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Sammanfattning. 
 
 
Tornadotekniken har tidigare beskrivits i rapporten från projektet 1.3.3. Ytterligare 
beskrivningar finns i föreliggande rapport.  Projektet syftade till att klarlägga möjligheterna att 
använda Tornado för att mala och torka hyttslam. Avvattningsförsök i laboratorieskala har 
gjorts i samarbete med Metso Minerals AB (Sala). Enligt projektplanen skulle ett pressluftfilter i 
pilotskala ställas upp vid SSAB:s masugn i Oxelösund för avvattningsförsök. Filterkakorna 
skulle därefter ha malts vid Airgrinder AB:s anläggning i Skelleftehamn. På grund av den hårda 
vintern 2010 kunde dessa försök ej genomföras.  
De genomförda avvattningsförsöken ger emellertid underlag för bedömning att kombinationen 
av pressluftfilter och torkning/malning i Tornado skulle vara tekniskt genomförbart för torkning 
och malning av hyttstoft. 
 
Summary. 
 
The Tornado technology for drying and grinding has been described in the report from the 
previous project 1.3.3. Further technical information is available in this report. The objective of 
this project has been to high light the possibilities to use Tornado for drying and grinding of 
sludge from the blast furnace. Dewatering tests in bench scale have been carried out in co-
operation with Metso Minerals AB (Sala).  Air pressure filtration gives sufficiently low mositrue 
content for handling of the filter cakes and feeding the Tornado mill. According to the original 
project plan a air pressure filter in pilot plant scale should have been used at the blast furnaces 
of SSAB in Oxelösund. Due to the very cold winter in 2010 it was not possible to carry out the 
pilot tests.  
The bench scale test results have been deemed to have given sufficient technical information 
to prove that the Tornado technology is feasible for drying and grinding of the blast furnace 
dust. 
 
 



 
 
 
 

Innehållsförteckning - MinBaS proj 1.3.3. a 
 
Sammanfattning 
Summary 
 
Rapport 
 
Bilaga 1. Delrapport projekt 1.3.3. Klassering och separation - förstudie. 
Airgrinder AB, Skelleftehamn den 6.5.08 
 
Bilaga 2. Anteckningar från besök på MEFOS ,  Luleå den 27.11.07 
 
Bilaga 3. Avvattning av hyttslam med vakuumfilter, pressfilter VPA och 
pistonpress/Tubpress. Författare A Wallin-Andersson, METSO Minerals (Sala) AB 
20090217, report no S-41226. 
 
Bilaga 4. Provfiltreringsrapport. PF – 6040. Hyttslam. 1996-03-28. Minrox AB,  
Nils-Olov Wigren. 
 
 



 1 

 

Slutrapport MinBaS Projekt 1.3.3.  Klassering och separation 
– malning av hyttslam i Tornado. 
 

1. Inledning. 
 
Tornadotekniken är användbar för samtidig torkning och malning av kladdiga 
material. Ett antal tillämpningar finns beskrivna i bilaga # 1. Denna besöksrapport 
från 6.5.08 gjordes inom förestudien till föreliggande projekt. Bilaga # 2 beskriver på 
motsvarande sätt ett besök vid MEFOS den 27.11.07. MEFOS har arbetat flera år med 
Tornadotekniken och en hel del försök har utförts inom Jernkontorets Forskning. En 
konfidentiell rapport MEF09001 ” Minsta möjliga koksförbrukning i masugnen, 
Delprojekt 1 – Förbättrad injektion, Tornado – applikationstester med 
gasreningsslam från masugnsprocessen beskriver utförligt egenskaperna hos 
hyttslam som behandlats i Tornado. Eftersom, det är besvärligt att mata det kladdiga 
hyttslammet beslöts att inom föreliggande projekt göra försök med vakuumfiltrering 
av hyttslam före inmatning i Tornado.  
 

2. Försök med vakuumfiltrering. 
 
Avattningsförsök genomfördes vid METSO Minerals (Sala) och dessa är beskrivna i 
bilaga # 3. Rapporten visar att genom användning av pressluftfilter och tubpress fås 
fukthalter på 25 respektive 21 %. Dessa filterkakor är hårda och lämpar sig för 
inmatning i Tornado. Med enbart vakuumfiltrering fås en kladdig kaka med 31 % 
fukthalt som ej lämpar sig för inmatning i Tornado. Under slutet av 2010 har resultat 
från filtreringsförsök med pressluftfilter utförda år 1996 av Larox kommit fram, 
bilaga # 4. Det kan inte garanteras att materialet hade samma egenskaper som drygt 
10 år senare men mycket låga fukthalter, TS 81,6 – 86,4 % uppnåddes. 
 
