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Sammanfattning 
 
Detta arbete utgör en del i miljöarbetet med att hitta lösningar för restprodukterna i stålindustrin 
och fokuserar på recirkulation av metallhydroxidslam, som i dagsläge deponeras. 
 
Inom arbetet utreds en upparbetningsmöjlighet av metallhydroxidslam från Sandvik AB i 
Sandviken, genom att en patenterad behandlingsmetod, nämligen sintring, testas och utvärderas. 
Denna behandling ger en produkt som kan återanvändas i stålsmältningsprocessen, varvid 
produkten fungerar som flussmedel och kan ersätta naturligt flusspat (CaF2) som normalt används 
som flussmedel. 
 
Efter litteraturstudier har praktiska sintringsförsök i liten skala gjorts på slam från Sandviken, 
samt analyser på slammet och den sintrade produkten. Sandvikenslammets egenskaper och 
sammansättning har jämförts med de av slammer från andra stålverk i Sverige. Jämförelserna har 
lett till förslag på ändringar i processen där slammet uppkommer för att få ett lämpligare slam för 
upparbetning. 
 
Resultaten visade att sintring som upparbetningsmetod kan användas på Sandvikenslammet, men 
i sammansättningen är detta slam mindre lämpligt som flussmedel än t.ex. slam från Outokumpu 
Stainless AB. Vissa oönskade ämnen i slammet, såsom fosfor och svavel, gör att det krävs 
ändringar i processen. Med de givna förslagen skulle halten fosfor och svavel i slammet kunna 
minskas, och med ytterligare åtgärder i reningsverket skulle man kunna få en jämnare kvalité på 
slammet, vilket skulle öka möjligheterna till upparbetning och recirkulation. 
 
Med denna bakgrund kan fortsättningsvis försök i större skala göras, samt mera omfattande 
jämförelser, och så småningom försök att återföra produkten till processen. 
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Summary 
 
This work is part of the work of finding solutions for rest-products from the steel industry and 
focuses on recirculation of metal hydroxide sludge, which at present is deposited at landfills. 
 
In this work, a possibility to treat metal hydroxide sludge from Sandvik AB in Sandviken is 
investigated by testing and evaluating a patented method of treatment, namely sintering. The 
treatment gives a product which can be re-used in the steel smelting process, where the product 
functions as flux and can replace natural fluor spar (CaF2) that is normally used as flux. 
 
Following literature reviews, practical sintering tests have been done in small scale with sludge 
from Sandviken, as well as analyses of the sludge and the sintered product. The properties and 
composition of Sandviken-sludge have been compared to those of sludges from other steel mills 
in Sweden. These comparisons have led to suggestions for alterations in the process where the 
sludge is formed, to acquire a sludge more suitable for treatment.  
 
The results showed that sintering as a treatment method can be used on sludge from Sandviken, 
but its composition makes this sludge less suitable for re-use as flux than for example sludge 
from Outokumpu Stainless AB. A number of undesired components in the sludge, like 
phosphorus and sulphur, demand changes in the process. With the given suggestions, the amount 
of phosphorus and sulphur in the sludge could be diminished, and with further measures in the 
waste-water treatment plant a more stable sludge quality could be achieved, which could enhance 
the possibilities of treatment and recirculation. 
 
With this background, further tests in larger scale can be performed, as well as more extensive 
comparisons and eventually trials of re-using the product in the steel smelting process. 
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1. Introduktion 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom magisterprogrammet i Kemiteknik med 
inriktning Industriell Ekologi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har utförts 
under sex månader vid Sandvik Materials Technology i Sandviken i samarbete med Outokumpu 
Stainless AB i Avesta och Minpro AB i Stråssa. 
 

1.1 Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken 
Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern och ett av de sekundära (skrotbaserade) järn- och 
stålverken.  
 
Sandvik i Sandviken omfattar moderbolaget Sandvik AB samt sex kommissionärsbolag (AB Sandvik 
Coromant, AB Sandvik Materials Technology, AB Sandvik Mining and Construction Tools, AB 
Sandvik Process Systems, AB Sandvik Systems Development samt AB Sandvik Information 
Technology). Produktionsanläggningen ligger i Sandvikens tätort vid Storsjön och omfattar ”Västra 
verken” med tillverkning av specialmetallrör, vidareförädling av breda band, ”Södra verken” med 
tillverkning av tråd och specialverktyg, samt ”Centrala verken” med stålverk, valsverk och 
tillverkning av bl. a. rör, kallvalsade band, bergborrar och hårdmetallverktyg. 
 
Stålproduktionen i Sandvikens stålverk sker i ljusbågsugn (LB), AOD-konverter och skänkugn, med 
råvaror som utgörs av köpskrot, returstål och legeringsmetaller. I produktionsprogrammet ingår ca 
900 stålsorter, däribland rostfritt stål, kromstål, låglegerade stål och Sanicro. Stålet gjuts till strängar 
eller göt för att sedan vidarebearbetas i valsverk, pressverk och rörverk till rör, tråd eller band. 
Dessutom sker mekanisk bearbetning, härdning samt ytbehandling genom avfettning och betning. 
 
I Sandviken finns ett stort antal betningsanläggningar med olika syrablandningar beroende på 
produkten. Metallerna från betbaden fälls ut som hydroxider i ett slam, avvattnas och deponeras 
[Sandvik AB Miljörapport 2005]. 
 

1.2 Restprodukter inom stålindustrin 
Inom stålproduktionen uppstår restprodukter i form av stoft, slagg, slam, spån, glödskal. Dessa 
innehåller järn och legeringsmetaller som skulle kunna återanvändas. Likt övrig verksamhet i 
samhället har också stålindustrin börjat se över sina flöden av restprodukter och avfall, när insikten 
ökar om vår hantering av ändliga resurser. Stålindustrin ses ibland som en återvinningsindustri, då de 
flesta anläggningar använder skrot vid framställning av stål; men faktiskt genererar den totala 
hanteringen en stor mängd restprodukter och avfall. Striktare miljölagstiftning och ökande kostnader 
för deponering men också för utvinning av råmaterialen har lett till fler försök inom metallindustrin 
att dels minimera uppkomsten av restprodukterna, dels återföra de mängder av restprodukter som är 
ackumulerade. I Sverige uppkommer i samband med ståltillverkning drygt 2 miljoner ton fasta 
restprodukter per år, ungefär 450 kg per ton råstål. Huvuddelen är olika typer av slagg, stoft och slam. 
 
En stor del av restprodukterna kan med vinst återföras till produktionen. Ekonomiskt vinner man på 
återanvändandet av restprodukter av flera skäl; kostsam utvinning av råvaror kan minska och 
användandet av returmaterial är för det mesta mindre energikrävande än jungfruligt material. 
Restprodukterna kan dessutom ses som en inkomstkälla om man får avsättning för dem [Johansson 
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1996; Jernkontoret 2002?]. Sandvik deponerar ca 65 % av den totala mängden restprodukter [Lind 
2006]. 

1.2.1 Metallhydroxidslam 
En av restprodukterna som uppkommer vid SMTs produktion av rostfria stålprodukter är 
metallhydroxidslam som uppstår vid neutralisering av betbaden. Betning är ett steg i förädlingen av 
många stålprodukter och vid betning sänks produkten ner i ett betbad bestående av en eller flera syror 
för att avlägsna oxidskiktet som bildats på stålytan. Betbadet är förbrukat när metallkoncentrationen 
når en viss nivå och då leds badet till neutralisering där metallerna fälls ut med kalk. Denna utfällning 
är ett slam med framförallt järnhydroxid, men även av legeringsmetallhydroxider. Slammet förtjockas 
och avvattnas i filterpressar till filterkakor. Det liknar roströd jord i utseende och har en TS-halt på 
30-50 %. 
 
Neutralisering av betbaden vid de svenska stålverken infördes i början på 70-talet och då accepterades 
deponering av metallhydroxidslammet. Tidigare släpptes orenat betningsavfall direkt ut i recipienten. 
Deponering är fortfarande ”best available technique” (BAT), men i dagsläge är målet att minska 
deponeringen och hitta lösningar för återanvändandet av restprodukterna. Metallhydroxidslam är för 
närvarande undantaget från deponiskatt, men det kan ändras med utvecklingen av en lämplig 
upparbetningsmetod och då kommer deponikostnaden att öka [SFS 1999:673 10§]. 

1.2.2 Återföring av metallhydroxidslam 
Metallhydroxidslammet innehåller förutom metaller även vatten, kalciumfluorid från fällningen av fri 
fluor (HF) och komplex fluor (Me-F3), kalk och svavel [Lindblom 2002]. De flesta försök att 
återvinna metallhydroxidslam har fokuserat på att komma åt metallinnehållet och avlägsna svavel och 
fluor. Den vanliga metoden är reduktion med kol som reduktionsmedel, men slammet innehåller för 
små metallmängder och för mycket fluor och svavel för att det skall bli lönsamt. Alternativt kan 
halten kalciumfluorid (ca 30 %) ses som en resurs och tas tillvara istället för naturligt flusspat (CaF2). 
Metallerna kan då också återföras till stålet [Lunner 2006]. 
 
Naturligt flusspat, som bl a bryts i Mexico, innehåller ca 85 % CaF2 och det används i AOD-
konvertern (Argon-Oxygen-Decarburization) vid stålsmältningen som flussmedel som gör slaggen i 
smältan mera lättflytande genom att sänka smältpunkten. Ett krav är att substitution av flusspat med 
metallhydroxidslam skall ha minimala negativa effekter jämfört med den ordinarie processen, och en 
upparbetning av slammet är därför nödvändig innan det kan användas som flussmedel [Lunner 2006]. 
 
För att undvika hydrering av stålet måste vattnet i metallhydroxidslammet avlägsnas; förutom det löst 
bundna vattnet måste även kristallvattnet elimineras och metallhydroxiderna omvandlas till oxider. 
En torr produkt kan fås genom upphettning till 800ºC. Svavlet från slammet riskerar att legeras in i 
stålet och interferera med den önskade svavelhalten i smältan (beroende på produkt). Fullskaleförsök 
har visat att svavlet inte utgör några problem så länge det rör sig om måttliga mängder. 
 
Ytterligare ett krav på upparbetning är att få fram en agglomererad produkt som är mekaniskt stabil 
och hanterbar utan att damma. Slammet efter torkning är rött och sprött, men genom sintring vid 
ungefär 950ºC upp till 1050ºC ändrar det karaktär och man får en nästan svart produkt med högre 
densitet och hållfasthet. 
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Vid Outokumpu Stainless AB, Avesta Works har torkning/sintring av metallhydroxidslam testats 
sedan 1998 i lab-, pilot- och fullskala i samarbete med MiMeR (Minerals and Metals Recycling 
Research Centre) vid Luleå Tekniska Universitet, MEFOS (Metallurgical Research Institute AB) i 
Luleå och Minpro AB i Stråssa. Produkten har tillsatts i AOD-konvertern i olika försök. Patentet för 
processen godkändes 2006 i Sverige och kommer att godkännas internationellt. Namnet 
”Hydrofluss®” för det syntetiska flusspatet fick mönsterskydd 2006 [Lunner 2006]. 
 
Outokumpus mål är att upparbeta och recirkulera allt fallande metallhydroxidslam från sina fyra 
anläggningarna i Sverige och att inom ca fem år stänga slamdeponin [Lunner m.fl. 2003a]. Sandvik 
har två anläggningar som producerar metallhydroxidslam (Hallstahammar och Sandviken), och även 
här hoppas man på att kunna recirkulera slammet. Som ett led i arbetet att nå detta mål har 
föreliggande examensarbete genomförts. 
 

1.3 Syfte och Mål 
Med utgångspunkt från en kartläggning av flöden i Sandvikens reningsverk där 
metallhydroxidslammet bildas och resultat från försök med rostning av slammet, ska detta arbete för 
Sandviks räkning reda ut hur möjligheterna ser ut för att sintringsprocessen skall kunna användas på 
Sandviks slam. 
 
Målet är att presentera förslag till förändringar i flödena på Sandvik för att möjliggöra upparbetning 
och recirkulation av metallhydroxidslammet. För att nå målet med arbetet skulle följande delmoment 
uppfyllas: 

1) genomföra sintringsförsök på metallhydroxidslammet från Sandviks anläggning i Sandviken i 
liten skala hos Minpro AB i Stråssa 

2) jämföra slammerna från SMT, Outokumpu och SSAB för att kartlägga skillnader och likheter 
utifrån äldre och nya analyser 

3) föreslå förändringar i flödena i Sandviken som kan möjliggöra att upparbetningsmetoden kan 
användas även inom Sandvik 

 
Arbetet ska bilda en bas för fortsatta försök i större skala och förhoppningsvis belysa aspekter som 
påverkar slammets sammansättning. 

1.4 Tillvägagångssätt och avgränsning 
Som bakgrund till arbetet fanns rapporter från tio års undersökningar och tester i bl a Avesta, en 
kartläggning av Sandviks avloppsflöden (genomfört 2005/2006), samt karakteriseringar av slammet 
enligt lagstiftningen och tidigare analyser.  
 
I rapportens teoretiska del har en sammanfattning gjorts av tidigare försök att upparbeta och 
återanvända metallhydroxidslam. Vidare har praktiska sintringsförsök samt omfattande analyser på 
råslammet och den sintrade produkten gjorts och resultaten utvärderats.  
 
Detta arbete koncentreras på jämförelse av metallhydroxidslam från Outokumpus fyra svenska 
anläggningar (Avesta, Nyby, Degerfors och Kloster), SMTs två anläggningar (Sandviken, 
Hallstahammar) samt SSAB i Borlänge (figur 1.1); hur det uppkommer och hur det kan upparbetas. 
Sintringsförsök har gjorts i liten skala och enbart på Sandvikenslam och Nybyslam. Slammerna från 
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de andra verken jämförs utifrån äldre analyser. Vidare försök att använda det rostade slammet i 
ståltillverkningsprocessen diskuteras enbart teoretiskt. 
 
 
 
Figur 1.1. 
Placering av de olika bolag som ingår 
i denna utredning: 
AB Sandvik Materials Technology i 
Sandviken,  
AB Sandvik Materials Technology  
(Kanthal AB) i Hallstahammar,  
Outokumpu Stainless AB i Avesta,  
Nyby (Torshälla),  
Kloster (Långshyttan) och  
Degerfors, 
SSAB Tunnplåt AB i Borlänge,  
Minpro AB i Stråssa. 
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2. Uppkomst och nuvarande hantering av metallhydroxidslam 
inom SMT 

 

2.1 Avfettning/Betning 
I anslutning till kallbearbetning av stålprodukterna finns anläggningar där godset tvättas och 
ytbehandlas genom alkalisk avfettning och betning i syrabad. Nedan följer en detaljerad beskrivning 
av hur metallhydroxidslam bildas. 
 
Alkalisk avfettning finns inom rörtillverkningen. Avfettningsmedel är främst baserade på 
natriumhydroxid, metasilikat och andra alkaliska tillsatser, samt tensider och petroleumprodukter. 
Vid trådtillverkningen används elektrolyt- och ultraljudsavfettning, samt avfettning med organiska 
lösningsmedel (aceton, etanol). 
 
Vid glödgning av stålband framkallar man ett kromoxidskikt (Cr2O3) under tillsats av syre. 
Kromoxidskiktet är svårlösligt och skyddar stålytan mot vidare oxidation. Under detta skikt finns ett 
kromfattigt skikt som är oönskat och ska avlägsnas i betningen för att stålet ska få bättre 
korrosionshärdighet; därför måste först det övre Cr2O3-lagret tas bort under förbetningen. Principen är 
att Cr2O3-skiktet oxideras till en mera lättlöst komponent, CrO3, som avlägsnas under efterföljande 
betning. Förbetningen reducerar betningstiden, syraåtgång och emissioner av NOx och nitrater. Några 
metoder som används som förbetning är neolytbetning och kaliumpermanganatbetning [Lind m.fl. 
2006]. 
 
Efter förbetning följer betning, vars syfte är att avlägsna rester av glödskal (metalloxider) på stålytan 
efter värmebehandling och valsning, och få metallytan ren och blank. Oxiden ska tas bort med så lite 
angrepp som möjligt på basmetallen. Under betningen behandlas metallen med en syra eller 
syrablandning, främst salpetersyra, svavelsyra, fluorvätesyra, saltsyra och kaliumpermanganat. 
Dessutom finns alkalisk betning i s.k. Hookersaltbad (saltsmälta, NaOH+NaNO3), elektrolytpolering 
av rör med fosfor- och svavelsyra samt fosfatering (behandling med fosforsyra) [Sandvik AB 
Miljörapport 2005; Lind m.fl. 2006]. 

2.1.1 Syraretardation 
Vissa förbrukade betbad bearbetas för att återvinna syrorna. Syraretardationsanläggningar (SAR, 
Scanacon Acid Recovery) finns vid tre större betanläggningar (RV 63, PV 62 och GB 70) och de 
syror som renas är salpetersyra och fluorvätesyra. 
 
Principen är att syrorna leds genom en starkt basisk anjonbytare som binder fria fluorid- och 
nitratjoner. Metalljonerna och komplexbunden fluorid och nitrat tas ej upp utan passerar och leds till 
den konventionella neutraliseringen. Jonbytarmassan regenereras med vatten, varvid man erhåller en 
blandning av HF och HNO3 som återförs till betbadet. 
 
Genom syraretardationen kan man hålla föroreningskoncentrationen i betbaden på en låg nivå vilket 
ger effektivare betning, besparing av kemikalier och minskad belastning i reningsverket. Processen 
kan ses som en njurfunktion till betbadet. Syrareningen startas då metallhalten uppnår en viss nivå (20 
g/L vid GB70) [Lind m.fl. 2006; Persson 2004; Jämsvi 2006]. 



Recirkulation av Metallhydroxidslam  Examensarbete 
Jane Prochazka  Kemiteknik, Industriell Ekologi 
  KTH 
 

6 

 

2.2 Avloppsvattenbehandling 
Det finns tre olika avloppsledningar som leder flöden till reningsverket: 

- IV-linjen leder industrivatten 
- AS-linjen leder sanitärt avlopp 
- AH-linjen leder avloppet från betning och avfettning 

2.2.1 IV-linjen 
Industrivattnet är kyl-, valsverks- och dagvatten, och innehåller organiska ämnen (bl a oljor) samt 
metaller (mest Cr och Ni). Det cirkuleras med ett flöde på 4000 m3/h i ett slutet system via en 
kyldamm och 12 st sandfilter i reningsverket. Det filtrerade vattnet går till vattentornet och tillbaka 
till processen. Slammet från sandfiltren behandlas i två förtjockare och blandas med AS- och AH-
slammet [Sandvik AB Miljörapport 2005; Fries 2006; Johansson, T. 2006]. 

2.2.2 AS-linjen 
Det sanitära avloppsvattnet består av förbrukat processvatten och vatten från personalutrymmen. Det 
innehåller således fosfater, nitrater och organiska ämnen, men också metaller. Grovavfallet silas bort 
i en spaltsil och omhändertas externt. Vattnet renas genom kemisk fällning och flockning med 
aluminiumsulfat/järnsulfat (AVR) och efterföljande sedimentering (figur 2.1). pH-värdet varierar 
normalt mellan 6,2 och 8 [Lind m.fl. 2006; Fries 2006; Johansson, T. 2006]. 

2.2.3 AH-linjen 
AH-vattnet har varierande pH när det kommer till reningsverket, beroende på processen (pH 0-12). 
Neutralisering sker i två steg. Efter förneutralisering/fällning med kalkpulver i en tank går vattnet 
genom ett antal behandlingsbassänger med luftomblandning där det stegvis sker kromreduktion, 
slutneutralisering och flockning (figur 2.1). pH-värdet mäts på flera ställen i bassängerna och dessa 
mätvärden styr kalkpulverdoseringen till förneutraliseringen samt kalkmjölkdoseringen till 
slutneutraliseringen [Johansson, T. 2006]. 
 
Kromreduktion 
Det är tre avloppsflöden som innehåller sexvärt krom: 

1) saltbadrester 
2) kaliumpermanganatbadrester 
3) neolytslam från neolytbetbad 

 
Cr(VI) måste reduceras till Cr(III) innan det kan fällas ut och avskiljas från vattenlösningen. Sexvärt 
krom är dessutom skadligt ur miljö- och hälsosynpunkt. Viss kromreduktion sker i en 
uppsamlingsbassäng före reningsverket (syrafasta bassängen) och slutlig behandling sker i 
reningsverkets behandlingsbassänger. Genom tillsats av järn(II)sulfat i bassängen åstadkommer man 
reduktion till Cr(III). 
 
