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Sammanfattning  
Användning av sekundära råvaror har på senare tid fått ett ökat fokus med den drivkraft 

som finns kring cirkulär omställning. Möjligheten att nyttja askor ifrån 

avfallsförbränning är starkt beroende av deras innehåll av toxiska men också värdefulla 

komponenter, bland annat metaller.     

Föreliggande projekt har undersökt möjligheterna med att använda 

röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) för att påvisa de dominerande 

förekomstformerna av metallerna zink, bly, koppar och antimon i askor från förbränning 

av avfall. En ökad kunskap om dessa förekomstformer kan ge nya möjligheter till 

klassificering av bottenaskor (slaggrus) samt ge viktig information för optimering av 

behandlingsmetoder för att endera stabilisera flygaskor för säker deponi eller för 

utvinning av värdefulla metaller. I projektet ingick därför analyser av ett mindre antal 

askor representerande både färska och lagrade bottenaskor samt behandlade och icke 

behandlade flygaskor. Dessutom representerades olika förbränningsteknologier, såsom 

rosterpanna, roterugn och cirkulerande fluidiserad bädd (CFB). 

I projektet har röntgen-absorptionsspektroskopimätningar (XAS) genomförts vid 

BALDER som är ett av strålrören på MAX IV laboratoriet, Lund. XAS kan delas in i två 

delar, EXAFS och XANES, där XANES utnyttjar den första delen av spektrumet (energier 

närmast absorptionskanten) och kräver betydligt kortare analystid än en full EXAFS 

analys (högre energier). Fokus har därför legat på XANES i detta projekt då det är den 

teknik som har störst potential att fungera som en tidseffektiv standardanalys på MAX 

IV, speciellt för heterogena prov som genererar hög brusnivå vilket är typiskt för askor. 

Metoden är väldigt beroende av relevanta referensspektrum för att kunna identifiera de 

olika förekomstformerna. En stor del av arbetet har därför varit att identifiera, 

framskaffa, kontrollera renhetsgrad för och slutligen mäta på de totalt 43 

referensmaterial som använts i analyserna (14 zinkföreningar, 14 kopparföreningar, 10 

blyföreningar och 3 antimonföreningar). Dessa spektrum ligger kvar i en databas på 

MAX IV och kan därför utökas och kompletteras med nya relevanta referensmaterial för 

att ytterligare förbättra metoden framöver. Dessa är också tillgängliga för andra 

användare av MAX IV. 

Resultaten visade inte oväntat på att bottenaskor är mer heterogena än flygaskor vilket 

gav mer brus i analyserna av dessa askor, men med god reproducerbarhet. Övriga trender 

är beroende på vilket grundämne som undersöks.  

Den klart vanligaste förekomstformer av zink är silikatet hemimorfit 

(Zn4Si2O7(OH)2·H2O) både i flyg- och bottenaskor. Analyserna föreslår att ca. 20-40 % 

av zink återfinns i denna form i de flesta askorna. Övriga dominerande förekomstformer 

sett till andelen zink är Zn5(CO3)2(OH)6 (Hydrozinkit) och ett annat silkat som heter 

Willemite och har formeln Zn2SiO3 men med en större skillnad mellan de olika 

analyserade askorna. En viss andel zinkklorid, ZnCl2, återfinns också i de flesta askorna. 
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Den vanligaste förekomstformen av koppar i flygaskor är Cu(OH)2 (30–55%) men 

resultaten för bottenaskorna visar på en mer komplex sammansättning med olika 

oxidformer (CuO, Cu2O, CuFe2O4, Cu2SiO3) men också på förekomst av karbonat 

(CuCO3*Cu(OH)2) i ett av de lagrade proven.     

Den vanligaste förekomstformen av bly är associerad med någon form av silikat (PbSiO3 

eller bundet till amorft SiO2 – liknande strukturen i Pb-glas), men även PbCl2 är vanligt 

förekommande, speciellt i flygaskor. 

Antimon var bara delvis inkluderad i studien och begränsat till tre referenser.  Analysen 

fokuserade därför på att detektera skillnader före och efter behandling av flygaska. Ingen 

sådan skillnad kunde detekteras. Värt att notera är att Sb-spektrumet för den bottenaska 

som analyserades är identisk med det för referensen Sb2O5 och att oxidationstalet för Sb 

i alla askor ligger nära den för samma referens. 

En slutsats av analyserna var att vissa av referensmaterialens spektrum är mycket lika 

vilket resulterar i att några referenser som t.ex. ZnS aktivt behövdes selekteras bort vid 

analyserna baserat på kunskap om hur trolig deras förekomst i askorna är. Det finns 

också starka indikationer på att fler referensmaterial behövs för att beskriva några av 

askorna. En kombination av andra mätmetoder som t.ex.  µ-XRF föreslås därför som en 

möjlighet i framtida arbete för att identifiera viktiga saknade referensmaterial. Dessutom 

skulle en jämförelse med lakanalyser vara kunskapsbyggande. 

Sammanfattningsvis har det i projektet utvecklats en fungerande analysmetod som har 

potential att kunna bli industriellt gångbar. De resultat som tagits fram kring möjliga 

förekomstformer är, sett till vad som finns publicerat i litteraturen, betydande. Men för 

att dra riktiga slutsatser kring olika påverkansfaktorer krävs betydligt fler riktade 

analyser.  

 

Mer information om denna studie finns i den vetenskapliga publikationen: Identification 

and quantification of chemical forms of Cu and Zn in MSW ashes using XANES. Energy 

& Fuels, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.energyfuels.0c02226 

 

 

Nyckelord: XAS, XANES, avfallsförbränning, aska, avfall, förbränning, 

förekomstformer, speciering, MAX IV, bly, koppar, zink, antimon 
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Abstract 

Advanced spectroscopic speciation of toxic and valuable metals in 

ashes from waste combustion 

The use of secondary raw materials has recently gained increased focus due to the driving 

force towards circular economy. The possibility of using ash from waste incineration is 

strongly dependent on their content of hazardous components but also on their valuable 

content, including metals. 

In this project the potential of using advanced spectroscopy for (XANES) for the 

speciation of   zinc, copper, lead and antimony, in ashes from combustion of waste, was 

investigated. Knowledge about the speciation of these metals could be useful for 

classification of bottom ash (slag) as hazardous or non-hazardous and for the 

optimisation of further processing of fly ash either for stabilising or for extracting these 

metals from the ash. Therefore, the project includes a selection of samples incorporating 

fresh and aged bottom ash as well as treated and non-treated fly ash. The ashes originate 

from a different waste to energy plants utilising different combustion technologies such 

as grate, rotary furnace and circulating fluidised bed (CFB).        

In the project, X-ray absorption spectroscopy (XAS) measurements have been performed 

at BALDER, which is one of the beamlines at the MAX IV Laboratory, Lund. XAS is often 

divided into two methods, XANES and EXAFS, for which different energy regimes above 

the absorption edge are analysed, where XANES utilises the part of the spectrum just 

above the absorption edge and EXAFS higher energies. Typically, EXAFS required 

significantly longer exposure times than the XANES analysis for the ash-samples. The 

long scan time required to get high quality EXAFS spectra is a result of the 

inhomogeneity of the samples in the current set-up. The focus of this project has 

therefore been on XANES as it is the technology that has the greatest potential to 

function as a time-efficient standard analysis on MAX IV, also for the heterogeneous 

samples typical of bottom ash.  

The method is dependent on the availability of relevant reference spectrums to be able 

to identify the different forms of occurrence. Therefore, a large part of the work has 

therefore been to identify, obtain, check the degree of purity and finally measure the total 

43 reference materials used in the analyses (14 Zn, 14 Cu, 10 Pb and 3 Sb). These 

spectrums remain in a database at MAXIV and this database can be expanded and 

supplemented with new relevant reference materials to further improve the method in 

the future.  

The results did, not unexpectedly, show that bottom ashes are more heterogeneous than 

fly ashes, which gave more noise in the analyses of these ashes but with good 

reproducibility. Other general trends in the results depend on the element being 

examined. 

The most common form of occurrence of zinc is the silicate hemimorphite 

(Zn4Si2O7(OH)2·H2O) both in fly and bottom ash. The analyses suggest that 

approximately 20-40% of zinc is found in this form in most ash samples. Other dominant 

forms of occurrence of zinc are Zn5(CO3)2(OH)6 (Hydrozincite) and yet another silicate, 
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Willemite Zn2SiO3, but with a larger variance between the different ashes analysed. The 

results also indicate the presence of zinc chloride (ZnCl2) in most ash samples.  

The most common form of copper in fly ash is Cu(OH)2 (30–55%), while the results for 

the bottom ash show a more complex composition with different oxide forms (CuO, 

Cu2O, CuFe2O4, Cu2SiO3) but also carbonate (CuCO3)*(Cu(OH)2) in one of the stored 

bottom ash samples. 

The most common form of Pb is associated with some form of silicate (PbSiO3 or in lead 

glass), but also PbCl2 is common, especially in fly ash.  

Antimony was only partially included in the study and limited to three references. The 

analysis therefore focused on detecting differences before and after treatment of fly ash. 

No such difference was found. It is worth noting that the Sb-spectrum of the bottom ash 

analysed is identical to that of reference substance Sb2O5 and that the oxidation state of 

Sb in all ashes are close to that of Sb2O5. 

One conclusion from the analyses was that the spectra of some reference materials are 

similar. This resulted in that for example ZnS had to be actively removed in the 

evaluation based on knowledge of how likely their presence would be after a combustion 

process.  