Dessa försök i laboratorieskala bevisar att det är möjligt att med pressluftfilter få 
tillräckligt låga fukthalter för att filterkakan skall vara hanterbar vid tillfredsällande 
kapacitet. 
 

3. Pilotförsök. 
 
Efter de lyckade avattningsförsöken med hyttslam från Oxelösund hos METSO 
Minerals i Sala beslöts att genomföra pilot försök. Vid dessa skulle ett VPA Pilotfilter 
ställas upp i Oxelösund för produktion av ett à två ton filterkakor för malningsförsök 
vid Airgrinder i Skelleftehamn. Dessa försök planerades till början av 2010. På grund 
av den stränga vintern blev det nödvändigt att skjuta upp försöken till hösten 2010. 
Tyvärr fanns vid denna tid inte något Pilotfilter typ VPA tillgängligt hos METSO 
Minerals. Det undersöktes då om ett filter från Larox, som övertagits av Outotec 
skulle kunna användas och en offert på ett pilotfilter erhölls. Tyvärr visade det sig att 
inte heller detta filter inte skulle kunna vara tillgängligt förrän våren 2011. Eftersom 
MinBaS projektet skulle avslutas vid årsskiftet 2010/11 beslöts att ställa in de 
planerade pilotförsöken. 
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4. Slutsatser. 

 
Trots att de planerade pilotförsöken ej kunde genomföras kan det i viss mån anses att 
målsättningen med projektet uppnåtts. De filterkakor som produceras med 
pressluftfiltrering är tillräckligt hårda för att kunna matas in i Tornado och där torkas 
till önskad fukthalt. 
 
Åkersberga den 17.2.11. 
 
Eric Forssberg 
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Airgrinder AB, Skelleftehamn den 6.5.08 

 

Kontakta : Erik Bäcklund 

 

Genomgång av ett stort antal exempel på material som har malts med utrustningen under de 

sista åren. För närvarande pågår ett stort projekt för Thyssen-Krupp Stahl med malning av ett 

slags slam, en filterkaka som skall injiceras. Finessen med Airgrinder är att mana får malning 

och torkning samtidigt. Det kan också uttryckas så att man får torkning och malning på köpet. 

Malningen karakteriseras av att partiklarna blir rundade vilket beror på abrasionen.  

Uppfinningen består av att man avstämmer de två virvlarna i en cyklon. Det finns en 

neråtgående och en uppåtgående virvel i en cyklon och när dessa samverkar, ett slags 

resonans så fås själva tornadoverkan. Detta är samma fenomen som i naturen. När en tornado 

skall börja verka så tystnar ljudet. Denna avstämning sker med i delen ovanför cyklonen. 

 

Utrustningen i Skelleftehamn, i den gamla Siporexfabriken är en Airgrinder Size 89 Tall för 1 

ton per timme. Ingående bör vara ungefär minus 2 mm. Det går även att mata grövre material 

men Airgrinder är ”ingen grovkross”. Kvarnen är infodrad med wolframkarbid. Dock bör den 

inte användas för malning av alltför hårda material. Kvarts är nog olämpligt. 

 

Bland de exempel som visades fanns ferrosulfat som behandlades till torrhet. Kemira. 

Många exempel finns från malning av biomaterial, waste och food.  

För denna typ av material får man ofta en selektiv malning. Ett exempel var glasflaskor som 

innehållit läsk. Resultatet blev skruvkapsyler för sig, papper från etiketter för sig och glaset 

nermalt till fint pulver. Endast det spröda materialet mals. Andra exempel på detta fenomen är 

äggskal. Skalen mals ner till ett kalkpulver och proteinet, hinnan blir en separat produkt. 

 

Hydroxidslam, filterkakor är vanliga produkter. Energibehovet för själva torkningen är av 

storleksordningen 0,85 à 1 kwh per kg vatten vilket är nära den nedre möjliga gränsen. Man 

får då själva malningen mer eller mindre på köpet. Fukthalten i utgående produkt kan regleras 

genom att man varierar matningen. Bestämd effekt, motoreffekten 281 kW bestämmer 

torkning och nedmalning vid varierande matning.  

