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Översiktskarta

Klarningssjö

Anrikningsverket

Avrinning

Östra

PU4

XY

EF

från

sandledning

Södra pumptornet

Processvatten består av:
• Returvatten 
• Gruvvatten
• Råvatten

Beskrivning:
• Sand och processvatten pumpas från 

Anrikningsverket till Enemossen (östra).
• Vatten samlas upp vid södra pumptornet (SPT) 

och pumpas till Enemossen.
• Från Enemossen leds vatten via en kulvert till 

Klarningssjön.
• Ungefär hälften av vattnet återförs till 

processen och resten släpps till 
Ekershyttebäcken.
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Kortsiktiga Åtgärder

Omfattning

Lösta metaller (zink, kadmium)

- Lutdosering i sandledning

- Lutdosering på läckagevatten

Partiklar (bly, kadmium)

- Koncentratförtjockare (överloppsvatten)

- Reservdamm (utloppsvatten)
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Kortsiktiga Åtgärder
Lutdosering i sandledning

• Fullskaleförsöket började kvartal 3 2020.

• Lut doseras med en reservpump i 
sandledningen i anrikningsverket.

• Målet är att höja pH-värdet från ca 8 till 9.0-9.5 
vid utloppet av sandledningen (Enemossen
Östra). 

• Lösta zinkhalterna i sandslurryn reducerats från 
ca 140 µg/l till ca 1 µg/l vilket motsvarar en 
minskning på ca 99%.

• Lutdosering är redan del av driftrutiner sedan 
tidigare.
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Kortsiktiga Åtgärder
Lutdoseringsförsök på läckagevatten

Lutdosering vid damm XY Lutdosering Pumpstation 4 (Enemossen Östra)
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Kortsiktiga Åtgärder
Lutdosering på läckagevatten XY

• Fullskaleförsöket började i december 2020.

• Läckagevattnet från XY dammen har den 
högsta lösta zinkhalten. 

• Lut (25%-ig) doseras på läckagevattnets utlopp 
och syftet är att höja pH-värdet från 7 till 9-9,5. 

• De lösta zinkhalterna har reducerats från ca      
10 000 µg/l till ca 100 µg/l, vilket motsvarar en 
minskning med ca 99%.

• Överlämning till drift skedde under december 
2021. Resultatet är fortsatt bra under kvartal 1.
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Kortsiktiga Åtgärder
Lutdosering på läckagevatten Pumpstn 4

• Fullskaleförsöket började i slutet av mars 2021.

• Höga halter av löst zink och löst kadmium.

• Målet är att höja pH-värdet från 7 till 9-9,5. 
Intrimning har varit mest krävande för 
pumpstation 4 (östra Enemossen).

• Analyser indikerar att både löst zink och löst 
kadmium reduceras med ca 90% efter 
intrimning.

• Överlämning till drift under december 2021. 
Resultatet är fortsatt bra under kvartal 1.
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Kortsiktiga Åtgärder
Zinkhalter (utlopp Klaringssjö)

• Lutdosering ger effekt på överskottsvattnet. 

• Betydligt lägre halter nu jämfört med 
samma period förra året.

• Under kvartal 1 har zinkhalterna varit bra i 
överskottsvattnet.
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Kortsiktiga Åtgärder
Kadmiumhalter (utlopp Klarningssjö)

• Kadmiumhalterna har också varit bättre 
till följd av lutdoseringen.

• Partikelbundna kadmiumhalter ökade 
under februari när det var som kallast.

• Planen är att öka sedimentationstiden 
genom att öka vattenvolymen på 
Enemossen.
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Kortsiktiga Åtgärder
Reservdammen

• Blypartiklar har identifierats som en 
källa för historiska överskridanden av 
bly i överskottsvattnet från 
Klarningssjön. 

• Källan till blypartiklar verkar vara 
blyförtjockaren i anrikningsverket, 
där överloppsvattnet leds till 
reservdammen och sedan vidare till 
sandledningen. 
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Kortsiktiga Åtgärder
Blyhalter (utlopp Klarningssjö)

• I juni 2021 påbörjade ett test med att återföra 
processvatten från reservdammen tillbaka till 
processen, men det påverkade 
flotationsprocessen negativt, så försöket 
avbröts i september.

• Parallellt har blyförtockaren utrustats med en 
statisk blandare för att förbättra 
flockmedelsinblandning. Det har lett till en 
minskning av blypartiklar i överloppet. Hittills 
har blyhalterna i överskottsvattnet varit bra 
och betydligt bättre jämfört med 2020.
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Kortsiktiga Åtgärder
Fortsättningsvis

• De mobila anläggningarna har överlämnats till 
dammdriftsorganisationen och under kvartal 1 
säkrades arbetsrutiner för kontinuerlig drift.

• Sandmagasinet är en byggplats som är under 
ständiga förändringar, vilket innebär att mobila 
anläggningar kommer behöva anpassas och 
justeras över tid för att ge det bästa resultatet. 
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Långsiktiga Åtgärder
Omfattning:

Enkel:

• Metaller – vattenrening 

• Sulfat – ersätta / minska sulfatbärande 
reagenser

Avancerad:

• Kalcium, metaller – vattenrening

• Sulfat – vattenrening
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Långsiktiga Åtgärder
Avancerad lösning: biosulfatrening

Konceptet från idéstudien:  

• Avhärdning (kalcium och metaller)

• Biosulfatreducering (sulfat → sulfid)

• Biologisk oxidering (sulfid → elementärt 
svavel)

• Biologisk rening (COD, kväve och fosfat)

• Avvattning av slammet

Laboratorieförsökets reagens-förbrukning 
(etanol) var mycket högt. Konsulter har 
rekommenderat ett demoförsök för att 
optimera den.

