motströmsteknik i stycke, sammankoppla befintliga 

sköljkar i avdelningarna betning, AVFKA samt automaten och installera sparsköljstank i 

alla avdelningar uppnås en reduktion av förorenat vatten till reningsstegen på 81%, vilket 

ytterligare kan optimeras genom installation av jonbytare, återanvändning av varmt vatten 

från renrum. Dessutom ökar föroreningshalten med 61% då dessa åtgärder vidtas vilket 

gynnar reningseffektiviteten i reningsanläggningarna och därav rekommenderas detta 

alternativ. Även kemikalieanvändningen och förluster av metalljoner reduceras avsevärt 

i processen genom användningen av sparskölj. Att installera vakuumindunstare 

rekommenderas inte på grund av dess stora energianvändning, dock kan andra resultat 

uppstå då andra LCA-värden används samt genom andra antaganden och hänsyn till 

kemikalie- och metallåtervinning istället för deponi. 

Nyckelord: Vakuumindunstare, sparsköljsteknik, motströmssköljning, våtkemisk 

fällningsanläggning, elektropolering, betning 

  



Abstract 

This study has been carried out at Calamo AB, which works with electropolishing and 

pickling of stainless steel. After the surface treatment step, rinsing of the material is 

required to remove chemical residues, which results in large amounts of acid rinse water. 

Today, wet chemical precipitation plant is used to clean the rinse water. The existing 

treatment plant requires most additives, while the amount of sludge that goes to landfill 

is large. The company wants to investigate the environmental benefits of installing a 

vacuum evaporator to replace the existing sewage treatment plant as a purification method 

and to review the possibility of reducing its water consumption in connection with rinsing 

of goods in order to reduce the size of the evaporator, reduce the load on the purification 

steps and reduce the amount of waste. 

The aim of the study was to map the emergence of polluted rinse water, identify potential 

water-saving measures and how these measures affect the efficiency of the treatment 

plants. And show how the installation of a vacuum evaporator changes the company's 

environmental impact and investigate whether there are opportunities to reuse or recycle 

chemicals and metals from the process. 

Mapping and flow measurements of the rinse water requirement were performed using 

information from staff at Calamo and an ultrasonic meter. Water-saving measures, impact 

on treatment plant and opportunities for recycling of chemicals were investigated through 

literature study and modeling in Excel. The study of the environmental benefits by 

replacing existing treatment plants with vacuum evaporators was carried out using LCA 

values obtained from the database SimaPro 8.0.4. 

Several different proposals for water-saving measures were studied and these gave a total 

water reduction to the treatment plant of between 5 - 81% depending on how many and 

what measures were taken. According to the environmental calculations, the vacuum 

evaporator generates 3 times higher emissions of carbon dioxide equivalents and 7 times 

the need for non-renewable energy compared to the existing treatment plant. 

By installing spray rinse with countercurrent technology in one piece, interconnecting 

existing rinses in the cuttings departments, AVFKA as well as the dispenser and installing 

sparse rinse tank in all departments, a reduction of contaminated water to the purification 

steps of 81% is achieved, which can be further optimized by installation of ion 

exchangers, reuse of hot water from clean room. In addition, the pollutant content 

increases by 61% as these measures are taken, which favors the purification efficiency of 

the treatment plants and hence this option is recommended. The use of chemicals and 

losses of metal ions are also considerably reduced in the process through the use of 

savings rinses. Installing vacuum evaporators is not recommended due to its large energy 

use, however, other results may arise when other LCA values are used, as well as through 

other assumptions and considerations for chemical and metal recycling instead of landfill. 

Keywords: Vacuum evaporator, sparse rinsing technique, countercurrent rinsing, wet 

chemical precipitation system, electropolishing, pickling 

 

  



Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 22,5 hp och är det avslutande 

momentet på Högskoleingenjörsutbildningen inom energi- och miljöteknik på Karlstad 

Universitet. Examensarbetet har utförts på Calamo AB under perioden januari till juni 

2019. 

 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

 

Jag vill tacka all hjälpsam personal på Calamo AB för deras engagemang. Ett extra stort 

tack tillägnas Daniel Skoglund på Calamo, för stöttning under hela processen samt för 

hjälp med datainsamling, samt Karin Granström på Karlstad Universitet för handledning.  

 

Alice Eriksson juni 2019  
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1 Inledning 

Jordens yta är till 70 % täckt med vatten (Granström, 2016), men endast mindre än en 

procent av det globala utbudet av vatten är tillgängligt för säker konsumtion för 

människor (Adeyemi S. Adeleye, 2015). Enligt Unicef saknar ungefär 2,1 miljarder 

människor på jorden tillgång till rent vatten och omkring 800 barn under fem år dör varje 

dag på grund av smutsigt vatten (Unicef, 2019).  

För att rena vatten krävs energi och tillsatser som kemikalier vilket påverkar miljön 

genom bland annat utsläpp av koldioxid, som påverkar klimatförändringarna, samt 

svaveldioxid, som bidrar till försurning (Granström, 2016). Då befolkningen på jorden 

ökar ökar också behovet av rent vatten vilket innebär högre belastning på miljön. För att 

kunna producera mera rent vatten utan att öka utsläppen krävs effektivare 

reningsmetoder. För att jämföra påverkan på miljön av olika produkter och processer, 

bland annat olika reningstekniker, använd ofta livscykelanalyser (LCA) där hänsyn tas 

till en produkts totala potentiella miljöpåverkan under hela dess livscykel (Dahlin, 2014). 

Sverige har under lång tid haft god tillgång till vatten jämfört med många andra länder 

och därav har inte samma fokus legat på att reducera vattenanvändningen i till exempel 

industrier som i de länder där vattentillgången är kraftigt begränsad (Persson, et al., 2005). 

Inom industrin används stora mängder vatten och under år 2000 uppgick den svenska 

industrins totala vattenbehov till 2,2 miljarder m3 (Persson, et al., 2005). Detta innebär 

stora kostnader för företagen på grund av stora investeringar och höga driftskostnader 

men även påverkan på klimat och miljö för rening av vattnet ofta både före och efter 

processen (Persson, et al., 2005).  

I Sverige finns idag ungefär 700 företag inom ytbehandlingsindustrin där stora mängder 

vatten används för bland annat sköljning av behandlade gods (Naturvårdsverket, 2000). 

Fram till 1969 släpptes allt förorenat sköljvatten ut i naturen och omgivande vattendrag 

utan någon rening (Clarin, 1995) vilket var en bidragande faktor till att sjöar i Sverige 

under 1960-talet började växa igen och algblomningen satte fart. Detta bidrog till att 

övergödningen av vatten fick stor uppmärksamhet och i vissa sjöar upptäcktes även 

tungmetaller och andra kemikalier som lagrats i sedimenten, ofta till följd av tidigare 

industriverksamhet. 1967 trädde en helt ny lagstiftning i kraft, Miljöskyddslagen, och i 

början av 1970-talet satsade staten stora summor på att bygga ut den kommunala 

avloppsreningen. Även vissa industrier fick statligt bidrag för “miljövårdande åtgärder” 

som gick till att förbättra eller installera avloppsrening. Dessa omfattande insatser gav 

resultat på bara några få år och sjöar och vattendragen återhämtade sig (Naturvårdsverket, 

2016). Genom det ökade kravet på rening har belastningen på sjöar minskat men mängden 

miljöfarligt avfall till deponi har istället ökat (Naturvårdsverket, 2000). Genom att vidta 

åtgärder inom processen så att de kemikalier som används kan återföras till processbaden 

minskat belastningen på både recipient och avfallsmängderna minimerats vilket är att 

föredra i första hand (Clarin, 1995). 

Miljömålen inom ytbehandlingsindustrin är enligt Naturvårdsverket (2000) minimering 

av vattenanvändningen, föroreningsmängden i utgåendevatten samt avfallsmängden och 

dessa presenterades 1992 i samband med Priskommissionen. Utsläpp från industrier med 

egen avloppsrening regleras genom villkor i tillståndsbeslut enligt miljöbalken och tester 
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utförs på utgående vatten för att säkerställa att företagen klarar utsläppskraven 

(Naturvårdsverket, 2016). I tabell Ⅰ redovisas riktvärden för tillåtna koncentrationer i 

utgående vatten för olika metaller som ofta förekommer i sköljvatten från 

ytbehandlingsindustrin (Naturvårdsverket, 2000). Alla metaller är giftiga i stora mängder, 

även de essentiella, det vill säga de metaller som ingår i enzymer och är livsviktiga för 

olika livsfunktioner hos människor, växter och djur (Naturvårdsverket, 2000). Metaller 

som zink, nickel, koppar och krom som används inom ytbehandlingsindustrin har relativt 

låg akuttoxicitet men bryts däremot inte ner i naturen utan lagras vilket till slut kan leda 

till höga koncentrationer vilket påverkar växt- och djurliv (Clarin, 1995). Dessutom 

uppstår sexvärt krom vid ytbehandling vilket är lättlösligt i vatten och enligt tester på 

bland annat fiskar har visat på toxiska effekter genom bland annat försämrad tillväxt och 

minskad mängd röda blodkroppar (Hye-Dong Ko, 2019). Enligt forskaren Armando 

Cordova på Mittuniversitetet i Sundsvall liknar det sexvärda kromet sulfatjoner vilket 

medför att dessa ämnen lätt kommer in i cellerna genom dess jonkanaler. Kromet kan då 

börja reagera med kroppens DNA och proteiner vilket kan leda till mutationer och 

sjukdomar som cancer (Israelsson, 2018). 

Tabell Ⅰ. Riktvärden för koncentrationer av olika metaller i utgående renat vatten. 

Ämne Koncentration (mg/l) 

Koppar 0,5 

Krom (total) 0,5 

Krom (VI) 0,1 

Nickel 0,5 

Zink 0,5 

Bly 0,5 

Kommentar: Från Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:5. "Oorganisk ytbehandling" (Naturvårdsverket, 

2000) 
 

Genom att använda så kallad BAT (Best Available Technology), det vill säga de bäst 

lämpade teknikerna som finns på marknaden, kan stora ekonomiska och miljömässiga 

besparingar åstadkommas, bland annat genom att installera effektiva sköljmetoder som 

kan reducera vattenanvändningen för sköljning av gods inom ytbehandlingsindustrin 

(European Commission, 2006). En minskad vattenanvändning kan i vissa fall leda till 

högre koncentrationer av föroreningar som metalljoner i sköljvattnet vilket gynnar 

reningseffektiviteten (Persson, et al., 2005). För anläggningar där stora vattenbesparande 

åtgärder vidtas kan svårigheter uppstå med att uppnå angivna utsläppsriktvärden på grund 

av höga koncentrationer till reningsverk. I dessa fall kan istället gränsvärden i mängd per 

tidsenhet användas. Gränsvärden får aldrig överskridas medan riktvärden inte får 

varaktigt överskridas (Naturvårdsverket, 1989). 

Naturvårdsverket (2000) skriver i ”Allmänna råd inom oorganisk ytbehandling” att målet 

på sikt är att uppnå slutna och avloppsfria system. För att uppnå system som så gott som 

är slutna rekommenderas en reningsanläggning som bland annat består av en indunstare, 

jonbytare och ett aktivt kolfilter. Sköljningen rekommenderas att bestå av ett 

sparsköljsbad och motströmssköljning i minst två steg. Sköljvattnet renas med en 

indunstare och destillatet går vidare till ett partikelfilter, ett aktivt kolfilter och en 

jonbytare för ytterligare rening innan vattnet förs tillbaka i sista sköljsteget. Koncentratet 
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från jonbytaren förs till indunstaren och koncentratet från indunstaren skickas sedan bort 

för omhändertagande. Systemet visas i figur 1. Dessa tekniker finns tillgängliga men 

systemen är svåra att motivera ekonomiskt och Naturvårdsverket påpekar därför att detta 

inte är något allmänt råd idag, men att förhoppningen är att det skall bli i framtiden. För 

att det i framtiden skall bli ekonomiskt försvarbart krävs hårdare krav från myndigheter 

och kunder där en ren produktion ger marknadsmässiga fördelar (Clarin, 1995) samt 

förhöjda kostnader för att deponera avfall (Naturvårdsverket, 2000). 

 

Figur 1. Reningssystem för sköljvatten för att närma sig avloppsfria system.  

1.1 Calamo AB 

Denna studie har utförts på Calamo AB som grundades 1918. Idag utför Calamo 

ytbehandling av rostfritt stål, oftast typen 316L, genom elektropolering samt betning och 

Calamo är ledande inom Norden på elektropolering av rostfritt stål. Företaget har under 

sina 100 år i branschen ägds av flera olika företag och sedan 2008 ägs Calamo AB av det 

tyska företaget Dock Weiler. Calamo har idag totalt 48 anställda varav 11 tjänstemän1.  

De största produktionsområdena är rör och rördelar för högrena gaser och vätskor inom 

halvledarindustrin (elektronik och läkemedelsindustrin) och farmaciindustrin samt 

legoytbehandling av tankar och styckegods inom bland annat kärnkraft, pappersmassa, 

reningsverk, farmaci. Det primära syftet med ytbehandlingen på företaget är oftast ökad 

yt-renhet på mikronivå men några produkter behandlas även av estetiska skäl för att uppnå 

en glansig yta2. 

Fabriken består av fem produktionsavdelningar, rörmaskiner, stycke, automaten, betning 

samt AVFKA. I avdelningarna rörmaskiner, stycke och automaten sker ytbehandling 

genom elektropolering och betning utförs i avdelningarna betning och AVFKA.  

                                                           
1 Daniel Skoglund, Kvalitetssäkerhetschef på Calamo, mailkontakt 16/11 2018- 11/6 2019. 
2 Torbjörn Svanberg, Konsult på Calamo (tidigare ansvarig för vattenanvändningen på företaget), 
intervju 30/1 2019. 
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I avdelningen “rörmaskiner” ytbehandlas långa rör 

invändigt genom elektropolering i 2 maskiner, en för 

mindre och en för större rördimensioner. Rören placeras i 

maskinen och elektroden och elektrolyten förs genom 

röret, se figur 3. På Calamo består elektrolyten av höga 

koncentrationer svavelsyra och fosforsyra. Elektrolyten 

innehåller även lösta metalljoner för att öka 

ledningsförmågan vilket ger en grön färg. Elektrolyten 

håller en temperatur på 50 till 65 °C beroende på vilken 

produkt som behandlas. 

I avdelningen “stycke” ytbehandlas rör utvändigt samt 

stora gods som tankar och styckegods till bland annat 

reningsverk, som ses i figur 3. Behandlingen utgörs genom 

att godset förs ned i ett stort kar som innehåller 46 m3 

elektrolyt3. Då denna elektrolyt blandas på nytt 

återanvänds en del av elektrolyten från avdelningen 

“rörmaskiner” och komplexbildare tillsätts. 

“Automaten” bygger på samma princip som stycke, att 

gods elektropoleras genom att föras ned i ett processbad 

med elektrolyt. I automaten behandlas dock mindre 

produkter och därför krävs en mindre processbadsvolym 

som är 3 m3 i automaten. Som det låter på namnet sker 

denna process automatiskt där godset placeras på en 

hänganordning som automatisk doppas i olika steg, se 

figur 4.  

I avdelningen “betning” ytbehandlas istället godset genom 

betning. Även här sker behandlingen genom neddoppning 

i ett processbad som på Calamo består av betsyrorna 

salpetersyra och fluorvätesyra och temperaturen i badet 

håller ca 50 °C.  

AVFKA är en förkortning för ”avfettning i 

kaliumpermanganat” och är en förbehandlingsprocess som 

efterföljs med vanlig syrabetning. Tekniken installerades 

på Calamo 2009 för betning av rör innan de går till rörmaskinerna. Godset förbehandlas 

först genom att behandlas i ett processbad som består av natriumhydroxid samt 

kaliumpermanganat som håller ca 95 °C. Genom AVFKA-betningen luckras oxidskiktet 

på godsen upp och bildar fler sprickor som betsyrorna kan tränga igenom. Processen 

funkar allra bäst på täta oxidskikt som bildats i samband med tidigare värmebehandlingar. 

På grund av det uppluckrade oxidskiktet underlättas efterföljande betning och kortare 

betningstid krävs. Även resultatet efter efterföljande elektropolering gynnas av 

förbehandlingen genom AVFKA2. 

 

                                                           
3 Personal i produktion på Calamo, intervju 6 och 7/2 2019. 

Figur 2. Elektrod och elektrolyt 

som förs genom rören vid 

behandling i rörmaskinerna. 

Figur 3. Gods till reningsverk 

som behandlats i avdelningen 

stycke. 

Figur 4. Bild över de olika 

stegen i ”automaten” samt 

hänganordningen av gods. 
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Produkten som visas i figur 3 är fortsatt belagd med en del av den gröna processvätska 

när den tas ur badet. För att inte skada vidare processteg och heller inte ge skador på 

produkten som exempelvis torkfläckar måste den kvarvarande processvätskan sköljas av. 

Detta medför att stora mängder förorenat sköljvatten uppstår i processen som kräver 

rening innan det kan släppas ut till recipient. Figur 5 visar hur volymen förorenat 

sköljvatten som leds till reningsverket sett ut över tid2. 

De mörka staplarna motsvarar volymen sköljvatten från Calamo per år. Fram till 2010 

renades sköljvatten från två olika företag som ligger på industriområdet men idag är det 

endast Calamos sköljvatten som leds till reningsverket. Figuren visar även att 

reningsverket har en kapacitet på upp emot 11 000 m3/år då det var det totala flödet från 

båda företagen år 2000. Omkring 2002 skedde en drastisk minskning av den totala 

mängden sköljvatten från Calamo vilket beror på att de under denna period installerade 

ett sköljsystem för rörmaskinerna med motströmssköljningsteknik. Denna installation 

gav en reduktion av det totala flödet med ca 30 %. Under de senaste åren, 2009 - 2018, 

har sköljvattenmängderna legat mellan 2000 - 3000 m3/år. Sedan 2013 kan dock en trend 

av ökande sköljvattenbehov avläsas vilket troligtvis beror på att produktionen ökat något 

de senaste åren2. 