 

Rätt mycket arbete är gjort med stål- och järnverksslagger och slammor, t ex hyttslam med 37 

à 38 % H2O. Detta är framförallt ett område för MEFOS. MEROX har malt ner hyttsand. Ett 

annat mycket intressant exempel är kristallisation. En saltlösning har skickats in och ut 

kommer kristalliserat salt. 

 

En del produkt samlas upp i slangfilter. Denna mängd kan varieras efter önskan. Denna 

produkt är ett utmärkt fillermaterial. Enligt uppgift fås vid malning av stoft från LB-ugn en 

anrikning av zink i detta material. 

Brunkol har malts och torkats till 3 % fukt en då var det nära till en dammexplosion. 

 

Partikelformen blir friflytande på grund av den rundade formen. Många exempel på prover 

med dessa egenskaper visades. 

 

Helena Moosberg har gjort försök hos Airgrinder. 

 

Ett annat intressant försök var malning av slagg från ferrokromtillverkning i Torneå. 

Återstoden efter den mekaniska anrikningen med avseende på FeCr mals ner och ger ett 

bindemedel som kan användas för injektering i berg. Vid MEFOS har magnesittegel malts ner. 

Jan
Maskinskriven text

Jan
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Både Erik Bäcklund och MEFOS är nu mycket intresserade av separering, i första hand efter 

de vid malningen förändrade magnetiska egenskaperna. Man är också intresserad av 

separation efter elektriska egenskaper, elektrostatisk separation. Det exempel som visades 

hade utan tvekan fått ferromagnetiska egenskaper. Hur denna förändring av de magnetiska 

egenskaperna sker är okänt. 

 

Beträffande försök med MinBaS material beslöts att: 

 

Vi inriktar oss på material där en värdetillväxt sker vid malning och torkning. Som en 

marginal nämndes 500 kronor per ton. Airgrinders affärsidé är att licensiera ut tekniken och 

att få kanske 20 % av värdetillväxten. Airgrinder ställer då maskiner till förfogande och ser till 

att de fungerar. Maskinerna skall inte säljas utan ägas av Airgrinder. Airgrinder AB är 

utvecklingsbolag och patentägare. Airgrinder AB ingår i Midroc Environment. 

 

För försök krävs ett fat med 200 kg material. Helst skall försöksmaterialet  inte vara förpackat 

i småsäck. 

 

Ett försök tar en dag och kostnaden för Airgrinder är 2000 kronor per timme eller 16 000 

kronor för en dags försök. Detta blir Airgrinders bidrag till försöken. Deltagande företag 

svarar för material, transporter, analysering och egen personal. Airgrinder ser gärna att 

deltagande företag är närvarande under försöken. 

 

Material som diskuterades:  

CaCO3 

Dolomit 

Slammor 

Cementklinker, gärna förkrossat 

Grafit 

Filler produkter. 

 

Slagger verkar vara ganska genomarbetat.  

 

 

”Airgrinder AB.doc” 

  



 

 

MinBaS Proj 1 3 3a 

Anteckningar från besök på MEFOS, Luleå den 27.11.07. 

 
Deltagare: 

Nils-Olov Lindfors, MEFOS 

Janne Tikka, MEFOS 

Eric Forssberg, MinBaS 

 

 

Tornado 

 

Tornado har uppfunnits av Frank Riley. Koncepet användes av ECO-Tech för jordsanering.  

MEFOS har exklusiv rätt till Tornado inom området metallurgisk industri. 

Försöksanläggningar finns dels hos MEFOS i Luleå med 12 000 Nm3/h och dels hos 

Airgrinder i Skelleftehamn med 30 000 Nm3/h. Airgrinder äger alla patent = teknikägare. 

Kontaktperson är Erik Bäcklund. 

MEFOS undersöker framförallt olika materials malningsegenskaper. Airgrinder gör driftprov i 

större skala och undersöker också malningsegenskaper. 

 

MEFOS försöksanläggning kan mala 500 kg/h och effektbehovet är då 150 KW. Inmatning 

med cellmatare eller satsvis. Cellmatare behövs eftersom det blir ett tryckfall inne i kvarnen. 

För avskiljning av fint material användes ett slangfilter. Vatten, fukt som matas in med 

materialet kommer ut tillsammans med det fina materialet. Temperaturen i kvarnen blir 

maximalt 35 C. 

Försöksanläggningen i Skelleftehamn kan mala upp till 3 ton per timme. Eftersom malningen 

sker genom kollisioner finns en nedre gräns för ingående partikelstorlek. För kolpulver kan 

denna gräns ligga vid 30 mikron. I andra fall är en ingående fraktion av 01 – 1 mm att föredra. 

