
Slambränsleblandningar –
Förbränning och fosforutvinning 

Varför? 
Fosfor är en ändlig resurs så resurshushållning är viktigt 
Ökad återföring av fosfor i avloppsslam till åker är önskvärt  
Undvika återföring av tungmetaller, smittämnen etc. 
Kunna använda förorenat slam som idag inte kan återföras 
Slippa energikrävande förtorkning av slammet 
Kunna använda befintliga förbränningsanläggningar 
Utvinning av högvärdigt fosforgödselmedel ur askan 

Uppnådda resultat 
• Förbränning av blandningar av returträflis och avloppsslam, med upp till 

45 % slam (fuktigt bränsle) har demonstrerats i en befintlig rostpanna  
• Ur bottenaska och flygaska från förbränningen har ammoniumfosfat av 

mycket ren kvalitet utvunnits 
 

Foto: EasyMining Sweden AB 
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Metod - Fosforutvinning 
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Schematisk beskrivning av EasyMining Sweden’s process för 
fosforutvinning ur slamaska: 
 



Slutsatser 1 (2) 

Bränsleblandning 
 Erfarenhet från beredning av slambränsleblandningar är att 

nedbrytning av bränslet genom komposteringsprocess startar 
snabbt. Det medför hanteringsproblem. 

 
Förbränning 

• Det går att elda slambränsleblandningar med upp till 45 % slam 
(fuktigt bränsle) på en befintlig rostpanna, vid 50 % last en dag. 

• För att elda slambränsleblandningar med hög andel slam under en 
längre period och vid hög last behövs modifieringar av 
askutmatningssystem och rökgasrening, för att öka kapaciteten. 

• Vid förbränning av slambränsleblandningar fanns minskad 
benägenhet till slaggning av bränslebädd och lägre halter av 
korrosiva ämnen i flygaskan. 

 
 
 



Slutsatser 2 (2) 

Fosforutvinning 
• En hög fosforhalt i askan är fördelaktigt ur 

fosforutvinningssynpunkt och för processekonomin. 
• Det är i första hand bottenaska som lämpar sig för fosforutvinning 

med EasyMining Sweden’s metod. Skall flygaska användas för 
fosforutvinning krävs en optimering av upplösningsförhållandena 
(ingick inte i detta projekt). 

• Renheten hos ammoniumfosfaten (gödselmedlet) är mycket hög. 
 
 
 



Projektorganisation 

Kontakt: 
• Linda Bäfver; linda.bafver@poyry.com, telefon: 010 – 474 06 64  

Projektdeltagare: 

• Pöyry SwedPower 

• Ragn-Sells, Ragn-Sells Miljökonsult 

• EasyMining Sweden 

• ENA Energi 

• Umeå universitet 

Budget och tidsplan  

1365 kSEK, avslutas i november, 2013 

Delfinansieras av Ragn-Sells, EasyMining Sweden och ENA Energi 
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