Det befintliga reningsverket byggdes 1972 i samband med de statliga subventionerna för 

att bygga reningsverk under 1970 - talet samt den nya miljöskyddslagen från 1968 och är 

av typen våtkemisk fällningsanläggning. Sedan byggnationen har dock vissa 

kompletteringar gjorts för att förbättra reningen genom att bland annat installera 

kromreduktion, filterpress, buffertank, sandfilter samt mätinstrument som pH-mätare och 

slamnivåmätare2. 

I alla avdelningarna utom ”betning” bildas sexvärt krom (Cr 6+) vilket reduceras till trevärt 

krom i reningsverket genom tillsatts av järnsulfat och fälls sedan ut om metallhydroxid2. 

Figur 5. Flöde av förorenat sköljvatten från processerna till reningsverket mellan 1998 till 2018. De 

mörka staplarna är sköljvattenflödet på Calamo. 
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I reningsverket tillsätts idag även kalk för neutralisation och utfällning av föroreningar 

samt flockningsmedel av typen Magnafloc, en typ av polyelektrolyt, för att förbättra 

sedimenteringen. Efter att passerat ett sandfilter leds det renade vattnet ut till recipienten 

Borssjön och slammet pressas i en filterpress innan det deponeras på deponi i Storfors. 

Rejektvattnet från filterpressen återförs sedan till flockningssteget. Figur 6 visar en 

överskådlig bild av reningsverket. Reningsverket kräver även elektricitet för att driva 

bland annat sand- och filterpress samt pumpar2.  

 

Figur 6. Översiktlig bild över det befintliga reningsverket. 

Reningsverket har en kapacitet på 3 - 4 m3/h av renat vatten till recipient och 

reningsverket fungerar optimalt då ingående vatten hållet ett pH på ca 1,7. Då pH värdet 

ökar också risken för så kallad “pannsten” som är en vit hård beläggning som uppstår i 

reningsverket som kan sätta igen exempelvis filter och annan utrustning i reningsverket4. 

Under de senaste åren har pH värdet legat omkring 2 - 3. Att pH värdet ökat kan bland 

annat beror på att utdragsförluster av processvätska från avdelningen stycke reducerats2. 

För ytterligare sköljning av vissa produkter med mycket höga krav på yt-renhet används 

på Calamo även så kallade renrum där produkterna sköljs med varmt avjoniserat vatten 

för att vara riktigt säker på att inga eller åtminstone väldigt få joner/metallsalter finns kvar 

på godsets yta när det torkar efter sköljning. Exempel på produkter men dessa oerhört 

höga krav på renhet är exempelvis rör till halvledarindustrin. Med hjälp av konduktivitet 

mäts renheten hos vattnet, det vill säga hur bra vattnet leder ström, vilket indikerar på hur 

mycket joner och salter det finns i vattnet. Kommunalt vatten innehåller alltid bland annat 

små halter av salter, humus, och organiska föreningar och brukar ofta ha en konduktivitet 

på 500 µS/cm. Kommunala vattnet i Molkom har dock betydligt lägre konduktivitet på 

omkring 60 - 80 µS/cm. Det avjoniserade vatten som används på Calamo i vissa doppkar 

har en konduktivitet på 2 - 10 µS/cm och det högrena varma vattnet i renrummen har ett 

konduktivitetsvärde på 0,055 µS/cm vilket är så rent som vatten kan bli då vatten alltid 

leder lite ström på grund av dess autoprotolys2. 

1.2 Syfte  

I Calamos verksamhetspolicy skriver Joacim Ericsson, VD för företaget, att Calamo ska 

följa gällande lagstiftning och andra krav samt ständigt arbeta med förbättringar inom 

bland annat området miljö, samt att “Miljöarbetet på Calamo skall verka för att minimera 

påverkan på den yttre miljön. Avfall och föroreningar från verksamheten skall minimeras 

genom förebyggande arbete och målstyrning” (Ericsson, 2016). 

I det befintliga reningsverket krävs idag flertalet tillsatser samtidigt som mängden slam 

som går till deponi är relativt stor till följd av fosforinnehållet i sköljvattnet samt tillsatsen 

av kalk. Förhoppningen är att kunna ersätta reningsverket med en reningsmetod där extra 

                                                           
4 Andreas Lundberg, ansvarig för reningsverket på Calamo, intervju 7/2 2019. 
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tillsatser inte behövs samt att den mängd som behöver deponeras kan reduceras. Företaget 

har även förhoppningar om att kunna återvinna metallerna och kemikalierna i avfallet 

istället för att skicka detta till deponi. 

Som ett led i Calamos miljöarbete vill de utreda miljönyttan med att installera en 

vakuumindunstare för att ersätta det befintliga reningsverket som reningsmetod av det 

sura och förorenade sköljvattnet. De vill även se över möjligheten att minska sin 

vattenförbrukning i samband med sköljning av gods för att kunna reducera storleken på 

indunstaren.  

1.3 Målformulering 

Målen med studien är att: 

● Kartlägga sköljstegen och vattenförbrukningen i processen för sköljning av gods 

efter elektropolering och betning på företaget. 

● Identifiera potentiella vattenbesparande åtgärder i processen vid sköljning för att 

minska vattenanvändningen och därmed minska vattentillförseln till 

reningsanläggningen av det sura sköljvattnet. 

● Utreda hur effektiviteten hos det befintliga reningsverket och en 

vakuumindunstare påverkas av minskad vattenanvändning i processen. 

● Visa på miljönyttan av att installera en vakuumindunstare gentemot det befintliga 

reningsverket med hänsyn till bland annat energianvändning och tillsats av 

kemikalier. 

● Utreda möjligheter till att återanvända eller återvinna kemikalier och metaller från 

processen. 

1.4 Avgränsningar  

Examensarbetet tar ej hänsyn till ekonomi i form av exempelvis minskade kostnader för 

att pumpa runt mindre mängder vatten, mindre tillsatser till reningsverk eller ökade 

kostnader för installation av eventuell indunstare samt tankar och lokal för utvecklade 

sköljsystem. 

I studien studeras inte heller miljöpåverkan av utsläpp av renat vatten till recipient, 

utsläpp till luften från processbad genom ventilation och de miljöpåverkningar som sker 

genom deponi. Inte heller förändring i miljöpåverkan genom minskad kemikalie- och 

vattenanvändning i processen. 
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2 Teori 

Nedan presenteras bakomliggande teori kring ytbehandlingsprocesserna på Calamo, 

betning och elektropolering samt varför behandlade gods kräver sköljning samt hur detta 

vattenbehov bestäms. Sedan presenteras även åtgärder för att minska 

vattenanvändningen, reningstekniker inom ytbehandlingsindustrin samt möjligheter till 

ökad kemikalieåtervinning. 

2.1 Ytbehandling 

Det finns många olika typer av ytbehandlingsprocesser där avsikten är att förändra yt-

egenskaperna hos grundmaterialet, som ofta är metall. Målet är oftast att skapa ett 

korrosionsskydd men i vissa fall utförs även ytbehandlingen bland annat för att uppnå en 

estetiskt tilltalande yta. Några typer av ytbehandlingsprocesser är fosfatering, betning, 

elektropolering samt elektrolytisk-, kemisk- och termisk metallbeläggning 

(Naturvårdsverket, 2000). Vanligast är att de behandlade produkterna beläggs med en 

metallisk yta för att uppnå de önskade effekterna men de två processer som utförs på 

Calamo idag, betning och elektropolering, skiljer sig från övriga då inget extra lager läggs 

på produkten utan istället avverkas en del av metallensyta1. Nedan beskrivs betning och 

elektropolering mer i detalj för att få en förståelse för processerna på Calamo. 

2.1.1 Betning 

Vid all galvanisk, kemisk och termisk ytbehandling krävs det att godset är rent och befriat 

från oxider och andra föroreningar som oljor och fetter, sand och rester från svetsning 

med mera (Sveriges Galvanotekniska Förening, 1994) eftersom dessa föroreningar ej 

leder ström och kan därmed bidra till etsningar på godset vid vidare behandling2. Betning 

används både som förbehandlingsprocess innan vidare ytbehandling men vissa gods 

genomgår dock endast betning beroende på ställda krav på produkten.  

Vanligaste processen för betning är genom neddoppning av gods i ett bad med en eller 

flera syror. Vanliga betkemikalier är svavelsyra, saltsyra, salpetersyra, fluorvätesyra, 

fosforsyra, kromsyra, organiska syror, natriumhydroxid och väteperoxid. 

(Naturvårdsverket, 1989) (Naturvårdsverket, 2000). Vanligaste blandning av syror vid 

betning av rostfritt stål och syrafast stål är fluorvätesyra och salpetersyra. Risker vid 

användning av dessa är dock utsläpp av nitrater och fluorinnehållande gas samt 

kväveoxider vilket skadar miljön (Shi, et al., 2017) (Nordiska Ministerrådet, 1993). 

Oxiderna är ofta hårda och stabila och påverkas därför inte av betningen, istället tränger 

syrorna igenom naturliga sprickor i oxidskiktet och avverkar ytan på godset alternativt 

det nedersta lagret av oxiden. Kontakten mellan godset och oxiden minskar och tillslut 

släpper oxidskiktet. Betprocessen pågår ofta under 5 till 30 minuter i ca 50 °C. Det är 

viktigt att processen inte pågår för länge och inte heller vid för hög temperatur då det kan 

förstöra ytan på godset2, ökad temperatur ger ökad poleringshastighet. Saltsyra i reaktion 

med metalloxider är exoterm och en höjning med 10 grader ger upp emot en halvering av 

bettiden (Sveriges Galvanotekniska Förening, 1994). 

Betbad med svavelsyra, saltsyra och blandsyra, som är en blandning av salpetersyra och 

fluorvätesyra, kan regenereras, det vill säga genomgå ett reningssteg för att rena bort 

oönskade partiklar för att sedan återföra syrorna till badet. Det finns flera olika 

regenereringsmetoder för blandsyra där återanvändningsgraden varierar mellan de olika 
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typerna. Dock finns det endast ett fåtal i drift (Naturvårdsverket, 2000). Vanligaste 

metoden för regenereringen är genom syra retardation som är en typ av jonbytarteknik 

(Persson, et al., 2005) men även elektrodialys är en vanlig metod (Tolf, et al., 1999). 

Fördelarna med regenerering är många. Bland annat minskar kemikalieförbrukningen 

vilket är bra ur miljösynpunkt och dessutom kan sammansättningen på badet hållas hög 

och väldigt jämn vilket ger ett bättre och jämnare resultat av betningen. Under 

betprocessen bildas ett betslam som består av metallsalter som fälls ut och sjunker till 

botten på processbadet. För att förlänga processbadets livslängd bör detta slam 

regelbundet avlägsnas (Naturvårdsverket, 2000). 

Passivering och dekapering är två typer av mildare betning. Passivering sker som 

betningen genom neddoppning i sur lösning där den vanligaste syran är salpetersyra 

(Naturvårdsverket, 2000). Ett tunt oxidskikt bildas då under kontrollerade former på 

godsets yta, nano nivå2, som skyddar produkten mot bland annat rost (Naturvårdsverket, 

1989). Detta tunna skyddande oxidlager kan även bildas naturligt vid kontakt med syre 

men det kan då ta några dagar innan fullt skydd uppstår och därför utförs passivering 

(Kosmac, 2010). Dekapering sker ofta mellan de två första sköljstegen för att lösa upp de 

metallrester som torkat in på godsets yta och ej kunde sköljas bort i första sköljsteget 

(Sveriges Galvanotekniska Förening, 1994). Dekapering kan ske på flera sätt. Tre olika 

alternativ som används på Calamo är dekapering genom att lägga godset i ett svagt betbad, 

med ca 5 - 7 % svavelsyra, under 5–15 minuter, att godset sprutas med dekapering samt 

att svampkuber med dekapering körs igenom små rör där det kan vara svårt att komma 

åt2,3. 

2.1.2 Elektropolering 

Elektropolering är en gammal teknik och första rapporten om tekniken kom 1907 av E. 

Beutel som polerade guldprodukter. Det grundläggande arbetet utfördes dock av 

fransmannen Dr. Pierre A. Jacquet och sökte patent på tekniken 1930. Dr. Pierre A. 

Jacquet använde sig av perklorsyra på grund av dess mycket goda poleringseffekt på 

många metaller, men denna syra är dock dyr och högexplosiv och används därför inte 

industriellt idag (Sveriges Galvanotekniska Förening, 1994). Elektropolering har många 

namn bland annat kallas det även elpolering och elektrolytisk polering. 

Tekniken går ut på att på elektrolytisk väg avverka topparna på metallytan i 

storleksordning ca 20 - 30 µm för att åstadkomma jämnare och därmed renare ytor2. 

Dessutom får metallen även egenskaper som stort motstånd mot korrosion och nötning, 

låg yt-friktion, hög yt-reflektion och glans samt bra förmåga för andra metaller att få fäste 

vid elektrolytisk metallbeläggning (Sveriges Galvanotekniska Förening, 1994). Godset 

som ska elektropoleras kopplas som anod och placeras i processbadet med elektrolyt som 

är en lösning med hög koncentration av syror av olika sammansättningar, till exempel 

svavelsyra och fosforsyra, och därefter tillförs ström (Naturvårdsverket, 2000). Något av 

det viktigaste vid elektropolering är bildandet av ett trögflytande skikt närmast godset 

som består av upplösningsprodukter2. Detta skikt har högre täthet, viskositet samt 

resistans än elektrolyten i sin helhet vilket skapar ett motstånd närmast godset. Skiktet 

anpassar sig så att det är tjockare i fördjupningar än vid topparna, se figur 7. Därav blir 

motståndet för strömmen i fördjupningarna högre och strömtätheten lägre medan 

strömtätheten blir högre på topparna vilket gör att de löses upp och det ger en yt-
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utjämning (Sveriges Galvanotekniska 

Förening, 1994). För att hålla detta skikt på rätt 

nivå är det viktigt att poleringen sker under 

noga kontrollerade former vad gäller tid, 

temperatur, strömtäthet samt lösningens 

sammansättning (Naturvårdsverket, 2000) 

(Naturvårdsverket, 1989). 

Fler olika metaller kan behandlas med 

elektropolering såsom mässing och koppar, 

men vanligast är elektropolering av rostfritt- och syrafast stål på grund av den låga 

kolhalten samt att legeringsämnen förekommer som verkliga lösningar vilket ger ett 

väldigt bra poleringsresultat (Naturvårdsverket, 2000) (Sveriges Galvanotekniska 

Förening, 1994). Vid elektropolering av rostfritt stål frigörs metaller som järn (Fe), krom 

(Cr), nickel (Ni) och molybden (Mo). Dessa fria metaller bildar, precis som i betningen, 

metallsalter som fälls ut och bildar slam på botten som regelbundet bör avlägsnas. På 

Calamo töms elektropoleringskaren ungefär en gång per år för tömning av slam2. För ett 

bra poleringsresultat krävs bra ledningsförmågan hos elektrolyten vilket styrs av mängden 

upplösta metaller. Halten upplösta metaller kan ökas i elektrolyten genom att återanvända 

en del av den gamla elektrolyten vid blandning av ny. Som nämndes för betprocessen är 

tid och temperatur viktiga faktorer som spelar in på ytbehandlingens resultat. För kort tid 

och låg temperatur ger att ojämnheter finns kvar på godset medan en för lång tid och för 

hög temperatur ger för stora avverkningar på godset2. 

Komplexbildare kan tillföras i elektrolyten för att öka produktionskvaliteten genom att 

hålla metaller i lösning istället för att de fälls ut som metallsalter och bildar ett slam på 

botten av processbadet. Komplexbildare förhindrar även uppkomsten av sexvärt krom i 

processen och bidrar till blankare resultat även vid lägre strömstyrka2. Exempel på 

komplexbildare är cyanider, ammoniak och citronsyra. Dock medför dessa risk för 

förhöjda metallhalter i utgående avloppsvatten efter rening då dessa försvårar 

metallutfällning (Naturvårdsverket, 2000).  

2.2 Sköljbehov 

Efter ytbehandling i processbaden krävs sköljning av godset för att avlägsna 

processvätskan och sänka halten oönskade ämnen på godset. Detta för att inte försämra 

produktionskvaliteten genom bland annat torkfläckar samt för att inte förstöra 

efterföljande processbad (Naturvårdsverket, 2000) (Nordiska Ministerrådet, 1993). 

Torkfläckar uppkommer då rester av salter och föroreningar finns kvar på godset när det 

torkar, även damm från omgivning som fastnat på godset kan ge torkfläckar på ytan2.  

Enligt Persson, et al. (2005) finns det två krav vid sköljning av gods efter ytbehandling. 

Dels att utdraget av processvätska, det vill säga de kemikalier och syror som finns kvar 

på godset då produkten tas ur processbadet, måste sköljas av med minsta möjliga mängd 

sköljvatten samt att sköljningen skall vara så effektiv att kvalitetskraven på godset som 

behandlats uppfylls. Vattenbehovet för sköljprocessen styrs utifrån högsta tillåtna 

föroreningshalt på godset efter sköljning för att uppfylla kriteriet att detaljerna inte blir 

fläckiga efter självtorkning. Den högste koncentration av föroreningar som tillåts på 

godset efter sista sköljsteget är även högsta tillåtna föroreningshalt i sista sköljsteget. 

Vattenbehovet varierar dock beroende på bland annat hårdheten på sköljvattnet samt 

Figur 7: Bild över hur det trögflytande 

skiktet anpassar sig till godsets yta där 

tjockleken på skiktet är större i 

fördjupningarna. 
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koncentrationen lösta ämnen (Naturvårdsverket, 2000). För att säkerställa att rätt 

sköljbehov uppnås och inga torkfläckar uppstår krävs visuella kontroller och tester2. 

För att uppnå rätt sköljbehov beräknas ett sköljkriterium (R) med ekvation (1) där C0 är 

kemikaliekoncentrationen i processbadet och Cn är koncentrationen i sista sköljsteget 

(Persson, et al., 2005) (Clarin, 1995). Inom ytbehandlingsindustrin krävs oftast ett 

sköljkriterium på mellan 1 000 och 10 000, men detta kan variera kraftigt beroende på 

process samt ställda krav på produkten. 

𝑅 =
𝐶𝑜

𝐶𝑛
            (1) 

Som tidigare nämnts finns det många olika typer av ytbehandlingar, exempelvis betning, 

elektropolering och fosfatering, men sköljteknikerna efter de olika processbaden är 

väldigt lika2. Detta eftersom målet är detsamma inom alla processerna, att avlägsna rester 

från processbadet, och dessutom används liknande metaller och syror i de olika 

ytbehandlingsprocesserna.  