There are also strong indications that more reference materials are needed to describe 

some of the ashes. A combination of other measurement methods such as µ-XRF is 

therefore proposed as an opportunity in future work to identify important missing 

reference materials. Furthermore, a comparison with leaching analyses would also be 

valuable knowledge-building. 

To summarise, in this project a functional analysis method, that has the potential to be 

industrially viable, has been developed. The results of possible speciation are, in view of 

what has been published in the literature, significant. However, in order to draw correct 

conclusions about different influencing factors, much more targeted analyses are 

required. 

More details about this study can be found in the scientific publication: Identification 

and quantification of chemical forms of Cu and Zn in MSW ashes using XANES. Energy 

& Fuels, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.0c02226 

 

Key words: XANES, waste combustion, Ash, metals, Speciation, XAS, municipal solid 

waste, MAX IV, incineration, lead, copper, zinc, antimony 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Energiåtervinning av avfall 

Förbränning av avfall med återvinning av värme, kyla och el har under senare år varit en 

viktig del av såväl avfalls- som energisystemet. Under 2018 gick 49,5% av 

hushållsavfallet till energiåtervinning och anläggningarna som behandlade det 

genererade 15,3 TWh värme och 2,2 TWh el [1]. Denna mängd energi genererades dock 

inte enbart från hushållsavfall, utan anläggningarna behandlar även andra typer av avfall 

(olika typer av verksamhetsavfall och farligt avfall) och totalt behandlades 5,9 Mton 

varav hushållsavfallet utgjorde 2,4 Mton.  

Förutom att generera energi så destrueras också farliga föreningar som kan brytas ner 

termiskt och andra ämnen anrikas i restprodukterna (askorna). De anrikade ämnena kan 

utgöra både en risk på grund av sina inneboende egenskaper men också en resurs som 

skulle kunna utvinnas.  

Restprodukterna kan grovt klassificeras in i två kategorier, bottenaska och flygaska (eller 

rökgasreningsrest). Enligt EU:s avfallslista [2] klassas flygaskan normalt som farligt 

avfall medan bottenaskan kan anses antingen som icke-farligt eller farligt avfall och 

ansvaret faller på verksamhetsutövaren att visa vilket som gäller. 

Bottenaska 

Bottenaska är den i Sverige största restströmmen från energiåtervinning av avfall och 

det genereras årligen ca 1 Mton [1]. Andelen bottenaska i relation till mängden 

inkommande avfall skiljer sig från anläggning till anläggning men ligger dock vanligtvis 

i storleksordningen 10–25% av det inkommande avfallet. Bottenaskan består av en mix 

av mineraliska/inerta material (upp till 80–85%, magnetiska metaller (10–12%) och 

icke-magnetiska metaller (2–5%) [3]. 

Eftersom bottenaskan utgör en stor fraktion från anläggningarna har det också varit 

fokus att hitta återvinningsmöjligheter för den. Generellt sett kan den inte återvinnas 

direkt utan kräver behandling och förädling till det som vanligen kallas slaggrus. 

Slaggruset framställs genom att metaller avskiljs, överstort material siktas bort samt att 

materialet får åldras för att på så sätt få mer kemisk stabilitet.   

Den vanligaste användningen för slaggrus i Sverige har varit som konstruktionsmaterial 

i olika applikationer där användning vid sluttäckning av deponier har dominerat. 

Användning under hårdgjorda ytor som parkeringsplatser eller återvinningscentraler 

har också framgångsrikt demonstrerats men inte fått någon allmän utbredning.  

Det finns påfallande stora skillnader hur stor andel av slaggruset som återvinns i olika 

länder i Europa där exempelvis Danmark och Nederländerna nyttjar slaggruset som en 

sekundär materialresurs i mycket högre utsträckning än Sverige. En stor bidragande 

faktor till detta är att lagstiftning och policies kring användning av sekundära råmaterial 

skiljer mellan länderna [4] 
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En utmaning som påverkat utvecklingen av användningen av sekundära råvaror 

generellt, och bottenaskor i synnerhet, har rört klassificeringen av materialet som 

farligt/icke-farligt avfall. För att kunna använda materialet krävs det att det är klassat 

som icke-farligt avfall. Branschen har arbetat intensivt för att hitta ett gemensamt 

angreppssätt, vilket bland annat har lett till framtagandet av en vägledning kring 

klassningsmetodik [5] och framtagandet av en testmetodik för ekotoxiska egenskaper 

[6].  

Askor från energiutvinning av avfall är komplexa material innehållande en mängd 

kemiska föreningar. Ett ämne som exempelvis koppar kommer att finnas i en rad olika 

kemiska föreningar, dessa olika föreningar är förknippade med olika risker/faronivåer. 

Vid en normal kemisk analys analyseras dock bara totalhalten av ämnet och man 

särskiljer inte vilka kemiska föreningar den ingår i. Detta ger en begränsad information 

om eventuella inneboende farligheter hos materialet. En ökad kunskap om just vilka 

föreningar som dominerar kan bidra till att farliga egenskaper hos askan varken över- 

eller underskattas.  

Flygaska 

Flygaska är ett inte helt entydigt definierat begrepp som används på olika sätt i olika 

sammanhang. I vissa fall avses de askpartiklar som bildas och dras med rökgasen och 

som sedan avskiljs ur rökgasen i exempelvis ett elfilter. I andra fall används begreppet 

för en blandning av askpartiklar och kemikalier som används i rökgasreningen (vanligen 

kalk och aktivt kol) som avskilts i exempelvis ett textilfilter. Denna senare variant kallas 

också ibland för rökgasreningsrest. I denna rapport använder vi begreppet flygaska som 

sammanfattande för alla varianter av dessa strömmar.  

Flygaskan är alltså en mix av brännbara och icke brännbara partiklar som avskilts från 

rökgasen på olika sätt i rökgasreningen. Flygaskan kan utgöra 5–20% av den 

inkommande avfallsmängden [7] och i Sverige genererades ca 270 kton under 2018 [1]. 

Eftersom strömmen är ett resultat av rening av rökgasen från flyktiga miljöpåverkande 

ämnen så kommer dessa naturligt att vara mer koncentrerade i denna ström än i det 

inkommande avfallet. Strömmen är normalt sett klassad som farligt avfall och den som 

uppstår hos de svenska anläggningarna hanteras idag huvudsakligen av NOAH och 

Ragn-Sells.  

De senaste åren har det skett en hel del utveckling med syfte att behandla flygaskan för 

att enklare kunna ta hand om den, men också kring att faktiskt utnyttja resurser bundna 

i flygaskan. Det finns flera olika tekniker som utvecklas parallellt [10] och som också har 

lite olika fokus. Beroende på askan så innehåller den mellan 20–40% lättlösliga salter 

[8], men den kan också exempelvis innehålla 2–3% zink [9]. En ökad kunskap om vilka 

föreningar som olika grundämnen är bundna i kan ge en ökad materialförståelse och 

förbättra möjligheterna att utforma effektiva processer för behandling och återvinning 

av grundämnen ur askan.  
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Varför behöver vi öka kunskapen om förbränningsaskor? 

Förbränningsanläggningarna har som tidigare nämnts olika uppgifter, dels återvinner 

de energi ur avfallet dels avgiftar de teknosfären genom att koncentrera upp ämnen i 

restprodukterna. Restprodukterna kan sedan omhändertas på ett säkert sätt. Idag sker 

också materialåtervinning av de metaller som mekaniskt går att avskilja på ett 

ekonomiskt hållbart sätt. Det finns dock fortfarande kvar en hel del ämnen i askorna som 

både kan utgöra en risk och en resurs. Med ett ökat fokus på cirkulär ekonomi vill 

samhället tillvarata mer resurser på ett sätt som medför en acceptabel risk.  

För att bättre kunna nyttja den potential som finns i askorna behövs en ökad kunskap 

om deras sammansättning. Detta för att kunna göra relevanta riskbedömningar men 

också för att kunna ta fram metoder för att antingen återvinna mer av resurserna i dessa 

restströmmar eller att stabilisera dem för att kunna nyttja den mineraliska fraktionen i 

dem på ett bättre.  

Askorna är ett så komplext material att det aldrig kommer att gå att ta fram en fullständig 

bild över sammansättningen på alla askor, däremot kan en ökad kännedom om 

huvuddelen av sammansättningen ge en tillräcklig bild för att skapa ett mer hållbart 

kretslopp av resurserna.  

Varför röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) ?  

Flera av de intressanta grundämnena som förekommer i askorna finns i relativt låga 

halter (<4 %) och då begränsas urvalet av tillgängliga analysmetoder. Röntgendiffraktion 

(XRD) är en metod som kan användas för att bestämma vilka förekomstformer ett ämne 

föreligger i, men den är begränsad till material där föreningarna finns i högre halter 

(normalt >1%) samt att föreningen är kristallin och inte amorf (glasartad). I askorna är 

inte föreningarna alltid bundna i kristallina former, och de flesta förekomstformer 

kommer att utgöra <1% av den totala askan. 

Det finns också alternativ med svepelektronmikroskopi kopplat med energidispersiv 

röntgenanalys (SEM-EDX). Denna metod kan ge en bild över vilka grundämnen som 

finns och var i materialet som dessa existerar i förhållande till varandra. Utifrån den 

bilden kan man sedan få en uppfattning om vilka föreningar som föreligger. Väldigt 

förenklat så kan man säga att om man exempelvis detekterar ett litet område där det i 

stort sett bara förekommer zink och syre så indikerar det förekomst av zinkoxid. En 

liknande metod är µ-XRF som på liknande sätt ger en 2-dimensionell karta över 

lokaliseringen av grundämnen. 

