
  Hållbar  
fosforåterföring
Med EkoBalans process och vår teknik eco:P kan upp till 60%  
av inkommande fosfor till reningsverket utvinnas och återföras  
till kretsloppet – fri från tungmetaller och andra oönskade ämnen.
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Höga halter av fosfor och kväve i rejekt från  
av vattning skapar onödig intern belastning  
på reningsverk med Bio-P. Genom att fälla ut 
fosforn som struvit (MgNH4PO4 * 6H2O) med 
EkoBalans teknik eco:P, kan belastningen av 
fosfor och kväve minskas. Ut vinning ur rejekt 
från avvattning av slamfraktioner före rötning 
ger högre utvinningsgrad  och många process-
fördelar. Struvit kan också utvinnas ur andra 
fosforrika flöden som rötrest från biogas
produktion, flytgödsel och restflöden från  
livsmedelsindustri.

EKOBALANS STRUVITPROCESS
1. pH-höjning genom luftning.
2. Struvitutfällning i en batchvis process med mycket kort 

uppehållstid och med tillsats av magnesiumklorid.
3. Avskiljning av mikrokristaller med EkoBalans 

patenterade teknik och uppsamling i storsäck,  
eller container.

Med mycket kort uppehållstid i fällningstankarna är 
det möjligt att nå hög kapacitet på små tankar och 
därmed få mycket kompakta anläggningar. En 40fots 
container-anläggning räcker för upp till 70 000 PE. 
Processen är enkel, robust, resurs- och energieffektiv. 
Utvunnen struvit är renare än handelsgödselfosfor.

FÖRDELAR MED BIO-P + STRUVITUTVINNING
- Återföring av fosfor (och kväve) utan tungmetaller
- Inga eller små mängder fällningskemikalier
- Mindre slam än vid kemfällning
- Minskad intern belastning av fosfor och kväve
- Minskade problem med struvitigensättning
- Minskad risk för fosforhalter över gränsvärde  

i utgående flöde från reningsverk

VÅRA ANLÄGGNINGAR
EkoBalans struvitanläggningar byggs med standard
komponenter och finns i tre storlekar:
eco:P 20 5 m3/h (20-fots container) 
eco:P 40 10 m3/h (40-fots container)
eco:P 100 >10 m3/h (Fast installation)

Processen är helautomatiserad. Tidsåtgång för kontroll, 
kemikaliepåfyllning, disk och struvithantering är ca två 
arbetstimmar per vecka för en containeranläggning. 
Service utförs normalt två gånger per år.
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EkoBalans förädlar 
utvunnen struvit till 

gödselmedel för lokal 
användning.
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