Det finns många olika åtgärder för att reducera den vattenmängd som krävs för att uppnå 

tillräcklig renhet på godset. Åtgärderna kan delas in i två områden, dels åtgärder för att 

minska utdraget av processvätska från ytbehandlingssteget, det vill säga reducera den 

mängden kemikalier och syror som finns kvar på godset efter processbadet innan 

sköljstegen påbörjas samt optimering av vattenbesparande sköljtekniker. Vid studier av 

minskad vattenanvändning är krav på utrymme samt påverkan på produktionskvalitet 

viktigt att ha i åtanke (Clarin, 1995), (Naturvårdsverket, 2000), (Nordiska Ministerrådet, 

1993). 

2.2.1 Reducera utdragsförluster 

Utdragsförlusterna minimeras bland annat genom optimal sammansättning av 

processbadet samt dropptider och rätt upphängning som underlättar att lösningen droppar 

av.  

Faktorer i badsammansättningen som påverkar utdraget av kemikalier är bland annat 

viskositet, koncentration och ytspänning där en hög viskositet bidrar till ett stort utdrag 

då det tar lång tid för processvätskan att rinna av. Lägre koncentration av kemikalier och 

syror i badet ger också lägre utdrag av dessa, dock krävs oftare kontroller av 

processbadskoncentrationen för att säkerställa att denna inte blir för låg vilket kan ge risk 

för sämre produktionskvalitet. Även ytspänningen påverkar avrinningen från godset där 

en ökad badtemperatur kan ge lägre ytspänning vilket minskar utdraget 

(Naturvårdsverket, 2000). 

Ökad dropptid, det vill säga tiden som godset hänger över processbadet och badvätskan 

får tid att rinna av, minskar också utdraget. Tabell Ⅱ visar hur utdragsförlusterna näst 

intill halveras genom att låta godset hänga och droppa av i 15 sekunder (Naturvårdsverket, 

2000).  Detta är dock för enkelt hänggods, det vill säga plana ytor utan gropar med mera, 

för övriga produkter kan resultatet avvika från vad som presenteras i tabellen, men 

principen är densamma (Clarin, 1995). 
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Tabell Ⅱ. Reduktion av utdrag från processbad genom ökad dropptid. 

Dropptid (sekunder) Utdrag (ml/m2) 

0 105 

3 70 

6 61 

9 59 

12 54 

15 53 

Kommentar: Från Lärobok i Elektrolytisk och kemisk ytbehandling (Clarin, 1995) 

För att uppnå en god avrinning krävs också rätt upphängning, det vill säga att godset 

hänger i rätt position så att inga skålformade fördjupningar uppstår där processvätska 

ansamlas och ej kan rinna av. Även renblåsningsmunstycken kan användas för att minska 

utdraget. En luftström blåses då på godset för att blåsa bort processvätskan när godset 

hänger över processbadet. Dock medför detta stora risker för arbetsmiljön då det lätt kan 

spruta delar av processvätska och det finns även risker att processvätskan torkar av 

luftblåsningen och produktionskvalitén kan därmed påverkas negativt (Naturvårdsverket, 

2000) (Naturvårdsverket, 1989). I vissa falla används även vibrationer eller skakningar 

för att påskynda avrinningen. 

Åtgärder som rätt upphängning och tid för processvätskan att rinna av godset är oftast 

enkla åtgärder för att minska vattenanvändningen. Dock ökar produktionstiden för varje 

produkt och produktionskvalitén kan påverkas genom att det bildas torkfläckar om 

dropptiden blir för lång och processvätskan hinner torkar in på godset, denna risk ökar 

för varma processbad. Oftast är det dock produktionstiden som begränsar dropptiden. För 

att kunna erhålla samma dropptid men inte påverka produktionstakten kan en dropplåt 

användas. Denna plåt placeras då mellan processbadet och det första sköljsteget med 

lutning tillbaka mot processbadet. Godset kan då hållas i rörelse mot nästa steg i processen 

samtidigt som processvätskan droppar av och rinner tillbaka till behandlingsbadet.  

På Calamo har dropptider tidigare studerats och tester har utförts för med visuella 

kontroller för att kontrollera hur produkten påverkas av avrinningstiden. Efter försök har 

3 minuters hängning i avdelningen stycke, 5 minuters avrinning i rörmaskiner och en halv 

minuts hängning i betningsprocessen bestämts2. 

2.2.2 Sköljtekniker 

Det finns två övergripande sköljtekniker, doppsköljning och sprut- eller spolsköljning. 

Doppsköljning bygger på principen att det behandlade godset doppas ner i ett kar med 

sköljvatten medan sprut- och spolsköljning innebär, precis som det låter, att godset spolas 

med sköljvatten. Det finns många olika varianter och kombinationer av dessa sköljsystem 

och de lämpar sig olika bra beroende på utformningen av produkten som skall sköljas 

samt hur stort utrymme man har att tillgå för sköljprocessen. Det finns ingen sköljmetod 

som är optimal för alla situationer och valet av sköljmetod beror framförallt på hur godset 

ser ut (Naturvårdsverket, 1989). Genom att välja rätt kombinationer av sköljsteg till 

specifik produktion kan mycket stora vattenbesparingar uppnås (Clarin, 1995). 
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Naturvårdsverket skriver i ”Allmänna råd inom oorganisk ytbehandling” att  

”sköljning bör utföras med sparsköljning samt motströmssköljning i minst två steg 

alternativt motströmssköljning i minst tre steg” (Naturvårdsverket, 2000). Dessa två 

sköljtekniker har studerats närmare i denna studie. 

2.2.2.1 Motströmssköljning 

Motströmsköljning är en mycket effektiv sköljmetod för att minska vattenanvändningen 

och bör enligt Naturvårdsverkets allmänna råd alltid användas om möjlighet finns 

(Naturvårdsverket, 2000). 

Metoden bygger på att flera sköljsteg, antalet varierar oftast mellan 2 till 5, 

sammankopplas där rent vatten tillförs i sista sköljsteget och sköljvattnet mellan dessa 

rinner i motsatt riktning gentemot produktens väg, se figur 8. Detta innebär att sköljstegen 

närmre processbadet innehåller högre halter föroreningar medan sköljsteg längre från 

processbadet innehåller långa koncentrationer föroreningar. Gods som lämnar 

processbadet och därmed har höga halter föroreningar på ytan sköljs först i ett bad med 

förorenat sköljvatten och lämnar sköljstegen i det sista badet med lägst koncentrationen 

föroreningar (Persson, et al., 2005). Det är väldigt viktigt att vattnet aldrig får rinna i 

motsatt riktning då detta skulle innebära att efterföljande sköljsteg kontamineras och 

därför installeras ofta pumpar mellan sköljstegen för att förhindra detta. En annan lösning 

är att det är stor nivåskillnad mellan karen så att vattnet inte trycks åt fel håll även om att 

stort gods förs ner i ett litet kar men tekniken med pumpning mellan karen är en säkrare 

metod (Naturvårdsverket, 2000) (Clarin, 1995). 

Hur sköljvattenbehovet förändras för olika antal sköljsteg samt varierande sköljkriterium 

kan beräknas med ekvation (2) där W är sköljvattenbehovet, D är utdraget av kemikalier 

från processbadet, R är sköljkriteriet och N är antalet sköljsteg. 

𝑊 = 𝐷 ∗ 𝑅𝑁              (2) 

Tabell Ⅲ visar hur sköljvattenbehovet förändras för 5 olika sköljkriterium, 100 – 20 000, 

genom att använda olika sköljtekniker. Tabellen visar att en avsevärd vattenbesparing 

sker genom att installera sköljning i flera steg där vattenbehovet reduceras med antalet 

sköljkar. Tabellen visar bland annat att för ett sköljkriterium på 5 000 krävs 5 000 liter 

sköljvatten per liter utdragen processvätska vilket kan reduceras till 17 liter sköljvatten 

om sköljningen istället utförs med tre motströmskopplade sköljkar vilket är en reduktion 

med 99,7 %. Sköljsystem med många kar blir dock väldigt utrymmeskrävande. Om 

Figur 8. Bild över sköljsteg som motströms kopplas. 
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utrymme inte finns i lokalen för att placera flera sköljkar kan doppsköljs-tekniken ersättas 

med sprutskölj. Istället för att godset doppas i flera stora utrymmeskrävande kar efter 

varandra använd istället en sköljstation som kan liknas med en biltvätt. Godset placeras i 

sköljstationen och spolas i omgångar med olika rent eller förorenat vatten från olika 

tankar, se figur 9.  

Tabell Ⅲ. Förändring av sköljvattenbehov för olika sköljkriterium och sköljtekniker. 

 

Sköljteknik 

Sköljvattenbehov (l vatten per l utdragen processvätska) 

Kriterium  

100 

Kriterium  

1 000 

Kriterium  

5 000 

Kriterium  

10 000 

Kriterium  

20 000 

Sköljning med rinnande 

vatten 

100* 1 000* 5 000 10 000 20 000 

Sköljning i 1 steg - - 141 200 283 

Sköljning i 2 steg 

motströms 

10* 32* 71 100 141 

Sköljning i 3 steg 

motströms 

4,7* 10* 17 22 27 

Kommentar: *Från Lärobok i Elektrolytisk och kemisk ytbehandling (Clarin 1995, s. 207), övriga från 

Miljöskyddsteknik del 2 (Persson, et al. 2005, s. 202) 

Fördelen är då att sköljtankarna kan placeras i annan lokal. Ytterligare en fördel är att det 

ofta krävs mindre tankar och därmed mindre sköljvatten då karet inte behöver 

dimensioneras utifrån godset storlek. Detta bidrar till att högre koncentration av utdragna 

kemikalier uppnås i den minskade vattenmängden vilket gör det även enklare till 

återvinning (Clarin, 1995) (Naturvårdsverket, 2000). 

 

Sprutskölj fungerar dock bäst för gods med plana ytor och trådar. Vissa gods som till 

exempel rör och gods med fickor och håligheter behöver dock doppsköljning för effektiv 

sköljning och avlägsnande av kemikalier (Naturvårdsverket, 2000). För dessa gods kan 

Figur 9. Bild över motströmskopplat sköljsystem med sprutsköljsteknik.  
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en kombination av dopp- och sprutskölj istället användas (Clarin, 1995). Att använda 

kombination av dopp- och sprutskölj ger minskad vattenanvändning jämfört med bara 

doppsköljning då sköljning genom spolning kräver mindre vatten än doppsköljning enligt 

Naturvårdsverket (2000). 

Även här är det viktig att sammanblandning i gemensamma rörledningar blir så liten som 

möjligt och att vattnet leds tillbaka till rätt tank för att inte kontaminera efterföljande 

sköljsteg, vattenflödet styrs därför vanligtvis med mikrobrytare eller pedal 

(Naturvårdsverket, 1989). 

Ytterligare vattenbesparing kan åstadkommas genom att spruta med vatten och tryckluft 

samtidigt. Men som nämnts tidigare kan detta bidra till ökad risk för torkfläckar. 

2.2.2.2 Sparsköljning 

En annan vattenbesparande åtgärd som rekommenderas i Naturvårdsverkets allmänna råd 

om oorganisk ytbehandling är sparsköljning. 

Sparsköljning innebär att ett första “stillastående sköljsteg” placeras direkt efter 

processbadet, det vill säga ett sköljsteg som inte är sammankopplat med efterföljande 

sköljsteg. Sparskölj fungerar inte som enda sköljmetod utan det krävs alltid efterföljande 

sköljsteg (Naturvårdsverket, 2000). Genom att först doppa godset i sparsköljen fångas 

stora delar av utdraget från processbadet upp. Upp till 80 % av processvätskan som förs 

med godset från processbadet avlägsnas i detta bad (Naturvårdsverket, 2000) och upp 

emot 50 % av metallerna (Persson, et al., 2005). Koncentrationen processvätska ökar 

successivt i sparsköljen och tillslut uppnås så höga koncentrationer av metaller och 

kemikalier att de kan återföras till processbadet vid påfyllning (Naturvårdsverket, 1989). 

Påfyllning av processbad behöver göras på grund av de utdrag av kemikalier som följer 

med behandlat gods från processbadet samt avdunstningen som sker då varma processbad 

används. Ibland töms även hela processbadet för att rensa slammet som lagrats på botten 

och ett helt nytt processbad behöver skapas. Vattenlösningen med höga koncentrationer 

processvätska i sparsköljen kan då användas. För att använda större del av sparsköljen 

och därmed återföra större del av kemikalierna krävs ofta en uppkoncentrering av 

sparsköljen innan det återförs till processbadet för att inte förändra sammansättningen på 

processbadet genom bland annat utspädning (Persson, et al., 2005). Detta kan ske med 

bland annat indunstning, jonbytare, omvänd osmos eller elektrolytisk avskiljning, dessa 

tekniker presenteras i kapitel 2.3.2 och 2.3.3. Två sparsköljskar kan även placeras efter 

varandra och kopplas motströms för att höja koncentrationerna i sparsköljen närmast 

processbadet (Naturvårdsverket, 2000). Tekniken lämpar sig främst för varma bad där 

avdunstningen av bland annat vatten är hög och det därmed krävs inte lika stor 

uppkoncentrering då vattnet ändå avdunstar i processbadet (Naturvårdsverket, 2000). 

Viss risk finns dock att koncentrationen av joner som ej gynnar processen blir för hög då 

sparsköljen återförs vilket kan försämra ytbehandlingens resultat.   

Sparsköljen bidrar därmed till både metall- och kemikalieåtervinning samt minskad 

vattenanvändning (Persson, et al., 2005). Eftersom utdraget av kemikalier till sköljstegen 

reduceras med 80 % ger det också ett minskat sköljvattenbehov. 

Det har även kommit en utveckling av den vanliga sparsköljen och tekniken kallas 

Dragin- dragutsköljen eller även kallad Eco-rinse. Tekniken bygger på två stillastående 

sköljbad, ett placeras före processbadet och ett efter. Dessa två sköljkar är 
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sammankopplade och istället för att vattnet från sparsköljen efter processbadet pumpas 

tillbaka till badet pumpas det till ett kar före behandlingsbadet. Godset som ska behandlas 

doppas då först i sparsköljskaret där processvätska och kemikalier fastnar och förs med 

till processbadet (Nordisk Ministerråd, 2002). Med denna teknik kan cirka 50% av 

processbadsvätskan återföras men tekniken kräver dock ännu mera utrymme, dock 

minimeras risken för försämrad produktionskvalitet då rätt koncentration lättare kan 

hållas i processbadet (Clarin, 1995). 

2.2.2.3 Förbättrad sköljning 

Sköljtekniker kan även optimeras genom att bland annat installera omrörning i sköljkaret, 

höja temperaturen på vattnet samt genom styrning av sköljvattenbehovet.  

Omrörningen i doppbad kan ske med bland annat luftinblåsning eller propelleromrörare 

vilket bidrar till att vattnet blandas runt och sköljer av produkten i badet. Även höjd 

temperatur på sköljvattnet förbättrar sköljningen eftersom, som nämnts tidigare, en ökad 

temperatur ger en minskad ytspänning vilket gör avrinningen från godset lättare. Både 

varmt vatten och omrörning kräver dock energi men varmt och cirkulerande vatten 

minskar också sköljvattenbehovet jämfört med stillastående kallt vatten (Clarin, 1995) 

(Naturvårdsverket, 2000). 

Styrning av sköljvattenbehovet kan ske på flera sätt och här presenteras tre olika typer, 

styrning med hjälp av konduktivitetsmätare, flödesmätare samt genom tidstyrning. 

Påfyllning av sköljvattnet kan styras med en konduktivitetsmätare som mäter 

ledningsförmågan i sköljvattnet. Tekniken går ut på att när sköljvattnet nått en viss 

ledningsförmåga, det vill säga koncentration av joner, fylls rent vatten automatiskt på tills 

sköljvattnet spätts till önskad ledningsförmåga (koncentration) och tillförseln av 

sköljvattnet stängs. Detta är en enkel men dock osäker metod då elektroderna som mäter 

ledningsförmågan lätt blir belagda med smuts och registrerar då felaktiga värden (Clarin, 

1995).  

Styrning med hjälp av flödesmätare innebär att ett ingående vattenflöde ställs in utifrån 

ett bestämt utdrag av kemikalier från den produkt som behandlas. Även tidstyrning 

bygger på samma princip att en typ av gods har ett bestämt utdrag vilket ger ett 

förutbestämt sköljvattenbehov. Svårigheterna med båda dessa tekniker är dock att det kan 

vara svårt att hitta optimalt sköljvattenbehov för varje produkt som behandlas. Dessutom 

lämpar sig denna teknik bäst i de fall där produktionen är relativt homogen, i exempelvis 

rörmaskinerna. Denna metod har dock blivit enklare att använda när flera delar i 

produktionslinjen kan programmeras och kopplas samman så att specifikt vattentillförsel 

kan kopplat till varje gods (Clarin, 1995). 

Även installation av extra reningssteg av sköljkaren förbättrar sköljtekniken och minskar 

vattenbehovet, dessa tekniker presenteras i kapitel 2.3.2 och 2.3.3. 

2.3 Reningstekniker 

Sköljvattnet från ytbehandlingsindustrin är surt och innehåller bland annat lösta metaller 

som järn, nickel och krom samt fluorider, nitrater, nitriter, cyanider och andra ämnen och 

förs därför till en reningsanläggning för att rena vattnet. Val av reningsteknik görs utifrån 

sköljvattnets föroreningar och desto fler föroreningar som blandas gör reningsprocessen 
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svårare. Även återvinning av metaller och kemikalier efter reningssteg försvåras då olika 

avloppsvatten blandas (Naturvårdsverket, 2000). 

Vanligaste reningsmetoden av sköljvatten från ytbehandlingsindustrin är genom 

våtkemiska fällningsanläggningar där metallerna fälls ut som svårlösliga 

metallhydroxider efter neutralisering och slamavskiljning vilket även används på Calamo 

idag. Innehåller sköljvattnet även sexvärt krom eller cyanider krävs speciell rening av 

dessa innan vattnet förs till neutralisation (Naturvårdsverket, 2000). Som nämnts tidigare 

används även jonbytare, indunstare, membranteknik och elektrolytisk avskiljning som 

reningstekniker inom ytbehandlingsindustrin, både som interna reningssteg men även 

som slutlig rening, och dessa presenteras nedan. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd rekommenderas att sköljvattnet skall renas 

tillräckligt så att det kan återföras till processen vilket ger avloppsfria system. 