Kaliumpermanganatbadresterna innehåller även permanganat (MnO4

-) och manganat (MnO4
2-). Vid 

tillsats av järn(II)sulfat får man en utfällning av mangan som brunsten (MnO2), samtidigt bildas slam 
av järnhydroxid [Johansson, T. m.fl. (inget datum); Johansson, T. 2006; Lind m.fl. 2006]. 
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Slutneutralisering/Flockning 
I slutneutraliseringssteget fälls det trevärda kromet ut som Cr(OH)3 tillsammans med de andra 
metallhydroxiderna. En finjustering av pH-värdet sker, som ska ligga på minst 9,8 före 
sedimenteringen. I nästa steg tillsätts en polymer (Praestol 2415) som flockningsmedel vilket 
underlättar efterföljande sedimentering [Johansson, T. 2006; Lind m.fl. 2006]. 
 

2.2.4 Avvattning 
AS-flödet och AH-flödet har separata 
sedimenteringsbassänger. Det renade vattnet från 
sedimenteringen (AH och AS) leds via en kanal 
till recipienten Storsjön; strömmarna är ungefär 
lika stora (ca 65 m3/h AS och 70 m3/h AH). Det 
sedimenterade slammet skrapas från botten in i en 
fördjupningsficka i sedimenteringsbassängen och 
därifrån blandas AS- och AH-slammet när det leds 
till förtjockaren. 
 
I sedimentationsförtjockaren blandas AH/AS-
slammet med IV-slammet, och förtjockas genom 
omröring.  
 
Våtslammet (AH, AS och IV) från förtjockaren 
avvattnas i två kammarfilterpressar. Filterduken 
avskiljer partiklar med storleken 10 µm i början 
och ner till <1 µm vartefter kakan bygger upp 
[Burénius 2006]. Filterkakorna har en TS-halt på 
30-40 % och de deponeras på deponi (Tipp 4). 
Den totala mängden metallhydroxidslam som 
deponerades 2005 var 6378 ton. Fördelningen är 
ungefär 95 vikts % MeOH-slam (AH) och 5 vikts 
% sanitärt- och industrivattenslam (AS+IV) [Lind 
m.fl. 2006; Sandvik AB Miljörapport 2005]. 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.1. Behandling av AS- och AH-
avloppet i Reningsverk 72 i Sandviken 
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2.3 Metallhydroxidslammet enligt avfallsförordningen och 
deponidirektivet 

2.3.1 Klassificering 
Avfallsproducenten har genom miljöbalkens hänsynsregler alltid ett ansvar för att ha grundläggande 
kunskaper om det avfall som uppkommer och se till att det omhändertas rätt. Detta innebär att avfallet 
skall klassificeras enligt avfallsförordningen, AF (SFS 2001:1063), och få en avfallskod. 
Metallhydroxider klassas som farligt avfall (kod 19 02 05*) (tabell 2.1)[SFS 2001:1063 bilaga 2; LS i 
Gävleborgs Län (inget datum) PM Karakterisering av avfall till deponi]. 
 

Tabell 2.1. Sammanfattning av avfall till Sandvikens Tipp 4 samt avfallskoder enligt 
Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) 

[Sandvik AB Miljörapport 2005; Statistiska centralbyrån EWC] 
 

Ursprung 
 

Sammansättning Avfallskod Behandling Avfallskod efter 
behandling 

Avloppsvatten från 
betning + lakvatten 

(190702) 

Natriumhydroxid, 
kaliumpermanganat 

110107 

Fosforsyra, svavelsyra, 
metaller 

110105 

Natriumhydroxid, 
metallföreningar 

110109 

AH-linjen + lakvatten Deponi 4 
 
-Kaliumpermanganatbad från 
betning 
-Elektrolyt från elpolering 
 
-Salter från saltbadsbetning 
 
-Neolytslam från elektrolys på band Metallhaltigt slam  110109 
AS-linjen Sanitärt avloppsvatten  
IV-linjen Slam från filtrering av 

industrivatten 
 

 
 
 
 
Reningsverk 
 

 
190205  
 
MeOH-slam mm; 
  
”slam från 
fysikalisk eller 
kemisk 
behandling som 
innehåller farliga 
ämnen” 

 

2.3.2 Grundläggande karakterisering och överensstämmelseprovning 
Sedan implementering av EU: s deponeringsdirektiv (2003/33/EG) i svensk lagstiftning genom 
förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512) och Naturvårdsverkets deponeringsföreskrifter 
(NFS 2004:10) som trädde i kraft i januari 2005, skall avfallet vid deponering karakteriseras i en 
grundläggande karakterisering [NFS 2004:10; SFS 2001:512]. 
 
NFS 2004:10 definierar kriterier för tre olika deponiklasser: 

- inert avfall 
- icke farligt avfall 
- farligt avfall 

 
Genom att analysera avfallet kan det tillordnas en deponiklass. Avfallet som deponeras i en deponi av 
respektive klass måste klara definierade gränsvärden för totalhalter, utlakning, totalhalt organiskt kol 
(TOC) eller glödförlust. Utifrån den grundläggande karakteriseringen tar man fram ett antal 
nyckelparametrar som man analyserar i överensstämmelseprovningen. Denna görs i uppföljande syfte 
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på producerat avfall för att se om avfallets sammansättning förändras [NFS2004:10; LS i Gävleborgs 
Län (inget datum) PM Karakterisering av avfall till deponi]. 
 
På Sandvik i Sandviken genomfördes den grundläggande karakteriseringen av metallhydroxidslam 
2004/2005 av Statens Geotekniska Institut (SGI). För att kunna förutse avfallets beteende i deponi 
karakteriserades både fallande och sedan tidigare deponerat slam från Tipp 4. I karakteriseringen 
ingick fysikalisk karakterisering, totalhaltsanalys av metaller och TOC, laktester, bestämning av 
buffrande förmåga (ANC/BNC) samt permeabilitet [Wadstein m.fl. 2005]. 
 
Resultaten visade att slammet hade roströd-brun färg och fin textur med lite inslag av sten. Jämförelse 
av sammansättningen visade på stora skillnader mellan de båda slammen (fallande och deponerat). 
Generellt visade det fallande slammet en högre utlakning än det deponerade slammet. Laktesterna 
från det fallande slammet visade att utlakningen av molybden och krom överskrider gränsvärdet för 
att läggas på en deponi för icke-farligt avfall, och molybdenutlakningen överskrider vidare 
gränsvärdet för en farligt-avfall deponi. Gränsvärdena för de övriga ämnen klaras med god marginal i 
det fallande slammet, och det deponerade slammet klarar samtliga gränsvärden. Deponiklass ”farligt 
avfall” har föreslagits utifrån lakresultatet (tabell 2.2). 
 

Tabell 2.2. Sammanställning av utförda tester, utlakningsresultat, föreslagen deponiklass samt 
förslag till nyckelparametrar i samband med den grundläggande karakteriseringen på 

metallhydroxidslam vid Sandvik 2004/2005 [Wadstein m.fl. 2005 s.5] 
 

 
 
Vidare hade båda slammerna relativt god buffringskapacitet och beständighet mot surt nedfall. Det 
fallande slammet hade ett pH-värde på 9,5 och det deponerade ett värde på 8. Mätning av 
permeabiliteten visade på ett mycket tätt slam för båda materialen så att infiltration försvåras 
[Wadstein m.fl. 2005]. 
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3. Litteraturstudier om alternativ hantering av 
metallhydroxidslam 

Här presenteras olika angreppssätt på återanvändandet av metallhydroxidslam; från användandet av 
obehandlat slam i AODn (kap 3.1) till behandlingsmetoder som reduktion (kap 3.2); tornadometoden 
(kap 3.3) och sintring (kap 3.4). Sintringen beskrivs i detalj då det är bakgrunden till försöken i 
föreliggande rapport. 
 
En stor del av forskningen om metallhydroxidslam har drivits av Outokumpu i Avesta (Avesta 
Research Centre), kompetenscentret MiMeR vid Luleå Tekniska Universitet, MEFOS och Minpro 
AB, i samarbete med diverse företag som tillhandahåller utrustning för rostning och upparbetning. 
 

3.1 Tillsats av obehandlat slam i LB och AOD, Avesta 1974-75 
För att testa om obehandlat slam kunde ersätta kalciumfluoriden vid slaggbildningen gjordes 
fullskaleförsök i Avesta där slammet tillsattes i ljusbågsugn och i AOD-konverter. Tillsats i 
ljusbågsugnen resulterade i mera lättflytande slagg och en minskning av kromoxidhalten, vilket var 
positivt. Tillsats i AODn resulterade också i minskad kromoxidhalt men tyvärr även ökad svavelhalt i 
stålet [Lindblom m.fl. 1998]. 
 

3.2 Reduktion 
Hydro- och pyrometallurgiska processer för extraktion av metaller ur hydroxidslam har studerats över 
hela världen. Studier i Sverige som behandlar recirkulation av hydroxidslam i stålindustrin började 
med reduktionstester där man undersökte möjligheten att separera metaller och icke-metaller i 
slammet [Lindblom m.fl. 1998]. 

3.2.1 Avesta 1973 
De första reduktionstesterna gjordes i labskala där slammet hettades upp tillsammans med kol som 
reduktionsmedel. Dessa tester visade att metallerna reducerades och separerades från slaggfasen, men 
de innehöll små mängder av föroreningar såsom svavel. Slaggfasen innehöll kalciumfluorid och kalk 
men också svavel och kol som gjorde den olämplig för återföring i ståltillverkningen [Lindblom m.fl. 
1998]. 

3.2.2 MiMeR 1997-2005 
1997 startade MiMeR projektet ”Betbad och hydroxidslam” i samarbete med bl a Sandvik AB, 
Avesta Research Centre och Luleå Tekniska Universitet. Inom projektet har detaljerade analyser av 
hydroxidslammet från Avesta och Sandviken gjorts. Syftet var att   

• karakterisera slammet för att få bättre kunskaper om sammansättning, faser och fördelning av 
grundämnen i partiklarna, 

• undersöka viktförlust under upphettning genom termisk analys, 
• simulera förloppet av kemiska reaktioner med termodynamiska beräkningar, 
• genomföra reduktionstester i labskala, 
• undersöka slammets torkningsbeteende, 
• testa agglomereringen av slammet. 
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Resultaten visade att slammet från Avesta och Sandviken har många likheter. Flera problemområden 
har identifierats vid reduktion av metallerna i slammet. Till dessa hör behovet att torka och 
agglomerera materialet för att undvika våldsam vattenavgång och damning, behovet att avlägsna 
kalciumfluorid för att undvika bildandet av gasformigt fluorväte vid upphettning, samt för att undvika 
infodringsslitage i ljusbågsugn och AOD genom fluorhaltig slagg [Lindblom m.fl. 1998; Lunner 
2003]. 
 
Fastfas- och smältreduktion 
Som en del i MiMeR-forskningen har studier om fastfas- och smältreduktion samt avlägsnande av 
svavel och fluor beskrivits och sammanfattats i en doktorsavhandling av Ping Ma (Luleå Tekniska 
Universitet 2004) [Ma 2004]. 
 
Fastfasreduktion och smältreduktion är etablerade metoder för upparbetning av metallurgiska 
restprodukter, och deras tillämpning på metallhydroxidslam från Outokumpu AB har undersökts. 
Med fastfasreduktionstester undersöktes reduktionsmekanismerna av metallerna i slammet under 
temperaturökning. Slamproverna hettades upp till 800-1200ºC med kolpulver som reduktionsmedel. 
Mekanismerna och reaktionskinetiken studerades med termiska analysmetoder (TG, DTA, DTG) 
samt XRD (se bilaga 1: Definitioner). Resultaten visade att 90-95 % av Fe samt 75-97 % av Ni kunde 
reduceras vid 1000ºC. 
 
I smältreduktionstesterna separerades metallerna från slaggen i ett steg i flytande tillstånd vid 
temperaturer mellan 1400-1610ºC. Tester gjordes i labskala. När metallhydroxidslammet undergick 
smältreduktion resulterade det i en metallfas med 90 % Fe, Cr, Ni, Mo och en slaggfas. Slaggen 
innehöll mellan 50 och 75 % CaF2, men också CaS [Ma 2004]. 
 
Eliminering av svavel och fluor 
Möjligheterna att avlägsna svavel och fluor från slammet vid återvinning av CaF2 och metaller 
undersöktes 2002. För återvinning av slammet finns det fler alternativ [Lindblom m.fl. 2002; Ma 
2004]; 
1) avlägsna svavel och återvinna CaF2 som flussmedel i ståltillverkningen 
2) avlägsna svavel och fluor och tillsätta Al2O3 för att återvinna slammet som slaggbildare 

(innehållande CaO-Al2O3) i ståltillverkningen  
3) återvinna fluor till HF  
 
Undersökningarna gjordes dels mha termodynamiska beräkningar, dels med upphettningsförsök i 
ugn. De visade att svavel kan avlägsnas under oxiderande förhållanden vid temperaturer över 1400ºC; 
och vid temperaturer runt 1500ºC med ånga kan både svavel och fluor avlägsnas. Återvinning av 
svavelfri CaF2 ansågs ha högst ekonomiskt potential och verkade tekniskt mest genomförbar, så att 
man lade fokus på den [Lindblom m.fl. 2002; Ma 2004]. 

3.3 Tornadometoden 2006 
Tornadoidén kommer ursprungligen från USA och metoden går ut på att behandla material i en 
gasvirvel som skapas av en fläkt. Materialet torkas och mals samtidigt till pulver under behandlingen. 
Den exakta mekanismen är inte känd än, men teorin är att vattnet drivs ut fysiskt pga vakuum i 
tornadons centrum och övertryck i den yttre virveln. Tornadon har förutom torkande egenskaper 
också effekten att partiklarna blir avrundade och därmed lättare att hantera, samt att materialet blir 
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paramagnetiskt, vilket ökar möjligheten att separera olika mineraler i en blandning [Nyteknik 
Tornadometoden 2006]. 
 
Metallhydroxidslam från Kanthal AB har behandlats i en tornadoanläggning i Skelleftehamn 2006. 
Anläggningen var i industriskala, med ett gasflöde på runt 28 000 Nm3/h och en gashastighet på 110 
m/s. Syftet var att testa torkning av slammet och påverkan av olika inmatningshastigheter. Efter 
tornadobehandlingen undersöktes möjligheten att separera metallerna (speciellt Cr, Ni och Fe2O3) 
från det torkade slammet med tre olika starkmagnetiska separatorer.  
 
Resultaten var lyckade; man kunde minska fukthalten från ca 40 % (inmatat material) till mellan 5 
och 10 % i tornadon oavsett matningshastighet. Analyser på det separerade materialet visade på en 
tydlig skillnad mellan metallhalterna i den icke-magnetiska fraktionen jämfört med den magnetiska. 
 
Slutsatsen var att metoden är effektiv för torkning. Man såg möjligheter att öka tornadokapaciteten 
och även att öka separationsutbytet med flera separationssteg [Tikka 2006]. 
 

3.4 Sintring 

3.4.1 Karakterisering av fallande slam 
För att få kunskaper om metallhydroxidslammets egenskaper som sammansättning, vattenhalt, 
kristallina faser och fördelning av grundämnen har fallande slam från Avesta och Sandviken 
karakteriserats mha olika analyser i samband med både reduktions- och sintringsförsök [Ma 2004; 
Lunner 2006]. 
 
Kemisk sammansättning 
Analys av den kemiska sammansättningen bestäms vanligen efter torkning av slammet, då bara 
kristallvattnet är kvar [Lunner 2006]. 
 
Tabell 3.1 ger ett exempel på en analys av fallande Nybyslam från 2006 [Engkvist 2006 
Analysintyg]. Diagrammet i figur 3.1 visar sammansättningen av några av huvudkomponenterna i 
slammet. Fe(OH)3, Cr(OH)3 och Ni(OH)2 är sammanfattade som MeOH. 
 
Variationerna kan vara stora mellan slam från olika verk pga andelen neolytavfall (CaSO4) eller 
överdosering av kalk (Ca(OH)2), men även inom samma verk är variationerna i alla föreningar 
betydande. Svavelhalten kan gå upp till flera % -enheter [Lunner 2004a; 2006]. 
 
Partikelstorlek och fördelning av ämnen 
Metallhydroxidfällningen är mycket finkornig, medelpartikelstorleken för Avesta- och 
Sandvikenslam ligger på 4 µm. Fördelningen av grundämnen i slammet undersöktes med SEM, vilket 
ger fördelningskartbilder som visar att Fe, Ca, Cr, Ni och F är jämnt fördelade i slammets partiklar 
[Ma 2004; Lunner 2006]. 
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Tabell 3.1. Fallande metallhydroxidslam 
från Nyby 

  
Ämne (vikts %) Nyby 
CaF2 49,3 
CaSO4 1,28 
Ca(OH)2 6,04 
Fe(OH)3 30,26 
Cr(OH)3 6,75 
Ni(OH)2 3,77 
SiO2 2,93 
MgO 0,41 
C 0,6 
MnO 0,43 
K2O 0,9 

 

Nyby

CaF2

CaSO4

Ca(OH)2

MeOH

SiO2

C

 
 

Figur 3.1. Huvudkomponenter i fallande 
slam från Nyby 

 

3.4.2 Sintringsförsök i pilotskala 2003 
Försök att recirkulera sintrat metallhydroxidslam gjordes på MEFOS i Luleå med lågsvavligt slam 
från Nyby. Slammet sintrades till Hydrofluss® i en elektrisk klockugn vid 1000ºC i ca 24 timmar. 
Produkten testades sedan i processen i MEFOS ministålverk (6-7 tons skala). Syftet var att  

• använda Hydroflussen® i blandning med flusspat i AOD-konvertern och undersöka AOD-
slaggens egenskaper,  

• se om oxiderna av Fe, Cr och Ni i slammet kunde återföras till smältan 
 
Resultaten var positiva, AOD-slaggen hade likartade egenskaper vid tillsats av Hydrofluss® som vid 
tillsats av naturligt flusspat. Stålproverna visade ingen ökning av svavel- och kolhalt, dock 
producerade Hydrofluss®-tillsatsen ca 5 % mera slagg beroende på extra tillsatser av FeSi och kalk 
[Lunner 2006]. 

3.4.3 Sintringsförsök i fullskala 2004-2006 
Pilotförsöken följdes upp med fullskaleförsök i Avesta. Tre kampanjer genomfördes i AOD-
konvertern (2004/2005) med mål att utreda om Hydrofluss® har samma slaggbildande egenskaper 
som ordinarie flusspat, och om metalloxiderna från Hydroflussen® återgår till stålet. 
 
Slammet kom från Outokumpus fyra neutralisationsverk (Nyby, Degerfors, Avesta, Kloster). 
Mängden Hydrofluss® som behövs för fullskaleförsök ligger på minst 1 ton per charge i AODn, och 
Hydroflussen® tillverkades huvudsakligen i en inhyrd elektrisk satsugn placerad i Avesta. Slammet 
sintrades vid en temperatur upp till 1050ºC och siktades till en storlek över 12 mm. I första försöket 
täcktes 40 % av flusspatbehovet av Hydrofluss® och efter bra resultat byttes i följande försök 50-100 
% ut mot Hydrofluss®. 
 
Sammanfattningen av de tre försöken var att slaggen i AODn var mera lättflytande och mängden 
slagg hade inte ökat. Vid tester med osiktat material sögs finandelen upp i rökgasreningen, vilket 
ledde till slutsatsen att denna behöver upparbetas för att kunna användas. Det producerade stålet 
undersöktes, och svets- och ytegenskaperna samt hållfastheten var oförändrade, dock kunde en något 
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större slagginneslutning observeras i en provcharge. Slutsatsen var att AOD-processen inte verkade 
vara känslig för tillsats av Hydrofluss® [Lunner 2004b; 2006]. 
 
I den fjärde kampanjen (2006) var huvudaspekterna att 

• utreda om kontinuerlig tillsättning av Hydrofluss® påverkar infodringsslitaget i AODn  
• prova Hydrofluss® på alla stålsorter där flusspat normalt tillsätts 
• utreda hur stor andel Hydrofluss® som kan tillsättas 
• utreda om Hydrofluss® med svavel kan tillsättas. 