Synkrotronbaserad röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) har potential att användas 

som verktyg för att bestämma förekomstformer av exempelvis metaller i 

förbränningsaskan. Det möjliggörs genom att analysera absorptionen av 

röntgenstrålning vid specifika energier och titta på spektrumets utseende 

(fingeravtryck). Metoden har också tillämpats i olika studier [11-13] tidigare men med en 

ny svensk världsledande anläggning som MAX IV laboratoriet öppnas nya möjligheter 

för snabba mätningar med hög energiupplösning. Detta gör att tekniken i framtiden kan 

bli aktuell för standardanalyser och inte bara begränsas till forskning eller väldigt 

högvärdiga material på grund av tids- och kostnadsaspekter. Möjligen kan det också vara 

önskvärt att kombinera/komplettera metoden med andra analysverktyg för att få en 

ännu tydligare bild av de analyserade materialen.  
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Generellt kan XAS delas in i två undermetoder 

• XANES- X-ray Absorption Near Edge Structure 

• EXAFS – Extended X-ray Absorption Fine Structure 

Skillnaderna mellan dessa förklaras under avsnittet om analysmetoder (se avsnitt 3.2) 

Varför just nu?  

Ökad användning av sekundära råvaror har på senare tid fått ett ökat fokus med den 

drivkraft som finns kring cirkulär omställning. Detta har öppnat upp möjligheter som 

inte tidigare funnits då prioriteringarna sett annorlunda ut i samhället. 

Bottenaskorna har haft en relativt trygg avsättning som konstruktionsmaterial på 

deponier (täckmaterial) de senaste 10–15 åren. Nu börjar det behovet bli mättat och 

alternativ användning för materialen behöver hittas om de inte ska deponeras. En ökad 

kunskap kan förhoppningsvis bidra till ett ökat förtroende för nyttiggörande på ett tryggt 

sätt i olika applikationer i samhället.  

MAX IV laboratoriet är en världsledande svensk anläggning som precis har startats (se 

Faktaruta MAX IV i avsnitt 3.2). Traditionellt har analysmetoder motsvarande de vid 

MAX IV använts dels i akademisk forskning dels vid analys av högvärdiga material som 

exempelvis läkemedel och katalysatorer. MAX IV utgör dock en väldigt kraftfull resurs 

som kan och bör utnyttjas bredare av svensk industri. MAX IX är idag världens mest 

ljusstarka synkrotron vilket gör att energiupplösningen i mätningarna är hög. Den höga 

ljusstyrkan och ljusets egenskaper gör även att analystiderna kan kortas jämfört med 

många andra anläggningar. Detta gör att XANES skulle kunna bli ett gångbart 

standardanalysalternativ även för mer lågvärdiga materialströmmar. För att nå dit krävs 

dock en utveckling av metodiker och rutiner för att hantera material som tidigare inte 

varit fokus för verksamheten. Askor är utmanande material beroende på komplexiteten 

och frånvaron av ”facit” då man inte i förväg vet exakt vilka föreningar som finns i dem. 
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1.2 Syfte och mål 

Huvudsyftet med projektet är att undersöka och påvisa möjligheterna och 

begränsningarna med röntgenabsorptionsspektroskopi, XAS, för att bestämma kemisk 

form, även kallat speciering, av spårmetaller i förbränningsaskor. Att öka kunskapen om 

den kemiska sammansättningen på askorna har också varit ett syfte med projektet. 

Mål i projektet har varit att: 

•  Utveckla en anpassad metod och rutiner vid strålröret BALDER på MAX IV med 

syfte att i framtiden möjliggöra en industriellt tillämpbar standardanalys som ska 

kunna tillämpas med rimlig kostnad för kunden. 

• Så långt det går inom de givna projektramarna bestämma förekomstformerna för 

zink, koppar, bly och antimon i askprover. 

• Sprida resultaten i en vetenskaplig publikation. 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom huvudmålet har varit att ta fram underlag för en industriellt gångbar 

standardanalys för förekomstformer i aska från förbränningsanläggningar har detta 

också varit styrande för projektet. Projektet har inkluderat en provmatris som 

representerar olika typer av möjliga påverkansfaktorer på förekomstformerna i askan, 

men underlaget är för litet för att ge statistiskt säkerställda resultat att dra definitiva 

slutsatser kring skillnader eller likheter. Med detta i åtanke har projektet ändå försökt 

identifiera skillnader och likheter utifrån de resultat projektet gett.  

En inledande tanke var att i högre utsträckning jämföra de två olika varianterna på 

absorptionsspektroskopi, XANES och EXAFS. På grund av heterogeniteten i proven och 

den kraftigt längre analystid det medförde för EXAFS analyserna gick det inte att 

inrymma denna tanke inom projektets budget. Istället prioriterades utvecklandet av 

XANES metoden, vilket också var huvudspåret i den initiala projektbeskrivningen. 

För antimon begränsades referenssubstanserna till de som identifierats som tänkbara i 

askan och som fanns tillgängliga kommersiellt. 

Mängden och förekomstformen av olika ämnen i det till förbränningsanläggningen 

inkommande avfallet är en naturlig påverkansfaktor för vad som sedan finns i askorna. 

Att studera det på inkommande avfall är dock alldeles för omfattande för att kunna 

rymmas inom detta projekt. 

Provtagningsmetodik för askor för full jämförbarhet av prover är omfattande. I projektet 

har vi valt att använda oss av företagens egna provtagningsrutiner vid insamlingen av 

askor. 
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2 Askurval 
Förekomstformen av olika ämnen i askor påverkas av ett stort antal olika faktorer. 

Naturligt spelar den form de olika ämnena föreligger i det inkommande avfallet stor roll, 

men också de termokemiska reaktioner som sker vid förbränningen är viktiga. Den 

efterföljande lagringen och eventuella behandlingen av askan kommer också att påverka 

då tillgång till syre, koldioxid och vatten över tid kommer reagera med olika ämnen och 

föreningar i askan.  

Flyg- och bottenaska 

Vissa ämnen som zink, bly och antimon är flyktiga vid förbränning och återfinns typiskt 

i en större andel i flygaskan än i bottenaskan. Detta eftersom de frisätts vid de höga 

förbränningstemperaturerna men faller ut när rökgaserna kyls ner och bildar då en del 

av flygaskan. Trots detta kommer inte 100% av dessa ämnen återfinnas i flygaskan. Det 

kan förklaras genom att de redan delvis är bundna i mindre flyktiga föreningar i det 

behandlade avfallet. Alternativt så bildar de delvis sådana föreningar vid förbränningen, 

de kan också vara inkapslade i andra föreningar som inte är flyktiga.  

Studeras istället koppar är ämnet inte flyktigt i metallisk form och återfinns därför till 

största andelen i bottenaskan. Analogt så finns det ändå en del koppar i flygaskan och 

även andra mindre flyktiga ämnen (t.ex. aluminium och järn) hamnar där i viss 

utsträckning. En förklaring till detta är att de i form av mindre partiklar kan bäras med 

av rökgaserna, men de kan också ha funnits i en flyktig form i det inkommande avfallet 

eller bildat en flyktig förening genom termokemiska reaktioner vid förbränningen.  

Med ledning av resonemanget ovan är det naturligt att hitta dessa ämnen i olika former 

i flyg- respektive bottenaskan. Detta kombinerat med olika utmaningar för 

resursutnyttjande (se Avsnitt 1) var en anledning att projektet valde att analysera både 

flyg- och bottenaskor. En annan var att det fanns väldigt lite information i vetenskaplig 

litteratur kring sammansättningen i både botten- och flygaska. De flesta publikationer 

har fokuserat på en av asktyperna (flygaska). 

Behandlad flygaska 

Som tidigare nämnts i bakgrunden pågår det en hel del utvecklingsarbete kring 

behandlings-återvinningsprocesser för flygaska. Tillsätts någon form av vätska som tex. 

vatten till askan kan det frisätta ämnen som befinner sig i en löslig form och därmed 

möjliggöra ytterligare reaktioner där de bildar nya kemiska ämnen. Den kemiska 

sammansättningen och pH på dessa lösningar spelar här en viktig roll för både löslighet 

och efterföljande reaktioner. När det gäller dessa processer är det intressant att både 

studera den obehandlade askan och den kvarstående mineraliska resten efter processen. 

En sådan studie kan ge en ökad insikt och ökade möjligheter att optimera processen. 

Därför har också exempel från en asktvätt och en kombinerad 

återvinnings/stabiliseringsprocess inkluderats i projektet. 
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Färsk- respektive åldrad aska 

Före en eventuell användning av slaggrus (förädlad bottenaska) genomgår materialet en 

åldringsprocess på normalt 4–6 månader. Under denna period sker en rad kemiska 

reaktioner där flertalet metaller blir hårdare bundna. I projektet har därför prover 

inkluderats från olika faser i denna åldringsprocess för att se om det går att detektera 

någon signifikant skillnad i förekomstformerna.  

Olika förbränningstekniker 

Olika förbränningstekniker kan ha påverkan på den aska som bildas, dels genom 

skillnader i förbränningstemperatur dels genom skillnader i uppehållstider och 

omblandning i olika skeden av förbränningen. Det senare påverkar hur stor chans olika 

ingående ämnen har att träffa på och reagera med varandra. Projektet har inkluderat 

askor från rosterpanna, cirkulerande fluidiserad bädd (CFB) och roterugn.   