Den övre gränsen är mer odefinierad. Magnesitsten med ingående mindre än 20 mm har 

malts. Ångkol har malts för avskiljning av askmineral med ingående mindre än 20 mm. 

Askmineralen anrikas i filtret för fint material. Olika restprodukter har malts i samarbete med 

Merox , masugnsslagg, skänkugnsslagg. Metallinnehållande slagger går ej så bra då metallen, 

plastiska material ej mals och ger slitage. Andra restprodukter är LCA displayer, sågspån och 

flis. 

Möjligheterna att styra malningen diskuterades. Denna styrning av mängd i grovt och fint sker 

genom förändring av de geometriska egenskaperna. 

Den första installationen gäller räkskal i Norge. Nästa kommersiella installation blir slagg 

utanför Sverige. 

 

Eventuella försök inom MinBaS diskuterades. Lämpligt försöksmaterial är kalksten, urberg 

eller sedimentärt. Partikelstorlek 20 à 30 mm. 2 ton behövs vid malning hos MEFOS. Ett 

alternativ vore cementklinker från Cementa.  

Emellertid vore det bättre att försöken hos Airgrinder som har bättre möjlighet att bidraga 

med naturainsatser. 

 

 

Tornado besök 10.4.08 
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AVVATTNING AV HYTTSLAM MED VAKUUMFILTER, 

PRESSFILTER VPA OCH PISTONPRESS/TUBPRESS 

 

MINBAS PROJEKT #1.3.3. 
 

 

 

Sammanfattning 
 

Avvattningstester har utförts vid Processlaboratoriet, Metso, Sala, med hyttslam från Oxelösunds 

järnverk. Testerna har utförts på uppdrag av MinBas projekt # 1.3.3. Hyttslammet har avvattnats 

med vakuumfilter (leaf-test), VPA-filter och pistonpress (simulerande Tubpressfiltrering vid upp till 

100 bar). 

 

Två prover ankom till laboratoriet; ett utloppsprov med 0,8 % fast material och ett sedimentprov. 

Sedimentprovet inehöll för lite vatten för att kunna slammas upp och blandades därför med en del 

av utloppsprovet så att en slurry med 53 % fast material erhölls. Denna slurry användes för de flesta 

testerna. Slurryn späddes sedan ytterligare till 41 % fast material och några kompletterande tester 

utfördes vid denna koncentration. 

 

Med vakuumfilter når man restfukten 31 %, med pressfilter VPA 25 % och med pistonpress 21 %. 

Det är troligen möjligt att sänka restfukten mer genom att lufttorka med tubpress. Detta kan dock 

inte simuleras i labskala. 

 

Slurrydensiteten hade ingen påverkan på restfukten vid några av testerna. Med den mer utspädda 

slurryn blev kakformningstiden på vakuumfilter dock orimligt lång. 

 

 

Sala, 17 februari 2009 

 

 

 

 

 

 

Andrea Wallin-Andersson   Marie-Louise Wallin 
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AVVATTNING AV HYTTSLAM MED VAKUUMFILTER, VPA-

FILTER OCH PISTONPRESS/TUBPRESS 

 

MINBAS PROJEKT #1.3.3. 

1. Introduktion 
Avvattningstester har utförts vid Processlaboratoriet, Metso, Sala, med hyttslam från Oxelösunds 

järnverk. Proverna ankom till laboratoriet den 22 december 2008. Testerna har utförts på uppdrag 

av MinBas projekt # 1.3.3. Hyttslammet har avvattnats med vakuumfilter (leaf-test), VPA-filter och 

pistonpress (simulerande Tubpressfiltrering vid upp till 100 bar). Syftet med testerna var framförallt 

att se vilken restfukt som kunde nås med de olika filtreringsalternativen.  

2. Erhållna prover 
Två prover ankom till laboratoriet; ett utloppsprov med 0,8 % fast material och ett sedimentprov. 

Sedimentprovet innehöll för lite vatten för att kunna slammas upp och blandades därför med en del 

av utloppsprovet så att en slurry med 53 % fast material erhölls. Denna slurry användes för de flesta 

testerna. Slurryn späddes sedan ytterligare med utloppsprovet till 41 % fast material och några 

kompletterande tester utfördes vid denna koncentration.  