 
Till denna kampanj tillverkades 230 ton Hydrofluss® i Minpros roterugn utgående från 500 ton 
hydroxidslam från Nyby och Degerfors. Produkten siktades till en storlek på över 2 mm och 
finandelen under 2 mm (65 ton) pressades till briketter [Lunner 2006]. 
 
Projektets slutresultat visade sig vara goda: 

• Torkning och sintring i roterugn är en användbar metod. Processen genererar dock avgaser 
som måste tas omhand  

• Hydroflussens® hållfasthet, testad genom mätning av nötningsindex, var lika bra som för 
ordinarie flusspat 

• Slaggen i AODn och i skänkugnen hade vid Hydrofluss®-tillsats likvärdiga egenskaper (rest- 
Cr2O3-halt, CaF2-halt och basicitet) som vid tillsats av flusspat, samt bättre flytförmåga. 

• Hydrofluss® slet inte mer på infodringen i AODn än flusspat 
• Någon ökning av slaggmängden noterades inte, dock kan det behövas en extra tillsats av FeSi 

och kalk för att reducera alla metalloxider 
• Hydrofluss®-produkten kan optimeras genom att minska restkalk med on-line kontroll i 

processen och byte till reaktivare kalk 
• Stålkvalitén beträffande svavel- och kolhalten var oförändrad jämfört med användandet av 

ordinarie flusspat. Kolhalten var lite högre vid användning av 100 % Hydrofluss®, vilket man 
kopplade till okomplett sintring 

• Ingen skillnad mellan prov- och referenscharger kunde konstateras vad gäller svetsbarhet, 
inneslutningsbilden och hållfasthet av stålet 

 

3.4.4 Olika aspekter vid sintring av metallhydroxidslam 
Ugn 
Typen av ugn vid upparbetning av metallhydroxidslam påverkar behandlingstid och mekaniska 
egenskaper, och inom MEFOS-projektet 2006 har man undersökt behandling i satsugn, bandugn samt 
roterugn.  
 
I roterugnen är behandlingen kontinuerlig. Materialet matas in i övre änden av ett roterande ugnsrör 
och faller ut i nedre änden. Genom rotationen får materialet god kontakt med de varma gaserna och 
produkten blir mycket homogen. En nackdel jämfört med andra ugnar är att finandelen ökar. I 
Minpros roterugn i Stråssa fick man goda resultat. Vid inmatningen är det viktigt med materialets 
konsistens och storlek. Fukthalten i slamkakorna ska optimalt ligga på 40-50 %, inte vara för hög (55-
60 %) vilket ger för kladdig konsistens, och inte för låg, för att bitarna ska hålla ihop och agglomerera 
i ugnen. En hög halt Ca(OH)2 bidrar också till att slammet blir kladdigt [Lunner 2006]. 
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Upphettningsfaser: torkning, sintring, kalcinering 
Under upphettningen av slammet förändras vattenhalt, struktur och färg. CaF2 och metalloxiderna 
bildar kristallina faser och produktens karaktär förändras helt mellan 900 och 1000ºC. 
 
Torkning är en förångning av vattnet (det fysiskt bundna vattnet), och man strävar efter en stegvis 
process med torkning och avlägsnande av vattenångan före sintringen/kalcineringen för att undvika 
bildandet av HF. HF kan bildas när vattenånga kommer i kontakt med hett material (CaF2 + H2O → 
HF + CaO) och är irriterande i låga koncentrationer. CaF2 är stabil upp till 1000ºC och reaktionen är 
troligen försumbar, men den ökar runt 1100-1200ºC [Lunner 2003]. 
 
Sintring är upphettningen av ett material i pulverform till en temperatur strax under smältpunkten 
varvid partiklarna reagerar med varandra genom delvis smältning. En upphettningsprocess där 
kristallvatten avgår och sintring sker kallas också kalcinering (se bilaga 1: Definitioner)[NE; Sharp 
1985]. Hos slammet innebär det en färgförändring från rödbrun till svart (mörkbrun); och otillräckligt 
sintrat slam är brunt och sprött med sämre hållfasthet och högre finandel. Sintringen kan förklaras 
med att delar av materialet bildar smältfaser. Dessa blir fler ju högre temperatur materialet utsätts för. 
Den mörka fasen tror man är en stelnad järnrik smälta som från början varit smälta droppar och nu 
fungerar som bindefas. 
 
Mineralogiska egenskaper 
För att förstå sintringsprocessen gjordes en identifiering av faserna på Avesta- och Sandvikenslam vid 
olika temperaturer (röntgendiffraktion; MiMeR Luleå/Cementa Research AB Slite)(tabell 3.2) 
[Lunner 2006; Ma 2004]. 

 
Tabell 3.2. Strukturförändring och vattenhalt vid uppvärmning av metallhydroxidslam 

[Lunner 2006 s.18; Ma 2004 paper I  s.1496] 
 

T [ºC] färg Identifierad kristallin fas vattenhalt 
20 brun amorf 45-55 % 
120 gulbrun amorf 10-15 % 
400 gulröd CaF2  
600 gulröd CaF2, Fe2O3, (Fe0.6Cr0.4)2O3, Ca2Fe2O5, CaCrO4*H2O  
900 mörkröd CaF2, Fe2O3, (FeCrNi)2O3, Ca2Fe2O5, CaO, CaCrO4  
1050 svart CaF2, (FeCrNi)2O3, NiFe2O4, Ca2Fe2O5, (FeCr)3O4, 

(FeNi)3O4, CaO, CaCrO4 
 

 (FeCrNi)2O3: hematit typ (FeCr)3O4, (FeNi)3O4: spinell typ 
 
Vid rumstemperatur har det fallande slammet helt amorf struktur. Efter upphettning till 120ºC har det 
fysiskt bundna vattnet evaporerat och det finns fortfarande 10 -15 % kemiskt bundet vatten kvar 
(kristallvatten, hydroxid). Vid 400ºC har det bildats en kristallin fas av CaF2 och vid 600ºC även små 
mängder kristallint Fe2O3 som ger den gulröda färgen. Först vid 800-900ºC är kristallvattnet borta 
(huvuddelen avgår mellan 120ºC och 600ºC). Färgen är röd och produkten spröd och 
damningsbenägen. Mellan 900ºC och 1050ºC blir färgen svart, och hårdheten, hållfastheten samt 
densiteten ökar. Produkten dammar mindre; den har sintrat och innehåller flera kristallina faser. 
Nickel och järn identifierades som NiFe2O4 och Fe2O3 i både Avesta- och Sandvikenslam, men 
kromfasen [(Fe0.6Cr0.4)2O3] hittades inte i Sandvikenslammet, antagligen pga en lägre halt Cr (figur 
5.10 kapitel 5.5.2). 
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Vissa av faserna med järn tar vid högre temperaturer upp krom och nickel; vid 900ºC övergår till 
exempel Fe2O3 till (FeCrNi)2O3, och Fe3O4 bildar (FeCrNi)3O4. Runt 950-1000ºC bildas också en 
ljusare fas av kalciumferriter; CaO Fe2O3 och/eller 2CaO Fe2O3. CaF2 sägs vara stabil upp till 
1000ºC; det har en smältpunkt på 1360-1382ºC [Lunner 2003; 2006; Ma 2004]. 
  
Fysikaliska egenskaper 
Några fysikaliska egenskaper av Hydrofluss®-produkten och naturligt flusspat har jämförts i samband 
med rostningen av Outokumpuslam 2005 genom att mäta bulkdensiteten, hårdheten och 
nötningsindex (Tumbler test ISO 3271). Det visade sig att de mekaniska egenskaperna för 
Hydrofluss® ligger nära dem för flusspat (tabell 3.3) [Lunner 2006]. 
 

Tabell 3.3. Några fysikaliska egenskaper av Hydrofluss® och flusspat [Lunner 2006 s.20,21] 
 

Bulkdensitet g /cm3 Hårdhet enl. Mohs Nötningsindex % 
Flusspat: 3.15  Flusspat: 4.0 Flusspat: 97.8 
Hydrofluss®:  3.65 Hydrofluss®: 3.6 Hydrofluss®: 90-96 

 
Sammansättning av sintrat slam  
Vid sintring avgår vatten och hydroxiderna omvandlas till oxider. De andra komponenter omvandlas 
inte, förutom de som avgår i gasfasen (tabell 3.4). 
 

Tabell 3.4. Råslammets huvudkomponenter och omvandling vid sintring 
[Norberg 2006; Lunner 2003; 2006] 

 
Före sintring Huvudkälla  Efter sintring 
CaF2 Betbad HF och Me-F3 CaF2 
CaSO4 Diverse betbad /kromreduktion CaSO4 
Ca(OH)2 Neutralisation i Rv CaO 
Fe(OH)3 Betbad   Fe2O3 
Cr(OH)3 Betbad Cr2O3 
Ni(OH)2 Betbad NiO 
MgO Magnesit, Mg legeringsmetall MgO 
MnO KMnO4-bad, Mn legeringsmetall MnO 
SiO2 Glasrester från extrusion  SiO2 
Organiskt kol  
Oorganiskt kol 

(karbonater) 

AS-linjen, IV-linjen 
CaCO3 från kalken och reaktion med  

luft-CO2 

CO2 

K2O KMnO4-bad K2O 
 
Eftersom kristallvattnet försvinner vid sintringen ökar andelen CaF2 i produkten. Sintring vid lägre 
temperatur (runt 850ºC) medför en högre halt kol i produkten då kolet inte fullständigt avgår som 
CO2. Kolhalten vill man minska så mycket som möjligt. 
 
CaSO4 påverkas inte så mycket av sintringen och svavelhalten kan vara ett problem vid återförandet i 
AOD. En viss omvandling till SO2 verkar dock ske, då SO2 har mätts i avgaserna, se nedan. 
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Ett exempel på sammansättningen av Nybyslam som sintrats i Stråssas roterugn 2005 visas i tabell 
3.5. och figur 3.2., med högsta och lägsta värden från 37 prover [Lunner 2006]. 
 

Tabell 3.5. Sintrat hydroxidslam från Nyby 
 

Ämne (vikts %) Nyby 
CaF2 41,7-51,0 
CaSO4 1,4-3,5 
CaO 2,4-9,1 
Fe2O3 24,3-27,3 
Cr2O3 6,5-10,4 
NiO 3,4-3,8 
SiO2 1,9-6,6 
MgO 0,5-0,7 
C 0,008-0,025 

Nyby

CaF2

CaSO4

CaO

MeO

SiO2

C

 
Figur 3.2. Huvudkomponenter i sintrat slam 

från Nyby 
 
Avgaser vid rostning 
Hydroxidslam som värmebehandlas upp till ca 1000ºC ger ifrån sig avgaser innehållande fluor, 
svaveldioxid och NOx. Mätningar i avgaser gjordes 2005 vid rostning av slam från Degerfors i stora 
roterugnen vid Minpro AB (avgaskanalen), både före och efter reningsanläggningen. De visar att 
emissioner av fluor och svaveldioxid ligger i storleksordningen 46 resp 37 mg/kg Hydrofluss®, medan 
nitrösa gaser (NO2) uppmättes till 24 g/kg Hydrofluss® före reningssteget. Genom rening i 
stoftavskiljare och skrubber kunde dessa emissioner reduceras till drygt hälften [Zander 2005; Lunner 
2006]. 
 
Efterbehandling av finandelen 
Då det sintrade slammet efter roterugnsbehandling innehåller en hög andel fina partiklar innebär det 
en svårighet i hanteringen vid AODn pga damning. Finandelen ligger på 30 %. Att tillverka briketter 
av finfraktionen (<2 mm) är en lösning som har prövats vid Minpro 2005. Om finfraktionen 
innehåller en för liten andel pulverform, dvs. partiklarna ligger mest mellan 1-2 mm kornstorlek, 
behövs det bindemedel för att hålla ihop briketterna. Vid försök med olika bindemedel har bl a 
stearat, släckt kalk, skänkugnsslagg, slaggsediment och flusspatmjöl testats. Bäst hållbarhet hade 
briketter med stearat, men det innebär samtidigt att kolhalten ökar, vilket man vill undvika. 
Flusspatmjöl (2 % och 4 %) har visat sig ge acceptabel hållfasthet i testerna. En hög halt av CaO i 
slammet påverkar också hållfastheten och gör att briketterna vid lagring tar upp vatten från luften och 
blir sköra, då den brända kalken omvandlas till släckt kalk [Zander 2005;  Lunner 2006]. 

3.4.5 Olika aspekter vid återföring av sintrat slam i AOD 
Vid substitution av flusspat med Hydrofluss® måste hanteringen, vissa parametrar i 
återreduktionsslaggen, påverkan på stålkvalitén och emissioner beaktas [Lunner 2006]. 
 
Hantering 
Beträffande hanteringen så undersöker man hur materialet påverkas vid transport och tillsats i AODn, 
hur små partiklar som kan accepteras innan de ryker av i AODn, samt hur det eldfasta materialet i 
AODn slits [Lunner 2004a; 2004b]. 
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I fullskaleförsöken i Avesta (kap. 3.4.3) höll grovfraktionen av Hydrofluss®-produkten ihop vid 
upptransport till lagerfickan och den gick bra att hantera. Vid försök med osiktad Hydrofluss® sögs 
dock finandelen (<2 mm) upp i rökgasreningen. Detta visar att en upparbetning till briketter är 
nödvändig. Att tillsätta briketter blandade med grovfraktion verkade fungera bra. Uppföljning av 
konverterhållbarheten visade att Hydrofluss® inte sliter mera än ordinarie flusspat på infodringen 
[Lunner 2006]. 
 
Slagg 
Beträffande slaggen så kontrolleras slaggmängd, flytbarhet samt parametrarna svavelkapacitet, halten 
Cr2O3 och CaF2 samt basicitet. Basiciteten är förhållandet mellan CaO och SiO2 (% CaO/ % SiO2), 
och den ska hållas konstant på 2. Användandet av Hydrofluss® istället för flusspat innebär tillsats av 
större mängder reduktionsmedel och kalk, för att metallerna i Hydroflussen® reduceras med kisel och 
därför behöver även extra CaO tillsättas. En högre metallhalt i Hydroflussen® leder således till ökat 
kalkbehov och ökad slaggvolym. 
 
I Outokumpus försök visade sig slaggen vid användning av Hydrofluss® ha likartade egenskaper 
beträffande basicitet, CaF2- och Cr2O3-halter. Slaggen var mera lättflytande i både AODn och den 
efterföljande skänkugnen. En ökning i slaggmängden på 5 % noterades i pilotförsöket 2003, men 
ökningen var inte nämnvärd i fullskaleförsöken 2004/2005 och 2006. Kromhalterna (Cr2O3) i slaggen 
var också acceptabelt låga i fullskaleförsöken. 
 
Ytterligare en effekt som ökar slaggmängden är en temperatursänkning i stålet i AODn vid 
användandet av Hydrofluss®. Sänkningen kan vara upp till 15ºC i 1000 ton stål och temperaturen höjs 
då genom tillsats av FeSi. Temperaturförlusterna är dock högre i pilotskaleförsök än i fullskaleförsök 
[Lunner 2003; 2006; Lunner m.fl. 2003a; Vikman 2001]. 
 
Emissioner 
I pilotförsöket 2003 (kap 3.4.2) orsakade Hydroflussen® ingen ökning av halten sexvärt krom i 
avgaserna i AODn jämfört med naturligt flusspat. Slutsatsen blev att emissionerna av sexvärt krom 
beror på processen i AODn oavsett CaF2-källa. Utsläppen av svaveldioxid från AODn förväntas 
däremot öka vid användande av Hydrofluss®, vilket kräver omhändertagande i avgaserna [Lunner 
m.fl. 2003b; Lunner 2006; Rydal 2006]. 
 
Stålets sammansättning 
Halterna av föroreningar (S och C) i flussmedlet påverkar halterna i slaggen och slutligen i stålet. 
Efter Outokumpus försök 2004/2005 (kap. 3.4.3) visade sig svavelhalten i stålet vara jämförbar med 
referensproverna vid en halt på 1-1,5 % S (< 7 % CaSO4). En marginell uppgång observerades vid en 
halt på 3 % S (12 % CaSO4) i Hydroflussen®. Försöken 2006 visade inga nämnvärda skillnader i 
svavelhalt. 
 
Den generella uppfattningen är att svavlet försvinner som SO2 vid de temperaturer som råder i AODn 
(1600ºC). Svavlet som behövs i stålet tillsätts strax innan gjutning för att minska förluster genom 
förångning.  
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Mätningar av kol visade en uppgång av kolhalten i stålet när all flusspat hade bytts ut mot 
Hydrofluss®, men så länge Hydrofluss®-andelen understeg 75 % syntes inga skillnader [Lunner 2006; 
Tangen 2006]. 
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4. Praktiska sintringsförsök 
Efter att tidigare ha karakteriserats och undersökts i reduktionsförsök inom MiMeR projektet, har 
slam från Sandviken inom ramen av detta arbete för första gången testrostats i roterugn. 
 
Syftet var att applicera den rostningsmetod som har testats på Outokumpuslam för framställning av 
Hydrofluss® även på Sandvikenslam. Resultaten skulle leda till slutsatser om man kan få fram en 
produkt som kan återanvändas i processen i Sandviken. Vidare skulle resultaten visa om eventuella 
åtgärder behöver vidtas i avloppsreningen, t ex om det sanitära avloppsslammet i Sandviken behöver 
separeras från betslammet för att möjliggöra upparbetning av slammet till flussmedel. 
 
I de praktiska försöken genomfördes samma rostningstester och analyser på slam från Sandviken och 
Nyby. Slammerna jämfördes med varandra och med slam från Kanthal och SSAB, som dock inte 
ingick i det här arbetets praktiska försök. 
 

4.1 Provtagning metallhydroxidslam 

4.1.1 Sandvik (Sandviken) 
Prov metallhydroxidslam (AH-, AS- och IV-linjen) från filterpress 
För att få ett representativt prov på 500 kg genomfördes provtagningen under 4 veckor sommaren 
2006 (v 27, 28, 33, 34) med uppehåll under industrisemestern (v 29-31) då betbaden skulle tömmas 
helt och produktionen stod still. 
 
De båda filterpressarna i reningsverket töms när de är fulla (tryckstyrd); ca var 3-4:e timme under 
normal drift, och proven togs mest vid tömning av pressen direkt från filterduken, alternativt från 
containrarna under pressen. Eftersom pressningen ofta tog längre tid än 4 timmar togs bara 2 prover 
per dag; ett vid varje tömningstillfälle. 
 
2 st 10-l hinkar fylldes vid varje provtagning och materialet samlades i storsäck inomhus. Säcken 
vägdes vecka 34 och vägde 540 kg då provtagningen hade pågått under 18 dagar. Medelhinken vägde 
7,5 kg. 
 
Prov metallhydroxidslam (bara AH-linjen) från sedimentering 
För analys och jämförelse togs ett prov på ca 3 l TS från bara AH-linjen genom att ta tunnslammet 
från en sedimenteringsbassäng, låta det rinna av genom en filterduk och lufttorka [Johansson, L. 
2006]. 

4.1.2 Kanthal (Hallstahammar) 
Prov metallhydroxidslam från filterpress 
För analys och jämförelse togs ett prov på ca 2 l direkt från containern under filterpressen och 
förvarades i en öppen plastpåse inomhus. 

4.1.3 Outokumpu (Nyby) 
En storsäck med ca 1 ton samlades från anläggningen i Nyby. Detta material hade stått en längre tid i 
storsäck under tak och slamkakorna var krossade till mindre bitar [Strandberg 2006]. 
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4.2 Sintringsförsök och analys 
Sintringsförsöken genomfördes vecka 38/39 2006 på Minpro AB i Stråssa. Minpro är ett företag där 
man främst ägnar sig åt tillämpad forskning och utveckling av mineralprocesser. Huvudsakligen 
behandlas restprodukter såsom metallhaltiga avfall i processer som anrikning, termisk behandling i 
olika ugnar, våta metoder (lakning) och agglomerering [Minpro AB Miljörapport 2005][Minpro AB 
2006 Beskrivning av verksamheten]. 