Representativitet 

Askorna i projektet representerar en rad olika skilda förhållanden (flyg/bottenaska, 

torr/våtutmatad aska, askor från olika förbränningstekniker, m.m). Samtidigt är det ett 

väldigt begränsat underlag då det inte är speciellt många prover från respektive 

anläggning. Projektet har inte haft för avsikt att ge en fullständig bild då fokus har varit 

på att utveckla analysmetodiken. Matrisen har också till vissa delar fått begränsas för att 

ekonomiskt och tidsmässigt kunna rymma det inom projektet. 

2.1 Askornas ursprung och provtagning   

Totalt analyserades 16 olika askprover i projektet. I Tabell 1 summeras askornas 

ursprung samt några betydelsefulla karakteristika som typ av bränsle, typ av filter för 

avskiljning av flygaska och eventuella additiver i rökgasrening, samt om askan är våt eller 

torr vid uttag, och vilket tidsperspektiv provet representerar. 

Fyra av de analyserade askorna är flygaskor som genomgått våtkemisk efterbehandling.  

Två av dessa är behandlad flygaska ifrån NOAH som utnyttjar askans alkaliska 

egenskaper till att neutralisera avfallsyra ifrån produktion av TiO2 från ilmenit (FeTiO3). 

Processen för tillverkning av TiO2 är baserad på svavelsyra och avfallssyran innehåller 

löst Fe från ilmeniten. Den slurry man får efter mix med aska innehåller bland annat gips 

och järnsulfat som är svårlösligt i vatten. Den stabiliserade askan deponeras därefter i 

ett gammalt kalkbrott på Langøya i Oslofjorden.  

De övriga två behandlade askorna är flygaska före och efter behandling med Stena 

Recyclings metod, HaloSep. Huvudprincipen är att surt kondensat (en vattenlösning av 

HCl och H2SO4) från förbränningsanläggningens rökgasskrubber används för att laka ut 

salt och vissa tungmetaller ifrån flygaskan. Lakresten, dvs. den behandlade flygaskan 

(XRGA) innehåller en hög andel gips och även andra ämnen med låg löslighet i vatten.  

Avfallsaskor är till naturen heterogena vilket ställer krav på representativ provtagning så 

att uttaget prov kan anses representera en större mängd. En speciell utmaning är detta 

för bottenaskor som är betydligt mindre homogena än flygaskan. I Tabell 1 och 2 

summeras de metodiker som använts vid provtagningen av askorna i projektet och i 

Figur 1 visas ett exempel på en representativ provtagning av bottenaska.   
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Tabell 1 Summering av ursprung och beteckning på askor. Förkortningar: ESP = Elektrofilter, BA = 
Bottenaska, FA = Flygaska, CFB = Cirkulerande fluidiserad bädd, Akt C = Aktivt kol, H. kalk = Hydrerad kalk Ca(OH)2, 
d=dag, m= månad. 

Org.  Beteckn. Aska 
Komb. 
teckn. 

Bränsle 
Uttag 
aska 

FA 
Additiv 

i FA 
Specifikt 

SYSAV FA_1-Sy FA Rost 
Hushålls- och 

verksamhetsavfall 
torrt ESP  Blandning 5 d 

produktion 

SYSAV FA_2-Sy FA Rost 
Hushålls- och 

verksamhetsavfall 
torrt ESP  Blandning 5 d 

produktion 

SYSAV FA_3-Sy FA Rost 
Hushålls- och 

verksamhetsavfall 
torrt ESP  Blandning 5 d 

produktion 

FORTUM FA_1-F FA Roterugn Farligt avfall fukt 
Textil-
filter 

Akt. C + 
H.Kalk 

Blandning 2 v 
produktion 

FORTUM FA_2-F FA Roterugn Farligt avfall fukt 
Textil-
filter 

Akt. C + 
H.Kalk 

Blandning 3   
m produktion 

E.ON FA_E FA CFB 
Förbehandlat hushålls- och 

verksamhetsavfall 
fukt 

Textil-
filter 

Akt. C + 
H.Kalk 

Blandning 2 v 
produktion 

SYSAV BA-1_Sy BA Rost 
Hushålls- och 

verksamhetsavfall 
vått   Lagrad 2 m 

SYSAV BA-2_Sy BA Rost 
Hushålls- och 

verksamhetsavfall 
vått   Lagrad 3 m 

SYSAV BA-3_Sy BA Rost 
Hushålls- och 

verksamhetsavfall 
vått   Lagrad 4 m 

FORTUM BA-1_F BA Roterugn Farligt avfall vått   Blandning  2 v 
Produktion 

FORTUM BA-2_F BA Roterugn Farligt avfall vått   Lagrad 3 m 

E.ON BA_E BA CFB 
Förbehandlat hushålls- och 

verksamhetsavfall 
torrt   Blandning 2 v 

Produktion 

      Våtkemisk efterbehandling  

NOAH SA-1_N FA Flygaska stabiliserad enligt NOAHs metod    

NOAH SA-2_N FA Flygaska stabiliserad enligt NOAHs metod    

STENA FA_St FA Flygaska innan behandling  

STENA FA-XRGA_St FA Flygaska efter behandling med HaloSep metoden (XRGA) 

Tabell 2 Summering av använda provtagningsmetodiker 

Lev.  Aska  Metodik  

Sysav BA 
Provmängder om ca 10 ton grävdes ur en större hög [ca 1000 ton] av sorterat slaggrus efter 
två, tre och fyra månaders lagring. Provtagning genom koning och kvartering (se Figur 1)     

Sysav FA 
Tre prov per dygn under fem dagar gav totalt 15 delprov som slogs samman till ett 
samlingsprov. Delproven togs ur fallande ström.   

Fortum BA_1 Tre prov dagligen ifrån översta lagret i askcontainer, två veckor mixade till ett prov 

 BA_2 
Tre månader utomhus lagrad askhög delades till fyra mindre högar med hjälp av grävmaskin. 
Därefter 5 slumpvist placerade spadprover ifrån varje hög mixade till ett prov   

Fortum FA_1 Tre prov dagligen ifrån översta lagret i askcontainer i två veckor mixades till ett prov.     

 FA_2 
Ett prov i veckan ifrån översta lagret i askcontainer i tre månader. Lagrade i laboratoriet och 
därefter mixade till ett prov 

E.ON BA Två till tre prover ifrån översta lagret i askcontainer, (två veckor) mixade till ett prov  

E.ON FA Tre prov dagligen i två veckor ur fallande ström innan asksilon, mixade till ett prov   

NOAH FA Enligt Interna provtagningsprotokoll hos NOAH 

STENA FA Enligt Interna provtagningsprotokoll hos STENA  
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Figur 1 Exempel på representativ provtagning av bottensaka genom koning och kvartering. 
Bilderna är ifrån provtagning av slaggrus hos Sysav. 

Provstorleken har varit ca 15 l (hink med lock) se Figur 1 ovan. Dessa prover sändes till 

laboratoriet som sedan delade ned proven enligt standardiserade metoder. 

3 Analysmetoder 

3.1 Standardmetoder 

Grundkaraktärisering (totalhalter, torrsubstans, glödgningsförlust)  

Grundkaraktäriseringen av askorna har utförts av ALS (www.alsglobal.se). 

Det inskickade analysprovet torkades vid 50°C och halterna har TS-korrigerats till 
105°C.  
 
För bestämning av totalhalterna analyserades proverna med högupplöst induktivt 
kopplad plasma-masspektroskopi (ICP-SFMS) (SS EN ISO 17294–1 och SS EN ISO 
17294–2). 
 
Inför analysen maldes provet i stålfat och upplöstes genom smältning med LiBO2 och 

upplösning med HNO3 eller med HNO3/HCl/HF (SS EN 13656: 2003). Innan provet kan 

malas plockas dock större metallföremål bort (för att inte skada kvarnen). 

Vid analys av Cl har provet sintrats i 550°C med Na2CO3 + ZnO, lakats med vatten och 

upprenats med katjonbytare. 

Även torrsubstans (enligt standard SS 02 8113-1) och glödningsförlust (LOI 1000°C) 

analyserades för att få en grundläggande bild av askorna.  

Kontroll av referensmaterial till XANES 

I projektet insamlades ett antal referensmaterial för att mäta referensspektrum till 

XANES analyserna. Då de skall användas som referensmaterial är det av yttersta vikt att 

dessa ämnen är så rena som möjligt och inte innehåller andra substanser än det de är 

tänkta att vara referens för. Därför analyserades och kontrollerades dessa även med hjälp 

av röntgendiffraktion (XRD).  

XRD och ICP-SFMS är standardiserade analysmetoder och vanligt förekommande i 

analyser av aska.   
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3.2 Röntgen-absorptionsspektroskopi (XAS) – 

provbearbetning och teori 

Grundläggande teori 

Röntgen-absorptionsspektroskopi ger information om den kemiska omgivningen av ett 

visst grundämne, och kan användas för att bestämma ett grundämnes kemiska form. 

Metoden är flexibel i den betydelsen att den kan användas på såväl fasta material 

(kristallina eller amorfa) som lösningar eller gaser. En styrka med XAS för tillämpningar 

inom askor är således att de studerade formerna inte behöver vara kristallina för att 

kunna upptäckas. En annan styrka med metoden är den höga känsligheten, vilken erhålls 

genom att man tittar specifikt på ett grundämne i taget. Då spårmetaller utgör en liten 

del av den komplexa askmatrisen, gör detta XAS till en av få metoder som pekats ut som 

klara av att undersöka den kemiska formen av dessa metaller i askan. 