Naturvårdsverket rekommenderar som tidigare nämnts även att vattenbesparande 

sköljtekniker används vilket kan bidra till förhöjda ingående halter till 

reningsanläggningen vilket i sin tur bidrar till effektivare reningsprocesser 

(Naturvårdsverket, 2000). 

2.3.1 Våtkemisk fällningsanläggning 

2.3.1.1 Kromreduktion 

Sköljvatten som innehåller sexvärt krom behöver först genomgå en kromreduktion där 

sexvärt krom reduceras till trevärt krom. Det trevärda kromet överförs sedan till 

svårlösligt krom (III)-hydroxid. Som reduktionsmedel används ofta natriumbisulfit 

(NaHSO3), men även järn och järnsalter som järnklorid och järnsulfat samt 

natriumditionit och svaveldioxid används. I reningsanläggningen på Calamo används 

järnsulfat som reduktionsmedel4. Järnet oxideras från tvåvärt järn till trevärt järn som 

kromet reduceras till trevärt krom. Nackdelarna med att använda järnsalter är dock både 

att slamvolymerna blir stora och flertalet mätutrustningar störs av järnsalterna vilket ger 

svårigheter i att automatisera systemet. Reaktionen sker momentant i sur lösning, pH 

under 2,5, under minst 15 minuter och styrs med redoxelektroder. Natriumditionit 

fungerar dock för alla pH-värden, men nackdelen för detta reduktionsmedel är dock att 

högre pris samt svårigheter vid hantering då det finns risk för självantändning samt att det 

kan vara svårt att automatisera systemet (Clarin, 1995) (Naturvårdsverket, 2000). 

2.3.1.2 Neutralisering och fällning  

Efter eventuell kromreduktion förs vattnet vidare till neutralisationssteget. 

Natriumhydroxid, svavelsyra eller släckt kalk tillsätts för att höja pH-värdet hos 

sköljvattnet för att fälla ut lösta metaller till svårlösta metallhydroxider, på Calamo 

använd släckt kalk4. Optimalt pH-värde för maximal utfällning brukar ligga kring 8,5 till 

10 men varierar beroende på metall (Naturvårdsverket, 2000). Fördelarna med att 

använda kalk för att höja pH-värdet är att slammet får bättre sedimentering- och 

avvattningsegenskaper och risken för återupplösning vid högt pH minimeras även då kalk 

används (Naturvårdsverket, 2000). Nackdelen är dock att stora slamvolymer bildas samt 

att viss risk för att halten suspenderande ämnen överstiger rekommenderade 10 mg/l. 

Ytterligare två fördelar med att använda kalk är att även fluorider och fosfor renas genom 

fällning med kalk. Fosfor kan även renas genom att bildandet av aluminiumfosfat, vid pH 
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6, och järnfosfat, vid pH 7 - 8 genom reaktion med lösta metalljoner i sköljvattnet, oftast 

finns det tillräckligt med lösta aluminium- och järnjoner i sköljvattnet för att uppnå 

tillräcklig fosfatreduktion, vilket innebär en utgående halt på mindre än 1 mg/l 

(Naturvårdsverket, 2000). 

2.3.1.3 Flockning 

Sköljvattnet rinner sedan med självfall till flockningssteget där flockningsmedel tillsätts 

för att uppnå tillräcklig avskiljningsgrad i slamavskiljningssteget då stabilare flockar 

bildats. Dosering bestäms utifrån praktiska fällningsprov4. Flockningsmedlet består 

normalt av organiska polymerer av anjonisk typ, som tillsätts i en mängd av 10 - 15 g/m3 

(Naturvårdsverket, 2000). För bättre flockning kan flockningen ske i flera kammare för 

att undvika att vatten som ej reagerat rinner rakt igenom. Vid tillsats av fällningskemikalie 

krävs snabb omrörning som sedan avtar för att inte slå sönder och lösa upp flockarna igen 

(Naturvårdsverket, 2000). De kemiska flockarna har en densitet på ca 1,4 - 2 ton/m3 

(Sandberg, 2018). 

Komplexbildare stör, som tidigare nämnts, utfällning av metallhydroxid. Starka 

komplexbildare som fosfater och citronsyra ger märkbara effekter redan vid 

koncentrationer på 20 mg/l. Detta kan bland annat undvikas genom att separera olika 

avloppsvatten för att kunna särbehandla det flödet med komplexbildare genom oxidering 

med exempelvis hypoklorit (Naturvårdsverket, 2000). 

2.3.1.4 Slamavskiljning 

Vattnet rinner sedan vidare från flockningssteget till slamavskilljningsteget genom 

självfall (Naturvårdsverket, 2000). Skulle vattnet pumpas finns stor risk att de 

metallhydroxidflockar som bildats bryts upp igen (Naturvårdsverket, 1989). 

Sedimentering är vanligaste slamavskiljningsmetoden inom ytbehandlingsindustrin men 

även metoder som flotation och filtrering används (Naturvårdsverket, 2000). Efter 

sedimenteringen uppnås en torrhalt på 1 - 2 % vilket innebär att stora mängder vatten 

fortfarande finns kvar i slammet. Slammet avvattnas oftast till minst 30 % för att minska 

mängden som ska transporteras till deponi samt för att minimera riskerna att föroreningar 

förorenar grundvatten och mark vid deponi. För att ytterligare reducera vattenmängden 

filtreras slammet under tryck genom en kammarfilterpress där en torrhalt på 30 % kan 

uppnås och slammet får en konsistens som lerkakor. Även avvattningsmetoder som 

centrifug och påsfilter används men kammarfilterpress är helt dominerande. Rejektvattnet 

från filterpressen förs tillbaka till reningssteget neutralisation (Naturvårdsverket, 2000). 

Torrhalten hos slammet kan reduceras ytterligare genom att torka slammet med hjälp av 

avdunstning. Detta är dock en väldigt tid- och utrymmeskrävande process då en torrhalt 

på över 50 % kan uppnås efter 6 månader. Avvattning kan även ske med centrifug men 

denna teknik kräver stora mängder energi (Naturvårdsverket, 2000). 

2.3.1.5 Deponi 

Slammet från ytbehandlingsindustrin går till stor del till deponi. Slammet placeras då 

under kontrollerade former i naturen under lång tid eller för evigt. Slammet utgör en viss 

föroreningsrisk genom så väl gasformiga utsläpp samt utsläpp genom lakvattnet, dock är 

gasformiga utsläpp en större risk för organiskt och nedbrytbart material. Risk för 

spridning av föroreningar genom lakvatten är störst under första tiden och innebär att regn 

tränger in i deponin där vattnet förorenas och sprids sedan ut till både grund och ytvatten. 
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Oorganiska avfall som metallhydroxidslam är dock relativt beständiga och förändras inte 

så mycket som organiskt avfall.  

Att deponera avfall är enligt avfallshierarkin den absolut sista lösningen om materialet 

inte kan exempelvis återvinnas. Sedan 1970-talet har dock kraven skärpts och valet av 

plats samt uppsamling av lakvatten har blivit noggrannare och det har blivit förbjudet att 

deponera flytande avfall. Under 1970-talet uppkom en deponeringsprincip som kallas 

SAKAB-limpa, vilket är en typ av återvinningsdeponi. Metallslammet placerades då på 

en provisorisk deponi, med livslängd på ca 25 till 50 år, för att i framtiden kunna plocka 

upp dessa när teknik för att återvinna metallerna uppfunnits. På grund av dess korta 

livslängd har dessa deponier dock behövt göras om och flyttas då ingen ekonomiskt 

försvarbar metod upptäckts ännu och idag finns inga sådana deponier kvar (Persson, et 

al., 2005). 

Avsikten och förhoppningen är dock fortsatt att i framtiden kunna utnyttja värdefulla 

metaller i slammet. Om slammet deponeras eller upparbetas styrs till största del av 

kostnaderna. Metoder för materialåtervinning och avfallsminimering finns redan och nya 

utvecklas, men för att det ska bli lönsamt krävs ekonomiska styrmedel. I andra länder som 

exempelvis USA återvinns redan idag stora delar av metaller från metallhydroxidslam 

och förbrukade processbad med mera Att återvinning av metaller tagit fart och blivit 

vanligare i USA beror till stor del på att deponeringskostnaderna är 5 - 10 gånger högre 

än i Sverige. Naturvårdsverkets mål är på sikt att deponeringen upphör (Naturvårdsverket, 

2000). 

Ett så kallat monoslam, det vill säga ett slam som endast innehåller en metall är dock 

normalt enklare och billigare att upparbeta jämfört med blandat slam. Dock är monoslam 

ganska ovanligt då slammet ofta innehåller en stor blandning av metaller. Vattenflöden 

med enskilda metaller bör därför hållas åtskilda för att underlätta avskiljning samt 

återvinning och återanvändning. Att genomföra interna åtgärder i 

ytbehandliningsprocessen som installation av extra reningssteg i sköljprocessen samt 

användning av sparskölj för återvinning och återanvändning av metaller och kemikalier 

reducerar mängden avfall till deponi och är i många fall en enklare metod för återvinning 

av kemikalier jämfört med att upparbeta ett blandat metallhydroxidslam från flera 

processer (Naturvårdsverket, 2000). 

2.3.1.6 Reningseffektivitet hos Calamos befintliga reningsverk 

Under 2008 och 2009 utförde Torbjörn Svanberg, som jobbat med vattenanvändning och 

reningstekniker på Calamo, en studie av Calamos reningsverk. Bland annat uppmättes 

föroreningskoncentrationer på ingående och utgående vatten och reningsverkets 

reduktionsgrader beräknades, dessa redovisas i tabell Ⅳ. I tabellen redovisas även 

ingående och utgående koncentrationer på vattnet till och från reningsverket under 2013 

och 2018 som används som indata för denna studie1,2. Utifrån dagens föroreningshalter, 

det vill säga ingående halter 2013 och utgående 2018 beräknades nya reduktionsgrader. 

De ingående halterna är från 2013 men enligt Daniel är denna föroreningshalt troligtvis 

samma idag. Som kan ses i tabellen har föroreningskoncentrationerna på ingående vatten 

till reningsverket ökat markant för alla föroreningar utom fluorider som istället kraftigt 

reducerats.  
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Tabell Ⅳ. Föroreningskoncentrationer på in- och utgående vatten till och från reningsverket samt 

reduktionsgrader av dessa föroreningar. 

 

Förorening 

Ingående 

konc. 

(mg/l)  

2009  

Utgående 

konc. 

(mg/l)  

2008 

Reduktions- 

grader  

(%)  

2009 

Ingående 

konc.  

(mg/l)  

2013 

Utgående 

konc. 

(mg/l)  

2018 

Reduktions- 

grader  

(%)  

2018 

Total fosfor, P-tot.  1333 0,32 99,98 2933 0,07 99,998 

Järn, Fe 253 0,09 99,96 433 0,05 99,98 

Total krom, Cr-tot. 63 0,02 99,97 111 0,05 99,95 

Sexvärt krom, Cr6+  0,129 0,02 84,50 1,63 0,03 98,09 

Nickel, Ni 20 0,16 99,20 73 0,07 99,91 

Fluorid, F ca 100 15,6 84,40 20,6 1,32 93,57 

Kommentar: Data hämtat från Calamo AB 

Denna ökning beror troligtvis på vattenbesparande åtgärder som gjorts i processen mellan 

dessa mätningar och reduktionen av fluorider kan bero på minskad produktion i betningen 

där fluorvätesyra används. I tabellen redovisas även hur reduktionsgraderna i 

reningsverket för respektive förorening har förändrats mellan de två mättillfällena. 

Reduktionsgraden av fluorider och sexvärt krom har ökat med ca 10 % medan 

reduktionsgraden för nickel ökat väldigt lite, ca 0,7 %. Övriga reduktionsgrader har varit 

relativt konstanta med en förändring på 0,02 % ökning respektive minskning. Vid den 

senaste mätningen erhölls väldigt höga reduktionsgrader för alla föroreningar på 98 till 

100 % för alla föroreningar utom fluorider med en reduktionsgrad på 94 %. 

2.3.2 Indunstning 

En annan typ av reningsteknik som länge använts inom ytbehandlingsindustrin är 

indunstning. Det största användningsområdet har tidigare varit uppkoncentrering av 

sparsköljsbad för att återföra utdragsförlusterna till processbadet men tekniken kan även 

användas för rening av förorenat sköljvatten. Generellt sett innebär tekniken en högre 

investering samt högre driftskostnader än för vanliga reningstekniker som 

fällningsanläggningar. Dock kan en hög uppkoncentrering uppnås vilket kan bidra till helt 

slutna system och därmed bättre ur miljösynpunkt (Naturvårdsverket, 2000) (Nordisk 

Ministerråd, 2002).  

Det finns många olika varianter av indunstare som passar olika bra beroende på 

sammansättningen av det förorenade vattnet som ska renas. Alla typer bygger dock på 

samma grundprincip vilket är att förorenad vätska förs in i indunstaren där värme tillförs. 

Det sker då en uppkoncentrering av föroreningarna (koncentratet) då vätskan (destillatet 

eller kondensatet), ofta vatten, kokas bort (Persson, et al., 2005) (Nordiska Ministerrådet, 

1993). Vattenångan kyls sedan och kan återföras till processen som rent vatten. Ibland 

filtreras vattnet först över ett kolfilter för att ta bort eventuella oönskade organiska ämnen 

som exempelvis komplexbildare (Naturvårdsverket, 2000). Olika fraktioner avgår vid 

olika tidpunkter där lättflyktiga ämnen avgår först. Processen kan ske både kontinuerligt 

men även batchvis där kärlet kan tömmas vid olika kokpunkter för olika fraktioner och 

därmed kunna separera de olika föroreningar vilket bidrar till enklare återvinning. Som 
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nämnts tidigare förenklas även återvinningen och återanvändningen av kemikalier och 

metaller om separata flöden renas (Nordiska Ministerrådet, 1993). 

För att förånga ett kubikmetervatten krävs 650 kWh under atmosfäriskt tryck (Persson, et 

al., 2005) och därför är indunstning en väldigt energikrävande process. För att minska 

energiåtgången kan förångningen ske under lägre tryck vilket medför att vätskan förångas 

vid lägre temperatur. Ytterligare energibesparingar kan ske genom att använda 

värmepumpsteknik och värmeväxlare för att förvärma det förorenade vattnet med varmt 

spillvatten från andra delar i processen. 

 

Figur 10. Schematisk bild över en vakuumindunstare från Vilokan samt dess komponenter. 

Några exempel på indunstare är vakuumindunstare, fallfilmsindunstare, 

tvångscirkulerande indunstare samt kombinationer flertalet kombinationer av dessa. I en 

vakuumindunstare sänks trycket med hjälp av en kompressor och därmed sänks också 

kokpunkten vilket innebär att energiförbrukningen kan reduceras. Energiförbrukningen i 

en vakuumindunstare kan reduceras ytterligare genom användning av värmeväxling för 

att förvärma det förorenade vattnet. Figur 10 visar ett processchema för en 

vakuumindunstare från utrustningstillverkaren Vilokan där förorenat sköljvatten pumpas 

in i botten av kokkärlet där uppvärmning sker och vattnet avgår som ånga5. 

 
Figur 11. Processchema över en ångkompressionsindunstare från Vilokan. 

I en fallfilmsindunstare sprayas istället sköljvattnet in uppifrån över värmeledande 

element och skapar en tunn film på element. Koncentratet rinner sedan nedåt till botten 

                                                           
5 Johan Brandberg, arbetar på Vilokan Recycling Tech AB, mailkontakt 16/4 2019. 
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och vattnet förångas och stiger uppåt. En utveckling av fallfilmsindunstaren kallas 

ångkompressionsindunstare och är en kombination med tvingad cirkulation och mekanisk 

ångkompression. Fördelen med denna teknik är en mycket låg energiåtgång, uppemot 50 

till 30 % lägre jämfört med vakuumindunstare. Figur 11 visar ett processchema över en 

ångkompressionsindunstare från Vilokan5. 

I fallfilmsindunstare är risken för beläggningar stor på grund av hög temperatur och stor 

kontaktyta vilket minskar värmeöverföringen och därmed ökar energianvändningen. 

Risken för beläggningar kan reduceras genom att sänka temperaturen på 

värmeöverföringsytorna alternativt sänka koncentrationen på det förorenade vattnet som 

ska behandlas.  Vakuumindunstare lämpar sig därför bra för flöden med höga 

föroreningshalter då risk för beläggningar är mindre för denna typ (Nordiska 

Ministerrådet, 1993). Vilokan tillverkar indunstare och har tidigare studerat indunstning 

som reningsteknik på en del av Calamos förorenade sköljvatten och då utfört 

laborationsförsök på sköljvattnet med typen vakuumindunstning. Enligt Vilokan funkar 

både vakuumindunstare och ångkompressionsindunstare som reningsteknik för Calamos 

förorenade sköljvatten5. 

Ytterligare två tekniska problem som kan uppstå i samband med indunstning är 

stötkokning och skumning. Stötkokning uppstår då koncentratet har hög ytspänning och 

därmed bygger upp ett värmeöverskott som plötslig frigörs och vätskan stötkokar. Detta 

kan förebyggas genom att tillföra små luftmängder under vätskeytan alternativ att tillsätta 

kokstenar på botten (Nordiska Ministerrådet, 1993). Skumning uppstår då flöden med 

höga halter tensider behandlas samt för emulsion flöden, det vill säga flöden som består 

av två vätskor som normalt inte blandar sig lätt, till exempel vatten och olja eller fett. För 

att reducera skumbildningen tillsätts skumdämpandemedel, men detta behövs inte 

tillföras för det sköljvatten som behandlas hos Calamo idag5.  

Som nämnts tidigare har Vilokan under 2016 utfört laborationsförsök på Calamos 

sköljvattnet med tekniken vakuumindunstning. Provresultaten på renat sköljvatten från 

laborationsförsöket visas i tabell Ⅴ och visar på mycket goda resultat då halterna på det 

renade vattnet ligger långt under utsläppskraven som redovisades i tabell Ⅰ.  