4.2.1 Förbehandling av slammet 
Slamkakorna från Sandviken var för stora för ugnens inmatningshål (ca 8 cm i diameter) så att de 
torkades i torkskåp vid 100ºC ett dygn för att krossas i en käftkross till en maximalstorlek på 2-3 cm. 
Nybyslammet hade redan lämplig storlek på klumparna (ca 3-4 cm), med mycket finandel, och 
behövde inte krossas. Det torkades hursomhelst också i torkskåp för att ha ungefär samma fukthalt 
som Sandvikenslam vid inmatning i ugnen [Andersson 2006]. 

4.2.2 Fukthalter 
Fukthalten bestämdes på Sandviken- och Nybyslammet i färskt tillstånd och efter torkning i torkskåp. 
Till detta noterades viktskillnaden före och efter upphettning i ugn vid 110ºC i ett dygn. 
Viktförlusterna i muffelugn (kap 4.2.3) utgick ifrån slam torkat i torkskåp. 

4.2.3 Muffelugn 
Parallellt med roterugnsförsöket (kap 4.2.4) 
kördes prover av Sandviken- och Nybyslam i 
muffelugnar för att kunna se distinkta skillnader 
på slammet i färg och hårdhet vid olika 
temperaturer. 
 
Muffelugnarna var av märket Carbolite, i två 
storlekar; 
serienr: 2/91/160, typ: HTC 16/25, 
950x750x900 mm och  
serienr: 11/90/1758, typ: CSF 11/3, 
315x345x360 mm (figur 4.1). 

 
Figur 4.1. Muffelugn

 
Muffelugnen förvärmdes till 600ºC och förtorkade prover på ca 50 g lades i keramikskålar för att 
hettas upp till olika temperaturer mellan 900ºC och 1100ºC i 30 minuter. Proverna vägdes efter 
torkningen före och efter muffelugnen för att fastställa viktförlust. 

4.2.4 Roterugn 
Kontinuerliga sintringsförsök genomfördes i en eluppvärmd 50 kW roterugn; ”Norskugnen” (C. H. 
Evensen Industriøvner AS, Fredrikstad Norge)(figur 4.2). 
 
Ugnsröret är av Sandviks högtemperaturstål, ca 3 m långt, innerdiameter 315 mm. Tre fenor, ca 10 
cm höga, finns på insidan för omblandning. Ugnen har tre värmezoner á 118 A för vilka temperaturen 
kan ställas in separat, men de påverkar varandra, och på in- och utmatningssidan brukar temperaturen 
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vara lägre pga inläckande luft, så att den varmaste zonen är den i mitten. På utmatningssidan har röret 
stängts till med en platta med fyra hål för att minska inläckage av luft (figur 4.3). En ca 15 cm hög 
kant på ugnsrörets insida håller kvar materialet längre i ugn. 
 
 

 
Figur 4.2. Skiss roterugn på Minpro AB 

 
 
 
Inställningsbara parametrar: 
 
- Temperatur: max 1000ºC 
- Rotation: 7 varv/minut 
- Lutning, som mättes med vinkelmätare 
- Matningskapacitet, justerbar genom  

hastighet på transportbandet (25-40 kg/h) 
och spaltöppning i matningslådan 

 
Temperaturen inne i ugnen mättes med en 
GTH 1160 Digital Thermometer NiCr-Ni 
armatherm som stacks in genom ett hål på 
utmatningssidan (figur 4.3).  

Figur 4.3. Roterugnens utmatningssida med 
tre av utmatningshålen igensatta

 
 
Rostningen av Sandvikenslammet genomfördes under tre dagar med avbrott under nätterna. För en 
detaljerad beskrivning, se bilaga 2: Körschema roterugn. Prover av slammet togs ungefär varje 
halvtimme/timme. Första dagen höjdes temperaturen i ugnen långsamt, varvid innertemperaturen blev 
860ºC som högst innan ugnen stängdes av. 
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Inställningar: 
T: 800ºC till 950ºC alla zoner 
Matningshastigheten: 11 kg/h 
Uppehållstid: minst 12 min 
Lutning: 1,7 grader 
Rotation: 7 varv/min 
 
Andra dagen kunde temperaturen inne i ugnen ökas till 965ºC genom att ställa in på 1000ºC och täppa 
till två av hålen på utmatningssidan med glasull. Matningshastigheten var högre då slammet var av 
finare storlek och det fick plats mera på transportbandet som matade in material i ugnsröret.  
Inställningar: 
T: 1000ºC alla zoner 
Matningshastigheten: 15-20 kg/h 
Uppehållstid: ca 13 min 
Lutning: 1,7 grader 
Rotation: 7 varv/min 
Det rostade slammet från dagen innan rostades igen.  
 
Tredje dagen ökades temperaturen ytterligare och innertemperaturen nådde 998ºC vid kl 15.20 med 
en inställd temperatur på 1100ºC och start kl 04 på morgonen. Uppehållstiden ökades genom 
minskning av ugnens lutning och justering av matningshastigheten. 
Inställningar: 
T: 1100ºC alla zoner 
Matningshastighet: 11 kg/h 
Uppehållstid: ca 30 min 
Lutning: 0,4 grader 
Rotation: 7 varv/min 
 
Rostning av Nybyslammet gjordes under en dag med den inställningen som vi hade kommit fram till 
dagen innan (se ovan), men lägre temperatur, så att innertemperaturen räckte till att komma över 
960ºC. 
Inställningar: 
T: 1000ºC alla zoner 
Matningshastighet: 11 kg/h 
Uppehållstid: ca 30 min 
Lutning: 0,4 grader 
Rotation: 7 varv/min 

4.2.5 Avgaser 
Avgaserna mättes med en Testo 350 rökgasanalysator som visade temperatur, CO, NO, NOx och 
SO2. O2-givaren fungerade inte. Vi mätte under rostningen av Sandvikenslam genom att sticka in 
instrumentet i ugnens avgaskanal som leder ut. Vid första försöket valdes ett ställe längre ifrån ugnen 
där luften från inmatningen och utmatningen utanför ugnsröret tillsammans går ut. Värdena var låga. 
Sedan upprepades mätningen närmare ugnen, bara på inmatningssidan. Systemet var dock inte tätt 
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och på inmatningssidan har man bara stängt till mellanrummen mellan inmatningsröret och ugnen 
med lite isolering. 
Ingen avgasmätning gjordes då Nybyslammet rostades. 

4.2.6 Siktanalys 
Siktanalysen visar storleksfördelningen av partiklarna i ett prov. Fördelningen räknas ut efter vägning 
av provet före och efter siktning. Analyserna gjordes på det rostade Sandviken- och Nybyslammet 
som rostades i roterugnen vid temperaturer mellan 900ºC och 1000ºC. De ger därför ingen 
information om storleksfördelningen av produkten vid en viss temperatur. 
 
En siktning med 2 mm sikt gjordes manuellt för att fastställa fördelningen mellan grov- och 
finfraktion (figur 4.4). 
 
Dessutom gjordes siktanalys i en Ro-tap testing sieve shaker (USA), med 10 olika siktar före 
delningen av grov- och finfraktion, samt både före och efter nötningstestet av grovfraktionen (kap. 
4.2.7)(se bilaga 3 och 4: Siktanalysprotokoll och Siktkurvor). Siktarna hade följande hålstorlekar: 
4,75 mm, 3,35 mm, 2,36 mm, 1,70 mm, 1,18 mm, 0,850 mm, 0,600 mm, 0,425 mm, 0,300 mm och 
0,212 mm. Proven på ca 200 g siktades i maskinen under 10 minuter, varvid maskinen rörde sig i 
sidled medan en hammare slog ner på siktarna uppifrån (figur 4.5). Fraktionerna räknades om till 
procent och siktkurvor ritades upp (figur 4.11- 4.14 i kap. 4.3.6 och 4.3.7). 
 
 

 
Figur 4.4. Manuell sikt 2 mm 

 
Figur 4.5. ”Ro-tap sieve shaker” med olika 

siktar 
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4.2.7 Nötningstest 
Nötningstestet tillsammans med siktanalys ger 
en uppfattning om materialets slitstyrka, och 
det genomfördes på det rostade Sandviken- 
och Nybyslammets grovfraktion (över 2 mm), 
efter att finandelen hade siktats bort. Testet 
gjordes i en trumlingsmaskin av lokal 
tillverkare (60-tal) med en nötningstrumma 
(b=100 x d=1000 mm) försedd med två 
medbringare. 3 kg av provet trumlades 200 
varv under 8 minuter (motsvarande 1/5 mängd 
av nötningstest ISO 3271 1975 E som är på 15 
kg.)(figur 4.6) [Andersson 2006].  

Figur 4.6. Nötningstrumma för 3 kg-prov 
(vänster) och 15 kg-prov (höger) 

4.2.8 Brikettering av finandelen 

Partiklarna hos den rostade produkten var 
ganska små, dels pga nötningen i ugnen, dels 
pga redan från början krossat slam. Efter 
siktning vid 2 mm visade sig dock att 
finandelen inte innehöll så mycket pulver då 
partiklarna låg i det större området runt 1-2 
mm, så att bindemedel skulle behövas vid 
brikettering. Briketter av Sandvikenslammet 
pressades i en manuell hydraulisk press 
(60/70-talet) med olika presstryck upp till 250 
kp/cm2 i 10 s (figur 4.7). Test gjordes med 
tillsats av 4 % och 10 % flusspatmjöl som 
bindemedel. 
 
 

 

 
Figur 4.7. Manuell brikettpress 

4.2.9 Kemanalys 
Tidigare analyser av slam från Avestas verk och Sandviken har gjorts på olika laboratorier och i 
samband med olika försök. För att få en jämförelsegrund har inom detta projekt fallande och sintrat 
slam analyserats på samma laboratorier med samma metoder (ARC, Bioforsk och Sandviken)(se 
bilaga 5: Outokumpu Stainless AB, Analysintyg). 
 
I tabell 4.1 redovisas tagna prover och utförda försök och analyser. Metoderna för kemanalysen är 
beskrivna i bilaga 6: Analysmetoder och instrument. 
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Tabell 4.1. Sammanfattning av tagna prover samt utförda försök och analyser 
 

Slamprov, fallande mängd försök analys 
Sandviken AH+AS+IV 540 kg Roterugn, muffelugn, nötning, 

brikettering  
Kemanalys, Siktanalys 
(rostat) 

Sandviken AH ca 3 l  Kemanalys 
Outokumpu Nyby ca 1 t Roterugn, muffelugn, nötning Kemanalys, Siktanalys 

(rostat) 
Kanthal Hallstahammar ca 2 l  Kemanalys 

 
Bestämning av metallhalterna genomfördes mha röntgenfluorescens (ARL 8420), och kol- (totalkol) 
och svavelhalten analyserades med en LECO CS-444. 
 

Mätningen av totalt organiskt kol, TOC genomfördes två gånger efter osäkerhet i resultaten. 
 
Den första mätningen gjordes enligt en standardiserad metod; EN 13137. EN 13137 beskriver ett 
indirekt (metod A) och ett direkt (metod B) förfarande för att mäta TOC. I det direkta förfarandet 
(metod B) behandlas provet först med syra för att avlägsna alla karbonater, dvs. oorganiskt kol. I 
efterföljande steg förbränns provet med syreöverskott, och koldioxiden som avges bestäms, vilket ger 
TOC-halten [SIS, EN 13137:2001].  
 
Analysen genomfördes på Bioforsk i Norge (f.d. Jordforsk) enligt metod B i en PerkinElmer 2400 
CHN Elemental Analyzer. Gaserna mättes i en termisk konduktivitetsdetektor [Frederichsen 2006; 
PerkinElmer 2005]. 
 
Efter osäkerhet i EN13137-metoden (kap. 4.3.9) upprepades TOC-mätningen och TC-mätningen på 
laboratoriet i Sandviken med en annan, ej standardiserad metod i en LECO RC-412 (se bilaga 6: 
Analysmetoder och instrument för detaljer). 

4.3 Resultat av sintringsförsök och analys 
 

4.3.1 Färg 
De båda slammerna var olika i färg redan i 
färskt tillstånd; Nybyslammet var 
mörkare. Denna skillnad var synlig 
genomgående efter torkning i torkskåp och 
upphettning till olika temperaturer i 
roterugn och muffelugn (figur 4.8 och 
4.10). Anledningen kan vara att 
Sandvikenslammet hade tre gånger högre 
kalkhalt än Nybyslammet. 

 
 

Figur 4.8. Färgskillnader i Sandviken- 
och Nybyslam 
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4.3.2 Viktförlust 
Fukthalterna (tabell 4.2) hos fallande slam skiljde mellan Sandviken och Nyby, då slammerna hade 
stått i storsäck olika länge och filterpressarna var olika effektiva. Sandvikenslammet från pressen var 
mycket blött med 68 % fukthalt. Efter lufttorkning inomhus över en helg minskade fukten bara 3 %-
enheter och konsistensen var fortfarande kladdig, så att det bestämdes att slammet behövde förtorkas i 
torkskåp. Nybyslammet hade en förväntad fukthalt (39 %); det var mera finfördelat och hade hunnit 
torka på ytan. För att ha ungefär lika torra slammer från båda neutralisationsverk till 
rostningsförsöken torkades även Nybyslammet i torkskåp. 
 
Fukthalten av slam torkat i torkskåpet vid ca 100ºC var ungefär lika för båda slammen; 14 % för 
Sandviken- och 13 % för Nybyslammet. Vid 100ºC avgår det fysiskt bundna vattnet och 
kristallvattnet är kvar. Det betyder att Sandvikenslammet hade 86 % TS-halt och Nybyslammet hade 
87 % TS-halt efter torkning i torkskåpet. 
 
Vid upphettning av de i torkskåp torkade proverna till över 900ºC visade det sig att 
Sandvikenslammet hade en 34-39 % -ig viktförlust att jämföra med Nybyslammets som låg mellan 22 
och 31 %. Det mesta av kristallvattnet har försvunnit vid 900ºC, så viktförlusten beror troligen på 
avgång av fluor, svaveldioxid, nitrösa gaser och koldioxid från bl a de organiska föreningarna. 
Sandvikenslammet innehåller både mera svavel och kol än Nybyslammet, vilket kan förklara de 
större viktförlusterna (figur 5.9). 
 

Tabell 4.2. Viktförlust i slammet från Sandviken och Nyby 
 

  Sandviken       Nyby       

slam 
vikt före 
[g] 

vikt efter 
[g] 

förlust 
[g]  

förlust 
[%] 

vikt före 
[g] 

vikt efter 
[g] 

förlust 
[g]  

förlust 
[%] 

färskt från pressen 1692 542 1150 68 691,3 422,8 268,5 39 
Efter lufttorkning 3 dygn 1210 429 781 65         
efter torkskåp 1 dygn 614,3 528,8 85,5 14 859 746,8 112,2 13 
Torkat +Muffelugn 900 ºC 0,5 h 45,8 28 17,8 39 53,6 41,18 12,42 23 
Torkat +Muffelugn 925 ºC 0,5 h 40,4 25,6 14,8 37 47,9 37,03 10,87 23 
Torkat +Muffelugn 950 ºC 0,5 h 35,8 23,4 12,4 35 43,2 33,07 10,13 23 
Torkat +Muffelugn 950 ºC 5 h 38,1 25,2 12,9 34 47,6 32,77 14,83 31 
Torkat +Muffelugn 975 ºC 0,5 h 44 27,5 16,5 38 55,3 41,54 13,76 25 
Torkat +Muffelugn 1000 ºC 0,5 h 47,2 28,6 18,6 39 55,3 41,9 13,4 24 
Torkat +Muffelugn 1050 ºC 0,5 h 44,5 28,6 15,9 36 53,6 41,6 12 22 
Torkat +Muffelugn 1100 ºC 0,5 h 37,7 24,8 12,9 34 56,42 44,8 11,62 21 

 
En jämförelse av fukthalter mätta i samband med kemanalysen (figur 4.9) visade att slamproverna 
inte var homogena och flera prover av samma slam hade varierande fukthalt. AH-slammet kan inte 
jämföras med de andra slammerna då det inte pressades i kammarfilterpress utan torkades genom 
avrinning och lufttorkning. Fukthalten låg mellan 35 och 74 % i proverna. Från Hallstahammar och 
Nyby mättes endast ett prov. Det fallande Sandvikenslammet visar högre fukthalt än normalt (ca 50 
%) pga att förtjockaren inte fungerade optimalt. 
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Figur 4.9. Fukthalter i fallande slam från Sandviken, Hallstahammar och Nyby 

4.3.3 Muffelugn 
Slammen från Sandviken och Nyby hettades upp till temperaturer mellan 900ºC och 1100ºC. 
 
Färgen mörknade från brun till mörkbrun till nästan svart och hårdheten ökade. Proverna över 1000ºC 
reagerade med keramikmaterialet i skålen och orsakade gröna fläckar. 
 
Ett prov lämnades i muffelugnen vid 950ºC i 5 timmar. Det blev mera mörkbrunt och hårt jämfört 
med proverna som bara lämnades 0,5 timmar, och liknade de prover på 975ºC vid 0,5 h. Det betyder 
att man skulle kunna åstadkomma en bättre sintring med längre upphettningstid. Nybyslammet låg i 
muffelugnstestet en nyans mörkare än Sandvikenslammet, men vid 1050ºC var båda slammerna 
ungefär lika mörka (figur 4.10). 
 

 
Figur 4.10. Färgförändringar i muffelugn vid olika temperaturer 
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4.3.4 Roterugn 
Efter rostning av Sandvikenslam upp till 860ºC i roterugn var produkten brun och spröd, och 
partikelstorleken hade minskat jämfört med inmatad storlek. Ganska mycket av finandelen hölls kvar 
av en kant i ugnsröret. Omrostningen av detta slam upp till 965ºC gav en produkt som var lite 
hårdare, mörkare och med ytterligare mindre kornstorlek. Rostning av nytt slam med en maximal 
temperatur på 998ºC i ugnen gav en ytterligare mörkare och hårdare produkt. Mycket finandel blev 
kvar i ugnen pga kanten. Det sintrade Nybyslammet innehöll några större bitar och mera finandel. 
Färgen var mörkare än Sandvikenslammet. 
 
Upphettningsförsöken visade att Sandvikenslammet beter sig på ett liknande sätt som Nybyslammet. 
Produkten övergår från brun färg till mörkbrun-svart färg och blir kompakt och hård, den största 
partikelstorleken halveras i roterugnen jämfört med det inmatade materialet (10 mm mot 20-30 mm) 
och finandelen ökar pga krympning och nötning i ugnen.  
 
Det finns dock en skillnad i temperatur när övergången sker. Sandvikenslammet är upp till ca 930ºC 
ljusare brunt och kornen har fått avrundade kanter, dvs. de är mjukare. Vid 950ºC har de mörknat och 
blivit hårda: de har fortfarande vassa kanter. Nybyslammet blev däremot hårt och vasst redan vid 
914ºC. En möjlig förklaring kan vara att Nybyslammet hade högre metallhalt än Sandvikenslammet, 
speciellt krom och nickel (tabell 4.6). Krom- och nickeloxider tros bilda kristallfaser tillsammans med 
järnoxider vid temperaturerna över 900ºC då färgförändringen har observerats (kap. 3.4.4). 

4.3.5 Avgaser 
CO, NO och NOx mättes och värdena låg mellan 4 och 21 ppm. Ingen mätning visade på SO2. Då 
systemet inte var tätt antogs att avgasvärdena var låga pga utspädning med luft. 
Tidigare värden mätta i avgaskanalen på stora roterugnen hos Minpro låg på runt runt 24 g/kg 
Hydrofluss® för NO2 i Degerforsslam 2005 [Lunner 2006]. Pga olika enheter och helt olika sätt att 
mäta kan i detta fall jämförelser inte göras med tidigare värden. 

4.3.6 Siktanalys 
Siktningen med 2 mm-sikt gav en finandel under 2 mm på 33 % för Sandvikenslam och 32 % för 
Nybyslam (tabell 4.3), vilket ungefär motsvarar resultatet från försöken gjorda i stora roterugnen på 
Minpro 2005, där man fick 30 % finandel för Nybyslam [Zander 2005]. 
 