I XAS skannas fotonenergin över absorptionskanten (se Faktaruta 1) för ett specifikt 

elektrontillstånd hos ett visst grundämne – från strax under absorptionskanten till en 

bra bit över kanten – samtidigt som mängden absorberad strålning kvantifieras (Figur 

2). På detta sätt genereras ett absorptionsspekrum (se Figur 3).  

 

Figur 3 Illustration av principen för aborptionsspektroskopi. 

 

  

Figur 2 Illustration av fotonabsorptionen och det genererade spektrumet. 
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Generellt kan XAS delas in i två undermetoder; XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure) och EXAFS  (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Vid en XANES-

analys så analyserar man spektrumet närmast absorptionskanten (Figur 3), medan man 

vid en EXAFS-analys studerar energier som ligger en bra bit över absorptionskanten. 

Beroende på vilken del av spektrumet som studeras så fås olika typ av information. 

Kortfattat brukar man säga att XANES ger information om grundämnets kemiska 

omgivning och kemiska form, medan EXAFS ger mer information om vilka atomer som 

binder till ämnet och vilket avståndet till dessa är, samt kristallstruktur. 

XAS experimenten kräver högintensiv röntgenstrålning, som dessutom skall kunna 

skannas över ett relativt brett energiintervall. Därför är tekniken allt som oftast knuten 

till en synkrotron. Strålningen som produceras vid synkrotron-anläggningar är 

högintensiv, täcker ett brett energiområde och har flera andra väldefinierade egenskaper 

som ger möjlighet att studera materialens elektroniska och strukturella egenskaper. I 

projektet har mätningar genomförts på BALDER (se Faktaruta MAX IV, sidan 19) som 

är ett strålrör på MAX IV, Lund.  

Provberedning och analys 

På BALDER bestrålas provet av en relativt liten stråle (runt en halv mm i diameter). För 

att få ett representativt resultat samt minimera brusnivån i spektrumen krävs därför en 

förbearbetning av provet. Askorna har bearbetats genom malning i en kulkvarn samt 

efterföljande malning i mortel. Därefter har askan blandats med ett inert pulver, i detta 

fall BN (bornitrid), som agerar bindemedel så att en tablett kan pressas. Det är denna 

tablett (se Figur 4) som sedan placeras i experimentstationen. Mätningarna kan göras i 

luft och vid atmosfärstryck. I projektet testade vi att uppta spektrum dels i s.k. 

transmissionsläge samt i fluorescensläge, där det senare var det som i slutändan 

användes för askproverna, medan referenssubstanser mättes i transmissionsläget. Dessa 

två lägen motsvarar olika sätt att detektera hur mycket röntgenljus som absorberas och 

vilket läge som används beror på faktorer så som halten av det studerade ämnet och 

mängden av interfererande ämnen i provet. 

Faktaruta XAS 

Enligt Bohrs atom-modell kan elektroner i en atom endast anta vissa diskreta 

energinivåer, där varje grundämne har en unik uppsättning av diskreta 

energinivåer. Dessa unika elektrontillstånd påverkas även till viss del av 

närliggande atomer. Genom att studera detaljer i dessa elektronstillstånd, kan man 

få information om den kemiska omgivningen av ett visst grundämne. 

Med XAS studeras – direkt eller indirekt – hur fotoner absorberas då 

röntgenenergin skannas över en elektrons specifika bindningsenergi. 

Absorptionskanten för ett grundämne motsvarar den energi som det krävs för att 

slå ut en elektron ur sitt bundna tillstånd och lämna atomen. 
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Figur 4 Askan mals och pressas till en tablett. 

 

För att ta hänsyn till eventuella skillnader i provet så analyserades 10 olika positioner på 

varje tablett. Om heterogeniteten i provet är stor ger detta upphov till s.k. brus i 

spektrumet, vilket påverkar möjligheterna till en god linjärkombinationsanpassning. Det 

påverkar också analystiden för varje prov, speciellt för EXAFS. Detta kommer diskuteras 

mer under resultatavsnittet. 

Analyserna skedde dels i en förstudie där mycket av metodutvecklingen skedde och dels 

i slutliga mätningar när metoden bedömdes vara tillräckligt robust. För vissa av askorna 

finns det därför jämförande mätningar, se diskussion under avsnitt 0. 

De referenssubstanser som har använts i projektet finns angivna i Appendix 1. 

XANES jämfört med EXAFS 

Alla metoder har sina styrkor och svagheter och detsamma gäller XANES och EXAFS. I 

detta avsnitt gås några av dessa styrkor och svagheter igenom.  

Projektet har främst fokuserat på att använda XANES för analyserna. I XANES görs en 

modell av askprovets XANES-spektrum baserat på en linjärkombinationsanpassning 

(LCF) av spektrum upptagna på relevanta referenssubstanser. Detta innebär dock att alla 

relevanta referenser måste vara en del av referensbiblioteket för att kunna identifieras, 

vilket är en begränsning av tekniken. Beroende på vilket material som analyseras kan det 

vara svårt att förutse vilka föreningar som kan vara aktuella. Att på motsvarande sätt 

göra en linjäranpassning till EXAFS spektrum är i princip möjligt, men tidigare studier 

visar på att detta angreppsätt är än mer känsligt för att ha med rätt referenser [14]. 

EXAFS kan även ge kvalitativ input på vilka atomer som bildar föreningar. Att fokus 

ligger på XANES i detta projekt beror på att det är den teknik som har störst potential 

att fungera som en tidseffektiv standardanalys på MAX IV eftersom insamling av 

XANES-spektrum tar mycket kortare tid än insamling av EXAFS-spektrum, speciellt om 

det är heterogena prov som genererar hög brusnivå. Tidsskillnaderna det handlar om 

kan vara allt från ~5 till ~50 gånger längre beroende på provets heterogenitet i 

kombination med utformningen av experimentuppställningen vid BALDER och den 

relativt fokuserade strålen.  



20 

© RISE Research Institutes of Sweden 

  

Faktaruta MAX IV 

MAX IV laboratoriet är en storskalig forskningsanläggning som byggs i Lund, lokaliserat 

intill ESS (European Spallation Source). MAX IV är, till skillnad från ESS, ett svenskt 

nationellt finansierat laboratorium för synkrotronbaserad forskning. Vid en synkrotron 

genereras synkrotronstrålning genom att elektroner som färdas vid nära ljusets hastighet 

får passera genom ett magnetfält, varpå elektronernas bana böjs. Då banan böjs emitteras 

intensiv röntgenstrålning. MAX IV invigdes 2016 och är fram tills idag världens mest 

ljusstarka synkrotron. 

Genom att studera interaktionen mellan röntgenstrålar och materia kan information om 

materialstrukturer och sammansättning erhållas. På MAX IV finns olika 

experimentstationer. Varje experimentstation är placerad vid ett s.k. strålrör där 

strålningen som genereras leds ut för att kunna användas vid studierna. Ett av strålrören 

vid MAX IV är BALDER. BALDER är det strålrör där absorptionsspektroskopi kan 

genomföras för grundämnen tyngre än svavel. BALDER har konstruerats för att i 

framtiden kunna köra automatiserade mätningar på standard-prover, så som aska. 

 

Foto på experimentstationen vid BALDER. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Grundkaraktärisering 

Koncentration av huvudelementen i de analyserade askorna återfinns i Tabell 3 och 

koncentrationen av de specifikt undersökta tungmetallerna koppar, bly, zink och 

antimon samt svavel och klor i Tabell 4.  

 

De integrerade stapeldiagrammen i Tabell 4 framhäver den relativa koncentrationen och 
därmed också den fraktionering som typiskt sker vid förbränning. Dvs. de flyktigare 
tungmetallerna zink, bly och antimon samt svavel och klor koncentreras i flygaskan 
medan den mindre flyktiga koppar inte gör det. Det finns påtagliga skillnader i 
förekomsten av olika grundämnen i askorna. Mest påtagligt är koncentrationerna av bly 
i flygaskan som är upp till 10 gånger så hög i Fortums prover jämfört med de övriga.   

Det är också tydligt att HaloSep-processen har varit framgångsrik i att avlägsna klorider 
från askan. Att vissa andra metallhalter ökat i resten efter behandlingen är också 
naturligt. De ämnen som inte tvättas ut i processen kommer vara kvar i en askrest som 
minskat i mängd (med de urtvättade ämnena) och därmed fås en anrikning av dessa. 