Avhärdning Bio-sulfatreducering Bio-sulfidoxidering

Veolias försöksuppställning för laboratorieförsök

Bra rening av sulfat och metaller i laboratorieförsöket 
(35 oC). 
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Långsiktiga Åtgärder
FÖRSTUDIE – Biosulfatrening

Syftet

• Att identifiera hur konceptet kan tillämpas på Zinkgruvan Mining. 

• Förstudien ska identifiera kunskapsluckor (exempelvis slamhantering) och risker (exempelvis för 
miljön) som måste utredas och lösas innan arbetet med nästföljande steg kan påbörjas. 

Målet

Ett reningsverk för metaller (mogen teknik) samt ett demoförsök för sulfatrening (under utveckling). 

Omfattning

• Grovdesign för avhärdning (kalcium och metaller)

• Grovdesign för en fullskala biosulfatreningsverk. Målet var att identifiera omfattning av ett 
demoförsök, om det blir aktuellt.

• Grovdesign för ett demoförsök.
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Långsiktiga Åtgärder
FÖRSTUDIE – Biosulfatrening

Resultat

Grovdesign kunde inte verifiera biosulfatreningskonceptet (skalbarhets problem).

• Elkraft. Behöver mer elkraft än som finns tillgänglig i elnätverk.

• Slammet. Stora mängder av instabilt slam är inte hanterbart.

• Bergtäkten. Problem för lagring av stora volymer av brandfarliga ämne, såsom etanol och biogas 
(biprodukt).

• Miljö. Även med en efterbehandlingsprocess kommer halter av kväve, fosfor, COD och 
suspenderade ämnen i överskottsvattnet att öka. 

• Komplex process. Blir en stor utmaning för operatörer.

Slutsats

• Biosulfatrening är inte teknisk möjligt för ZMAB.

• En enkel lösning för sulfat behövs.
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Långsiktiga Åtgärder
Enkel lösning - omfattning

Utreda möjligheten att byta ut eller minska 
sulfatbärande reagenser.

Metaller

• För metaller finns det etablerade reningsmetoder 
som är lämpliga att använda (exempelvis kemisk 
fällning och slamhantering).

Sulfat 

• Svavelsyra (pH-sänkning) står uppskattningsvis för 
omkring hälften av den sulfat som tillsätts i 
processvattnet. Koldioxid är ett tänkbart alternativ 
till svavelsyra.

• Selektivflotation i alkalisk miljö kan potentiellt sänka 
sulfathalten i processvatten och sänka 
metallhalterna i anrikningssanden.

Koldioxidtanken vid anrikningsverket (driftanläggning).
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Långsiktiga Åtgärder
RESULTAT- koldioxid

Driftförsök

• Koldioxiddosering provkördes i maj 2021 och 
kördes mestadels kontinuerligt från 7:e juni. 

• Försöksresultatet har varit mycket lovande 
och mellan juni till december var 
sulfathalten i genomsnitt 1000 mg/l i 
överskottsvattnet. Medelhalten för samma 
period de senaste 3 år (2018, 2019 och 2020) 
var ca 1300 mg/l. Minskning med ca 25%.

• Under kvartal 1 installerades en 
driftanläggning för koldioxid. Lovande 
resultat för sulfat fortsätter under kvartal 1.
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Långsiktiga Åtgärder
RESULTAT – Selektivflotation

Driftförsök

• I januari 2022 gjordes ett driftförsök med den 
nya selektivflotations-processen, genom att 
köra på den mindre produktionslinjen. 

• Resultatet var mycket lovande och förutom 
lägre metallhalter i anrikningssanden, lyckades 
processingenjörerna minska bisulfit-
doseringen rejält (drygt 90%, från 800 till ca 50 
g/ton). 

• Även med kopparsulfat som aktiverare för 
zinkflotation inräknade, uppskattas 
minskningen av sulfathalterna vara upp till 
50% jämfört mot de historiska sulfathalterna. 
Nästa steg är projekteringsarbetet.
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Långsiktiga Åtgärder
KULVERTERING

• Även om vattenrening och processåtgärder 
kommer att utgöra en signifikant förbättring 
av vattenkvalitén i överskottsvattnet kan det 
komma att krävas en kulvertering av 
överskottsvattnet förbi Forsaåsen i syfte att 
uppnå miljökvalitetsnormen avseende 
grundvatten (i varje mätpunkt).

• Kulverteringsalternativet utreds därför 
parallellt. Planen är att påbörja ett förprojekt 
under 2022.
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Långsiktiga Åtgärder
Resultat från alla försök och studier indikerar 
att den mest lämpliga vägen framåt är 
processändringar för att minska sulfat, 
vattenrening för att minska metaller och 
kulvertering för att uppfylla 
miljökvalitetsnormen i Forsaåsen.

NÄSTA STEG

• Att föreslå en reningsteknik för metaller 
(oktober 2022).

• En preliminär tidplan för att kunna 
kartlägga vägen framåt mot 
genomförandet.

Utsläpp 2021 2022 2025

Metaller -35% -40% -50%

Sulfat -16% -25% -50%

Jämförd med årsmedel för 2018-2020

resultat mål

ROADMAP U2
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Redovisning

• Nästa redovisning av genomförda och planerade åtgärder för kvartal 2 2022 kommer att 
tillsändas myndigheten den 26:e augusti 2022. 

• Preliminärt planeras samrådet för det andra halvåret 2022 till november. Kallelse kommer att 
skickas ut i god tid.