 

Partikelstorleksfördelningen hos sedimentprovet bestämdes med laserdiffraktion (Malvern 

Mastersizer) (Figur 1). 

 

Figur 1. Partikelstorleksfördelning för erhållet sedimentprov, bestämd med Malvern Mastersizer 
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3. Utförande 

3.1 Vakuumfiltertest/leaf-test 
Vakuumfiltertesterna utfördes med en filterplatta (så kallat leaf-test) med arean 0,5 dm². En 

nålfiltduk placerades på filterplattan. En bestämd mängd prov hälldes på filterplattan uppifrån. 

Vakuumet mäts precis under filterduken vid filtreringens start och torkningens slut. Kakan vägs före 

och efter torkning och kakfukten beräknas. Tester utförs med olika torktid och kaktjocklek. En 

schematisk bild av utrustningen som används för vakuumfiltertester visas i Figur 2. 

 

 

To Vacuum  Source  

Filtrate Flask  

Filter 
Leaf 

Valve  

Vacuum  Gauge 1  

Vacuum  Gauge 2  

 

Figur 2. Utrustning vid vakuumfiltertester 

3.2 VPA-test 
VPA-testerna utfördes med ett filter i labskala, LabVPA. 

LabVPA har en vertikal filterkammare (Figur 3). Filtret 

simulerar huvudfunktionerna hos ett fullskaligt filter: filtering 

(fyllning av kammaren), membranpressning och lufttorkning. 

Filtret öppnas inte mellan de olika stegen och trycket över 

kakan ligger på under hela cykeltiden. Vid testerna var 

inpumpningstrycket 6 bar, membrantrycket 8 bar och 

torkluftstrycket 7 bar, vilket är standard. 

 

Inloppet för torkluft är placerat mellan membranet och 

filterduken. Filtratutloppet på membransidan är stängt under 

lufttorkningen och membranet hålls aktiverat för att 

kompensera för krympning av kakan under avvattningsfasen. 

Detta undviker luftläckage genom de sprickor som annars 

skulle bildas när kakan krymper. 

 

Filtreringsarean i filterkammaren är 2×1 dm
2
. Arean för 

lufttorkning är 1 dm
2
. Olika kammardjup (33, 42 och 53 mm) 

och olika filterdukar kan testas. Vid de föreliggande testerna 

användes 42 mm kammare och en multifilamentduk av 100 % 

propylen med luftpermeabilitet 8 dm³/dm²,min och vikt 680 g/m
2
. 

Figur 3. Filterkammaren i LabVPA 
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3.3 Pistonpresstest för simulering av tubpress 
Tubpressens funktion simuleras i labskala med en så kallad Pistonpress med filtreringsarea 45 cm

2
 

(Figur 4). En bestämd mängd slurry hälls i testkammaren. Högtryck (upp till 100 bar) appliceras 

och filtratmängden vägs under testets gång. Lufttorkning (då luft trycks genom kakan vid 100 bar) 

kan ej simuleras med Pistonpress. 

 

En filterduk av typ mono/multi och 100 % propylen med luftpermeabilitet 4 dm
3
/dm

2
,min och vikt 

530 g/m
2
 användes vid testerna. 

 

Figur 4. Pistonpress för simulering av Tubpress 

4. Resultat 

4.1 Vakuumfiltertester 
Vakuumfiltertesterna utfördes med 60 ml prov, resulterande i 8 mm kaka, respektive 90 ml prov, 

resulterande i 12 mm kaka. Kakbildningstiden var ungefär 1 min för de tunnare kakorna och 3 min 

för de tjockare kakorna. Det var svårt att avgöra kakformningstiden exakt eftersom kakorna 

formades långsamt (hela kakytan blev inte torr samtidigt). Torktiden (tiden från det att kakan 

formats tills vakuumet stängs av) varierade mellan 0,25 och 1,5 min för de tunnare kakorna och 

mellan 3 och 12 min för de tjockare kakorna. Ett test gjordes med den mer utspädda slurryn (41 % 

fast). 90 ml prov användes då vilket resulterade i en kaka med tjockleken 7 mm. Både 

kakformningstiden och torkningstiden var 4,25 min. Samtliga kakor var mjuka och ganska plastiska 

och släppte bra från filterduken. De fuktiga kakorna vägdes, torkades i 105 ˚C över natt och vägdes 

igen. Kakfukten beräknades och avvattningskurvorna kunde ritas upp (Figur 5). Restfukten varierar 

mellan 30 och 32 %. En sammanfattning av vakuumfiltertesterna visas i Bilaga A. 
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Figur 5. Avvattningskurvor vid vakuumfiltrering. 