Tabell 4.3. Fraktioner vid uppdelning (2 mm) 
 

 Sandviken Nyby 
Produkt hela fraktionen 20,5 kg 100 % 40,5 kg 100 % 
Grov (> 2 mm) 13,7 kg 66,83 % 27,4 kg 67,65 % 
Fin (< 2 mm) 6,8 kg 33,17 % 13,1 kg 32,35 % 

 
Resultatet av siktanalysen med 10 siktar presenteras i kurvorna (figur 4.11 och 4.12). De visar 
partikelstorlek (x) mot viktsprocent finandel (y)(se bilaga 4: Siktkurvor). 
 
Sandvikenslammet var finkornigare än Nybyslammet; skillnaden syns i att Sandvikenkurvan (figur 
4.11) är förskjuten upp och till vänster mot högre andel partiklar vid lägre partikelstorlek jämfört med 
Nybykurvan (figur 4.12). Troligen beror skillnaden på att Nybys inmatade slam från början hade 
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större bitar (klumpar på 3-4 cm storlek jämfört med Sandvikenslammets maximalstorlek på 2 cm), 
och inte på att Sandvikenslammet har fallit sönder mera än Nybyslammet under sintringen. 

 
 

 
Figur 4.11. Siktanalys av sintrat 

Sandvikenslam 

 
Figur 4.12. Siktanalys av sintrat Nybyslam 

 
 

4.3.7 Nötning 
Jämförelse mellan partikelfördelning av grovfraktionen före och efter nötningen visar på en liknande 
sönderfall hos båda produkterna. 
 
Diagrammen i figur 4.13 och 4.14 visar siktkurvorna före nötning (höger i diagrammet) tillsammans 
med efter nötning (vänster) för Sandviken- resp Nybyslam. I kurvorna före nötning skulle partiklar 
under 2 mm egentligen inte ha funnits kvar och det mesta är större än 2 mm; siktningen har dock 
utförts för hand och en liten andel mindre partiklar fanns med i grovfraktionen, vilket kan bero på för 
kort siktning. 
 
Siktkurvorna efter nötning är förskjutna till vänster mot högre finandel. Sandviken- och 
Nybykurvorna följer samma form, och en andel som är finare än 2 mm har tillkommit så att de böjer 
av vid 2 mm-linjen (markerad, se bilaga 4: Siktkurvor). 
 
Kurvorna för Sandvikenslammet visar igen mera finandel än Nybyslammet (kurvorna är förskjutna 
upp och till vänster mot högre vikt % finandel); till exempel har Sandvikenslammet dubbelt så 
mycket andel under 2,36 mm (30,75 % mot 14,41 %). 
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Figur 4.13. Siktanalys före och efter nötning av 
Sandvikenslam 

 

 
Figur 4.14. Siktanalys före och efter nötning av 

Nybyslam

4.3.8 Brikettering 
 
Briketterna (4*2,5 cm) visade bättre 
hållbarhet ju högre tryck som användes 
vid pressning, men även efter 
pressning vid maxtrycket på 250 
kp/cm2 i den manuella pressen kunde 
de lätt brytas isär för hand. Briketterna 
var väldigt porösa och smulade lätt när 
de väl hade brutits isär. Ökad halt av 
flusspatmjöl från 4 till 10 % 
resulterade i en jämnare yta. Huruvida 
hållbarheten är bättre med mera 
bindemedel skulle behövas testas i en 
hållbarhetstest (nötningstest) för 
briketterna, vilket inte har gjorts inom 
ramen för detta arbete (figur 4.15). 

 
 

Figur 4.15. Sintrat Sandvikenslam; 
briketter av finfraktionen med flusspatmjöl som 

bindemedel

4.3.9 Kemanalys 
Fallande slammer 
Kemanalysen av de fallande slammerna visade att det finns stora skillnader mellan verken i 
Sandviken, Hallstahammar och Nyby; men också mellan slammerna från Sandvikens två strömmar. I 
tabell 4.4 och figur 4.16 visas medelvärden av dubbel- och trippelprov. Huvudkomponenterna i 
samtliga slammer är metallhydroxider, kalciumfluorid, kalciumsulfat och kalciumhydroxid. 
 
Sandvikenslam 
Slammet från Sandviken innehåller en tredjedel upp till hälften metallhydroxider och en fjärdedel 
kalciumfluorid. Skillnaderna i sammansättningen mellan det rena betslammet (AH) och det blandade 
slammet (AH+AS+IV) är ganska små, den tydligaste skillnaden ligger i metallhydroxidhalten som är 
högre i det rena betslammet (48,3 mot 32,1 %). Jämförelse av metallerna järn, krom och nickel visade 
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på mycket högre halter i rent betslam (AH) än i blandat slam (AH+AS+IV), vilket är väntat då 
metallerna främst kommer från betbadsavloppet. Jämfört med de andra verken ligger 
Sandvikenslammet mycket högre i kol. Totalkolhalten var bara marginellt högre i blandslammet (se 
diskussion om TOC, kap. 4.3.9 nedan). 
 
Kalciumhydroxidhalten visade sig vara högre i det blandade slammet (AH+AS+IV), trots att bara 
AH-vattnet neutraliseras med kalk; även kalciumfluoridhalten var något högre i blandslammet (tabell 
4.4). Dessa resultat har ingen förklaring i processen och måste betraktas med försiktighet då provet på 
AH-slammet inte är representativt. Kalciumsulfat och kiseloxid låg på ungefär samma nivå i båda 
Sandvikenslammerna. 
 
Hallstahammarslam 
Hallstahammarslammet visade en helt annan fördelning av ämnen, här dominerar kalciumsulfat och 
metallhydroxidhalten ligger på samma nivå som kalciumhydroxiden, ungefär en fjärdedel (23 resp 24 
%). Fluorvätesyra används inte i betningen utan bara hookersmälta och svavelsyra/salpetersyra, och 
därför är också svavelhalten i slammet betydligt högre och slammet innehåller ingen kalciumfluorid. 
 
Nybyslam 
Nybyslammet bestod till hälften av kalciumfluorid, och metallhydroxidhalten låg på 41 %. 
Svavelhalten var mycket lägre än i de övriga slammerna med 1,28 %. Tidigare mätningar visade 
mycket varierande halter, mellan 0,2 och 13,5 %. Totalkolhalten på 0,6 % ligger också inom de 
tidigare värden på färskt Nybyslam, där halten låg mellan 0,5 % och 1 % (tabell 3.1) [Lunner 2003; 
2006]. 
 

Tabell 4.4: Färskt hydroxidslam 2006; Sandviken, Hallstahammar, Nyby [Engkvist 2006] 
 

Ämne (vikts %) Sandviken 
AH 

Sandviken 
AH+AS+IV 

Hallstahammar Nyby 

CaF2 26,8 28,26 0 49,3 
CaSO4 8,72 8,93 32,73 1,28 
Ca(OH)2 12,16 18,91 23,79 6,04 
Fe(OH)3 41,32 27,05 16,14 30,26 
Cr(OH)3 4,41 2,92 4,41 6,75 
Ni(OH)2 2,54 2,11 2,58 3,77 
SiO2 3,89 3,65 3,1 2,93 
MgO 0,46 0,91 0 0,71 
C 1,7 1,77 0,5 0,6 
K2O 1,13 1,28 1,52 0,9 
MnO 1,13 0,87 0,08 0,43 

Sandviken AH: färskt slam, medelvärde av 2 prover 
Sandviken AH+AS+IV: färskt slam, medelvärde av 3 prover 
Hallstahammar: 1 prov 
Nyby: 1 prov 

 
Diagrammen i figur 4.16 förtydligar den varierande fördelningen av de sex huvudkomponenterna i 
slammerna från Sandviken, Hallstahammmar och Nyby. Hydroxiderna av järn, krom och nickel har 
sammanfattats till MeOH, och järnhydroxid står för den övervägande delen. 



Recirkulation av Metallhydroxidslam  Examensarbete 
Jane Prochazka  Kemiteknik, Industriell Ekologi 
  KTH 
 

34 

Sandviken AH

CaF2 CaSO4

Ca(OH)2 MeOH

SiO2 C

Sandviken 
AH+AS+IV Hallstahammar

 

Nyby

 
Figur 4.16. Huvudkomponenter i fallande slam från Sandviken, Hallstahammar och Nyby 

 
 
Rostat slam, olika temperaturer  
Slam rostat vid olika temperaturer har analyserats för att se hur rostningen påverkar 
sammansättningen. 
 
Under sintringsprocessen ökar andelen av vissa ämnen pga oxidation och andra minskar pga avgång. 
En trend kunde ses i kolhalten som minskar från 0,2 till 0,015 % vid temperaturhöjning från 748ºC till 
998ºC och det stämmer överens med tidigare observationer om högre kolhalt vid otillräcklig sintring. 
Fosfathalten visade en konstant uppgång vid ökande temperatur, vilket antagligen beror på oxidation 
(viktökning) [Lunner 2006; Bjurström m.fl. 2006]. Halterna av de övriga ämnena var mer eller 
mindre konstanta (tabell 4.5). 
 

Tabell 4.5: Sandvikenslam sintrat vid olika temperaturer [Engkvist 2006] 
 

Ämne (vikts %) 748 ºC 850 ºC 976 ºC 998 ºC 
CaF2 32,6 33 33,7 33,2 
CaSO4 8,93 8,93 8,5 8,93 
CaO 15,03 15,51 16,2  16,03 
Fe2O3 25,83 25,66 25,96 25,85 
Cr2O3 2,66 2,66 2,66 2,62 
NiO 1,69 1,74 1,76 1,72 
SiO2 4,03 4,16 4,02 4,08 
MgO 1,18 1,22 1,22 1,17 
C 0,20 0,040 0,020 0,015 
K2O 0,5 0,56 0,65 0,48 
MnO 1,31 1,25 1,21 1,31 
Al2O3 1 1 0,9 1 
TiO2 0,29 0,24 0,28 0,31 
V2O5 0,02 0,01 0,03 0,02 
P2O5 1,067 1,133 1,219 1,27 
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Rostat slam, olika verk 
Grovfraktionens sammansättning visar att Nybyslammet huvudsakligen består av CaF2 och 
metalloxider med en ganska liten andel andra ämnen, medan Sandvikenslammet har en hög 
kalkandel. Metalloxidhalten är ganska lika i båda slammerna; Sandvikenslammet har något lägre halt 
Fe, Cr och Ni (MeO), men högre halt av vissa andra legeringsmetaller (MnO, Al2O3, TiO2). En viktig 
skillnad är Sandvikenslammets mycket högre svavel- och fosforandel, som har betydelse eftersom 
dessa ämnen är föroreningar och påverkar återföringen. 
 
Totalkolhalten är lite högre i Sandvikenslammet, beroende på inblandning av det sanitära avloppet. 
Jämförelser med tidigare mätningar av rostat slam från Nyby visar på överensstämmande värden av 
kolhalten, som då låg mellan 0,008 och 0,025 % (tabell 3.5 och 4.6) [Lunner 2006]. 
 
Rostat Slam, olika fraktioner 
De rostade slammernas två fraktioner över och under 2 mm analyserades (tabell 4.6) för att se om den 
skillnad i sammansättning som har observerats tidigare även skulle finnas i slammet från Sandviken, 
nämligen en viss anrikning av CaO i finfraktionen och av Cr2O3 i grovfraktionen (i en analys av 
Nyby- och Degerforsslam 2005) [Zander 2005]. Detta stämde för CaO men inte för Cr2O3 i denna 
undersökning. En eventuell skillnad har dock ingen betydelse om man återför båda fraktioner till 
processen. 
 

Tabell 4.6: Sandvikenslam sintrat vid 900-998 ºC och Nybyslam sintrat vid 913-973 ºC; 
jämförelse av olika fraktioner (2 mm) [Engkvist 2006] 

 
Ämne  
(vikts %) 

Sandv 
< 2 mm 

Sandv 
>2 mm 

Nyby 
< 2 mm 

Nyby 
>2 mm 

CaF2 32,8 35,1 51,1 51,8 
CaSO4 8,5 8,5 1,36 0,89 
CaO 16,7 15,1 8,24 7,73 
Fe2O3 26,13 25,5 25,04 24,2 
Cr2O3 2,67 2,63 5,11 5,51 
NiO 1,69 1,79 3,06 3,12 
SiO2 3,86 4,24 2,51 3 
MgO 1,18 1,21 0,84 0,84 
C 0,023 0,025 0,017 0,016 
K2O 0,35 0,09 0,7 0,59 
MnO 1,28 1,2 0,54 0,49 
Al2O3 1 1 0,6 0,7 
TiO2 0,28 0,3 0,07 0,05 
V2O5 0,02 0,02 0,03 0,03 
P2O5 1,238 1,223 0,133 0,045 

 
 
Figur 4.17 förtydligar skillnaderna i sammansättningen på den sintrade produkten från Sandviken och 
Nyby (grovfraktionen). 
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Figur 4.17. Huvudkomponenter i rostat slam från Sandviken och Nyby (grovfraktion) 

 
 
TOC 
Mätningar av den totala organiska kolhalten (TOC) och totalkolhalten (TC) utfördes med olika 
metoder och resultaten är inte entydiga. Enligt första analysen på Bioforsk (Norge) utgör andelen 
TOC ungefär 1/3 av totalkolhalten i färskt slam både för Sandviken och för Nyby (tabell 4.8). Värdet 
på 0,6 % för Sandvikens blandslam stämmer överens med tidigare bestämt TOC på fallande slam (0,7 
%) som analyserades med samma metod på samma laboratorium. Det fallande Nybyslammet hade ett 
värde på 0,2 % och har inte undersökts med avseende på TOC tidigare. Detta värde verkar högt för att 
slammet enbart borde innehålla spår av organiskt kol (från t ex olja). Andra siffror från tidigare 
analyser på fallande slam från Sandviken är 1,33 % (Mikrokemi) och 3,3 % (Alcontrol) (tabell 4.8)(se 
bilaga 6: Analysmetoder och instrument för detaljer) [Wadstein m. fl. 2005; Frederichsen 2006; 
Sandvik AB Miljörapport 2005]. 
 
TOC-mätningen på de båda sintrade slammerna gav 0,2 %, alltså tio gånger högre än totalkolhalten 
(tabell 4.8), dvs.. analysen var felaktig. Teoretiskt borde TOC försvinna vid sintringen (över 400ºC) 
[Frederichsen 2006; Bjurström m.fl. 2006]. 
 
En ny analys gjord i en LECO RC-412 på stålforskningens kemlaboratorium i Sandviken gav andra 
värden (tabell 4.7)(se bilaga 7: Sandvik AB, Analysintyg och metod för TC och TOC). Totalkolhalten 
för fallande Sandviken- och Nybyslam låg högre jämfört med analysen gjord i Avesta. Analysen på 
de sintrade slammerna visade liknande värden som Avestaanalysen; 0,02 % för Sandvik och lägre än 
0,02 % för Nyby (tabell 4.4, 4.6 och 4.7). 
 

Tabell 4.7. TOC- och TC- analys av Sandviken- och Nybyslam på stålforskningens laboratorium i 
Sandviken [Östlund Analysintyg 2006] 

 
 Sandviken Nyby 
 fallande sintrat fallande sintrat 

TC % TS 2,1 0,02 1,1 <0,02 
TOC % TS 0,6 <0,02 0,4 <0,02 

 
 
Enligt denna analys består totalkolhalten i Sandvikenslammet av ungefär 30 % organiskt kol och i 
Nybyslammet av 36 % organiskt kol, så att ca 1/3 är organiskt och 2/3 är oorganiskt kol (karbonater) i 
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båda slammen. Den organiska andelen i Nybyslammet kommer troligen från oljor och 
avfettningsmedel och den verkar hög. Att den skulle vara högre i Nyby- än i Sandvikenslammet var 
inte förväntat, då Nyby inte har någon inblandning av ett organiskt flöde i metallhydroxidslammet. 
Analysen visar i detta fall att Sandvikenslammets kolinnehåll inte skiljer sig från Nybys. 
 
I det sintrade slammet låg halterna under detektionsgränsen (de presenteras som lägre än 0,02 %) 
[Östlund 2006]. Dessa resultat skulle innebära att det mesta av det organiska kolet försvinner vid 
sintringen. 
 
Nedan syns en sammanställning av de olika TOC-analyserna genomförda på Sandvikenslam sedan 
2000. De flesta baseras på EN13137 metod B och uppvisar stora skillnader i värden. Huruvida 
provsammansättningen har varit känd innan analys och åtgärder har tagits för att undvika störningar 
från CaF2, svavel, kalk eller metaller är inte säkert. Några felkällor i TOC-analysen har beskrivits i 
bilaga 6: Analysmetoder och instrument. 

 
Tabell 4.8. Sammanfattning av olika TOC-analyser gjorda på Sandviken- och Nybyslam 

 
Lab/ Metod/Instrument  År Sandvik % TS Nyby % TS 
  fallande sintrat fallande sintrat 
Sandviken/Metod? /LECO RC-412  
[Östlund 2006] 

2006 0,6 <0,02 0,4 <0,02 

Bioforsk/EN13137/PerkinElmer 2400  
[Frederichsen 2006] 

2006 0,6 0,2 0,2 0,2 

Alcontrol/(NEN-5756) EN13137Mod/Instrument? 
[Sandvik AB Miljörapport 2005]  

2005 3,3    

Bioforsk/EN13137/PerkinElmer 2400  
[Frederichsen 2006] 

2004 0,7    

Mikrokemi/ MK2020 (EN13137)/Carlo Erba NA1500 I 
[Aquakonsult AB 2000] 

2000 1,33    
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5. Jämförelser 
Detta kapitel ger jämförelser av processerna och slammerna från SMT, Outokumpu och SSAB 
Tunnplåt AB. Jämförelser av processen i de olika verken där metallhydroxiden uppkommer förklarar 
slammernas olika sammansättning. Vad som inverkar är främst ytbehandlingsbadens 
sammansättning, och kemikalier använda vid behandlingen av de dumpade baden i reningsverk. 
 
Skillnader och likheter i de olika slammerna kartläggs utifrån de analyser som har gjorts i samband 
med detta och tidigare projekt. Fallande slam från Sandviken, Nyby och Hallstahammar har 
analyserats under samma villkor på samma laboration; analysen på SSABs slam är äldre. Resultaten 
sammanställs i diagram för att underlätta jämförelser, och som nämnts tidigare är variationerna i 
slammernas sammansättning väldigt stora även inom samma verk, varför analysvärdena måste ses 
som ungefärliga. 
 

5.1 Sandviken 
I Sandviken produceras mest rostfritt stål med ett antal legeringsmetaller. Antalet olika avfettnings- 
och betbad gör flödet till AH-linjen komplext (figur 5.1). Salpetersyra, fluorvätesyra, saltsyra och 
fosforsyra är de huvudsakliga betsyrorna. Från AS- och IV-strömmen kommer organiska ämnen och 
en mindre mängd metaller. Planer på en separation av det sanitära flödet var under diskussion för att 
undvika inblandning av det organiska materialet i slammet. 
 
I reningsverket sker neutralisering med kalk, kromreducering med järnsulfat och flockning/fällning 
med akrylamid (Praestol) av AH-avloppet. Till AS-linjen tillsätts AVR (AlSO4 + FeSO4) till fällning 
och flockning. 
 
Svavelinnehållet i Sandvikenslammet kommer från neolytbad, olika betbad med svavelsyra (SZ, 
Tråd, RV 63, GB 70, Elpol 96) och tillsats av järnsulfat i reningsverket. Fosfor kommer från 
elektrolytpolering i fosforsyra och svavelsyra (Elpol 96), fosfatering i fosforsyra (SR) samt från det 
organiska avloppet. Det förklarar varför fosforhalten i Sandvikenslam är mycket högre än i 
Outokumpus slammer (figur 5.10, tabell 4.6). Fosforsyran kräver i sin tur mycket kalk för att 
neutraliseras [Johansson, T. 2006; Lind m.fl. 2006; Vikman 2001; Sandvik AB Miljörapport 2005]. 
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Figur 5.1. Flöden som bildar metallhydroxidslam i Sandviken 
 

5.2 Hallstahammar 
Företaget Kanthal AB är lokaliserat med flera verk i Hallstahammars tätort och verksamheten ingår 
som ett produktområde i SMT. Produktionsområden omfattar Metallurgi, Tråd, Band och bimetall 
samt Heating Systems, och produkter är värmetråd och band till ugnar, hushållsapparater, termostater 
och reglerutrustningar. Råmaterialet är främst järn, krom, nickel och aluminium samt andra 
legeringsmetaller. Kanthal producerar 365 olika legeringskoder. 
 