Tabell Ⅴ. Föroreningshalter på renat vatten efter vakuumindunstning utförda av Vilokan 2016 samt 

reduktionsgrader i vakuumindunstaren. 

Parameter Enhet Provresultat Reduktionsgrad (%) 

pH-värde pH 6,6  

Fluorid (F) mg/l 5,4 73,78 

Totalfosfor (P) mg/l 0,34 99,99 

Järn (Fe) mg/l 0,06 99,99 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 99,99 

Krom (Cr) mg/l 0,02 99,98 

Sexvärt krom (Cr 6+) mg/l <0,02 98,77 

Suspenderande ämnen mg/l <10  
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Enligt Johan på Vilokan kommer dessa provresultat förändras minimalt då ett större flöde 

behandlas och en större indunstare används. Föroreningshalterna på det renade 

sköljvattnet kommer enligt Johan också hållas konstanta även om 

föroreningskoncentrationen in i indunstaren förändras. Detta kommer istället påverka 

energiåtgången i indunstaren. För bästa effektivitet av indunstaren krävs höga 

koncentrationer av föroreningar då mängden vatten som skall förångas minskas. Låga 

föroreningskoncentrationer innebär istället större mängd vatten som ska förångas bort och 

därav blir processen mer energikrävande5. Syftet med laborationsförsöket som utfördes 

2016 var att undersöka möjligheten att få fram ett koncentrat som hade tillräckligt hög 

koncentration syra så att detta kunde återföras till processbaden. Försöket visade dock att 

koncentratet efter indunstning hade för låg koncentration av syror för återföring till 

processbad2. 

Enligt laborationsförsöken gav ett flöde på 1000 m3 förorenat sköljvatten per år till 

vakuumindunstaren upphov till 33 - 34 m3 koncentrat per år. Koncentratet efter 

indunstningen är fortfarande pumpbart vilket innebär en TS halt under 12 % (Sandberg, 

2018) och därför krävs ytterligare avvattningsprocesser innan deponi av avfallet kan ske. 

Att avvattna slam är ofta väldigt energikrävande processer5. Elförbrukningen är 150 kWh 

per kubikmeter behandlat vatten för vakuumindunstaren och mellan 42 - 85 kWh per 

kubikmeter behandlat vatten för ångkompressionsindunstaren. 

Används en annan indunstningsteknik än vakuumindunstare som dessa försök är utförda 

med kan dock stora skillnader av resultaten ske. 

2.3.3 Ytterligare reningstekniker 

Som nämnts tidigare kan även extra interna reningssteg i processen installeras för att 

minska vattenanvändningen och öka kemikalieåtervinningen genom bland annat 

uppkoncentrering av sparskölj. Reningsstegen kan även användas för att regenerera 

processbad och därmed öka livslängden på baden, syran i processbadet renas från metaller 

vilket medför att badet ej behöver bytas ut, samt användas som extra rening av sista 

sköljbadet, där rent vatten tillförs, i motströmssköljning vilket bidrar till att mindre vatten 

behöver fyllas på för att hålla rätt koncentration i sköljsteget (Persson, et al., 2005) 

(Naturvårdsverket, 1989). 

Några tekniker som kan användas är jonbytare, membran, elektrolys och indunstning, 

indunstningstekniken presenterades tidigare i kapitel 2.3.2. Genom att använda dessa 

reningstekniker för sista sköljsteget kan helt slutna system uppnås för både vatten och 

kemikalieanvändning.  

Det finns flera olika typer av jonbytare men den vanligaste är typen packad bädd. 

Jonbytartekniken innebär att vattnet från sköljbadet pumpas genom jonbytaren där 

katjoner och/eller anjoner byts mot exempelvis vätejoner respektive hydroxidjoner. 

Fördelen med tekniken är att den är relativt enkel och har få rörliga delar samtidigt som 

den är relativt energisnål, krävs endast energi för pumpning av vattnet genom jonbytaren 

(Persson, et al., 2005). Nackdelen är dock att tryckfallet över jonbytaren kan bli stort 

vilket kan bidra till att bädden sätter igen om ingen förbehandling genom exempelvis 

filtrering genomförs för att ta bort fasta partiklar (Nordiska Ministerrådet, 1993). 

Jonbytartekniken ger optimal effekt för relativt låga halter joner i vätskan. Ytterligare en 

aspekt att ta hänsyn till är att jonbytare inte klarar för höga temperaturer2. Koncentratet 
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från jonbytaren kan sedan återföras till kromhaltiga processbad vilket bidrar till 

återvinning av metaller och därmed också minskat utsläpp av metaller. Det är dock inte 

lämpligt att återföra jonbytarkoncentratet till processbad för nickel och kopparhaltiga bad 

(Naturvårdsverket, 2000). 

Att rena sköljvattnet med membranteknik genom exempelvis omvänd osmos är 

ytterligare ett alternativ. Omvänd osmos bygger på att sköljvattnet sätts under högt tryck 

och passerar över ett semipermeabelt membran där endast vattenmolekyler passerar 

medan föroreningar uppkoncentreras på den trycksatta sidan (Schmidt, et al., 2007) 

(Persson, et al., 2005). Processen är relativt effektiv men kräver ofta stora energimängder 

för att pumpa fluiden genom membranet (Adeyemi S. Adeleye, 2015). Omvänd osmos är 

dock en svår teknik för metallhaltiga vätskor då membranen snabbt sätts igen och måste 

bytas ur eller renas. 

Ytterligare två reningstekniker är elektrodialys och elektrolys. Vid elektrodialys används 

ett flertal kat- och anjonselektiva membran som omväxlande placeras mellan elektroderna 

och ett elektriskt spänningsfält läggs över membranen som släpper igenom eller hindrar 

negativt laddade joner. De två teknikerna har många likheter men den stora skillnaden är 

att vid elektrolys används inget membran utan separationen sker genom metallutfällning 

på katoden (Persson, et al., 2005). Båda teknikerna fungerar som bäst för flöden med höga 

koncentrationer av föroreningar och kräver en metallhalt på minst 2 g/l för att vara 

ekonomiskt försvarbart (Nordiska Ministerrådet, 1993).   
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3 Metod 

Metoden är uppdelad i 5 delar, flödesmätningar av vattenförbrukning, vattenbesparande 

åtgärder, påverkan på reningssteg, miljöberäkningar samt återvinning av kemikalier. 

För att få god förståelse för processerna på företaget samt hur de jobbar idag har det varit 

viktig att vara med ute i produktionen. Dels för att kartlägga vattenförbrukningspunkter 

samt vad som är viktigt i processen att tänka på när nya system skall föreslås. 

Indata på förorenat sköljvatten, renat sköljvatten efter vakuumindunstare respektive 

reningsverk samt tillsatser till de olika reningsstegen är hämtade från olika år, 2013 

respektive 2016 och 2018 men har valts att behandlas som att de vore från samma tillfälle. 

3.1 Kartläggning av vattenförbrukning 

Först kartlades sköljstegen för de olika avdelningarna efter ytbehandling av gods och 

därefter beslutades mätmetod för de olika sköljstegen.  

Sköljningen i ”stycke” utfördes endast med rinnande vatten men alla övriga avdelningar 

hade en kombination av sköljkar och sköljning med rinnande vatten. 3 olika mätmetoder 

av vattenförbrukningen användes för de olika sköljstegen, en för sköljsteg som bestod av 

kar och tankar, en för sköljning med rinnande vatten där rören alltid var trycksatta med 

vatten och en metod för flöden ut från sköljavdelningar där utloppsrören inte alltid var 

fyllda med vatten. 

Vattenförbrukningen för de sköljsteg som bestod av doppkar och tankar, även “vått i vått” 

som består av tre små sköljkar, beräknades genom att mäta karets volym och multiplicera 

med antalet tömningar av kar och tankar per vecka för att få fram vattenförbrukningen 

per vecka. Antalet tömningar för respektive kar och tank bestämdes utifrån pricklistor 

samt genom diskussion med personal i produktion för att få ett uppskattat antal tömningar. 

Det sista sköljsteget i betningsprocessen är “intvättning” som sker genom neddoppning i 

två kar med vatten från renrum. Mellan dessa kar sker även ett flöde utan att de byts ut 

som pågår i 20 minuter då personalen sätter på en timer och byter ut volymen av ett kar. 

Denna timer antas startas var tredje timmen under veckans 81 arbetstimmar. 

Vattenförbrukningen i de avslutande sköljstegen i avdelningen “betning”, transportkaret, 

intvättningskaren samt flödet genom dessa intvättningskar, leds ej till reningsverket utan 

leds till finsköljstanken för sköljning i rörmaskinerna. Antagandet har då gjorts att den 

mängd vatten som fylls på i finsköljstanken är samma som går ut från grovsköljstanken 

och leds till reningsanläggningen. 
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För att mäta vattenförbrukningen i produktionsavdelningen 

stycke där sköljning sker med rinnande vatten samt 

vattenanvändningen av grov- och finskölj till rörmaskinerna 

användes en ultraljudsmätare av typen “LRF 2000H 

ultrasonic flow meter” från företaget Wallox, se figur 12. 

För inställning av utrustningen användes meny 11, 12 och 

14 för att mata in rörets ytterdiameter, väggtjockleken på 

röret samt rörets material vilket var olika parametrar för 

respektive mätpunkt och anges i tabell Ⅵ. Konstanta 

inställningar för alla mätpunkter var “No liner” i meny 16 

då alla rören endast bestod av ett material, “water” i meny 

20 vilket var typen av medium i röret samt “W-metod” i 

meny 24 som typ av mätmetod vilket innebar att 

ultraljudsvågorna går som ett w i röret mellan sensorerna. 

Beroende på rörets ytterdiameter användes olika sensorer, 

Clamp-On TM-1 för mätpunkterna grov- och finsköj till 

rörmaskiner och Clamp-On TS-2 för övriga mätpunkter 

vilket ställdes in i meny 23. Meny 34, 35 och 36 användes för att sätta på och stänga av 

mätningen av totala flödet under mätperioden i olika riktningar, “POS” för flödet 

nedströms, “NEG” för flödet uppströms samt “NET” för flödet nedströms subtraherat 

med flödet uppströms. Flödet “NET” lästes av som den totala vattenförbrukningen och 

flödena ned- och uppströms analyserades för att säkerställa mätpunkternas stabilitet. 

Utrustningen lästes av varje dag under mätperioden för att säkerställa att flödet per dag 

var relativt jämnt under perioden. För att nollställa utrustningen efter varje mätning 

användes meny 37. När alla parametrar hade matats in i givaren beräknade den ut på 

vilket avståndet sensorerna skulle placeras ifrån varandra vilket visades i meny 25. 

Sensorerna placerades på rörets sidoväggar för att undvika eventuella luftbubblor, se figur 

13, och rören tvättades för att få bort damm och smuts, platsen undersöktes även så att 

den inte hade rost. För att fästa sensorerna användes tejp och buntband och på sensorernas 

anläggningsyta appliceras rikligt med kontaktfett för att säkerställa att ultraljudet kunde 

gå igenom röret ostört. Placeringen av sensorerna på röret bestämdes utifrån avstånd till 

ventiler, pumpar och krökar för att 

säkerställa ett stabilt flöde. Sensorn 

med beteckningen “UP” placerades 

uppströms och med avståndet 20 

multiplicerat med rörets diameter från 

krökar och sensorn med beteckningen 

“DN” placerades nedströms och med 

ett avstånd på 5 multiplicerat med 

rörets diameter från krökar.  

Figur 12. Bild på 

flödesmätaren som visar 

meny 90 för att säkerställa 

goda värden. 

Figur 13. Bild över hur sensorerna placerades på 

rören. 
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För att kontrollera att utrustningen var rätt placerad och 

fungerade normalt studerades meny 90 som visas i figur 12. 

Utrustningen var rätt installerad och fungerade normalt om 

signalstyrkan (S) visade ett värde mellan 500-999, men bör 

enligt Wallox ligga över 700 för säkrare resultat, 

signalkvaliteten (Q) bör vara mellan 60 - 100 för ett bra resultat 

och TOM/TOS uppe i det högra hörnet bör ligga mellan 97 - 103 

% vilket visar differensen mellan den beräknade och den 

verkliga tiden det tar för ultraljudet att föras mellan sensorerna. 

Om dessa värden inte uppnås uppstår en felkod längst ned i 

menyfönstret som indikerar på vad som kan vara fel. Med hjälp 

av manualen kan orsaken till felkoden analyseras och åtgärdas. 

För att ytterligare säkerställa att mätutrustningen var rätt 

installerad och registrerade rätt flöde utfördes även kontroller 

genom att nollställa utrusningen, fylla en dunk med 25 liter och 

sedan läsa av mätutrustningens uppmätta värde, se figur 14.  

Tabell Ⅵ. Indata på rörets ytterdiameter, väggtjocklek samt material för respektive mätpunkt. 

Mätpunkt Ytterdiameter (mm) Väggtjocklek (mm) Materialtyp 

Stycke - kallvatten 38,1 1,65 Rostfritt stål 

Grovskölj - rörmaskiner 90 8,2 Plast (PVC) 

Finskölj – rörmaskiner 90 8,2 Plast (PVC) 

Renrum – stort 32 1,6 Plast (PVC) 

Renrum - litet 25 2,3 Plast (PVC) 

Renrum - flushning 38,1 1,65 Rostfritt stål 

 

Utrustningen mätte flödet på varje mätpunkt under tre arbetsdagar där hänsyn togs till hur 

många skift den mätt över. Vattenmängden dividerades sedan med antalet skift som 

mätningen utförts under och multiplicerades med nio som är antalet skift per vecka. 

När vattenanvändningen av kallvatten i avdelningen stycke uppmätts kunde sedan 

sköljvattenbehovet av varmvatten i samma avdelning beräknas med ett antal antaganden. 

Enligt personal på avdelningen stycke spolas godsen ungefär till 80% med något kallare 

än ljummet vatten och 20% med rent varmvatten. Mängden varmvatten som krävs för att 

spola 80 % av godsen med något kallare än ljummet vatten beräknades med ekvation (3) 

där Tv är temperaturen på vattnet i den varma ledningen och antogs till 80 °C efter 

temperaturmätning på rörets utsida, Tk och Tm är temperaturen på vattnet i den kalla 

ledningen respektive den temperatur det blir i slangen när flöden blandats antogs till 5 

respektive 20 °C. Vk är den uppmätta vattenmängden kallvatten. Skillnader i Cp och 

densitet antogs vara försumbara. Sedan beräknades den totala mängden varmvatten med 

ekvation (4). 

𝑉𝑉,𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑉𝑘∗𝑇𝑘−𝑉𝑘∗𝑇𝑚

𝑇𝑚−𝑇𝑣
          (3) 

𝑉𝑣,𝑡𝑜𝑡 =
𝑉𝑘+𝑉𝑣,𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

8∗2
+ 𝑉𝑣,𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔        (4) 

Figur 14. Bild på 25 liters 

dunk som fylldes för 

kontroll av 

mätutrustning 
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Ultraljudsmätaren fungerar endast om röret alltid är fullt med det medium som ställts in i 

instrumentet. Vattenförbrukningen i renrummen kunde därför inte mätas helt med 

ultraljudsmätaren då flödet i avloppet endast kom i omgångar och däremellan fylldes med 

luft. Denna vattenförbrukning beräknades istället genom att mäta flödet (liter per minut) 

i avloppet under körning med utrustningen och inställningar enligt ovan. Flödet 

multiplicerades sedan med antalet körningar per vecka samt under hur lång tid respektive 

körning pågick. Tiden som det flödade vatten ut från renrummen under varje körning 

uppmättes till 5 minuter respektive 4 minuter för det stora respektive det lilla. För att 

säkerställa att rören fylldes med vatten under körning ströps flödet något efter 

mätpunkten. För att beräkna hur många körningar som gjordes i renrummen beräknades 

först hur många rör som kommer till renrummen från rörmaskinerna varje vecka. Indata 

på antalet körningar per vecka för respektive rörmaskin presenteras i tabell Ⅶ och ett 

medelvärde utifrån dessa beräknades. Antalet rör som behandlas i rörmaskinerna varje 

vecka beräknades genom att multiplicera medelvärdet av antalet körningar med antalet 

rör som behandlas per gång i rörmaskinerna. Hur många rör som behandlas per körning 

varierar men antogs i denna studie till 40 rör per körning i den lilla och 30 rör per körning 

i den stora. Med hjälp av personal i produktion antogs alla rör som körs i den lilla 

maskinen gå till det lilla renrummet och 60 % av de rör som körs i den stora maskinen 

antogs gå till det stora renrummet. Hur många körningar som sedan görs i renrummen per 

vecka beräknades genom att dividera antalet rör till respektive renrum med 8 vilket är hur 

många rör som behandlas per kröning. Även hur många rör som behandlas per körning i 

renrummen varierar beroende på storlek av rör men har antagits konstant 8.  

Tabell Ⅶ. Indata över antal körningar i liten respektive stor maskin per vecka. 

Vecka Antal körningar i liten maskin per vecka Antal körningar i stor maskin per vecka 

2 42 7 

3 36 21 

4 31 25 

5 29 19 

6 39 23 

7 42 12 

8 37 3 

9 42 7 

10 36 23 

11 33 14 

12 16 26 

13 42 1 

14 33 19 

15 37 22 

16 14 22 

 

För att hålla vattnet till renrummen tillräckligt rent sker varje halvtimme under veckans 

arbetstimmar något som kallas flushning vilket innebär att under två minuter spolas rent 

vatten ut från reningsanläggningarna till dagvattnet. Mängden vatten per vecka som 

släpps ut genom flushning från det stora renrummet beräknades genom att multiplicera 
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flödet, som uppmättes med ultraljudsmätaren under flushning, med de två minuter som 

flushningen körs samt antalet arbetstimmar under en vecka multiplicerat med 2 då detta 

sker varje halvtimme. Flushning sker även från det lilla renrummet men detta sker inte 

automatiskt utan sker i samband med att personalen manuellt påkallar flushning, detta har 

dock inte studerats i denna studie. 

Mängden förorenat vatten till reningsverket har under de senaste åren uppkommit till 

omkring 3000 m3 per år och produktionen antas varit avstängd 4 veckor per år på grund 

av ledigheter. Detta ger ett genomsnittligt flöde på 62,5 m3/vecka. När alla flöden på 

ovanstående mätpunkter var beräknade summerades dessa och differensen mellan 

beräknat och genomsnittligt verkligt flöde beräknades. Detta flöde antas komma från 

spolning med rinnande vatten i avdelningarna “rörmaskiner” och “AVFKA”.  