4.2 VPA-tester 
VPA-tester utfördes med de båda slurrykoncentrationerna, 53 % fast respektive 41 % fast. För den 

tjockare slurryn gjordes två likadana körningar. Filtratvikten registrerades under filtreringen (Figur 

6). Filtrering/inpumpning tog 6,5 min vid 53 % fast och 17,5 min vid 41 % fast. Membrantrycket 

aktiverades sedan och låg på i 30 s. Därefter aktiverades torkluften och låg på under ytterligare 6 

min. Den våta kakan vägdes, torkades i 105 ˚C och vägdes igen så att kakfukten kunde beräknas. 

Restfukten vid de tre testerna varierade mellan 25 och 26 %. Kakfukten under torkningen 

beräknades utifrån filtratvikt, restfukt i kakan och kakans torrvikt, vilket gav avvattningskurvan 

(Figur 7). En sammanfattning av VPA-testerna visas i Bilaga B. 
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Figur 6. Filtratkurvor för VPA-tester Två likadana tester gjordes vid slurrydensitet 53 % fast och en test gjordes 

vid 41 % fast. 

 

 

Figur 7. Avvattningskurvor för VPA-tester. Två likadana tester gjordes vid slurrydensitet 53 % fast och ett test 

gjordes vid 41 % fast. 
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4.3 Pistonpresstester 
Pistonpresstester utfördes vid 50 och 100 bar tryck för slurrydensitet 53 % och vid 100 bar tryck för 

slurrydensitet 41 %. 200 ml slurry användes vid varje test. Trycket ökades successivt så att 30 bar 

nåddes efter 45 s, 50 bar efter 60 s och 100 bar efter 75 s. Filtratvikten registrerades under testernas 

gång (Figur 8). Restfukten i kakorna mättes och var 24 % för testet vid 50 bar och 21 % för testerna 

vid 100 bar. En sammanfattning av pistonpresstesterna visas i Bilaga C. 

 

 

Figur 8. Filtratkurvor för pistonpresstester. 

5. Slutsatser 
Hyttslammet har avvattnats med tre olika metoder; vakuumfiltrering, pressfiltrering VPA och 

pistonpress/tubpressfiltrering. Med vakuumfilter når man restfukten 31 %, med pressfilter VPA 

25 % och med pistonpress 21 %. Det är troligen möjligt att sänka restfukten mer genom att lufttorka 

med tubpress. Detta kan dock inte simuleras i labskala. 

 

Slurrydensiteten hade ingen påverkan på restfukten vid några av testerna. Med den mer utspädda 

slurryn blev kakformningstiden på vakuumfilter dock orimligt lång. 
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TID:    1996-03-28 - 39 

 

MATERIAL:   HYTTSLAM 

 

PLATS:    SSAB, OXELÖSUND 
 

TYP AV FILTER: PF 0,1 H2 

 

 

1. ALLMÄNT  Testerna utfördes med laboratoriefilter LAROX PF 0,1 H2,  

    vars filteryta är 0,1 m2 och kammarvolymen 4,5 liter.  

    Utrustningen är tillverkad speciellt för laboratorie- och  

    forskningsändamål. Syftet med denna provfiltrering är att  

    utröna om LAROX PF-filter ger en högre torrhalt i kakan,  

    som i sin tur medför en lättare och bättre hantering vid deponering 

    alternativt årerföring av hyttslammet till processen. Provfiltreringen  

    ligger också till grund för dimensionering och val av filtertyp. 

 

2. FUNKTION  Slammet pumpas från slurrytanken, som är utrustad med en  

    omrörare, med membranpump till filterkammaren  

    (PUMPNING). Filtrat går genom filterduken och kakan  

    bildas på duken. Vid membranpressning (PRESSNING)  

    max. 16 bar pressas kakan med hjälp av ett gummi- 

    membran mot filterduken och ytterligare filtrat passerar  

    genom duken. Vid luftblåsning leds tryckluft genom kakan  

    och den slutgiltiga torkningen sker (LUFTBLÅSNING). 

 

 
    Mängd hyttslam vid testfiltreringen var ca. 200 liter. 