I Hallstahammar sker betning av legerad tråd av Kanthal- (FeCrAl) och Mikrothalkvalitet (NiCr) i 
hookersmälta (NaOH), samt i svavel- och salpetersyra. Svavelsyran regenereras i en SAR (kap. 
2.1.1). 
 
Reningsstegen för betavloppet i Hallstahammar är kromreducering med järn(II) från begagnat betbad 
(H2SO4 + Fe2+), neutralisering och fällning med kalk, oxidering (Fe2+ till Fe3+) med luftinblåsning, 
flockning (polymer) och sedimentering (figur 5.2). Metallhydroxidslammet deponeras på en intern 
deponi. 
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Den mest använda syran är svavelsyra och därmed är 
också svavelhalten i slammet mycket hög. Eftersom 
fluorvätesyra inte används, innehåller slammet ingen 
kalciumfluorid  
[Rydal 2006; Kanthal AB Miljörapport 2005;  
von Brömssen; Lindstrand 2004; Magnusson 2002]. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2. Flöden som bildar metallhydroxidslam i 
Hallstahammar 

5.3 Outokumpu Stainless AB 
Outokumpu Stainless AB är ett internationellt stål- och teknologiföretag, och Avesta Works utgör en 
affärsenhet inom koncernens Specialty Stainless Division. Outokumpus produktion i Sverige sker i 
Avesta, Kloster, Nyby och Degerfors. 
 
I Avesta finns smältverk och valsverk där det sker tillverkning av rostfritt stål, stränggjutning, varm- 
och kallvalsning, glödgning och betning av band. 
 
I Kloster sker vidareförädling av råband till kallvalsade, rostfria tunna band. Förutom valsning sker 
glödgning, betning och annan vidarebearbetning. 
 
I Nyby tillverkas VKS (Varmband Kallt Stick) och kallvalsad rostfri plåt i två glödgnings-
/betsträckor samt två kallvalsverk. [Outokumpu Stainless AB Miljörapport Avesta, Kloster, Nyby 
2005]. 
 
Produkterna i Avesta, Kloster och Nyby betas dels i salpetersyra och fluorvätesyra, dels i 
elektrolytbetbad med natriumsulfat. Degerfors har ingen elektrolytbetning. Salpeter- och 
fluorvätesyra renas i SAR-anläggningar (figur 5.3-5.5) [Strandberg 2006]. 
 
I Nyby recirkuleras salpetersyra och i viss mån fluorvätesyra i en elektrodialysanläggning (ED), där 
komplexbunden nitrat och fluorid, som inte fångas upp i SAR, koncentreras upp. Med denna teknik 
minskar man utsläpp av nitrater till recipient, behov av kalk för neutralisering samt mängden slam 
som bildas [Persson 2004; Outokumpu Stainless AB Miljörapport Nyby 2005]. 
 
I Degerfors används blandsyra (HNO3 + HF) i sprutbetningen och nitratfri syra (HF+H2SO4+H2O2) i 
karbetningen, som utgör ett mindre flöde till neutraliseringen. Avloppet från dessa två betlinjer 
blandas i neutraliseringen [Lindblom 2002; Strandberg 2006]. 



Recirkulation av Metallhydroxidslam  Examensarbete 
Jane Prochazka  Kemiteknik, Industriell Ekologi 
  KTH 
 

42 

I Outokumpus fyra verk undergår förbrukade betbad neutralisering/fällning (kalk) och flockning 
(polymer) med lamellsedimentering. Sköljvatten från elektrolytbetning behandlas i en 
kromreduceringsanläggning med natriumbisulfit före neutralisering. Metallhydroxidslammet 
avvattnas i kammarfilterpress [Outokumpu Stainless AB Miljörapport Avesta 2005; Lunner 2006]. 
 
I Nyby behandlas växelvis två olika flöden i neutralisationsverket; en lågsvavlig ström (75 %) 
kommer från förbrukade betbad och biprodukten från ED; och en högsvavlig ström (25 %) från 
spolvatten från betningen och sköljvatten från neolytbadet. Båda slamtyperna blandas i 
neutraliseringsprocessen, pressas och deponeras [Lunner 2003; 2006; Strandberg 2006]. 
 
 

Figur 5.3. Flöden som 
bildar metallhydroxidslam i 

Avesta och Kloster 

Figur 5.4. Flöden som 
bildar metallhydroxidslam i 

Nyby 

Figur 5.5. Flöden som bildar 
metallhydroxidslam i Degerfors 

 
Deponering av slam från Avesta och Kloster sker på Avestas deponi, Nyby har en egen deponi och 
Degerfors skickar slammet till SAKAB. Avesta- o Nybyslammet utgör ca 90 % av Outokumpus 
totala produktion på 13 000 ton/år [Lunner 2006: Outokumpu Stainless AB Miljörapport Avesta 
2005]. 
 
Avesta har högst halt kalciumfluorid i slammet av de undersökta verken (1,7 %). Svavlet i slammet 
kommer från blandning av neolytavfallet med det övriga betavfallet (figur 5.3). Liksom i Avesta 
blandar man i Klosters verk neolyt- och övrigt betavlopp. Utdraget från neolytbetningen är dock 
mindre jämfört med Avesta, vilket ger en lägre svavelhalt i slammet (figur 5.8 och 5.10). 
Nybyslammet har visat sig ha bra förutsättningar för upparbetning till flussmedel. Svavelhalten i 
blandat slam med både den låg- och högsvavliga strömmen har i de senaste fullskaleförsöken 2006 
visat sig vara acceptabel, så att man konstaterade att de två strömmarna inte behöver separeras före 
upparbetning till recirkulation. Svavelhalten i Degerforsslammet kommer enbart från sköljvatten från 
den nitratfria strömmen och är därmed låg. Degerforsslammet har av alla undersökta verks slammer 
högst kalkhalt pga låg reaktivitet hos den använda kalken (kap. 6.2). Vid sintringsförsöken orsakade 
detta problem under processen (påkladdning i ugnen) och i produkten (högre kolhalt pga sänkt 
temperatur, högre finandel, spröda briketter). Halten kalk påverkar också CaF2-andelen i produkten; 
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en minskning av kalken skulle höja andelen CaF2 och göra produkten effektivare som flussmedel i 
AODn [Lindblom 2002; Lunner 2006; Strandberg 2006]. 
 

5.4 SSAB Tunnplåt AB 
SSAB Tunnplåt AB utvecklar och tillverkar tunnplåt och höghållfasta stål. Till produkterna hör 
varmvalsad, kallvalsad, glödgad, metallbelagd, färgbelagd och foliebelagd tunnplåt. 
 
Betning av vissa band sker efter varmvalsningen före kallvalsningen i två betlinjer med saltsyra. 
Syran efter betning återvinns i en regenereringsanläggning där syran skiljs från järnoxiden genom 
förångning [SSAB Tunnplåt AB, 2004 Kallvalsverket – från varmvalsat stål till höghållfast stål]. 
 
Avloppet som bildar metallhydroxidslam kommer från två reningsverk (figur 5.6): 
1) kallvalsverkets reningsverk 
2) beläggningsverkets reningsverk 
 
 
I kallvalverkets reningsverk fälls metallerna ut 
genom neutralisation med kalk och avskiljs 
genom flockning och lamellseparation. Efter 
avvattning i filterpress deponeras de internt.  
 
I beläggningsverkets reningsverk sker 
kromreducering (natriumbisulfit/svavelsyra), 
fällning (kalk/NaOH), flockning (polymer) och 
sedimentering, samt avvattning i filterpress. 
 
Betning sker endast i saltsyra så att SSAB-
slammet saknar kalciumfluorid och är uteslutet 
som flussmedel 
[SSAB Miljörapport 2005]. 
 
 
Figur 5.6. Flöden som bildar 
metallhydroxidslam vid SSAB Tunnplåt AB 
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5.5 Slamjämförelser 
De analyser som jämförs här är analyser på fallande slam från Sandviken, Hallstahammar och Nyby 
genomförda hösten 2006 på Avesta Works laboratorium. Värdena för Sandvikenslammet är 
medelvärden från tre analyser på det fallande blandslammet (AH+AS+IV). 
 
Slam från Outokumpus övriga enheter (Avesta, Kloster, Degerfors) analyserades i början på 2006 på 
Avesta Works laboratorium [Engkvist 2006]. Slam från SSAB analyserades 2005 på Analytica 
(Luleå), och här saknas värdena för kol, kisel och fluor. Fukthalterna bestämdes i samband med 
kemanalysen på fallande slam. 
 
Sintrat slam från den lilla roterugnen finns bara från Sandviken och Nyby, som kan jämföras med 
sintrat slam från Nyby, Degerfors, Avesta och Kloster, rostat i Minpros stora roterugn. Slammerna är 
analyserade på Avesta Works laboratorium 2006. Grundämnena har beräknats utifrån analysresultat 
med hydroxider/oxider (se bilaga 8: Omräkning grundämnen). 

5.5.1 Fallande slam 
Fukthalter 
Fukthalterna i de fallande slammerna låg mellan 35 och 70 % (figur 5.7). Sandvikenslammet hade 
ovanligt hög fukthalt (70 %) pga driftproblem i förtjockaren under provtagningsperioden, som nämnts 
tidigare. Slammet från Nyby hade lägst fukthalt. Det hade stått i storsäck en längre tid. Variationer 
beror dessutom på filterpressarna i de olika verken. 
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Figur 5.7. Fukthalter i fallande slam från Sandviken, Hallstahammar, Nyby, Avesta, Degerfors, 
Kloster och SSAB 
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Kemanalys 
Sammansättningen av fallande slam från SMT, Outokumpu och SSAB visas i figur 5.8. 
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Figur 5.8. Sammansättning av fallande slam från SMT, Outokumpu och SSAB 2005/2006 
 
Sandviken 
Fallande Sandvikenslam ligger högt i kol (runt 2 %) jämfört med de andra verken som ligger mellan 
0,5 och 1 %. Detta beror på bidraget från AS- och IV-flödet. Fluorhalten i Sandvikenslam är drygt 
hälften så hög som i Outokumpus verk. Svavelhalten är högre än i Outokumpus fyra verk, beroende 
på att svavel inte bara används i neolytbetning i Sandviken, utan också i betning med svavelsyra i 
andra betlinjer. 
 
Outokumpu 
De fallande slammerna från Outokumpus fyra verk är ganska lika i sammansättning, en skillnad är 
påfallande i svavelhalten som är högre i Avesta- och Klosterslammet. Avesta och Kloster har 
medvetet större utdrag från neolytflöde i avloppet och slammerna har därför förhöjd svavelhalt. 
Analysjämförelser mellan Outokumpus verk från 2005 visade att CaSO4-halten i fallande slam kan 
vara upp till 13 % (Nyby), och även i Avesta- och Klosterslam var variationerna stora. Degerforsslam 
hade en jämn halt på under 2 % [Lunner 2006; Lunner m.fl. 2006]. 
 
Vidare har Degerforsslammet ungefär dubbel så hög kalkhalt som Nyby- och Klosterslam. 
Kalciumhydroxidhalten varierar troligen beroende på använd kalktyp och dosering. Degerfors har den 
högsta andelen kalcium (från kalciumhydroxid) inom Outokumpu (se bilaga 8: Omräkning av 
grundämnen) och den har varit en orsak till att Degerforsslammet har varit svårare att sintra [Lunner 
2006]. Den resulterande Hydroflussen® innehöll då också en hög halt CaO. Avesta, Nyby och Kloster 
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har därmed troligen lämpligt slam för återanvändning, och Degerfors skulle behöva minska 
kalkhalten. 
 
Hallstahammar 
Hallstahammarslammet har mycket hög svavelhalt (7,7 %). I betningen används endast svavelsyra, 
dvs.. det finns ingen kalciumfluorid från fluorvätesyra som skulle kunna användas som flussmedel. 
Metallhalterna (Fe, Cr, Ni, Mn, Mg) i slammet är lägre än i de övriga verken, de ligger på 23 %, 
(tabell 4.4 och figur 5.8) varför en extraktion av metallerna inte förefaller kunna vara lönsam. 
 
SSAB 
Slammet från SSAB består mest av järn (ca 39 %). Krom- och nickelhalterna är däremot låga, vilket 
beror på en annan fördelning av legeringsmetaller. Utmärkande är också den låga kalciumhalten som 
ligger på ca 8 % jämfört med de övriga slammerna där den ligger runt 30 %. SSAB använder inte 
fluorvätesyra och har således ingen fluor i slammet. Svavelhalten är lägst av de undersökta verken 
(0,14 %), då ingen betning i svavelsyra sker. Kloridhalten i det fallande slammet mättes till 0,74 % 
[SSAB Tunnplåt AB 2006 Laboratorieundersökning]. En hög halt klorider kan vara problematisk i en 
upparbetningsprocess då den kan orsaka korrosion. Någon jämförelse av kloridhalterna mellan de 
olika verken har inte gjorts i denna undersökning. 
 
Figur 5.9 visar sammansättningen i fallande slammet uttryckt som hydroxider/oxider. Här syns 
förekomsten av kalcium i de tre föreningarna kalciumfluorid, kalciumsulfat och kalciumhydroxid. 
Kalcium i Hallstahammar föreligger främst som kalciumsulfat och kalk, medan det i de övriga verken 
främst finns som kalciumfluorid och kalk, vilket beror på de olika betsyrorna som neutraliseras med 
kalken. Kalciumfluoridhalterna kan jämföras med fluorhalterna i figur 5.8. 
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Figur 5.9. Sammansättning av fallande slam från SMT och Outokumpu i hydroxider/oxider 
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5.5.2 Rostat slam 
Kemanalys 
Sammansättningen av rostat slam från SMT och Outokumpu visas i figur 5.10. 
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Figur 5.10. Sammansättning av rostat slam från Sandviken och Outokumpu 

 
Jämförelse mellan fallande och rostat slam (figur 5.8 och 5.10) visar att de relativa mängderna av de 
viktigaste ämnena är lika mellan de olika verken; dvs.. kalcium, fluor, svavel och metallerna visar 
samma mönster med ett undantag i järnhalten som i fallande slam är högre i Sandviken än i Nyby och 
tvärtom i rostat slam, troligen beroende på att proverna inte var representativa. 
 
Det som var förväntat var en minskning av de ämnen som avgår under sintringsprocessen, nämligen 
kol och delvis svavel; och en ökning av andelen resterande ämnen, då kristallvattnet försvinner. 
Andelen metaller (Fe, Cr, Ni), kalcium och fluor har ökat något i sintrat slam. Kolhalten har minskat 
till under 0,03 % i alla rostade slammer. Svavelhalten har minskat i några prov (Sandviken, Nyby, 
Avesta) och ökat i andra (Degerfors, Kloster). Svavel avgår troligen bara begränsat under 
sintringstemperaturen och måste vid behov elimineras i ett extra steg vid högre temperaturer (över 
1400ºC). 
 
En för hög fosforhalt kan göra slammet oacceptabelt i AODn. Sandviks stålsorter är mycket känsliga 
för fosforhalten och Sandvikenslammets fosforhalt på 0,53 % (figur 5.10, bilaga 8: Omräkning av 
grundämnen) är ungefär 10 gånger så hög som i de övriga slammerna. Denna halt skulle orsaka en 
höjning av fosforhalten med 0,0064 % i stålet som normalt ligger mellan 0,015 % och 0,030 %, vilket 
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innebär problem [Tangen 2006]. I tidigare analyser av fosforhalten hittar man värden på 0,44 % och 
3,43 % [Vikman 2001; Wadstein m. fl. 2005]. 
 
Nybyslammet har befunnits väldigt lämpligt för återvinning som flussmedel tack vare den höga 
halten kalciumfluorid och den låga svavelhalten. 
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6. Diskussion 
Flödena i Sandvikens verk kommenteras och eventuella förändringar föreslås för att göra slammet 
mera lämpligt för upparbetning genom sintring. 
 

6.1 Krav på rostat slam 
Det finns några krav som ställs på det rostade slammet för att det ska fungera som ersättning till 
flusspat. Som nämnts måste produkten vara hållbar i hanteringen (kap. 3.4.5). Vidare finns det krav 
på sammansättningen [Lunner 2006; Strandberg 2006]: 
  

• Produkten ska hålla jämn kvalité, inte variera med tiden 
• CaF2-halten ska vara så hög som möjligt (effektivt flussmedel) 
• CaO-halten ska vara så låg som möjligt, då produkten med mycket CaO har sämre hållfasthet; 

finandelen vid rostning i roterugn blir större och briketter av produkten blir sköra vid lagring. 
Utöver det ökar Cr6+-halten i skrubbervattnet under sintring, då ett högre pH-värde (pga CaO) 
underlättar oxidationen av Cr3+ till Cr6+ 

• Halten störande ämnen (t ex C, S, P) måste vara låg 
 

6.2 Ändringar i processen i Sandviken 
Kalk 
Kalkkvalitén kan härledas till framställningsmetoden när man bränner kalken. En jämförelse av de 
kalksorter som används i Outokumpus verk visade att de hade olika kvalité (reaktivitet). Bodakalk 
som är framställd i dubbelschaktugn hade en hög reaktivitet medan Nordkalk som är framställld i 
roterugn, hade en lägre. Avesta, som använder Bodakalk, har därför den mest effektiva, och Nyby och 
Degerfors med Nordkalk den minst effektiva kalken för neutralisering. I Kloster används en 
restprodukt med kalciumhydroxid från AGA som har lägre effektivitet än Avestas kalk, men tack 
vare on-line kontroll i neutraliseringen sker ingen överdosering [Lunner 2006]. 
 
I Sandviken används kalk från Svenska Mineral AB (SMA) och Nordkalk; 2006 övervägande från 
Nordkalk pga lägre pris [Johansson, T. 2006]. 
 
För att minska kalktillsatsen och förbättra slamkvalitén har följande åtgärder föreslagits för 
Outokumpus neutralisationsverk [Lunner 2006], som även kan appliceras i Sandviken: 
 

• byte till bättre kalksort 
• bättre processkontroll för mindre överdosering 
• hålla fukthalten i slammet nere 

 
Olika kalksorter skulle kunna testas och en sort med bättre kvalité användas i Sandviken; kvalitén av 
kalken från SMA har inte undersökts i denna arbete.  
 
AH-strömmens pH-värde och flöde i reningsverkets behandlingsbassänger initierar doseringen av 
kalk vid inloppet till bassängerna. Justeringen sker således för sent och är för grov. pH-värdet svänger 
mellan 2 och 11 upp till 1-2 gånger i timmen. Överdosering av kalk sker lätt för att man vill 



Recirkulation av Metallhydroxidslam  Examensarbete 
Jane Prochazka  Kemiteknik, Industriell Ekologi 
  KTH 
 

50 

säkerställa utfällning av metallerna, efter att krom först har reducerats (vid lägre pH) under tillsats av 
järnsulfat. En förbättrad dosering skulle förmodligen kräva en ombyggnad i reningsverket. 
 
Fukthalt 
Fukthalten har betydelse för hanteringen av slammet och energiåtgång vid sintringen. Den kan hållas 
på lägre nivå genom en optimerad avvattningsprocess i reningsverket. 
 
Svavel och fosfor 
Fallande Sandvikenslam har en högre halt oönskade ämnen (kol, svavel, fosfor), som delvis 
försvinner vid sintring. De uppmätta svavelhalterna i de undersökta slammerna från Outokumpu och 
Sandviken är inte problematiska vid återförandet i AODn. Fosforhalten i Sandvikenslammet är dock 
problematisk [Tangen 2006; Vikman 2006]. 
 
Med det resultatet är det nödvändigt att minska halten fosfor i Sandvikenslammet, till exempel genom 
regenerering av fosforsyra vid de verk där den används. Planer på regenerering av elektrolytsyror 
(H3PO4 och H2SO4) finns i Sandviken för Elpol 96, varifrån en del av fosforsyran kommer. 
Uppskattningsvis kommer denna regenerering att kunna minska fosforhalten i slammet upp till 90 % 
[Lind 2006]. Regenereringen kommer att leda till minskad fosforhalt i slammet men också minskad 
åtgång av kalk, och därmed kommer mängden slam som uppkommer att minska [Lind m.fl. 2006].  
 