Det vatten som används i renrummen samt det vatten som släpps ut 

genom flushning belastar inte reningsverket då detta vatten idag släpps 

ut i dagvattnet då det efter flertalet tester visat på otroligt låga halter 

föroreningar. Vattenförbrukningen samt temperaturen på utgående 

vattnet från renrummen och flushningen uppmättes för att undersöka 

möjligheten att återanvända denna energi till eventuell förvärmning av 

förorenat vatten innan vakuumindunstning för att minska 

energianvändningen eller för värmning av sköljvatten för effektivare 

sköljning. För att mäta temperaturen på utgående vatten användes en 

temperaturmätare av typen testo 115i, se figur 15, som mätte 

temperaturen på utsidan av röret. Avloppsröret från det lilla renrummet 

bestod endast av plast medan avloppsröret från det stora renrummet 

bestod av vissa delar plast och vissa delar rostfritt stål. Då rostfritt stål 

har bättre värmeledningsförmåga antas den högsta uppmätta 

temperaturen på det rostfria stålet ut från det stora renrummet vara 

temperaturen ut från båda renrummen och från flushningen. Den högsta 

uppmätta temperaturen valdes då de lägre temperaturerna troligtvis 

beror på att det tar en stund att värma upp röret och eftersom det är på 

utsidan är det ändå troligtvis ytterligare något högre temperatur på 

vattnet än temperaturen på rörets utsida.  

3.2 Litteraturstudie kring vattenbesparande åtgärder 

För att undersöka möjliga lösningar till vattenbesparande åtgärder har sköljteknik inom 

ytbehandlingsindustrin studerats i branschlitteratur och rapporter samt diskussion med 

bland annat Torbjörn Svanberg på Calamo som är insatt i företagets processer och vilka 

krav som ställs på den färdiga produkten. Även krav och mål som ställs på 

ytbehandlingsindustrin har studerats hos bland annat Naturvårdsverket. De förslag på 

vattenbesparande åtgärder som upptäckts har sedan diskuterats med personal på Calamo 

som har god förståelse för behandlingsprocessen och kan utvärdera lämpligheten av 

föreslagen teknik. Även möjligheten att införa denna åtgärd utifrån utrymmeskrav har 

studerats i de olika avdelningarna. 

De åtgärder som Naturvårdsverket rekommenderar för att reducera vattenanvändningen 

är installation av motströmssköljning samt sparsköljstank och installation av dessa 

tekniker har studerats på Calamos olika produktionsavdelningar.  

Figur 15. Bild på 

temperatur-

mätaren. 
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Tabell Ⅲ visar hur vattenanvändningen förändras för olika sköljkriterier genom att 

använda olika sköljtekniker, exempelvis genom installation av motströmssköljning. Med 

hjälp av tabell Ⅲ beräknades reduktionsgrader för de olika åtgärderna genom att dividera 

den nya vattenanvändningen för vald åtgärd med ursprunglig vattenanvändning för den 

ursprungliga sköljtekniken. Sköljkriteriet för ytbehandlingsindustrin varierar ofta mellan 

1000 till 10 000 och i denna studie har ett sköljkriterium på 5000 antagits. 

Reduktionsgraden för respektive åtgärd multiplicerades sedan med den ursprungliga 

vattenanvändningen för den avdelning där åtgärden införs med hänsyn till tidigare 

sköljsystem. 

Hur mycket installation av sparsköljstank minskar vattenanvändningen för sköljning av 

gods beräknades med ekvation (2) där R antogs till 5000. 

Först beräknades utdraget av kemikalier från processbadet, D, med antaget 

sköljkriterium, den uppmätta och beräknade vattenanvändningen idag samt antalet 

sköljsteg för respektive avdelning. Om motstömssköljning installeras på någon av 

avdelningarna påverkar det antalet sköljsteg samt vattenanvändningen och då användes 

de nya värdena efter beräkning av motströmssköljning vid beräkning av sparskölj. 

Sköljkriteriet 5000 antas uppnås i sista sköljsteget med “vanligt vatten”, det vill säga de 

karen och tankar med fin- respektive grovskölj på respektive avdelning. Produkten antas 

alltså efter dessa sköljsteg uppnått generella sköljkrav inom ytbehandlingsindustrin och 

efterföljande sköljsteg med bland annat avjoniserat vatten och varmt avjoniserat vatten 

antas användas för extra renhet på företaget då krav på extra hög renhet ställs på många 

produkter på Calamo. Installation av sparskölj antas därför i denna studie endast påverka 

vattenanvändningen i de karen och tankar med fin- respektive grovskölj. Antalet sköljsteg 

för betning, rörmaskiner och AVFKA antas till 2 och antalet sköljsteg för avdelningen 

stycke antas till 0 då rinnande vatten används som sköljmetod. Antalet sköljsteg för 

automaten antas till 3.  

Då 80 % av utdraget från processbadet stannar i sparsköljstanken minskar mängden 

kemikalier till sköljstegen. Ett nytt D beräknades genom att multiplicera ursprungligt D 

med 0,2 och därefter beräknades ett nytt sköljvattenbehov, W, med ekvation (2). 

Det nya totala flödet beräknades sedan genom att subtrahera det reducerade flödet för 

respektive åtgärd och avdelning med det ursprungliga totala flödet på 62,5 m3/vecka. 

Det primära syftet med studien var att minska vattenmängden som går till 

reningsanläggningen. Studien kommer dock även ge förslag på hur behovet av att köpa 

in rent vatten kan minskas. 

3.3 Påverkan på reningssteg av minskad vattenanvändning 

Genom installation av de vattenbesparande åtgärder som rekommenderas, det vill säga 

sparskölj och motströmskopplade sköljkar, minskar vattenanvändningen och även 

utdraget av kemikalier från badet vid exempelvis installation av sparsköljsbad. Detta 

innebär att nya koncentrationer av föroreningar samt förändring av pH till reningsstegen 

uppstår och dessa beräknades genom modellering i Excel.  

Nya koncentrationer till reningssteget beräknades genom att multiplicera ursprungsflödet 

på 62,5 m3/vecka med ursprungshalten föroreningar på orenat sköljvatten och därefter 
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dividera med det nya beräknade totala flödet per vecka. Ursprungshalterna på förorenat 

sköljvatten presenteras i tabell Ⅷ och är medelvärden för mätningar utförda under varje 

månad under ett år, 2013. I de fall då sparskölj installeras antas 50 % av mängden 

föroreningar stanna kvar i sparsköljen och mängden föroreningar till reningsstegen 

halveras.  

Tabell Ⅷ. Indata på föroreningshalter i orenat sköljvatten. 

Förorening Orenat sköljvatten 

Total fosfor, P-tot (mg/l) 2933 

Järn, Fe (mg/l) 433 

Total krom, Cr-tot. (mg/l) 111 

Sexvärt krom, Cr6+ (mg/l) 1,63 

Nickel, Ni (mg/l) 73 

Fluorid, F (mg/l) 20,6 

pH 3 

 

För att beräkna förändringen av pH till reningsverket beräknades först den mängd syror 

som kommer till reningsverket i ursprungsläget med ekvation (5) där V´ är totala flödet 

till reningsverket, M är molmassan för väte som antogs till 1,008 g/mol och pH är det 

ursprungliga pH-värdet som angivits till 3.  

𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑦𝑟𝑜𝑟 = 𝑉′ ∗ 𝑀 ∗ 10−𝑝𝐻        (5) 

Mängden syror som lämnar processbadet med det behandlade godset antas vara konstant 

då lika mycket processvätska antas fastna på godset, men i de fall där sparskölj installeras 

antas 80 % av syrorna stanna kvar i sparsköljskaret. Sedan beräknades det nya pH-värdet 

med ekvation (6). 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 ∗
𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑦𝑟𝑜𝑟 𝑉′⁄

𝑀
         (6) 

Hur de förändrade koncentrationerna påverkar reningseffektiviteten hos 

reningsanläggningen studeras genom litteraturstudie, kontakt med personal som är 

ansvarig för reningsverket på företaget samt utrustningstillverkare av vakuumindunstare, 

Vilokan. 

3.4 Miljöberäkningar 

För att jämföra miljöpåverkan av de två olika reningsanläggningarna, det befintliga 

reningsverket och vakuumindunstaren, användes databasen SimaPro 8.0.4 för att ta fram 

livscykelanalys-värden, LCA-värden.  

Systemgränsen för systemen sattes runt reningsanläggningarna, se figur 16 och 17, där 

hänsyn togs till tillsatser, elektricitet och transport av slam till deponi men ej hur utgående 
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renat vatten påverkar recipient respektive hur 

deponi av slammet påverkar naturen. 

Funktionell enhet valdes till 1 m3 förorenat 

vatten.  

Tre påverkans bedömningar (impact 

assessment) valdes ut att studera i denna studie 

efter diskussion med Dr. Ali Mohammadi på 

Karlstad Universitet som är insatt i databasen 

SimaPro. Dessa tre var klimatförändring, 

försurningspotential samt icke förnyelsebar 

energi som mättes i enheterna kilogram 

koldioxid ekvivalenter (CO2-ekv.), kilogram 

svaveldioxid ekvivalenter (SO2-ekv.) 

respektive megajoule primär energi (MJ 

primär).  Vilken metod som användes i 

SimaPro för respektive påverkansbedömning 

presenteras i tabell Ⅸ. Påverkans 

bedömningen klimatförändring valdes då 

växthusgaser som koldioxid, vattenånga och 

metan släpps ut vid bland annat produktion av 

tillsatser samt vid transport av slam. 

Försurningspotential valdes då järnsulfat 

används i processen vilket innehåller svavel 

som är ett försurande ämne. Även vid användning av fossila bränslen, som innehåller 

svavel, för produktion av tillsatser och el samt transport bildas svaveldioxid vid 

förbränning som är försurande. Påverkans bedömningen icke förnyelsebar energi valdes 

att studera då stora mängder energi används i reningsstegen. 

Tabell Ⅸ. Metodval för de olika påverkansbedömningarna. 

Påverkansbedömning Metod 

Klimatförändring IPPC 2013 GWP 100a 

Försurningspotential CML-IA-baseline 

Icke förnyelsebar energi Impact 2002+ 

 

I tabell Ⅹ redovisas värden för respektive påverkansbedömning och tillsats som SimaPro 

angav. Värdena för kalk, järnsulfat och elektricitet tar hänsyn till de utsläpp och behov av 

energi som uppstått när de finns att köpa på marknaden. Värdena för kalk och transport 

är medelvärden för hela världen, vilket betecknas GLO i SimaPro, och värdet för 

produktion av järnsulfat är medelvärde för Europa vilket betecknas ReR. Värden för 

elektriciteten valdes utifrån medium spänning (medium voltage) och ett medelvärde för 

Sverige, vilket betecknas SE. Transporten antogs ske med en lastbil på 10 - 20 ton som 

tog hänsyn till att den kördes lastad till deponin och tom tillbaka till Calamo. 

 

 

 

Figur 16. Systemgräns över befintlig 

reningsanläggning. 

Figur 17. Systemgräns över 

vakuumindunstare. 
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Tabell Ⅹ. Angivna värden från SimaPro för respektive tillsats kopplat till de olika 

påverkansbedömningarna. 

 Klimatförändring  

(g CO2 ekv.) 

Försurningspotential 

 (g SO2 ekv.) 

Icke förnyelsebar energi 

(MJ primär) 

Kalk (1 kg) 8,17 1,26 1,22 

Järnsulfat (1 kg) 188 1,04 2,91 

Transport (1 tkm) 391 3,11 5,55 

Elektricitet (1 MJ) 5,6 0,029 1,76 

Kommentar: Från SimaPro 8.0.4 

Data för tillsatser till de olika reningsanläggningarna samlades sedan in. Under 2018 

tillsattes totalt 550 kg järnsulfat, 21,67 ton kalk och 18 liter flockningsmedel till 

reningsverket på Calamo och reningsverket hade en elförbrukning på 204 GJ. Totalt 

uppkom 120 ton slam vilket tömdes på 17 turer och transporterades till deponin i Storfors. 

Sträckan till Storfors antogs till 47,5 km enkel väg (Google maps, 2019). Under samma 

år renades 2936 m3 vatten1. Tillsatserna samt elektriciteten dividerades sedan med 

mängden renat vatten för att få fram mängden tillsatser per kubikmeter förorenat vatten, 

vilket var den funktionella enheten i denna studie.  

För indunstning valdes typen vakuumindunstning då det är den typ som studerats tidigare 

av Vilokan och därav finns värden på slammängder samt utgående vatten som klarar 

utsläppskravet från tidigare laborationer på Calamos vatten. Dessutom kommer troligtvis 

föroreningshalterna öka ytterligare i samband med vattenbesparande åtgärder och risken 

för beläggningar i exempelvis ångkompressionsindunstaren ökar då. Enda tillsatsen till 

indunstaren är elektricitet som angavs till 540 MJ per m3 vatten och mängden koncentrat 

per m3 renat vatten angavs till 0,034 m3. Eftersom koncentratet efter vakuumindunstning 

fortfarande är pumpbart antas stora mängder vatten fortfarande vara kvar i koncentratet 

och en densitet antas därför till 1000 kg/m3. Antal turer till deponi för vakuumindunstaren 

beräknades genom att dividera slamvikten för reningsverket med antalet turer för att 

beräkna hur många ton lastbilen tar per hämtning.  Sträckan till deponin multiplicerades 

med antalet turer och dividerades sedan med den behandlade mängden vatten. 

Tillsatserna och energibehovet per kubikmeter vatten multiplicerades sedan med hämtade 

värden från SimaPro. 

3.5 Återvinning av kemikalier 

Genom litteratursökningar och förfrågningar till Vilokan som är utrustningstillverkare av 

både indunstare och återvinningsanläggningar har möjligheter till återvinning av 

kemikalier från processen studerats. Även interna åtgärder för att återanvända kemikalier 

har studerats. 
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4 Resultat 

4.1 Kartläggning av vattenförbrukning 

Först kartlades sköljstegen på respektive avdelningen vilket redovisas i figur 18. 

Sköljstegen för avdelningen “rörmaskiner” består först av grov- och finsköljning i 

maskinerna där vattnet till dessa sköljsteg är motströmskopplade och finsköljssteget är 

dessutom kopplat till en jonbytare. Rören sköljs sedan med rinnande vatten och doppas i 

ett kar med avjoniserat vatten efter eventuell dekapering. Vissa rör tvättas ytterligare 

genom att doppas i “vått i vått”, som består av tre små sköljkar, och förs sedan till 

renrummen där de sköljs med varmt avjoniserat vatten för att öka renheten ytterligare. 

Efter processbadet med AVFKA-betningen sköljs godset i maskinen med vatten från en 

grovsköljstank vilket efter viss tid skickas iväg till separat rening och belastar därmed 

inte reningsverket. Efter detta sköljsteg utförs den vanliga betningen två gånger där 

sköljning med grovskölj från separat tank sker efter varje betnings process. Efter sista 

grovsköljningen sköljs även produkten med finskölj i maskinen från ytterligare en separat 

tank. Godset tas sedan ut ur maskiner och doppas först i vattenkar, sköljs därefter med 

rinnande vatten och doppas till sist i ett avjoniserat vattenkar, detta kar med avjoniserat 

vattnet använd gemensamt med avdelningen “rörmaskiner”. 

 

Figur 18. Kartläggning av sköljsteg på de fem olika avdelningarna. 

Sköljstegen efter betningsprocessen i avdelningen “betning” består av ett grovsköljskar 

som godset doppas i två gånger, före och efter passivering, samt ett finsköljskar. Därefter 

transporteras godset till intvättningen i ett kar fyllt med avjoniserat vatten, dvs. ett 

transportkar, och intvättas sedan i två doppkar med varmt avjoniserat vatten som är 

motströmskopplade. Sköljstegen i automaten består av tre sköljkar, två grovsköljskar och 

ett finsköljskar med avjoniserat vatten som godset doppas i. Till sist avdelningen “stycke” 

som saknar sköljteknik och består endast av sköljning med rinnande vatten. 
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Tabell Ⅺ. Uppmätta volymer av doppkar och tankar samt antagna och uppmätta tömningar per 

vecka vilket ger vattenanvändning per vecka för respektive sköljsteg. 

 Volym på karet (m3) Antal tömningar  

per vecka 

Vattenanvändning 

(m3/vecka) 

Betning    

Grovsköljskar 0,59 5 3,0 

Finsköljskar 1,1 4 4,2 

Transportkar 0,62 2 1,2 

Intvättning 0,68 4 2,7 

Rörmaskiner    

Avjoniserat vattenkar 1,3 0,3 0,45 

Vått i vått 0,77 0,3 0,26 

AVFKA    

Grovsköljstank- 

efter betning 

1,6 4 6,5 

Finsköljstank 2 0,25 0,50 

Vattenkar 0,38 1 0,38 

Automaten    

2 st. grovsköljskar  2,3 1 2,3 

Finsköljskar 1,1 1 1,1 

 

I tabell Ⅺ redovisas de uppmätta volymerna på doppkar och tankar samt hur ofta dessa 

antagits tömmas. Antalet tömningar av grovsköljstank efter betningen i AVFKA 

processen görs enligt personal på Calamo3 efter en körning på 10 timmar och AVFKAn 

antas köras hälften av veckans arbetstimmar och finsköljtanken töms ungefär en gång per 

månad. Karen med avjoniserat vatten och “vått i vått” antas tömmas var tredje vecka. 

Cirkulationen mellan intvättningskaren i betningsprocessen beräknades till 9 m3/vecka. 

Vattenbehovet till motströmssköljningen i rörmaskinerna, det vill säga grov- och 

finsköljning, var som tidigare nämnts vattenflödet från transportkaret samt intvättning 

från avdelningen ”betning” och beräknades till 13 m3/vecka. 

Tabell Ⅻ. Uppmätta flöden för kallvatten i stycke samt sköljbehov av grov- och finsköljsvatten i 

rörmaskiner 

Mätpunkt Vattenbehov (m3/vecka) 

Stycke - kallt 5,2 

Grovskölj - rörmaskin 40 

Finskölj - rörmaskin 98 

 

Vattenanvändningen av kallvatten i avdelningen stycke mättes under två olika veckor. 