 

 

    Målet med testen var att definiera: 

 

    - restfukt i kakan    % H2O 

    - kapacitet    kg/m2h 
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3. EGENSKAPER  

 
3.1    Hyttslam (slurry) 

    - svart 

    - pH ca. 7 

    - lätt att pumpa 

    - T.S-halt i slurry 2,5 - 26,4 % 

    - temperatur 1 - 20   C 

 

3.2    Hyttslam (kaka) 

    - svart 

    - fast 

    - lossnar lätt från duken 

    - tryckluften genomtränger kakan väl 

  

3.3    Filtrat 

    - klart, 0,32 - 0,44 % (kan förbättras med tätare duk) 

    - pH ca. 7 

 

3.4    Torkningsluft 

    - ca. 20  C 

    - tryck 5,5 bar 

 

3.5    Filterduk 

    - typ Tamfelt 71-2204 K3 och 71-2209 L1 

    - material polyester 

    - luftpermeabilitet 5,0 respektive 2,6 Nm3/m2min 

    - vi rekommenderar typ 71-2204 K3 

    - lätt att rengöra 

 

4. RESULTAT   

 
4.1    Hyttslam (kaka) 

    - kapacitet  49 - 129  kg/m2h 

    - torrhalt  81,6 - 86,4 % T.S 

    - cykeltid  11 - 16  min 

    - luftkonsumtion 1,0  m3/m2min 

     



      PROVFILTRERINGSRAPPORT 

      PF-6040   

      N-O W / AW 

      1996-04-12   SID 3(4) 

 

 

 

            

5. SAMMANDRAG Hyttslam är lätt att avvattna med automatiskt pressfilter LAROX PF.   

    Testerna har utfallit som följer: 

    Till en början togs hyttslam från underloppet på förtjockaren. Man  

    kunde dock visuellt se att slammet var mycket tunnt. De första testerna   

    visade också att slammet möjligen innehöll 0,5 - 1,0 % TS. Som    

    situationen är  nu fyller förtjockaren ingen funktion, tillflödet till    

    förtjockaren har ungefär samma TS-halt som underloppet från    

    förtjockaren. För att få ett representativt slam hämtades slam från  

    lagunen. Detta slam späddes sedan vart efter för att på så sätt kunna  

    göra en serie tester med olika TS-halter. Eftersom vi inte vet vad  

    TS-halten från underloppet på förtjockaren är när förtjockaren fungerar   

    normalt var detta nödvändigt för att testerna skulle bli meningsfulla. 

       

    TEST 1  

    Slam hämtades från lagunen och späddes i vår slurrytank. TS-halten 

    i slammet blev efter spädning 26,4 %. Slammet höll en temperatur på 

    ca. 20 º C. TS-halten i kakan blev 82,7 % och kapaciteten  

    129 kg/m2h. En ingående TS-halt på 26,4 % bedömdes som  

    orealistisk varför slammet späddes ytterligare.    

     

    TEST 2 - 3. 

    Efter ytterligare spädning hade slammet en TS-halt på 16,8 %. 

    Temperaturen på slammet sjunker till 17 º C. TS-halten i kakan  

    blev 83,2 % och kapaciteten 94 kg/m2h. Man kan konstatera att 

    en sänkning av ingående TS-halt, samt sjunkande temperatur  

    påverkar kapaciteten negativt. 

 

    TEST 4 - 7. 

    Slammet späddes ytterligare till en TS-halt på 13,2 %.  

    Temperaturen sjunker till 10 º C vid test nr. 5 och till 1 º C 

    vid test nr. 6 - 7, detta pga att slammet lämnas i tanken över natten. 

    TS-halten i kakan är mellan 81,6 - 83,4 %. Kapaciteten sjunker med  

    temperaturen till 68 - 49 kg/m2h. 

 

     TEST 8  

    Nytt slam hämtas i lagunen eftersom temperaturen hade fallit till 

    1 º C över natten. Efter spädning var temperaturen i slammet 17 º C  

    och TS-halten 11,3 %. Kapaciteten blev 113 kg/m2h och TS-halten 

    i kakan 84,4 %. Man kan med det nya slammet verkligen konstatera 

    att temperaturen i slammet har en avgörande inverkan på kapaciteten. 
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    TEST 9 - 10.   

    Slammet späddes ytterligare till en TS-halt på 6,9 %.  TS-halten i kakan  

    är mellan 84,5 - 84,6 %. Kapaciteten sjunker till 111 respektive  

    85 kg/m2h.  

 

    TEST 11 - 12. 

    Slammet späddes ytterligare till en TS-halt på 2,5 %.  TS-halten i kakan  

    är mellan 85,9 - 86,4 %. Kapaciteten sjunker till 60 respektive  

    50 kg/m2h. 