Även om svavelhalten inte nödvändigtvis behöver minskas, skulle det vara fördelaktigt att också 
regenerera svavelsyran/neolyten där den används (Elpol 96, RV 63, SZ, Tråd, GB 70). Slammet 
skulle få en jämnare kvalité och dessutom innebär regenerering ett minskat inköpsbehov av färska 
syror. 
 
Vid en gemensam upparbetning av slammer från Outokumpu och Sandviken skulle slammerna från 
olika verk kunna blandas för att åstadkomma en jämnare halt svavel och fosfor i produkten. 
 
Kol 
Kolhalterna har visat sig minska under sintringsprocessen även i slam från Sandviken som hade en 
högre begynnelsehalt än de övriga verkens slammer. Det betyder att en separation av det 
sanitära/industrivattenslammet inte är nödvändigt för att minska kolhalten. 
 
Separation av det sanitära/industrivattenslammet och betslammet har diskuterats, och skulle kunna 
vara önskvärt för att hålla fosforhalten nere och allmänt för att få ett homogenare slam. En separation 
av det organiska slammet kräver en ombyggnad och komplettering av reningsverket. 
 

6.3 Mängder Sandviken 
Behovet av flusspat i Sandviken ligger enligt en uppskattning på 1650 ton/år (2005), ungefär 300-400 
kg/charge i AODn. Det motsvarar 1320 ton/år rent CaF2, då det naturliga flusspatet innehåller ca 80 
% CaF2 [Falkeling 2007; Tangen 2006].  
 
Mängden slam som uppkommer är ca 6000 ton/år, dvs.. ungefär 3000 ton TS vid en fukthalt på 50 %; 
med ett CaF2-innehåll på ca 1000 ton (vid en CaF2-halt på 35 %). Mängden som kommer att gå åt är 
beroende på effektiviteten av den sintrade produkten (halten CaF2) [Tangen 2006]. För att motsvara 
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1320 ton rent CaF2 skulle det behövas ca 3770 ton torkat slam (35 % CaF2), och ca 7540 ton fallande 
slam. Det är ca 25 % mer än mängden fallande slam i Sandviken. 
 
Sammanfattningsvis kan teoretiskt allt det fallande slammet i Sandviken gå åt om man ersätter 
flusspatet till 100 %. 
 

6.4 Slutsatser 

6.4.1 Slam från Sandviken 
Sintringsförsöken 
Sintringsförsöken av Sandviken- och Nybyslam i liten skala i roterugn var lyckade. 
Sandvikenslammet behövde förtorkas och krossas till mindre bitar pga högre fukthalt. Under 
sintringen visade Sandvikenslammet inte på några skillnader i hanterbarhet eller kladdning i ugnen 
jämfört med Nybyslammet, trots en mycket högre kalciumhydroxidandel än i slammet från Degerfors 
(10 % mot 6 %), som i tidigare undersökningar hade visat sig vara problematisk. Däremot behövdes 
en högre temperatur för att åstadkomma sintring till en hård, mörk produkt för Sandvikenslammet 
jämfört med Nybyslammet. 
 
De handpressade briketterna var spröda och lätta att bryta isär för hand. 
 
Analyser 
Fallande Sandvikenslam innehåller ungefär bara halva mängden kalciumfluorid jämfört med 
Outokumpus slammer. Det har också högre halter oönskade föreningar såsom kol, svavel, fosfor och 
kalk. Denna sammansättning gör det mindre lämpligt för användning som flussmedel än Outokumpus 
slammer. Sintringen visade sig avlägsna nästan allt kol, varför det organiska kolet som härrör från det 
sanitära avloppet inte är problematiskt. 
 
Optimering 
För att överhuvudtaget kunna använda metallhydroxidslammet från Sandviken i AODn behöver de 
fosforhaltiga strömmarna i Sandviken ses över och fosforhalten i slammet behöver minskas. För att 
ytterligare jämna ut slamkvalitén kan även svavelåtervinnningen, kalkdoseringen och avvattningen 
förbättras. 
 
Av de tre ämnen i slammet som man ansåg vara besvärliga, nämligen svavel, kol och fosfor, är det 
efter de aktuella försöken bara fosforhalten i slammet som är problematisk vid substitution av flusspat 
i AODn, och en regenerering av elektrolytsyra verkar nödvändig. Ingen separation av det sanitära 
flödet från betflödet verkar vara nödvändig. Den låga andelen kalciumfluorid i Sandvikenslam gör 
dock förmodligen att endast en viss del av det naturliga flusspatet kan ersättas av slam. 
 
Återföring av slammet till processen 
Hela mängden fallande slam skulle teoretiskt kunna användas om man räknar på innehållet CaF2 och 
ersätter flusspat till 100 %. 
 
Sandviks sintrade slam (grovfraktionen och briketterna) från småskaleförsöket i Minpro verkade ha 
en acceptabel konsistens för hantering i AOD [Tangen; Jansson 2006]. Det viktigaste för slammets 
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användbarhet är dock slaggegenskaperna, rätt smältpunkt och föroreningarna i slammet, vilket 
återstår att undersökas. 

6.4.2 Slam från Hallstahammar, Outokumpu och SSAB 
Hallstahammar 
Hallstahammarslammet är inte lämpligt för återvinning som flussmedel (innehåller ingen 
kalciumfluorid) och antagligen inte för extraktion av metaller heller, då metallhalterna är låga. 
 
Outokumpu 
Outokumpuslammerna skiljer sig inte så mycket då processerna liknar varandra. De har en hög halt 
kalciumfluorid (upp till 50 %) och lämpar sig därmed bäst som flussmedel. Skillnader finns i kalkhalt 
och svavelhalt, och här finns det förbättringsmöjligheter. De högsvavliga strömmarna behöver 
troligen inte separeras, utan svavelhalten visade sig vara acceptabel efter sintring. 
 
SSAB 
För SSAB-slammet finns ingen användningsmöjlighet som flussmedel (innehåller ingen 
kalciumfluorid). Återvinning av metallerna är troligen inte heller aktuell då innehållet av de 
värdefulla metallerna krom och nickel är mycket liten. Den största andelen i slammet utgörs av järn. 
Saltsyran som används regenereras redan och därmed hålls den uppkommande slammängden nere. 
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7. Fortsatt Arbete 
För att fortsättningsvis undersöka möjligheten att recirkulera Sandvikenslammet krävs det att 
slamkvalitén förbättras genom processändringar, försöken som gjordes i detta arbete skalas upp, och 
analyserna görs i mera omfattande utsträckning. Följande förslag finns på fortsatta arbeten: 
 

• Undersökningar av möjligheter till minskning av fosfor- och svavelhalten i slammet kan leda 
till förslag på åtgärder vid fler av Sandvikens ytbehandlingsanläggningar utöver Elpol 96, 
som är under diskussion. 

 
• För att minska kalkhalten i slammet behöver en jämförelse av olika kalkkvalitéer göras och en 

bättre kalksort tas fram än den som används för närvarande. Samtidigt kan man se över 
kalkdoseringen för att försöka jämna ut pH-svängningarna i AH-linjen i reningsverket och 
minska överdosering. 

 
• Sintringsförsök av Sandvikenslam behöver göras i större skala, med avgasmätning (klor-, 

svavel-, fluor- och NOx-halt etc), för att jämföra processen och produkten med Outokumpus 
fullskaleförsök. 

 
• Brikettering av finfraktionen behöver också göras i driftskala när man kör storskalig sintring. 

 
• I samband med sintring och brikettering i stor skala föreslås hållfasthetstester på den sintrade 

produkten och briketterna. 
 
• Analyser på oönskade ämnen (C, S, P) i slammet och produkten behöver göras vid större 

försök. Representativa prover och pålitliga analyser ger förhoppningsvis en tydligare bild på 
halterna i slammet och produkten. 

 
• Försök i AOD behöver göras med sintrat slam som flussmedel, samt de tillhörande 

undersökningar av hanteringen av produkten (finfraktion), damning, slaggegenskaper, 
emissioner och slutligen undersökningarna av stålkvalitén. 
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Bilaga 1 

Definitioner 

Agglomerering  Motsatsen till mekanisk nedbrytning. Innebär att fina partiklar med olika 
metoder sammansätts till större aggregat för att ge produkten en viss form. I allmänhet bildas 
agglomeratet vid rumstemperatur med eller utan bindemedel och härdas därefter kemiskt, 
termiskt eller hydrotermalt [NE] 

Akrylamid  Luktlös, fast kristallin och reaktiv kemikalie som främst används för 
framställning av polyakrylamid. C3H5NO [Wikipedia] 

AOD konverter  Argon-oxygen-decarburization konverter. I AODn sker färskning (minskning 
av kolhalt) och grovjustering av stålsmältan 

AVR   Teknisk kvalité av aluminiumsulfat, innehåller ca 7 % Al och 3 % järn 
[Svenska Kommunförbundet, 1989. Avloppsteknik] 

Betbad    Bad med en blandning av olika syror för avlägsnande av glödskal och slagg 
från stålytan. 

Betbad,   Avglasningsbad 10 vol % HF  
Betbad,   Franskt   12 vol % H2SO4 + 5 vol % HF 
Betbad;   Neolyt   8 vol % Na2SO4 
Betbad,   Kaliumpermanganat  5 vol% KMnO4 + 5 vol % NaOH. 
Betbad,   Pixbad   Na2SO4 + Na2SiO3 + Na2B4O7, beläggningsbad 
Betbad,   Vitbetbad  16 vol % HNO3 + 4 vol % HF  
Betning  Betning av rostfritt stål är det kemiska avlägsnandet av högtemperaturskal 

eller lågkromskiktet från ytan av rostfritt stål. Där stålet har värmts upp genom svetsning, 
värmebehandling eller på andra sätt så att ett färgat oxidskikt är synligt, finns ett kromfattigt 
skikt på stålets yta under oxidskiktet. Den lägre kromhalten ger sämre korrosionsskydd. För 
att återfå den bästa korrosionsresistensen avlägsnar man det skadade skiktet för att exponera 
den legerade stålytan. Betlösningar med salpetersyra eller fluorvätesyra används vanligen, och 
de avlägsnar skalet med det underliggande kromfattiga skiktet. Typen av skal och därför 
också metoden att avlägsna detta beror på ståltypen och uppvärmningssättet [Corrosion 
Doctors 2005; 2006].  

Brunsten  MnO2. Förekommer som pyrolusit, polianit och ramsdellit. Starkt 
oxidationsmedel och katalysator [Sharp 1985]. 

Borax   Na2B4O7*10H2O. Borax är ett generiskt namn som beskriver flera nära 
besläktade mineraler eller föreningar: Anhydrous borax (Na2B4O7), Borax pentahydrat 
(Na2B4O7 · 5H2O), Borax dekahydrat (Na2B4O7 · 10H2O). Namnet borax används mest för 
borax dekahydrat. 

Buffringsförmåga (ANC/BNC) Kapacitet att neutralisera syra/bas 
Bundet vatten   Vatten som till skillnad från fritt vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt; 

energi måste tillföras för att vattnet skall lösgöras. Exempel: kristallvatten [NE]. 
Calcit   Den stabilaste formen av kalciumkarbonat (CaCO3). Den bildar kalksten, 

marmor, krita [von Brömssen; Lindstrand 2004; Sharp 1985] 
Dolomit  CaMg(CO3)2 eller MgCO3*CaCO3. Begreppet används för alla blandningar av 

de två karbonater. Den vanliga dolomitstenen används i byggbranschen och som foder i 
Bessemer konverterare och ”open-hearth” stålugnar [von Brömssen; Lindstrand 2004; Sharp 
1985] 

DTA  derivative thermal analysis 
DTG  differential thermogravimetry 



Elektrodialys  Separation med katjon- resp. anjonselektiva membran, d.v.s. membran som är 
negativt resp. positivt laddade och som endast släpper igenom positivt laddade joner och 
hindrar negativt laddade joner (och tvärtom). Drivande kraften är pålagd likspänning. Genom 
val av membranmaterial kan man också styra vilka joner som kan passera för en separation 
mellan olika katjoner och anjoner [Persson 2004]. 

Elektrolytpolering, elektropolering Avverkning av godsets yta genom elektrolys (elektrolytlösning 
pumpas genom rören samtidigt som en katod matas in). Görs på ytor som används inom 
farmaci, bioteknik, kärnkraftindustri osv. Behandlingen ger bl a metallurgisk renhet, slätare 
mikroyta, mindre risk för beläggning/vidhäftning, ökad korrosionsbeständighet. 

EDX  energy dispersive x-ray spectrum 
Farligt ämne   Enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063); ett ämne som har klassificerats 

eller som kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och senare 
ändringar av detta direktiv; tungmetall: en förening av antimon, arsenik, kadmium, krom(VI), 
koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk 
form om de är klassificerade som farliga ämnen [SFS 2001:1063]. 

Farligt avfall  Avfall i SFS 2001:1063 bilaga 2 som betecknas med en asterisk [SFS 
2001:1063]. 

Fluss    Tillsats för bättre flöde, vanligen för att förhindra bildandet av oxider. Kalk 
(CaCO3) tillsätts i smältning av järn, där den också förbättrar slaggbidning [Sharp 1985] 

Flusspat  CaF2 . Förekommer som färglösa kubiska kristaller som kan vara färgade gult, 
blått, grönt eller violett. Den utgör den mest betydande råvaran för fluor och fluorider (t.ex. 
HF) och används i glas, emalj och som metallurgiskt flussmedel [Sharp 1985; ISGS 2006]. 

Geologisk barriär  Jord- eller berglager med egenskaper som förhindrar, bryter ned, fastlägger 
eller fördröjer transporten av ämnen och föroreningar från en deponi till en mottagare 
(recipient) [SFS 2001:512] 

Glödförlust LOI (loss on ignition) Viktförlust av ett prov som glödgas (hettas upp i luft), 
standardmetod för mätning av det brännbara innehållet [Bjurström m.fl. 2006]  

Halid   Förening mellan en halogenatom och ett grundämne som är en atom eller 
radikal som är mindre elektronegativ än halogenen; som fluorid, klorid, bromid, jodid eller 
astatid. Många salter är halogener. Alla grupp 1 metaller bildar halider med halogenerna 
[Wikipedia]. 

Hematit   Blodstensmalm eller järnglans, är en rödaktig järnoxid med formeln α-Fe2O3. 
Vanligt i tropiska jordar; orsakar ofta en mer eller mindre röd färg. Hematit är också en vanlig 
järnmalm som bryts i bl.a. Kiruna. Hematit är omagnetiskt, vilket gör den svårare att sortera 
ur gråberget än magnetit. Namnet blodstensmalm kommer av att när den repas eller 
pulvriseras får den en röd färg [Wikipedia]. Järn har oxidationstal +3. 

Hydrofluss®   Torkat, kalcinerat, svavelfritt hydroxidslam; är i princip syntetiskt producerat 
flusspat med oxider av Fe, Cr, Ni och samprecipiterat Mo, samt ett överskott av CaO. [Lunner 
2004a] 

Hydrometallurgi Våtkemiska metoder för rening av metaller eller mineralkoncentrat. Typisk 
hydrometallurgi omfattar flera specifika processer (lakning, extraktion, jonbyte, 
elektrometallurgi, precipitation) [Wikipedia]. 

Industrivatten  Kylvatten, valsverks- och dagvatten (Sandviken) 
Kalcinering  Sönderdelning av fasta ämnen genom kraftig upphettning. (Lat. calx ”kalk”) 

Exempel: sönderdelning av kalksten (CaCO3) i CaO och CO2, sönderdelning av gips tills 
kristallvattnet har bortgått samt vid porslinsbränning då vatten avges samtidigt som 
lerpartiklarna sintrar samman [NE]. 

Kalk, bränd  CaO. En vit fast substans med NaCl-strukturen som produceras kommersiellt 
genom upphettning av CaCO3 till temperaturer mellan 900 ºC och 1200 ºC [Sharp 1985]. 



Kalk, släckt  Ca(OH)2. Puder från reaktionen av en ekvivalent mängd vatten med CaO 
[Sharp 1985].  

Kalkmjölk  Suspension av släckt kalk med vattenöverskott [Sharp 1985] 
Kallvalsning  Kallvalsning av band ger bättre ytor, tjockleks- och breddtoleranser samt 

jämnare mekaniska egenskaper jämfört med varmvalsning  
[SSAB Tunnplåt AB Kallvalsverket- från varmvalsat stål till höghållfast stål 2004]. 

Kallbearbetning Som motsats till varmbearbetning; bearbetning utan uppvärmning för att 
skapa spänningar i materialet som ger högre hållfasthet men sämre flexibilitet 

Kristallvatten  Vattenmolekyler som ingår i hydrater [NE]    
Kromat   Kromater och dikromater är salter av kromsyra och dikromsyra. Kromatsalter 

har kromatjonen, CrO4
2−, dikromatsalter har dikromatjonen, Cr2O7

2− [Wikipedia] 
Lakning  Ämnenas transport från fast fas till löst fas (våtkemisk extraktion) [von 

Brömssen; Lindstrand 2004] 
Laktest; L/S-kvoten Förhållandet mellan lakvätskan och det fasta materialet. L/S-kvoten ar den 

mängd lakvätska (L=liquid) som varit i kontakt med materialet, dividerat med denna mängd 
material (S=solid). Med kunskap om nederbörd, massornas mängd och genomsläpplighet och 
deponins utformning kan L/S-skalan omvandlas till en tidsskala  
[LS i Gävleborgs Län, inget datum. PM Karakterisering av avfall till deponi]. 

Laktest; kolonntest, perkolationstest Efterliknar naturlig perkolation av regnvatten genom avfallet. 
Testet beskriver utlakningsförloppet på kort och lång sikt och ger uppfattning om 
sammansättning och variationer från första lakvattnet vid låga L/S-kvoter upp till L/S 10. 
Avfallet, som t ex krossats till rätt partikelstorlek, lakas i en kolonn där L/S-kvoten ökas 
kontinuerligt genom att ”renvatten” sakta pumpas in från botten av kolonnen  
[LS i Gävleborgs Län, inget datum. PM Karakterisering av avfall till deponi]. 

Laktest; skaktest Enklare test än kolonntestet. Genom att utföra skaktest parallellt med 
kolonntestet fås en jämförande provning. En besträmd provmängd skakas med en bestämd 
mängd lakvätska (L/S=vätska/fast) under en bestämd tid. Därefter avfiltreras och analyseras 
lakvätskan. Lakningen utförs i ett eller två steg  
[LS i Gävleborgs Län, inget datum. PM Karakterisering av avfall till deponi]. 

Legering  En förbindelse eller förening av två eller fler metaller, eller en metall med en 
eller fler icke-metalliska ämnen, som till en viss utsträckning har alla eller de flesta metalliska 
egenskaperna. Rena metaller är för mjuka och har inte tillräcklig styrka för de flesta 
användningsområden. Legering är en vanlig metod för ökandet av användbara egenskaper i 
metaller såsom styrka och hårdhet [Sharp 1985].  

Ljusbågsugn   Smältugn där värmen alstras av ljusbågar mellan elektroder och skrot  
Molybden  Silvervitt grundämne som i naturen förekommer i molybdenit (MoS2), 

wulfenit (PbMoO4) och powellit (Ca(MoW)O4). I svensk mineraljord ligger halterna på 
omkring 5 -8 ppm [Envipro 2006] 

Magnesit   MgCO3. Mineralform av magnesiumkarbonat som används som källa för 
magnesiumföreningar och vid tillverkning av ”refractories”. 

Magnetit  Fe3O4 (oxidationstal Fe 0,375), svart färg 
Metasilikat  Salt av metasilikatsyra, H2SiO3. Natriummetasilikat (Na2SiO3), vattenglas. 

Färglös vätska [Wikipedia]. 

Natriumbisulfit  NaHSO3. 

Natriumglukonat Saltet av glukonat och natrium, jonförening. C6H11O7Na [Wikipedia]. 

Nitrösa gaser   Betecknas ibland NOx och är en blandning av olika föreningar mellan N och 
O, främst NO och NO2 [dagens arbete 2006]. 



Organisk förening Förening vars molekyler innehåller kol och väte; därför är karbider (C2
2-, C4-

och deras salter), karbonater (salt till H2CO3, inga C-H bindningar), koloxider och elementärt 
kol inte organiska. Över hälften av alla kända kemiska föreningar är organiska och de är 
indelade, delvis enligt funktionella grupper [Wikipedia]. 