TS LOI Si Al Ca Fe K Mg Mn Na P Ti

FA-1_Sy 100        5,0         11,3       3,8          17,8      1,7        4,3        1,6        0,1        5,6      0,5             1,3          

FA-2_Sy 100        4,8         9,0         3,6          15,4      1,6        4,3        1,6        0,1        5,8      0,7             1,5          

FA-3_Sy 100        4,0         8,8         3,4          15,9      1,7        3,9        1,5        0,1        5,6      0,7             1,4          

FA-1_F 74          25,2       1,0         0,3          17,2      0,6        3,4        0,4        0,0        6,7      0,5             0,2          

FA-2_F 75          25,3       0,9         0,3          17,8      0,6        2,2        0,4        0,0        7,3      0,7             0,2          

FA_E 100        8,6         8,8         9,2          21,2      3,1        1,7        1,9        0,1        2,4      0,6             1,4          

SA-1_N 62          9,3         4,1         2,0          21,4      3,9        1,3        1,3        0,1        1,3      0,3             0,9          

SA-2_N 61          10,4       3,8         2,1          19,4      4,1        1,3        1,3        0,1        1,7      0,4             0,8          

FA_St 99          7,7         9,2         3,3          15,5      1,0        5,1        1,2        0,1        4,1      0,7             1,0          

FA-XRGA_St 100        5,2         11,4       4,6          16,5      1,4        1,2        1,2        0,1        0,9      1,0             1,3          

BA-1_Sy 84          4,4         23,4       5,2          12,6      8,1        1,1        1,4        0,1        3,2      0,3             0,8          

BA-2_Sy 84          3,2         18,6       4,7          9,6        8,2        1,0        1,1        0,1        2,6      0,3             0,7          

BA-3_Sy 82          4,3         23,4       4,9          12,0      9,1        1,1        1,3        0,1        2,9      0,4             0,9          

BA-1_F 83          7,4         16,8       5,7          4,4        9,7        1,2        1,6        0,2        3,0      0,3             2,1          

BA-2_F 72          2,8         18,7       4,9          4,7        8,3        1,4        1,5        0,2        3,3      0,2             2,6          

BA_E 100        0,2         31,1       4,5          6,0        2,7        1,8        0,8        0,1        3,2      0,1             0,3          

Tabell 3 Kemisk sammansättning av analyserade askor (vikt%, torrt prov), glödförlust vid 1000 °C 
(LOI) samt Torr substans (TS). 
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Tabell 4 Koncentration av tungmetallerna koppar, bly, zink och antimon samt svavel och klor (mg/kg 
TS). 

 

4.2 Förekomstformer  

XANES kan användas för att studera skillnader/likheter mellan olika askor så som  

1) variationer i förekomstformer i askor vid en och samma anläggning  

2)  förändring över tid (lagringseffekter),  

3)  flygaska mot bottenaska,  

4)  skillnader/likheter mellan askor från olika anläggningar.  

Bara genom att titta på spektrumets form och jämföra med motsvarande spektrum för 

referenssubstanser kan man också dra vissa slutsatser. 

4.2.1 Koppar - Cu  

Generellt så var brusnivån acceptabel och kvaliteten på XANES spektrum för koppar 

relativt hög både för flyg- och bottenaskorna. 

Genom att visuellt studera de framtagna XANES-spektrum blir eventuella likheter och 

skillnader mellan prover tydliga även innan linjärkombinationsanalysen är gjord. 

Genom överlagring av dessa spektrum (se Figur 5) blir det tydligt att samma 

förekomstformer av koppar dominerar i Sysavs tre flygaskprov. Likaså syns det inte 

någon skillnad i koppar-spektrum för slaggrus (BA) lagrat i två, tre respektive fyra 

månader.  

 

Cu Pb Zn Sb S Cl

FA-1_Sy 1350 3360 26400 1580 52800 85600

FA-2_Sy 1400 3060 25200 1790 57800 109000

FA-3_Sy 1390 3450 26500 2400 62700 74600

FA-1_F 1320 37800 47700 1460 29600 180000

FA-2_F 1370 21000 48500 724 32700 184000

FA_E 5910 3290 8230 361 28900 94600

SA-1_N 1620 1820 8190 536 104000 52900

SA-2_N 1490 2020 10300 603 109000 50800

FA_St 1800 1970 16300 705 42100 81000

FA-XRGA_St 2460 2900 13300 1060 62600 2560

BA-1_Sy 1700 581 3500 50 7030 2020

BA-2_Sy 2520 528 3120 58 6260 2240

BA-3_Sy 2840 597 4140 67 6570 1290

BA-1_F 13800 4830 9480 806 7840 2890

BA-2_F 7050 3260 5430 413 4090 1490

BA_E 3390 521 4760 140 6550 531
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Figur 5 Jämförelse av XANES spektrum för koppar i botten och flygaskor. Överst: jämförelse mellan 
flygaska och bottenaska från Sysavs anläggning, och nederst en jämförelse mellan de olika 
anläggningarna. Notera att i de nedre panelerna finns två prover från Fortums anläggning. 

 

För linjärkombinationsanpassningarna inkluderades totalt 13 referensspektrum (se 

appendix 1). Utav dessa identifierades sju  förekomstformer av koppar som 

återkommande och troligt närvarande i askproven. I Tabell 5 återges en sammanfattning 

av resultaten. 
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Tabell 5 Sammanfattning av linjärkombinationsanpassningen av XANES spektrum. Den angivna %-
halten anger hur stor avrundad andel av förekommande koppar som föreligger i respektive form. 
Övre delen av tabellen inkluderar Cu3(PO4)2 som referens, medan i den undre delen av tabellen 
presenteras resultaten då denna exkluderas. 

 
 

Flygaskor jämfört med bottenaskor 

Flygaskorna domineras av Cu(OH)2 (30–55%) men resultaten för bottenaskorna visar på 

en mer komplex sammansättning med olika oxidformer (CuO, Cu2O, CuFe2O4, Cu2SiO3) 

men också på förekomst av karbonat (CuCO3*Cu(OH)2) i ett av de lagrade proven.  

Åldring av askor 

Precis som det tidigare konstaterades, vid en visuell utvärdering av spektrum, kunde det 

inte heller vid linjärkombinationen urskiljas någon signifikant skillnad i karbonatandel 

i Sysavs bottenaskor som lagrats två, tre respektive fyra månader. Dessa tre prover var 

uttagna från samma askhög vid tre olika tillfällen, vilket ger oss informationen att 1) 

eventuell förändring i förekomstformen för koppar sker innan askan lagrats i två 

månader och 2) att metoden för provuttag är robust och representativ. 

  

Sysav FA Fortum FA E.ON FA Sysav BA Fortum BA E-ON BA SA_NOAH FA_Stena

Cu metall 10-15 % ~ 15 % 10-15 %  10-15 % ~25 % 5-10 % 5-10 %

CuCl 10-15 % ~5 % ~10 % ~15 % 20-25 % ~20 % 5-10%
Cu2O 5-10 % ~25 %

Cu2S

CuCl2

CuO 10-20 % 20-30 % 15-20 % ~25 % 0-5 % 0-25 %

CuS 0-10 %
CuSO45H2O ~10 % ~10 %

Cu(OH)2 35-45 % 45-55 % ~30 % 10-20 % 10-15 % ~25 % 25-45 %

CuCO3*Cu(OH)2 0-10 %

CuSiO3H2O ~15 % 10-20 % ~ 20 % 15-20 % 0-15 %

CuFe2O4 0-5 % ~ 10 % 10-20 % 5-10 % 40-50 %

Cu3(PO4)2 20-25 % 15-20 % ~ 15 % 15-20 % 5-15 % 25-30 %

Exkluderat Cu3(PO4)2 Sysav FA Fortum FA E.ON FA Sysav BA Fortum BA E-ON BA SA_NOAH FA_Stena

Cu metall 10-20 % ~ 20 % 10-16 %  10-15 % ~25 % ~10 %   ~10 %

CuCl 10-15 % ~5 % ~10 % 10-15 % 20-25 % ~15 % 5-10%
Cu2O 5-10 % ~25 %

Cu2S

CuCl2 5% 0-5 %

CuO 10-25 % 20-25 % ~15-20 % ~25 % 0-25 %

CuS 0-10%
CuSO45H2O 5-10 % ~10 % ~15 % 10-15 %

Cu(OH)2 40-50 % 50-60 % ~40 % 15-25 %  10-15 % 30-40 % 30-50 %

CuCO3*Cu(OH)2 ~10 % 0-15%

CuSiO3H2O 20-25 % 20-25 % ~ 20 % 5-10% 15-20 % 0-10 % 5-25 %

CuFe2O4 0-5 % ~ 10 % 10-15 % 0-10% 30-50 %
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Prover på bottenaska för Fortum Waste Solution togs ut dels direkt från anläggningen 

utan lagring, dels efter tre månaders lagring. Både för koppar och zink visar dessa askor 

på tydliga skillnader. Intressant är att XANES-spektra för den åldrade askan från Fortum 

har samma utseende som den åldrade askan från Sysav (Figur 5). Då den färska och 

lagrade askan inte kommer från samma fysiska prov kan vi dock inte med säkerhet säga 

om skillnaden beror på lagring eller om detta var p.g.a. skillnader i att askan genererades 

vid olika tillfällen. Mest troligt beror skillnaderna på båda faktorer eftersom 

totalhaltsanalysen visar på skillnader i kopparhalt mellan de två proverna.  

Den färska askan ifrån E.ON och Fortum ligger närmare varandra än de lagrade 

proverna, men innehåller också en del skillnader. 

Utmatningsmetod 

Värt att observera är att i alla bottenaskor som är våtutmatade återfinns Cu(OH)2 medan 

detta inte återfinns i bottenaska från E.ON som är torrutmatad. 

Efterbehandling av flygaskor 

Jämförelse av spektrum ifrån de behandlade flygaskorna från Stena/HaloSep visade inte 

på någon signifikant förändring i förekomstform av koppar före och efter behandling (se 

Figur 6). Den inbördes skillnaden mellan de två behandlade flygaskorna ifrån NOAH var 

också minimal. Däremot finns det tydliga skillnader mellan askorna från Stena jämfört 

med askorna från NOAH. 

 

Figur 6 XANES spektrum för koppar för stabiliserad aska från NOAH (_N) och flygaska från Stena 
före (FA_St) och efter (FA-XRGA_St) HaloSep-processen. 