 

    Sammanfattningsvis kan man säga att TS-halten i slammet i hög grad 

    styr kapaciteten. Temperaturen i slammet är också en viktig faktor. 

    I en fullstor filteranläggning är dock temperaturen konstant hög eller 

    densamma som i förtjockaren (ca. 20 º C vid test). Kapaciteten varierar 

    som sagt beroende på ingående TS-halt i slammet och en exakt 

    dimensionering av ett Larox pressfilter är därför svår att göra när 

    förtjockaren är ur funktion. Dessutom verkar det finnas en stor  

    osäkerhet om hur stora mängder hyttslam som kommer till förtjockaren. 

    

    Vi bedömmer dock att man med stor säkerhet kan dimensionering ett   

    LAROX PF filter som passar för processen ifråga med följande data: 

 

    Kapacitet               80  kg/m2h   

    T.S-halt i kakan   83  % T.S 

    T.S-halt i slurryn     8 % T.S 

    Total cykeltid    12 min 

     - pumpning    3 min 

     - pressning    2 min 

     - luftblåsning    3 min 

     - tömning    4 min 

    Lufttryck     6  bar 

    Pumpningstryck    6  bar 

    Pressningstryck   16  bar 

 

 

 

 

6. BILAGOR  Datasida 

Distribution   SSAB, JJH, Databank 



TESTFILTRERING HYTTSLAM

SSAB OXELÖSUND

613 80  OXELÖSUND

 

DATUM 28-mar 28-mar 28-mar 28-mar 28-mar 29-mar 29-mar

TEST NR. 1 2 3 4 5 6 7

PUMPNING          min 4 3 3,5 3 3 3 3

PRESSNING       min 4 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4

LUFTBLÅSNING  min 4 3 3 3 3 3 3

TÖMNING             min 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL TID           min 16 13,5 14 13,5 13,5 14,5 14

  

PUMPNINGSTRYCK bar 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

PRESSNINGSTRYCK bar 16 16 16 16 16 16 16

LUFTBLÅSNINGSTRYCK bar 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

FILTRATMÄNGD liter 10,5 10 9 9 8 8,5 8

LUFTFÖRBRUKNING m3/m2min 1 1 1 1 1 1 1

TEMP. SLURRY   C 20 17 15 12 10 1 1

T.S  SLURRY % w / w 26,4 16,8 16,8 13,2 13,2 13,2 13,2

KAKTJOCKLEK mm 18 13 12 9 8 8 7

KAKVIKT kg 4,15 2,55 2,35 1,85 1,6 1,45 1,4

T.S  KAKA % w / w 82,7 83,2 82,1 82,3 82,5 83,4 81,6

T.S  KAKA kg 3,43 2,12 1,93 1,52 1,32 1,21 1,14

KAPACITET kg/m2h 129 94 83 68 59 50 49

FILTERDUK  2204 K3 2204 K3 2204 K3 2204 K3 2204 K3 2204 K3 2209 L1

  



TESTFILTRERING HYTTSLAM  

SSAB OXELÖSUND

613 80  OXELÖSUND

 

DATUM 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar 29-mar

TEST NR. 8 9 10 11 12

PUMPNING          min 3 3 3 3 5

PRESSNING       min 3 1,5 3 2 2,5

LUFTBLÅSNING  min 3 2,5 2,5 3 3

TÖMNING             min 4 4 4 4 4

TOTAL TID           min 13 11 12,5 12 14,5

PUMPNINGSTRYCK bar 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

PRESSNINGSTRYCK bar 16 16 16 16 16

LUFTBLÅSNINGSTRYCK bar 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

FILTRATMÄNGD liter 14 14 12 15 19

LUFTFÖRBRUKNING m3/m2min 1 1 1 1 1

TEMP. SLURRY   C 20 19 17 16 15

T.S  SLURRY % w / w 11,3 6,9 6,9 2,5 2,5

KAKTJOCKLEK mm 17 13 12 7 7

KAKVIKT kg 2,9 2,4 2,1 1,4 1,4

T.S  KAKA % w / w 84,4 84,5 84,6 86,4 85,9

T.S  KAKA kg 2,45 2,03 1,78 1,21 1,20

KAPACITET kg/m2h 113 111 85 60 50

FILTERDUK  2209 L1 2209 L1 2209 L1 2209 L1 2209 L1

         