Under den ena veckan var produktionen väldigt låg och vattenanvändningen av kallvatten 

uppkom då till 1,8 m3/vecka och under nästa mätperiod var istället produktionen på 

avdelningen väldigt hög och en vattenanvändning på 8,6 m3/vecka uppmättes. Ett 

medelvärde av dessa två veckor på 5,2 m3/vecka användes i beräkningarna och redovisas 
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i tabell Ⅻ. Total vattenförbrukning i avdelningen stycke beräknades sedan till 8,8 

m3/vecka och där behovet av varmvatten beräknades till 3,7 m3/vecka. I tabell Ⅻ 

redovisas även det uppmätta vattenbehovet av grov- och finsköljsvatten till de båda 

rörmaskinerna. Under första mätningen av grovskölj uppmättes ett flöde på 2,7 m3/vecka 

men efter kontroll med produktion hade produktionen i den stora rörmaskinen stått helt 

stilla på grund av underhållsarbete och produktionen i den lilla maskinen hade också varit 

låg. 

Den mätpunkt som ej studerades var spolning med rinnande vatten i avdelningarna 

”rörmaskiner” och ”AVFKA”. Differensen mellan det totala flödet per vecka på 62,5 m3 

och de uppmätta flödena till reningsverket antas därför vara spolning med rinnande vatten 

i dessa avdelningar och beräknades till 22 m3/vecka vilket är ca 35 % av det totala flödet. 

Figur 19 redovisar uppkomsten av förorenat sköljvatten per vecka till reningsverket från 

respektive avdelning. Avdelningen rörmaskiner är den avdelningen som använder störst 

mängd vatten vilket beror på att avdelningen består av två maskiner, kraven på renhet är 

hög samt att polera rör invändigt är Calamos största produktionsområde. Därefter är 

avdelningen ”stycke” den avdelnings som använder mest vatten vilket bland annat beror 

på att all sköljning sker med rinnande vatten vilket är en ineffektiv sköljmetod. Det 

enskilda sköljsteg där mest vatten används är dock spolning med rinnande vatten i 

avdelningarna ”rörmaskiner” och ”AVFKA” som visas som “övrigt” i figur 19. 

 
Figur 19. Uppkomsten av förorenat sköljvatten per vecka till reningsverket från respektive 

avdelning. 

Tabell ⅫⅠ redovisar uppmätta flöden ut från renrummen och flushningsanläggningen 

och antal körningar per vecka i renrummen samt den beräknade vattenmängden som 

släpps ut i dagvattnet. Flödet ut ur litet renrum uppmättes när rördimensionen 6,35 mm 

behandlades och flödet ut ur det stora renrummet uppmättes då rördimensionen 12,7 mm 

behandlades. De uppmätta flödena varierade även under mätningen, mellan 17 - 23 l/min 
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för stort renrum och 3,5 - 4,5 l/min för det lilla, ett medelvärde utifrån dessa användes vid 

beräkningarna. Flödet från flushningen varierade ännu kraftigare mellan 55 och upp till 

106, men en total vattenmängd uppmättes till 130 liter under 2 minuter vilket gav ett flöde 

på 65 l/min. Flushning uppkommer även från litet renrum men detta sker via manuell 

styrning och har ej studerats i denna studie. 

Tabell ⅫⅠ. Uppmätta flöden ut från renrummen och flushningsanläggningen och antal körningar 

per vecka samt den beräknade vattenmängden som släpps ut i dagvattnet. 

 Flöde (l/min) Antal körningar i renrum 

per vecka 

Vattenflöde (m3/vecka) 

Litet renrum 4 170 2,7 

Stort renrum 20 37 3,7 

Flushning från stort 

renrum 

65  21 

 

Totalt släpps ett flöde på 27 m3/vecka ut i dagvattnet med en temperatur på 60 °C. 

Maximala temperaturen på röret uppmättes till 55 respektive 65 °C vid flertalet mätningar 

och ett medelvärde på dessa beräknades till 60 °C.  

4.2 Vattenbesparande åtgärder 

Som nämnts tidigare bör sköljning av gods enligt Naturvårdsverket ske med motströms-

sköljteknik samt sparsköljskar och installation av dessa sköljtekniker på respektive 

avdelning har studerats. 

Avdelningen “rörmaskiner” är idag den enda avdelningen där motströmssköljning 

används, därav har installation av denna teknik ej studerats i denna avdelning. 

Avdelningen “stycke” är idag den enda avdelningen på fabriken som inte använder någon 

typ av sköljteknik utan all sköljning sker med rinnande vatten. Avdelningen har dock nyss 

placerats i en nybyggd hall där plats för flera sköljkar är begränsat, dessutom är godsen 

som behandlas i stycke väldigt stora vilket innebär att det hade krävts väldigt stora kar 

med stora vattenmängder. Därför studeras motströmssköljning i tre steg genom 

sprutsköljsteknik i avdelningen stycke, tre steg då det oftast är det lägsta antalet vid 

sprutskölj. Stycke har idag en vattenförbrukning på 8,8 m3/vecka och genom installation 

av denna åtgärd kan vattenbehovet reduceras till 0,03 m3/vecka vilket innebär en 

reduktion av det totala flödet till reningsverket på 14 %. 

I de övriga avdelningarna betning, AVFKA samt automaten sker sköljning av gods 

genom neddoppning i kar. Dessa kar är dock inte sammankopplade enligt 

motströmsprincipen. Genom att sammankoppla sköljkaren på dessa avdelningar kan 

vattenförbrukningen reduceras med 4, 5 respektive 3 m3/vecka för avdelningen betning, 

AVFKA och automat. 

Då sparskölj installeras reduceras vattenbehoven för grov och finsköljsteg i respektive 

avdelning med 80 % då utdraget av processvätska till efterföljande sköljsteg antas 

reduceras med 80 %. Vattenanvändningen i efterföljande sköljsteg som avjoniserat 

vattenkar och spolning med rinnande vatten antas ej påverkas. Störst vattenbesparing sker 
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i avdelningen med rörmaskiner eftersom vattenförbrukningen även ursprungligen är som 

störst där.  

I tabell ⅩⅣ redovisas reducerat vattenbehov och procentuell reduktion av totalt flöde till 

reningsverk jämfört med det nuvarande flödet på 62,5 m3/vecka samt det nya beräknade 

totala flödet som behöver renas i reningsanläggningen efter respektive åtgärd. De olika 

åtgärderna som studerats är;  

● Installation av motströmssköljning i tre steg med sprutteknik i avdelningen 

“stycke”  

● Sammankoppling av befintliga sköljkar i avdelningarna betning, automat och 

AVFKA enligt principen motströmssköljning  

● Installation av sparsköljstank på alla avdelningar  

 

Dessutom har två kombinationer av dessa åtgärder studerats. Dels då alla dessa åtgärder 

vidtas samtidigt samt då de två åtgärder som står för de största enskilda 

vattenbesparingarna installeras. De åtgärder som står för största enskilda 

vattenbesparingar är installation av sparsköljstankar i alla avdelningar vilket står för en 

halvering av vattenbehovet samt installation av motströmssköljning i stycke vilket 

reducerar vattenbehovet med 14 %. Då båda dessa åtgärder installeras samtidigt reduceras 

flödet till reningsverket med 53%. Då alla åtgärder vidtas reduceras flödet till 

reningsanläggningen med 81% och det nya flödet som behöver renas är 12 m3/vecka. 

Tabell ⅩⅣ. Reducerat vattenbehov och procentuell reduktion av totalt flöde till reningsverk jämfört 

med det nuvarande flödet samt det nya beräknade totala flödet som behöver renas i 

reningsanläggningen efter respektive åtgärd. 

Åtgärd Reducerat vattenbehov 

(m3/vecka) 

Reduktion av totalt 

flöde (%) 

Nytt flöde till rening 

(m3/vecka) 

Motström - stycke 9 14 54 

Motström - betning 3,6 5,7 58,9 

Motström - automat 3,0 4,8 59,5 

Motström - AVFKA 3,5 5,5 59,0 

Sparskölj 32 50 31 

Alla ovanstående 5 

åtgärder 

50 81 12 

Motström i stycke 

samt sparskölj alla 

avdelningar 

33 53 29 

 

Som visas i figur 19 står sköljning av gods med rinnande vatten i avdelningarna 

rörmaskiner och AVFKA för 35 % av det totala flödet till reningsverket vilket innebär 22 

m3/vecka och är det sköljsteg med enskilt största vattenförbrukningen på företaget. Denna 

vattenanvändning kan reduceras till 1 m3/vecka genom att ersätta spolningen med 3 

motströmskopplade sköljkar. Detta skulle innebära en reduktion av det totala vattenflödet 

till reningsverket med 34 %. 
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4.3 Påverkan på reningssteg 

I samband med de olika vattenbesparande åtgärderna förändras också halten föroreningar 

samt pH på det förorenade sköljvattnet till reningsstegen vilket redovisas i tabell ⅩⅤ. I 

tabellen redovisas även hur stor procentuell förändring som sker av 

föroreningskoncentrationerna samt pH värdet jämfört med dagens föroreningshalter på 

ingående vatten till reningssteg som redovisas i tabell ⅤⅢ. En ökning betecknas med (+) 

och en minskning betecknas med (-). 
 

Tabell ⅩⅤ. Hur koncentrationer och pH förändras för de tre olika åtgärderna. 

Förorening Motström 

stycke 

Motström 

betning 

Motström 

automat 

Motström 

AVFKA 

Sparskölj Alla fem 

åtgärder 

samtidigt 

Motströms 

stycke samt 

sparskölj 

P-tot. (mg/l) 3413 3110 3082 3105 2961 7561 3140 

Fe (mg/l) 504 459 455 458 437 1116 464 

Cr-tot. (mg/l) 129 118 117 118 112 286 119 

Cr 6+ (mg/l) 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 4,2 1,7 

Ni (mg/l) 85 77 77 77 74 188 78 

F (mg/l) 24 22 22 22 21 53 22 

pH 2,93 2,97 2,98 2,98 3,39 2,99 3,37 

        

Procentuell 

konc. 

förändring 

+14 +6 +5 +6 +1 +61 +7 

Procentuell pH 

förändring 

-2 -0,9 -0,8 -0,8 +13 -0,4 +12 

 

Alla åtgärder ger en ökning av föroreningshalten till reningsanläggningarna vilket är 

fördelaktigt då reningseffektiviteten hos både det befintliga reningsverket och 

indunstaren enligt Naturvårdsverket och Vilokan ökar med högre koncentrationer och 

detta bör därför eftersträvas. Den enskilt bästa åtgärden är installation av sprutskölj i 

stycke där pH-värdet sjunker med 2 % samtidigt som koncentrationerna av föroreningar 

ökar med 14%. Störst uppkoncentrering av föroreningarna sker då alla åtgärder vidtas 

samtidigt då koncentrationen ökar med 61 %. Enligt tabellen är alltså alternativet då alla 

åtgärderna vidtas mest fördelaktigt för reningsprocessen i reningsanläggningen då 

koncentrationen ökar mest samtidigt som pH hålls relativt konstant. 

Genom att ersätta den sköljning som idag sker genom spolning med rinnande vatten med 

sköljkar kommer föroreningskoncentrationerna öka med 50% och pH värdet sjunka med 

6%. 

I tabell Ⅳ och Ⅴ redovisades tidigare reduktionsgrader för det befintliga reningsverket 

respektive vakuumindunstaren. Om samma reduktionsgrader kvarstår med de nya 

framräknade koncentrationerna kommer utsläppskraven av föroreningshalter i renat 

sköljvatten fortfarande uppnås för alla alternativ som presenterats ovan. 
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Reningseffektiviteten ökar dock hos både det befintliga reningsverket och 

vakuumindunstaren vid förhöjda koncentrationer vilket innebär att ytterligare bättre 

rening troligtvis kommer uppnås.  

4.4 Miljöberäkningar 

Figur 20 visar att installation av en vakuumindunstare tredubblar utsläppen av 

koldioxidekvivalenter jämfört med befintligt reningsverk och kräver 7 gånger större 

behov av primär icke förnyelsebar energi. Enligt dessa beräkningar är därför installation 

av vakuumindunstare ingen som rekommenderas för att minska företagets miljöpåverkan. 

 

 

Figur 20. Jämförelse av miljöpåverkan från de två reningssystemen, det befintliga reningsverket och 

vakuumindunstaren. 

Tabell ⅩⅥ visar utsläpp av koldioxidekvivalenter respektive svaveldioxidekvivalenter 

samt behov av primärenergi för de olika stegen i respektive reningsanläggning. Utsläppen 

av svaveldioxid ekvivalenter är för båda reningsanläggningarna väldigt små även om 

vakuumindunstaren har något högre utsläpp även här. Tabellen visar även att det är på 

grund av att vakuumindunstaren är en väldigt energikrävande process som utsläppen av 

koldioxid och behovet att primärenergi blir så höga. 
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Tabell ⅩⅥ. Utsläpp av koldioxidekvivalenter respektive svaveldioxidekvivalenter samt behov av 

primärenergi för de olika stegen i respektive reningsanläggning. 

 g CO2 ekv. g SO2 ekv. MJ primär energi 

Reningsverk    

Järnsulfat 35 0,2 0,001 

Kalk 603 9 9 

El 390 2 123 

Transport 4 0,03 0,06 

Total 1033 12 132 

Vakuumindunstare    

El 3024 16 950 

Transport 3 0,02 0,04 

Total 3027 16 950 

 

4.5 Återvinning av kemikalier 

Vilokan jobbar med försäljning av indunstare men även processer för 

koncentratåtervinning, det vill säga återvinning av kemikalier ur koncentratet efter 

reningssteget istället för att skicka slammet till deponi. Enligt Johan på Vilokan och 

flertalet andra källor är det viktigaste att inte blanda olika sorters flöden. Att återvinna 

metaller från ett så kallat monoslam är mycket enklare och mindre kostsamt jämför med 

ett avfall som innehåller flertalet metaller. De flöden med sköljvatten som uppstår på 

Calamo innehåller många olika metaller och kemikalier vilket kommer göra tekniken för 

metallåtervinning komplex och dyr.  

Istället rekommenderas att genomföra interna åtgärder i processen som minskar och 

återför kemikalier och metaller till processtegen. Några exempel är installation av 

sparskölj som reducerar kemikaliebehovet med 80 % och halverar mängden metalljoner 

i sköljvattnet. Även att installera reningssteg mellan sparskölj och processbad för att öka 

kemikalieåtervinningen rekommenderas då inte jättevarma processbad används på 

Calamo, ca 50 - 60 °C. Av de tidigare fem presenterade reningsmetoderna 

rekommenderas här elektrolys eller elektrodialys då koncentrationen av föroreningar är 

relativt hög och risken för igensättningar är låg med dessa tekniker.  

Även att återföra renat vatten från reningsanläggningen till sköljstegen istället för att detta 

släppas ut till recipient för att försöka närma sig ett slutet system. Samt att ta tillvara på 

det varma vatten som idag leds till dagvattnet till exempelvis sköljkar där också 

sköljningen gynnas av varmare vatten.  
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5 Diskussion  

Denna studie har utförts på ett specifikt ytbehandlingsföretag, Calamo AB, men 

informationen om bland annat vatten- och kemikaliebesparande åtgärder gäller även för 

andra företag inom ytbehandlingsindustrin. Resultaten kommer dock skilja sig åt 

beroende på hur företaget ser ut idag, vad som behandlas och vilka krav som ställs på 

produkten men de olika åtgärderna som kan vidtas är applicerbara inom alla 

ytbehandlingar. Ytbehandlingsindustrin är ett stort potentiellt miljöhot då bland annat 

flertalet farliga syror används och avfallet innehåller många olika tungmetaller och även 

sexvärt krom som är cancerogent. Att därför studera åtgärder för att bland annat reducera 

belastningen på reningsstegen, minska mängden avfall och studera möjligheter till 

återanvändning och återvinning av kemikalier och metaller är viktigt för att kunna minska 

belastningen på miljön och mänskligheten. 

5.1 Kartläggning av vattenförbrukning 

I samband med kartläggning av vattenförbrukning på respektive avdelning och 

flödesmätningar har flertalet antaganden och approximeringar gjorts vilket kan ha 

bidragit till missvisande resultat. Bland annat har antalet rör som behandlas i respektive 

rörmaskin per körning antagits till 40 respektive 30 vilket är något under maximal mängd 

per körning och kan därför bidragit till något underskattat flöde från renrummen till 

dagvattnet. Variation av antalet rör visar dock liten påverkan på resultatet.  

Flödet som uppmätts ut från renrummen är för två olika dimensioner av rör 6,35 mm i 

litet renrum och 12,7 mm i stort renrum. Då andra dimensioner körs kan flödet ut från 

renrummen förändras. Enligt personal på Calamo är dimensionen 6,35 dock den 

dimension som körs oftast i litet renrum och andelen av rördimensionen 12,7 kommer 

enligt personalen öka i det stora renrummet och bestå av ca 90 % av körningarna. Därav 

kan uppmätta flöden för dessa rördimmensioner antas som rimliga då dessa oftast körs. 

Flushningen från det lilla renrummet har ej studerats vilket innebär att flödet av varmt 

vatten till dagvattnet troligtvis är större än vad denna studie visar. Därmed hade större 

mängd kommunalt vatten kunnat ersättas, sköljeffekterna kunde förbättras genom att 

använda varmt vatten i doppkaren alternativt större mängd varmvatten hade kunnat 

värmeväxlats mot förorenat sköljvatten innan indunstaren för att sänka energibehovet och 

därmed reducera utsläppen av koldioxidekvivalenter och behovet av icke förnyelsebar 

energi. Temperaturen på det varma vatten som idag leds till dagvattnet har mätts på 

utsidan av ett rör av rostfritt stål och eventuellt kan den verkliga temperaturen på vattnet 

vara högre vilket ytterligare kunnat reducera energibehovet i vakuumindunstaren. Stål har 

dock relativt bra ledningsförmåga och därför skiljer sig den uppmätta temperaturen 

troligtvis inte så mycket från den verkliga. 