Oxider    Förening mellan syre och ett annat ämne [Sharp 1985]. Grupp av mineraler 
som är föreningar av en eller fler metalliska ämnen kombinerade med syre, vatten eller 
hydroxyl (OH). Oxidgruppen innehåller den största variationen av fysikaliska egenskaper; 
vissa är hårda, vissa mjuka, vissa har metallisk glans, andra är transparenta. 

Permeabilitetsförsök Undersöker materialets täthet och ger ett mått på vattnets 
genomströmningshastighet genom materialet [Wadstein m.fl. 2005]. 

Pyrometallurgi  Användande av höga temperaturer för transformation av metaller och malmer. 
Dessa transformationer producerar rena metaller eller intermediära mineraler eller legeringar 
lämpliga för vidare raffinering eller kommersiella applikationer [Wikipedia]. 

Reduktion  Kemiska processer i vilka proportionen av elektronegativ substituent sänks, 
laddningen av en jon blir mera negativ eller oxidationstalet minskar [Sharp 1985].   

Restprodukt  Överblivet material i samband med produktion och konsumption vilket kan 
indelas i retuprodukter, avfall och föroreningar [Johansson, H. 1996]. 

Rostning  Upphettning av malm utan att den smälter, varvid den oxideras vanligtvis med 
luft men även med syrgas [NE] 

Röntgenfluorescens, XRF X-Ray Fluorescence  Används för kvantitativ bestämning av 
elementhalter i material eller på filter [Analyticas ordlista] 

Sintring  Bindning genom atomär eller molekulär diffusion av angränsande partikelytor 
i ett pulver genom upphettning under tryck men vid en temperatur lägre än smältpunkten. 
Används för metaller och högsmältande polymerer. Sintring stärker pudermassan och leder 
normalt till ökad densitet och, i metalliska puder, rekristallisation [Sharp 1985]. Ett sintrat 
material har ofta en betydande porositet, som minskar ju längre sintringen drivs, materialet 
krymper [NE]. 

Skänkugn  Skänk och ugn i ett. Innebär att energi kan tillföras stålet samtidigt som stålet 
transporteras och gjuts direkt från samma kärl, i vilken raffinering ägt rum [Jernkontoret, 
inget datum Metallurgi Lektion 1 och 2] 

Slagg   Flytande lösning av oxider som uppstår vid smältning och raffinering av 
metaller. Den primära funktionen av slaggen i smältan är att ta i lösning den kommersiellt 
värdelösa delen (gangue) av malmet och separera den från den flytande metallen. För att 
åstadkomma detta tillsätts flussmedel som sänker smältpunkten av oxidblandningen. 
Slaggsammansättningen vid smältning beror på den smälta metallen. Slagg uppstår också i 
metallraffineringsprocesser där föroreningar avlägsnas genom oxidation; såsom i 
ståltillverkning, koppar- och blyraffinering. Målet här är att kontrollera 
slaggsammansättningen så att föroreningar avlägsnas. Vid ståltillverkningen är målet att ta 
bort C, S och P; vilket kräver en CaO-rik (basisk) slagg  [Sharp 1985]. 

Stål    Järnbaserade material som, med undantag av vissa gjutna produkter, är 
lämpliga för valsning eller smidning och som efter vikten räknat innehåller högst 2% kol. 
Kromstål kan dock innehålla större mängd kol [Johansson, H. 1996 bilaga 13]. 

Stål, austenitiskt Stål som håller ccp-strukturen ner till rumstemperaturen. Därför kan dessa 
stålsorter inte härdas genom släckning (quenching) [Sharp 1985]. 

Stål, legerat  Stål som inte motsvarar definitionen på rostfritt stål och som efter vikten 
räknat innehåller ett eller flera andra ämnen i definierade mängder [Johansson, H. 1996 bilaga 
13]. 

Stål, returstål  Fallande stål i produktion som sorteras efter sammansättning och återanvänds. 



Stål, rostfritt  Legerat stål som efter vikten räknat innehåller högst 1,2 % kol och minst 10,5 
% krom men som också kan innehålla andra ämnen [Johansson, H. 1996 bilaga 13]. 

Spinell   Mineraler som kristalliserar oktahedralt, med formeln (X)(Y)2(O2-)4, varvid X 
representerar katjoner på tetrahedraler positioner och Y katjoner på oktahedrala positioner. 2-
,3- och 4-värda katjoner kan ta upp positionerna (Mg, Zn, Fe, Mn, Al, Cr, Ti och Si). 
Syreanjonerna ligger ccp (cubic close-pack). Några exempel: Spinell -MgAl2O4, Gahnit -zink 
spinell, ZnAl2O4, Franklinit - (Fe,Mn,Zn)(Fe,Mn)2O4 , Kromit - (Fe·Mg)Cr2O4, Magnetit - 
Fe3O4 , Hercynit - FeAl2O4 , Ulvospinell - TiFe2O4 , Ringwoodit - SiMg2O4 [Wikipedia]. 

Syraretardation  Jonbytesmetod använd som en njure för att avskilja föroreningar i betbad 
(Sandvik, Outokumpu). Starkt basiska anjonbytare fångar betbadets fria anjoner (F-, NO3

-) 
medan badets föroreningar (metalljoner) passerar och leds till extern rening [Persson 2004] 

TG thermogravimetry 
TGA thermogravimetric analysis 
Tensid   Samlingsbegrepp för en mängd olika kemikalier. Gemensamt för alla tensider 

är att de är opolära i ena änden av molekylen och polära i andra och detta medför bland annat 
att det löser både fett och vatten, samt att de tar bort ytspänningen. Tensider används ofta i 
olika tvättmedel, tvålar, schampon och rengöringsmedel. Beronde på sin jonladdning indelas 
tensider i flera grupper: Anjonaktiva tensider, Katjonaktiva tensider, Nonjonaktiva tensider, 
Amfotära tensider (laddning beroende av lösningens pH-värde) 

TC  total carbon  Mängden kol i avfallet i organisk, oorganisk och elementär form  
[EN 13137:2001]. 

TIC total inorganic carbon Mängden kol som frigörs som koldioxid vid syrabehandling  
[EN 13137:2001]. 

TOC total organic carbon Mängden kol som blir koldioxid vid förbränning och som inte frigörs 
som koldioxid vid syrabehandling [EN 13137:2001]. 

Torkning  Borttagande av lösningsmedel, i allmänhet vatten, från fasta, flytande eller 
gasformiga ämnen. Vid torkning tillförs tillräcklig stor värmemängd för förångning från 
luften samtidigt som den förångade vätskan upptas av luften och ökar dennas vatteninnehåll 
[NE]. 

 





Bilaga 2 

Körschema roterugn 

20/9 Dag 1 Sandvikenslam: 

Ugnen sattes på vid 7 tiden. 
 
Uppehållstiden 
mättes från inmatningen till utmatningen: 12 min. Efter det minskades matningshastigheten på bandet 
något, samt lutningen på ugnen för att öka uppehållstiden. 
 
Matningskapaciteten 
mättes upp genom att väga det inmatade slammet under en minut: 10-11 kg/h. 
Prover av slammet togs sedan ungefär varje halvtimme/timme. 
 

Tabell 9.1 Temperaturer [ºC] i roterugnen 20/9 
tid T inställd T zon1 T zon2 T zon3 T inne 
10.15 800 889 805 719 656 
11.00     748 
11.30 900 845 854 736  
12.00  862 870 749 806 
13.00  885 898 776 830 
14.00 950 896 912 793 857 
15.30  817 924 802 860 

 
Temperaturen verkade släpa efter inne i ugnen samt i zon 1 och 3, när den inställda temperaturen 
hade nåtts i zon 2. Det betyder att T inne var ca 50-60ºC kallare än zon 2. Ugnen stängdes av 15.45. 
 
Utseende 
Produkten var brun o spröd, partikelstorleken hade minskat jämfört med inmatad storlek. Mycket av 
finandelen hölls kvar av kanten i ugnen. Produkten vid 860ºC var fortfarande brun och spröd. 



21/9 Dag 2 Sandvikenslam: 

Två av hålen i utmatningsänden täpptes igen med isolering (glasull?) för att kunna höja temperaturen. 
Det rostade slammet kördes en gång till, det fanns ca 26 kg rostat slam. 
Ugnen hade satts på vid 5 tiden. 
 
Uppehållstid 13 min. 
 
Matningskapacitet 
15-20 kg/h, den har ökat pga att materialet var finare och bättre fördelat på bandet. 
Matningshastigheten var redan minimum. 
 

Tabell 9.2 Temperaturer [ºC] i roterugnen 21/9 
tid T inställd T zon1 T zon2 T zon3 T inne 
7.30 1000 833 816 733  
10.30  848 971 860 930 
11.00  836 982 879 942 
11.30  840 991 891 953 
12.00  844 996 898 958 
12.30  873 1008 903 965 

 
7-7.5 timmar tills inställd temperatur nås i zon 2. Inne i ugnen är temperaturen runt 40ºC lägre. 
Materialet slut, stängde ugn 12.30. 
 
Utseende 
Produkten var lite hårdare och i mindre bitar. 



22/9 Dag 3 Sandvikenslam: 

Nytt slam o högre temperatur. Ugnen sattes på kl 4. 
 
Uppehållstiden 
Lutning och inmatningshastighet minskades för att öka uppehållstiden: lutning 0,4 ° och det blev 65 
minuter uppehållstid. Den minskades kl. 11.45 för att det tar för lång tid och det kom för lite prov.  
 
Matningskapacitet  
5 kg/h, senare (kl 11.45) ökades den till 11 kg/h; därmed har uppehållstiden halverats till ca 30 min. 
 
Varvtal 7/min 
 
Matning började kl 10.30 
Fyllnadsgraden i ugnen ökade 
 

Tabell 9.3 Temperaturer [ºC] i roterugnen 22/9 
tid T inställd T zon1 T zon2 T zon3 T inne 
10.30 1100 870 1016 961 961 
11.35  869 1009 900 965 
11.45  870 1010 961 900 
12.30  866 1011 905 971 
13.00  867 1014 910 976 
13.30  878 1018 912 985 
15.20  892 1035 932 998 

 
Efter 7.5 timmar ökade temperaturen inte så mycket på 2 timmar och zon 2 kom inte upp i de 
inställda 1100 ºC. Innertemperaturen låg runt 40 ºC lägre än zon 2 igen. 
 
Utseende 
Mycket finandel kvar i ugn, ända från zon 1 till 3. 



26/9 Dag 1 Nybyslam: 

Slam från Nyby. Slammet i bigbag var redan finfördelat. Förtorkning i torkskåp vid ca 110 ºC under 1 
dygn. Nybyslammet hade lite större bitar än 2 cm men också mera finandel. Mörkare brun färg än 
Sandvikenslammet genomgående. 
 
Uppehållstiden ca 30 min, samma som förra körning. 
 
Matningskapacitet 11 kg/h 
 

Tabell 9.4 Temperaturer [ºC] i roterugnen 26/9 
tid T inställd T zon1 T zon2 T zon3 T inne 
8.40 950    915 
9.00     913 
10.00     914 
11.00     940 
12.00     950 
13.20  851 1001 897 966 
14.00  867 1008 906 973 
15.20  850 1000 904 964 
16.20  861 1001 908 960 

 
Utseende 
Sintrade slammet innehåller också ett par större partiklar och mera finandel. Färgen är mörkare. 



Bilaga 3 

Siktanalysprotokoll 

 





Bilaga 4 

Siktkurva; Sandviken 



 

Siktkurva; Nyby 

 



  

Siktkurva före och efter nötning; Sandviken 

 



 

Siktkurva före och efter nötning; Nyby 

 



 

 Bilaga 5 
 
Outokumpu Stainless AB, Analysintyg 
 
 
Limsnr. 14220  
fallande slam  Kanthal 

Sandviken AH 
Sandviken AH+AS+IV 

 
Limsnr. 14235  
sintrat slam  Nyby, olika fraktioner 
  Sandviken, olika fraktioner och temperaturer 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 
 



 

 Bilaga 6 
 
Analysmetoder och instrument 
Analys av fukthalt 
Fukthalten bestämdes genom vägning och torkning i torkskåp vid 105ºC i minst 2 h. 
 
Analys av metallhalter 

Röntgenspektrometri i en ARL 8420 

Till det gjuts proven till boraxbriketter (i en Philips Perl 'X) genom att 1,25 g prov blandas med 
kemikalier och smältes till en rund platta (ca: 2 cm i diameter); en brikett per prov. Dessa 
analyseras i spektrometern på metaller [Strandberg 2006]. 

Analys av C och S 

LECO CS-444  

Provet (0,5 g) bränns upp i syrgas varvid kol och svavel oxideras och halten bildad oxid mäts 
med en IR-detektor. 2 analyser per prov gjordes [Strandberg 2006]. 

TOC-analys 

Enligt metod EN13137: PerkinElmer 2400 CHN Elemental Analyzer 

Metoden EN 13137  bestämmer mängden organiskt kol i slam, sediment och liknande material. 
TOC definieras i denna standard som mängden kol som omvandlas till koldioxid vid förbränning 
och som inte frigörs som koldioxid vid syrabehandling (oorganiskt). EN 13137 beskriver ett 
indirekt (metod A) och ett direkt (metod B) förfarande för att mäta TOC.  
 
TOC-bestämningen i metallhydroxidslammet gjordes med det direkta förfarandet (metod B). 
Provet behandlades först med syra för att avlägsna alla karbonater, d v s oorganiskt kol. Som syra 
för koldioxidutdrivning (oorganiskt kol) användes HCl. I metoden rekommenderas fosforsyra, 
men denna har en kokpunkt på omkring 200ºC och eftersom provet inte ska torkas över 40ºC 
avlägsnas inte fosforsyran. 
 
I efterföljande steg förbrändes provet med syreöverskott, och koldioxiden som avgavs bestämdes, 
vilket gav TOC-halten [EN 13137:2001]. Gaserna mättes med en termisk konduktivitetsdetektor 
som mäter ledningsförmåga ospecifikt [PerkinElmer 2005; Frederichsen 2006]. 
 



 

Enligt metod EN13137: Carlo Erba NA 1500 I 

Analysen på Mikrokemi benämns MK2020 och baseras på EN 13137 metod B, d.v.s. oorganiskt 
kol avlägsnades med HCl, och TOC (bildad CO2) mättes vid förbränning (1800ºC) med en 
varmtrådsdetektor (specifik CO2-mätning). Instrumentet som användes var en Carlo Erba NA 
1500 I. Eventuella halogener och svavel skulle fångas upp på en silverkoboltoxidfas i 
förbränningsröret [Åkerberg 2006; Bäckström 2006]. 
 
Analysen på Alcontrol (Holland) benämns NEN-5657 och baseras på EN 13137 metod A, d.v.s. 
oorganiskt kol oxideras med syra och mäts vid rumstemperatur, TC mäts vid förbränning vid 
800ºC. Uppgifter om instrumentet saknas. 

LECO RC-412 

Mellan 0,02-0,06 g prov hettades upp successivt i två omgångar, först med syre och sedan med 
kväve som bärgas. Alla former av kol oxideras till CO2 (utom vissa karbider som SiC). Organiska 
föreningar bildar dessutom H2O. Organiskt kol kan verifieras genom sammanfallande toppar i 
H2O och CO2. I den inerta atmosfären (kvävgas) detekteras H2O och CO2 men inte organiskt kol. 
Avgående gaser mäts med IR-detektor. TOC och TC räknas sedan fram från de aktuella faserna i 
båda analyser. Inverkan av CaF2 på glasdelar togs bort genom tillsats av en fluoridinhibitor 
[LECO RC-412 2006; Östlund 2006]. 
 
Felkällor i TOC-mätning 
TOC-mätning enligt EN13137 med konduktivitetsmätning av koldioxid störs av höga halter 
halogener. Saltsyran som används medför tillförsel av halider vilka kan adderas i TOC-
mätningen, men avlägsnas normalt i instrumentets halidfälla. Höga halter halider kan dock 
överbelasta fällan och man får genombrott med för höga TOC-värden (kap 4.3.9) [Frederichsen 
2006; Bjurström m.fl. 2006; EN13137:2001]. Detta tros vara huvudorsaken till våra höga 
mätvärden för TOC i Bioforsks analyser både på färskt och sintrat slam 2006 och på fallande 
Sandvikenslam 2004 (tabell 4.8). Eftersom kalciumfluoridhalten i proverna ligger mellan 30 och 
50 %, skulle fluoriden behövas avlägsnas innan mätning, eller en indirekt metod skulle behöva 
användas [Frederichsen 2006]. 
 
En annan interfererande faktor som utgör ett problem i denna metod är metallerna. Metallerna 
(katjoner) bildar salter med kloret från saltsyran, vilket leder till bildande av klorgas vid 
förbränningen, och detta registreras i detektorn (som är ospecifik). För metallerna har man inte 
kommit fram till kvantitativa värden pga att mängderna varierar för olika metaller i proverna. 
 
Även prover som har utsatts för höga temperaturer (aska, slagg), och speciellt de som innehåller 
metaller, som inte förväntas innehålla organiskt kol, har visat sig ge höga värden på TOC med 
den direkta metoden. Detta kan vara en bidragande orsak till höga värden i det sintrade slammet. 
 
Ett problem som man har observerat på senare tid är påverkan av CaO. CaO reagerar med CO2 i 
luften och bildar CaCO3, som ingår i mätningen och leder till för höga värden för TC och TOC. 
När man avlägsnar TOC i en indirekt metod omvandlas Ca(OH)2 till CaO och leder till ett fel i 



 

TIC-mätningen (totalt oorganiskt kol), så att CaO påverkar både den direkta och den indirekta 
metoden [Frederichsen 2006]. 
 
Åtgärder 
Många problem kan undvikas med indirekta mätmetoder. En av dessa är metod J34, som 
utvecklades av Jordforsk (Norge) för att undvika problemet med haliderna. Metoden baseras på 
EN 13137 metod A, US EPA metod 9060A och US EPA rapport NCEA-C-1282; EMASC-001. 
Den innebär en separat mätning av TC och TIC med skillnad att TOC bränns bort vid 400ºC före 
mätning av TIC. CaO-problemet är dock svårare att åtgärda [Bjurström m.fl. 2006; Frederichsen 
2006].  
 
I mätningen med LECO RC-412 eliminerades vissa fel genom stegvis upphettning. Kol som 
eventuellt har tagits upp från luftens CO2 avgår vid 100-200ºC och räknades inte in i TOC/TC (se 
bilaga 7: Sandvik AB Analysintyg och metod för TC och TOC) [Östlund 2006]. 



 



 

Bilaga 7 

Sandvik AB, Analysintyg och metod för TC och TOC [Östlund 2006] 

 
Analysen utfördes i två steg. I det första steget användes syre som bärgas och i det andra steget 
användes kväve som bärgas. 
 
Syrgasanalysen 
”Syrgasanalysen” delades in i fyra faser. 
 
Fas 1: 
100 grader i 120 sek för att få bort fukt 
 
Fas 2  
100-200 grader. Här förbränns det kol som eventuellt tagits upp av koldioxiden i luften 
 
Fas 3 
200-600 grader 
Här förbränns organiskt kol och MnCO3 och FeCO3. 
 
Fas 4 
600-1000 grader 
Här förbränns det resterande kolet dvs karbonater, karbider och ammorfit kol. 
 
Kvävgasanalysen 
”Kvävgasanalysen” delades in i tre faser 
 
Fas 1 
200 grader i 50 sek 
Stabilisering 
 
Fas 2 
200-420 grader 
Eventuellt organiskt kol som förbränns med hjälp av syrarester i provet 
 
Fas 3 
420-600 grader  
MnCO3 och FeCO3 förbränns 
 
Beräkning 
Det totala kolet fås genom att addera fas 3 och 4 i ”syrgasanalysen” 
 
Det organiska kolet beräknas genom att subtrahera resultatet från fas 3 i ”kvävgasanalysen” från fas 3 
i ”syrgasanalysen”.  



 

Resultat 061117 
 
Sandviks slam 
 Tot Org 
Färskt 2,1% 0,6% 
Sintrat 0,02% <0,02 
 
Nybys slam 
 Tot Org 
Färskt 1,1% 0,4% 
Sintrat <0,02 <0,02 



 

Bilaga 8 
 
Omräkning av grundämnen 
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