 

Den slurry som används av NOAH för att stabilisera flygaskor innehåller järn. Därför är 

det också logiskt att CuFe2O4 framträder som en förekomstform i dessa prover.   
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Interferenser och osäkerheter 

En inte så oväntad första observation var att bottenaskan, trots nedmalning är mer 

inhomogen än flygaskan, med en skillnad i koncentration i både koppar, zink och bly på 

mer än 50% mellan de 10 mätpunkter som analyserades med XANES för varje pressad 

tablett. I flygaskan varierade koncentrationen mellan mätpunkterna typiskt maximalt 

15%, med något undantag. Denna heterogenitet är troligen orsaken till att brusnivån för 

bottenaskan generellt var högre än flygaskan. 

Tabell 5 innehåller två uppsättningar med resultat där anpassningar gjorts med eller 

utan Cu3(PO4)2. Båda varianterna presenteras dels för att visa på effekterna med att ta 

med ytterligare en referens, dels för att Cu3(PO4)2, trots att tidigare studier inte pekar på 

denna som vanligt förekommande, ändå faller ut i en relativt hög grad. Dessutom så har 

spektra för Cu3(PO4)2 och CuSO4•2H2O tydliga likheter. Utesluts Cu3(PO4)2 ifrån 

analysen blir anpassningarna aningen sämre, men skillnaden är minimal. Istället för 

Cu3(PO4)2 så blir CuSO4•2H2O mer framträdande. 

Nästan samtliga analyser visar även på förekomst av metalliskt koppar. Metalliskt 

koppar finns i inkommande avfall, men även mässing är en vanlig förekomstform i olika 

produkter. Spektrum för mässing fanns tillgängligt från tidigare arbeten vid I 811, 

Maxlab1: I en anpassning ersattes spektrum för metalliskt koppar ut mot det för mässing 

vilket resulterade i liknande resultat som presenteras i tabell 5, men där metalliskt 

koppar ersatts av mässing. Troligen förekommer både metalliskt koppar och mässing i 

askan, men för att få en korrekt fraktionering med linjäranpassning behövs 

referensspektra på mässing från BALDER.  Noteras ska också att större metallstycken 

har avlägsnats från proven under provberedningen då de är svåra att mala.  

I de våtkemiska efterbehandlingsprocesserna (för flygaska) bildas gips (CaSO4•2H2O) 

som en dominerande slutprodukt i de stabiliserade askorna. ICP-MS data ifrån dessa 

askor visar också på svavelhalter som är upp till 3o gånger större än halterna av fosfor.  

Det vore därför logiskt att även koppar snarare bildar sulfat än fosfat och att Cu3(PO4)2 

överestimeras då detta inkluderas som referens (övre delen av Tabell 5).  

I Avfall Sveriges metodbeskrivning används Cu(OH)2 som referenssubstans för 

klassificering av aska enligt produktlagstiftningen (CLP) [5]. Resultaten visar på att 

Cu(OH)2 är vanligt förekommande och dominerande i flygaskor, även i de askor som är 

behandlade. Men i bottenaska (slaggrus) som också är den fraktion som är mest 

intressant för klassificering är Cu(OH)2 inte dominerande. XANES föreslår här en palett 

av andra troliga förekomstformer men där några av dessa föreslagna förekomstformer 

behöver utvärderas ytterligare. 

  

 
1 Dock skall noteras att upplösningen vid BALDER skiljer sig från den vid I-811 vilket introducerar 
fel. Om man tar med båda referensmaterialen så väljer modellen metalliskt koppar, vilket kan 
förklaras av denna skillnad i upplösning. 
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4.2.2 Zink - Zn 

Även vid analyser av zink var brusnivån acceptabel och kvalitén på XANES spektrum 

generellt god för samtliga askor.  XANES spektrum för zink har typiskt tre tydliga toppar 

(se Figur 7) vilket underlättar linjärkombinationsanpassningarna och gör också att en 

visuell jämförelse med spektra ifrån referensmaterial kan ge viss information om de 

dominerande kemiska formerna (se Appendix 2).  

Spektrumen visar på samma homogenitet som diskuterades i tidigare avsnitt för koppar 

dvs. flygaskproverna tagna vid tre olika tillfällen på Sysav är i det närmaste identiska.  

 

Figur 7 Jämförelse av XANES spektrum för zink i botten- och flygaskor. 

 

För linjärkombinationsanpassningarna inkluderades totalt 13 referensspektrum (se 

Appendix 1). Utav dessa så identifierades sju förekomstformer av zink som 

återkommande och troligt närvarande i askproven. Resultaten sammanfattas i Tabell 6. 

Resultaten är kvalitativt överresstämmande med tidigare analyser med XANES 

rapporterade av [15] i deras studier av flygaskor ifrån avfallsförbränning av 

hushållsavfall i Japan. 
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Tabell 6 Sammanfattning av linjärkombinationsanpassningen av XANES spektrum. Den angivna %-
halten anger hur stor avrundad andel av förekommande zink som föreligger i respektive form. 
   

 

Flygaskor jämfört med bottenaskor 

Som redan nämnts är skillnaden mellan de tre flygaskproverna från Sysav försumbar. 

Däremot är skillnaden i zinkförekomstformer mellan anläggningarna tydligare än vad 

den var för koppar. Speciellt gäller detta flygaskorna.  

För alla obehandlade askor (både flyg- och bottenaskor) utom E.ONs flygaska utgör 

hemimorfit (Zn4Si2O7(OH)2·H2O) den klart vanligaste förekomstformen. I flygaskan från 

E.ON är det i stället en större mängd franklinit (ZnFe2O4) och zinkklorid (ZnCl2). Dessa 

föreningar är också sannolikt förekommande i varierande mängd i de flesta av de andra 

askorna. Zinkkloriden är lättlöslig i vatten och är en av de föreningar som borde kunna 

påverkas av exempelvis en asktvätt. 

Zinkaluminat (ZnAl2O4) påvisas i de flesta askorna (dock ej i Fortums flygaska) och 

zinkoxid eller zinkhydroxid är också en trolig förekomstform i flertalet av askorna. Här 

skiljer sig dock askorna från E.ON åt då varken flyg- eller bottenaska verkar innehålla 

zinkoxid/zinkhydroxid. Att det ofta verkar finnas zinkoxid eller zinkhydroxid är också i 

överensstämmande med resultaten från en tidigare studie på svenska askor [16]. Dock 

indikerar våra resultat lägre nivåer än vad som indikerats som maxnivåer (45%) i den 

studien. 

Resultaten indikerar att willemit finns i betydande mängd i Fortums flygaska samt i 

askorna relaterade till HaloSep (före och efter behandling), men det har inte kunnat 

påvisas i övriga askor. 

Värt att anmärka är att förekomst av referenssubstansen ZnO (eller Zn(OH)2) är relativt 

liten och höga andelar komplexa komponenter såsom ferrit, silikater och aluminat är 

vanligt förekommande.  

Bottenaskorna visar på relativt stora likheter i spektrumen men även här är där 

skillnader mellan anläggningarna vilket antyder olika förekomstformer. Det är också 

tydliga skillnader mellan flygaskorna och bottenaskorna, vilket är väntat.  

  

Sysav FA Fortum FA E.ON FA Sysav BA Fortum BA E-ON BA SA_NOAH FA_Stena

Zn (metal) 5-10% 10-15 % 0-9 % ~5 % 0-5 % ~ 10 %

ZnFe2O4 (Zinc Ferrite/Franklinit) ~5% 10-15 % 30% 10-20 % 15-20 % ~25 % 10-15 %

Zn4Si2O7(OH)2·H2O (Hemimorphite) 20-30 % 30-35% 5% ~30 % 10-40 % ~30 % 15-40 %

 Zn3(PO4)2*4H2O

ZnSO4*H2O

ZnAl2O4 (Gahnite) 10-15% ~ 20% ~5 % 10-15 % ~15 % 15-30 % ~ 10 -15 %

ZnO and/or Zn(OH)2 ~10 % 10- 20 % 10-15 % ~0-5 % 5% 0-20 %

ZnCO3 (Smithsonite)

Zn5(CO3)2(OH)6 (Hydrozincite) 15-20 % ~15 % 15-25 % 0-30 % 0% 0-45 %

ZnCl2 20-25 % ~30 % 10-15 % ~20 % ¨20 % 25-55 % 0-5 %

Zn2SiO4 (Willemite 2) 25-30 % ~ 35 %

Ca2ZnSi2O7 (Hardystonite)
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Åldring av askor 

Inte heller när det gäller zink kan det påvisas någon större skillnad mellan askproverna 

som hade lagrats två, tre respektive fyra månader, möjligtvis kan det finnas en svagt 

ökande trend av zinkkarbonat men det ligger inom felmarginalen i metoden och behöver 

verifieras med fler prover.  

I fallet med Fortums färska bottenaska jämfört med den åldrade finns det vissa tydliga 

skillnader i förekomstformer. Det som främst kan ses är en betydande andel 

zinkkarbonat i det åldrade provet men ingen i det färska provet. Det är dock svårt att 

säga om detta till största delen beror på skillnader i bränslet än skillnader orsakade av 

åldringen. 

Utmatningsmetod 

Inga tydliga trender kan ses baserat på utmatningsmetoden på bottenaskan.  

Efterbehandling av flygaskor 

Ser man till spektrumen rent visuellt är skillnaden större mellan olika prover ifrån NOAH 

än före och efter i aska behandlat med HaloSep. Dock finns det vissa skillnader också 

gällande provet behandlat med HaloSep. 