Antalet tömningar av kar har approximerats genom pricklista under en vecka och 

uppskattade värden med hjälp av personal i produktion på Calamo. Dessa kan dock 

variera kraftigt från vecka till vecka beroende på produktionen då den varierar kraftigt 

mellan olika veckor. Mätningarna på kallvatten i stycke visade markant skillnad på 

vattenanvändningen från två olika veckor vilket visar på att produktionen ser väldigt olika 

ut vilket kan förekomma på alla avdelningar. För att minska denna felkälla diskuterades 

senaste dagarnas produktion på avdelningen med personal. Mätutrustningen kollades 

även till en gång per dag för att undersöka om flödet under en dag var mycket högre, men 
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under samma mätperiod hölls flödet per dag relativt konstant. Även genomströmningen 

mellan de två intvättningskaren i betprocessen har approximerats utifrån hur många 

gånger på ett skift som timern slås på vilket antogs till var tredje arbetstimme. Detta 

varierar också kraftigt då intvättningen under vissa dagar står helt stilla och vissa dagar 

körs mycket och timern slås på nästan hela tiden. 

När vattenförbrukningen för alla avdelningar kartlagts kvarstod endast 

vattenförbrukningen genom sköljning med rinnande vatten i avdelningarna ”rörmaskiner” 

och ”AVFKA”. Denna vattenförbrukning antogs då, som tidigare nämnts, vara 

differensen mellan angivet vattenflöde till reningsverket på 62,5 m3/vecka och de övriga 

uppmätta vattenbehoven. Enligt dessa beräkningar skulle vattenförbrukningen genom 

sköljning vara 22 m3/vecka vilket motsvara 35 % av den totala vattenförbrukningen. Att 

endast ett sköljsteg står för 35 % av vattenförbrukningen känns lite väl stort även om 

sköljning med rinnande vatten är en väldigt ineffektiv sköljmetod. Detta kan bero på att 

vattenförbrukningen för övriga sköljsteg underskattats, att den angivna totala 

vattenförbrukningen på 62,5 m3/vecka är högre än verkligheten samt att produktionen 

varit relativt låg under mätperioden. 

För att säkerställa mätutrustningen studerades, som nämnts tidigare, totala flödet upp och 

nedströms. I avdelningen stycke, som är nybyggd, uppstod stora negativa flöden 

uppströms vid flertalet mätningar och under en mätning av temperaturen på den kalla 

vattenledningen på avdelningen uppmättes 55 °C. Genom vidare undersökning i lokalen 

av rördragningar med mera upptäcktes att inga backventiler fanns installerade i den 

nybyggda avdelningen. Efter denna upptäckt installerades backventiler och mätningen på 

kallvattenanvändningen i stycke kunde utföras. 

5.2 Vattenbesparande åtgärder  

Vid beräkning av vattenbesparande åtgärder antogs ett sköljkriterium på 5000 då detta 

var ett medelvärde mellan angivna sköljkriterium inom ytbehandlingsindustrin. Skulle 

hela sköljprocessen studerats på Calamo hade troligtvis ett högre kriterium krävts då en 

hög renhet krävs på deras produkter och avjoniserat vatten används vilket innebär väldigt 

låg föroreningskoncentration i sista sköljsteget. Dock studerades inte hela sköljprocessen 

vid beräkning på vattenbesparande åtgärder utan endast de sköljsteg som består av grov- 

och finsköljstankar vilket gör att antagandet kan vara rimligt och till och med istället 

något högt. Ett högt antaget sköljkriterium bidrar till större potential av reducerar 

vattenbehov. Detta bidrar till att de reducerade vattenmängderna till följd av installation 

av föreslagna vattenbesparande åtgärder som redovisas kan vara något överskattade.  

Sköljkriteriet för endast sköljning med slang i avdelningarna ”rörmaskiner” och 

”AVFKA” antogs till 100 då stora delar av föroreningshalten redan avlägsnats då 

produkterna efter grov- och finskölj antas uppfylla kravet på renhet inom industrin och 

att resterande sköljsteg är för ytterligare rening. Även detta antagande kan därför vara lite 

högt antagit då skillnaderna på föroreningskoncentrationer i de olika sköljbaden är väldigt 

små. För säkrare resultat krävs mätningar av kemikaliekoncentrationen i sista sköljbadet 

och processbadet för att beräkna företagets specifika sköljkriterium samt om detta skiljer 

sig för de olika avdelningarna.  

Vattenanvändningen kan även reduceras genom att minska utdraget av kemikalier från 

processbadet genom bland annat rätt upphängning av gods, dropptider samt 

sammansättning av processbadet vad gäller bland annat koncentration och ytspänning, 
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detta har dock inte gjorts några beräkningar på i denna studie. Dropptider har tidigare 

undersökts på företaget och dropptider uppemot 3 - 5 minuter används vilket innebär att 

stora delar av processbadet hinner droppa av.  

Gods med fördjupningar kräver oftast någon form av doppning för effektiv sköljning, 

men detta kanske inte behövs om godset först doppas i ett sparsköljsbad. Godsen som 

behandlas i ”stycke” idag blir dock tillräckligt rena genom sköljning med slang vilket 

innebär att de troligtvis skulle kunna fungera att skölja med endast sprutteknik. Rätt 

hänganordning av gods vid sprutskölj i ”stycke” är dock viktig att studera för god 

sköljning och avdroppning samt att godset eventuellt kan snurra eller vibrera samt att 

vattnet kan spolas från flera olika vinklar för effektiv rengöring. För att ytterligare 

förbättra sköljningen kan varmare vatten användas samt luftblåsning tillsättas vilket dock 

kan försämra produktionskvaliteten.  

Även ytterligare reningssteg av sista sköljsteget kan reducera vattenanvändningen. Hur 

stor reduktion som kan uppnås med denna åtgärd har dock inte beräknats i denna studie. 

Av de fem reningstekniker som presenterades tidigare rekommenderas jonbytare för 

rening av sista sköljsteget där föroreningskoncentrationerna är låga och därmed risken för 

igensättning är liten. Tekniken är även enkel och relativt billig. Enligt Naturvårdsverket 

kan nästan helt slutna system uppnås vid användning av jonbytare. Vattentillförseln till 

finsköljstanken till rörmaskinerna skulle troligtvis kunna optimeras genom noggrannare 

styrning av vattenbehovet. Idag tillförs allt det vatten som uppkommer vid intvättning och 

transport av betgods oavsett hur produktionen i rörmaskinerna ser ut. Genom att reducera 

detta tillflöde och styra efter behov och därefter genomföra visuella kontroller av 

produktionskvaliteten skulle ett lägsta vattenbehov kunna bestämmas. Det varma vattnet 

från intvättning av betgods som idag tillsätts i finsköljstanken skulle då istället kunna 

användas i andra sköljsystem för att ersätta behovet av att köpa in kommunalt vatten. 

Fördelen med detta vatten är dessutom att det är varmt vilket förbättrar sköljprocessen. 

Dessutom kan sköljeffektiviteten förbättras genom installation av omrörning i sköljkaren. 

Det primära syftet med studien var att minska vattenanvändningen till 

reningsanläggningen men behovet av inköpt vatten kan också reduceras genom att bland 

annat återföra renat vatten efter reningsanläggningen till sköljstegen samt att använda det 

varma vattnet från renrum och flushning till sköljstegen. Eftersom detta vatten är varmt, 

cirka 60 ° kommer även sköljprocessen effektiviseras och bättre sköljning uppstår. Dock 

finns det enligt Torbjörn en risk att jonbytare som eventuellt är kopplade till sköljstegen 

inte klarar för höga temperaturer. Detta verkar dock inte vara något problem då vattnet 

från intvättningen i betningen, som är av samma karaktär som vattnet från renrummen, 

idag tillförs finsköljstanken till rörmaskinerna som är kopplad till en jonbytare. 

5.3 Påverkan på reningssteg  

Enligt tabell ⅩⅥ förändras pH inom intervallet 3,39 - 2,93 då de olika åtgärderna vidtas. 

Även om detta är en procentuell ökning på 13 % så avrundas fortfarande pH värdet till 3 

vilket var det angivna värdet i dagsläget. Enligt Naturvårdsverket krävs dock ett pH under 

2,5 för en god kromreduktion med järnsulfat. Företaget klarar dock idag utsläppskraven 

på sexvärt krom med god marginal även om pH värdet var angivet till 3. Skulle dock 

problem uppstå med kromreduktionen kan reduktionsmedlet järnsulfat bytas ut mot 

natriumditionit som fungerar för alla pH-värden. Dock angavs pH värdet endast med en 

värdesiffra och kan därför i ursprungsläget vara närmare 2,5. pH värdet bör även vara 
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under 1,7 för att undvika beläggningar av pannsten vilket pH värdet inte gör varken idag 

eller enligt de beräknade pH värdena. Vidare skulle även studier kring hur behovet av 

tillsatser och energi förändras när föroreningshalterna förändras. I denna studie har 

behovet av tillsatser och energi antagits konstant per behandlad kubikmeter vatten. 

Ytterligare en felkälla i denna studie är att indata på bland annat tillsatser till reningsverk 

samt föroreningskoncentrationer på in och utgående vatten från reningsverket samt 

vakuumindunstaren är hämtade från olika år. Enligt Daniel som jobbar med 

kvalitetssäkring på Calamo borde dessa värden inte skilja sig så mycket från dagens 

verkliga värden att de påverkar resultatet på studien. Tabell Ⅳ visar dock att 

föroreningskoncentrationen på ingående vatten till reningsverket har näst intill 

fördubblats på mellan 2009 och 2013. 

Tabell ⅩⅤ visar att störst förändring av pH sker då endast sparsköljsteg installeras vilket 

ger en ökning av pH med 13%. Denna ökning beror på att 80 % av syrorna stannar kvar 

i sköljbadet. Det förhöjda pH-värdet ökar risken för beläggningar av så kallad pannsten i 

reningsverket vilket kan sätta igen systemet och bör därför undvikas. Dessutom sker 

endast en minimal ökning av föroreningshalten, ökning med 1%, då stora delar av 

föroreningarna stannar kvar i sparsköljssteget. Installation av sparskölj är därför inte 

fördelaktigt för reningseffektiviteten, men åtgärden reducerar vattenbehovet minskar 

kemikalieanvändningen vilket är fördelaktigt för att minska mängden avfall och 

belastningen på reningsverket. 

5.4 Miljöberäkningar 

Enligt miljöberäkningarna kommer installationen av en vakuumindunstare inte att 

reducera Calamos miljöpåverkan. LCA värden är dock inte exakta och stora skillnader 

kan uppstå vid val av olika metoder i SimaPro. Bland annat användes värden för 

elektricitet för anläggningar med medel-spänning styrka. Hade istället hög eller låg 

spänning antagits hade troligtvis andra värden hämtats från SimaPro vilket skulle 

påverkat resultatet. Dessutom har flera aspekter bortsett från i samband med 

miljöberäkningarna vilket kan göra resultatet från dessa beräkningar missvisande. Värden 

för flockningsmedlet Magnafloc fanns inte i databasen SimaPro och därför togs ej hänsyn 

till denna tillsats, dock är det väldigt liten mängd jämfört med de övriga tillsatserna i 

reningsverket, men genom att även studera flockningsmedlet hade större utsläpp 

genererats från det befintliga reningsverket. Kondensatet efter vakuumindunstaren kräver 

ytterligare avvattning och bearbetning innan det kan deponeras då det är pumpbart när 

det lämnar indunstaren och för deponi krävs minst 30 % TS. Att avvattna avfall är mycket 

energikrävande och hade inneburit ännu större utsläpp från indunstningsprocessen. I 

studien har även antagande gjorts att båda avfallen går till deponi då det idag inte finns 

någon teknik för återvinning av metaller från slam i Sverige som är ekonomiskt 

försvarbar. Hade återvinning av metallerna istället studerats hade detta troligtvis gynnat 

vakuumindunstaren då inga tillsatser krävs i form av exempelvis kalk som då ytterligare 

kan försvårar återvinningen. Genom indunstning kan även helt slutna system uppnås av 

så väl vatten som kemikalier. Hade detta tagits med i beaktning hade troligtvis 

vakuumindunstaren gynnats. 

Hur deponi av metallhaltigt avfall påverkar miljön har heller inte studerats då detta avfall 

enligt Naturvårdsverket är relativt stabilt i en kontrollerad deponi. Dessutom antas 

ungefär samma mängder metaller i det renade vattnet och i avfallet till deponi efter de 
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båda reningsstegen, detta eftersom föroreningshalterna på renat vatten är ungefär samma 

efter båda anläggningarna. Även utsläppen genom nyproduktion av anläggningen har 

bortsetts från i denna studie. 

Det som gör att vakuumindunstaren har ett så stort behov av icke förnyelsebar energi och 

stora utsläpp av koldioxidekvivalenter är dess stora behov av elektricitet. Stora skillnader 

i miljöberäkningarna hade troligtvis uppstått om exempelvis endast förnyelsebar energi 

som sol eller vind istället användes. Som tidigare nämnts skulle energianvändningen 

kunna reduceras genom att använda det varma vattnet från renrummen och flushning för 

förvärmning av sköljvattnet.  För att behovet av icke förnybar energi ska bli densamma 

för båda systemen krävs att elförbrukningen reduceras från 150 till 22 kWh/m3 renat 

vatten vilket är en reduktion av elförbrukningen med 85 % och är inte möjligt med den 

vattenmängd som idag lämnar renrummen. Vid en elförbrukning på 52 kWh/m3 är 

utsläppen av koldioxid för de båda systemen lika stora. Genom att istället installera en 

ångkompressionsindunstare som har lägre energibehov hade utsläppen av koldioxid 

reducerats jämfört med befintligt reningsverk men behovet av icke förnyelsebar energi 

hade fortsatt varit högre för indunstningstekniken. Risken är dock större för beläggningar 

med denna teknik och risken ökar med förhöjda koncentrationer vilket uppstår i samband 

med de vattenbesparande åtgärderna.  

För säkrare resultat hade djupare studie kring miljöaspekterna krävts samt mer tid för att 

grundligt sätta sig in i hur databasen SimaPro fungerar och vilka antaganden som behöver 

tas. 

5.5 Återvinning av kemikalier 

Då tekniken för att återvinna metall ur slam fortsatt inte är lönsamt rekommenderas 

istället processinterna åtgärder som installation av sparskölj där kemikalier och metaller 

återförs till processbadet. Detta kan dock medföra negativa effekter på 

produktionskvalitén då exempelvis badsammansättningen förändras. Risken för detta kan 

minimeras genom att istället använda den nyaste tekniken av sparskölj, Eco Rinse, 

alternativt sammankoppla två sparsköljskar efter varandra. Även installation av elektrolys 

eller elektrodialys mellan sparskölj och processbad innan sparsköljen återförs minimerar 

risken för att förändra badsammansättningen. Detta bör vidare undersökas innan 

installation. 

Enligt Naturvårdsverket är dock förhoppningen att det i framtiden skall bli ekonomiskt 

försvarbart att återvinna värdefulla metaller. Det är i stor utsträckningen kostanden som 

styr och ett steg mot mer återvinning av metaller skulle vara ökade kostnader för deponi 

av metallhaltigt avfall. Skulle det i framtiden bli lönsamt att återvinna metaller och 

kemikalier skulle troligtvis, som tidigare nämnts, vakuumindunstnings processen gynnas 

då det inte tillsätts andra kemikalier som försvårar återvinningen. 

5.6 Fortsatta studier 

Fortsatta studier kan dock utföras på möjligheten att separera flödena från de olika 

avdelningarna till separata reningsprocesser för eventuell enklare återvinning av slammet 

alternativt återföring av kondensat till processen om vakuumindunstning används. 
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Störst vattenbesparing sker då flest åtgärder vidtas och det är även detta fall som ger högst 

uppkoncentrering av föroreningar vilket är bra för en effektiv rening i 

reningsanläggningarna. Dock kräver varje åtgärd installationskostnader, eventuellt extra 

utrymme samt energi till pumpar för att pumpa över vattnet mellan karen som kopplas 

motströms och detta har ej studerats i studien. Innan rekommenderande åtgärder vidtas 

bör en ekonomiskstudie genomföras samt undersökning av teknikerna i praktiken genom 

tester i mindre skala för att säkerställa att produktionskvalitén inte försämras. Bland annat 

behöver tekniken sprutskölj i stycke studeras i praktiken för att undersöka hur dessa stora, 

och ofta inte plana gods, påverkas av denna teknik.  

Ytterligare vattenbesparingar kan även vidtas genom installation av extra rening av sista 

sköljsteget genom exempelvis jonbytare. Hur mycket denna åtgärd kan reducera flödet 

har ej undersökt i denna studie utan bör utföras genom praktiska tester där tillsatsen av 

rent vatten kan reduceras och därefter undersöks produktionskvalitén genom visuella 

kontroller. Genom att dessutom återföra renat vatten efter reningsanläggningen tillbaka 

till sköljstegen istället för ut till recipient minskar behovet av tillfört kommunalt vatten 

och anläggningen kan närma sig ett slutet system. 

6 Slutsats 

Att vidta alla föreslagna åtgärder, att installera sparskölj i samtliga avdelningar, 

motströmssköljning genom sprutsköljsteknik i stycke samt motströmskoppla befintliga 

sköljkar i avdelningarna betning, AVFKA och automat, ger en maximal vattenreduktion 

där flödet till reningsverket reduceras med 81 % och det nya totala flödet blir 12 m3/vecka. 

Genom dessa åtgärder ökar också föroreningshalten med 61 % och pH värdet reduceras 

minimalt vilket är bra för reningseffektiviteten hos reningssteget. Även möjligheterna till 

att ersätta sköljningen som sker genom spolning med slang genom bland annat 

motströmskopplade sköljkar bör studeras vidare för att undersöka ur produktionskvalitén 

påverkas av detta.  

För effektivare sköljning rekommenderas att det varma vattens om idag släpps ut i 

dagvattnet från renrummen används till sköljstegen och att sista sköljsteget kopplas till 

en jonbytare. 

Med hänsyn till de stora utsläppen av koldioxidekvivalenter och behov av icke 

förnyelsebar energi rekommenderas ej installation av vakuumindunstare.  

Tekniker för återvinnig av metaller är mycket kostsamt samt svåra att utföra på de 

avloppsströmmar som innehåller flera kemikalier och metaller vilket sköljvattnet gör på 

Calamo. Istället rekommenderas processinterna åtgärder som sparskölj kopplat till en 

uppkoncertrering genom exempelvis elektrolys där kemikalieanvändningen kan 

reduceras med 80% och metalljonerna i avloppet reduceras med 50 %.  
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