Som antyddes i den visuella analysen av spektra ifrån de två efterbehandlade askorna 

ifrån NOAH så är den kemiska formen enligt LCF-analysen olika i de två proverna. Det 

ena provet domineras av förekomstformerna ZnCl2, ZnAl2O4, ZnFe2O4 medan i det andra 

tillkommer även ZnCO3 i signifikant mängd. Den höga halten ZnCl2 i det ena av NOAHs 

prover är svår att förklara och kan vara ett resultat av att någon annan relevant 

referenssubstans saknas. 

Förekomst av ZnFe2O4 följer samma argumentation som för förekomsten av CuFe2O4 då 

avfallsyrorna som tillsätts askan innehåller höga halter järn.  Något oväntat saknas 

sulfatformen av zink i dessa prover vilket konkluderades som en logisk förekomstform 

för koppar.  

I både de behandlade och obehandlade askorna ifrån STENA dominerar 

förekomstformer med kisel (Si), dvs. hemimorfit och willemit. Det finns också en viss 

mängd zinkklorid men denna är lägre än i de flesta av de andra askorna. Det kan delvis 

bero på var i processen askprovet är taget och vilken typ av rökgasrening anläggningen 

har. Eftersom zinkklorid är lättlösligt i vatten borde HaloSep-processen påverka andelen 

zinkklorid i den kvarvarande askresten, speciellt med tanke på att totalhaltsanalyserna 

(se Tabell 4) visade att merparten av kloriderna hade tvättats bort. Det finns en tendens 

att där är mindre zinkklorid i det tvättade provet, men eftersom halten i ursprungsprovet 

också var låg är det svårt att säga hur stor påverkan HaloSep har haft. En klar skillnad 

mellan aska före och efter HaloSepbehandlingen är att i den behandlade askan verkar 

det inte längre finnas någon ZnO/Zn(OH)2. 

 



30 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

Figur 8 XANES spektrum för zink för stabiliserad aska från NOAH och flygaska från Stena före och 
efter HaloSep-processen. 

Interferenser och osäkerheter 

Värt att kommentera är att ZnO och Zn(OH)2 har identiska spektra och kan därför inte 

särskiljas. Detta har också observerats av andra [17]. Därför listas dessa två ämnen som 

”ZnO + Zn(OH)2” i Tabell 6. 

ZnS är med som analyserat referensmaterial (se appendix 1), men har exkluderats ifrån 

linjärkombinationen eftersom den, trots att ZnS borde oxideras till ZnO när den passerar 

genom förbränningszonerna, föll ut som en betydande (20 %) förekomstform även i 

flygaskor. Sulfiden är alltså inte en trolig förekomstform, speciellt inte i den 

omfattningen i flygaskor och exkluderades således i anpassningen. Detta är ett exempel 

på varför kunskap om askkemi måste användas vid tolkning av analysresultaten. Detta 

pekar på att vi troligt vis saknar någon relevant zink-referens i vårt referensbibliotek. 

Även zinkklorid (ZnCl2) finns det en del frågetecken kring. Som nämndes under 

resultaten för efterbehandling av askor så var halten i en av NOAHs askor extremt hög. 

Även i bottenaskorna generellt är nivån högre än vad som bedöms rimligt. Kloridhalterna 

i bottenaskorna var generellt låga och om 20% av zink skulle vara bundet i zinkklorid 

innebär det att 40% av kloridinnehållet skulle vara bundet till zink. Därför görs 

bedömningen att det sannolikt saknas någon relevant referenssubstans för zink. 

Likaledes är det inte så troligt att hitta metalliskt zink, vilket borde oxiderats vid 

förbränningen. Dessutom finns det en risk att eventuell metallisk zink vid 

provberedningen (nedmalning) också kommer oxideras vid närvaro av ädlare metaller. 

En möjlig förklaring till resultaten är att zink finns i form av mässing, vilket också 

diskuterades i avsnittet ovan om koppar. Det saknas referensspektrum för mässing, men 

andra studier visar att XANES spektrum av absorptionskanten för metalliskt zink och 

mässing är lika – både i energi (samma oxidationstal) och form. Det finns dock vissa 

skillnader och vår bedömning är att vid en linjärkombinationsanpassning inkluderat ett 

XANES spektra för mässing upptaget vid BALDER, så bör man kunna identifiera i vilken 

av dessa former som zink förekommer. Att metalliskt zink dyker upp i nuvarande 

anpassningar är således mest sannolikt på grund av avsaknad av referens med samma 

oxidationstal (0).  
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4.2.3 Bly - Pb 

Generellt var bly det grundämne av de i studien inkluderade som gav störst analysmässig 

utmaning. Detta eftersom strukturerna i XANES spektrumen för bly-referenserna inte 

hade så specifika strukturer som motsvarande för koppar eller zink. Dessutom var 

brusnivån betydligt högre för bly än för övriga ämnen – vilket blev speciellt tydligt för 

bottenaskan som generellt hade en högre brusnivå än flygaskan, illustrerat i Figur 9 

(panelerna till höger). Detta förklaras till stor del av de låga halterna bly i analyserade 

askor (Tabell 4 med totalhalter).  

XANES spektrum för bly ser liknande ut för de flesta proverna. E.ONs prov från flygaska 

avvek från övriga och resultatet anses inte helt tillförlitligt eftersom endast detta prov 

visade på avvikelse mellan resultaten från förstudien och slutliga mätningen. Detta kan 

vara en effekt av att detektorn kan ha mättats under mätningen. 

 

 

Figur 9 Överst: XANES spektrum för bly i flygaska respektive bottenaska från Sysav. Nederst: 
XANES blyspektrum för prover från Stena och NOAH samt jämförelse mellan bottenaskorna från 
de olika anläggningarna. 

En lista över referenssubstanser finns i Appendix samt XANES spektrum från respektive 

referens. För bly inkluderades 10 relevanta referenser. Trots att bly innebar en utmaning 

så blev resultaten relativt tydliga; den största andelen bly fanns bundet till kiseloxid eller 

till olika karbonater. Resultaten från anpassningarna presenteras i Tabell 7 nedan.  
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Tabell 7 Sammanfattning av linjärkombinationsanpassningen av XANES spektrum. Den angivna 
%-halten anger hur stor andel av blyet som föreligger i den formen.  

 

Flygaska jämfört med bottenaska 
De flesta askorna (två undantag) innehöll betydande mängder av alamosit (PbSiO3), dock 

är det osäkert hur mycket som är alamosit och hur mycket som är Pb3(CO3)2(OH)2 då 

referensen för alamosit innehöll stora mängder av detta (därav stjärnmarkeringen i 

tabellen).  

Bottenaskan från Fortum var generellt den som uppvisade flest förekomstformer av bly. 

Om detta beror på att man i största utsträckningen eldar farligt avfall, som kan innehålla 

bly i olika former, eller om den högre förbränningstemperaturen spelar in går inte att 

säga.  

En klar skillnad mellan flyg- och bottenaskorna är att bottenaskorna generellt innehåller 

en form av blysilikat liknande den referens av bly-kristallglas som inkluderas, medan den 

bara undantagsvis fanns i flygaskan. 

Åldring 
Inga tydliga trender kan urskiljas, vilket också kan bero på osäkerheterna och 

brusnivåerna för analyserna. 

Utmatning 

Inga tydliga trender kan urskiljas med eventuell koppling till utmatningssätt. 

Efterbehandling av flygaskor 
PbSO4 detekterades i proverna från NOAH och i det askprov från Stena som genomgått 

HaloSep-processen. Dock var andelarna generellt låga. I askprovet efter HaloSep var 

också blykloridhalten lägre.  

I övrigt kunde inga större skillnader identifieras och spektrumen är väldigt likartade som 

kan ses i Figur 10. 

Sysav FA Fortum FA E.ON FA Sysav BA Fortum BA E-ON BA SA_NOAH FA_Stena

Pb-foil 15-30 % 10-15 % 0-5 %

PbO 10-15 % 0-20 %

Pb3O4 0-10 % 0-5 %

PbCl2 20-30 % 60% 10-30 % 15-30 % 10% 25-40 % 5-15 %

PbSO4 0-10 % ~5 % 0-10 %

PbCO3 5% 0-10 % 0-15 % ~10 % ~5 %

PbS

(PbCO3)2*Pb(OH)2 * * * * / - * / - * * *

PbSiO3 (unpure) 65-75% 40-65 % 25% 0-50% 0-50 % 30% 45-55 % 70-80 %

Pb-glass 0-30 % 35-80 % 30-35 % ~60 % 0-10 %
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Figur 10 XANES spektrum för bly för stabiliserad aska från NOAH och flygaska från Stena före 
och efter HaloSep-processen. 

Interferenser och osäkerheter 
Tyvärr var referensen som kördes för PbSiO3 kontaminerad och vi kunde inte få tag på 

en ren variant. Detta arbete med att hitta rena och relevanta blysilikater är ett fortgående 

arbete. Den referenssubstans som i denna rapport benämns PbSiO3 består enligt XRD 

endast till 30–40% av PbSiO3 och till hälften av Pb3(CO3)2(OH)2, och den innehöll även 

Pb10(Si2O7)3(OH)2. I framtiden kommer arbetet främst att fortsätta genom att mäta upp 

referensspektrum för rent PbSiO3 när detta finns tillgängligt. 

De varierande halterna i proverna från samma anläggning förklaras delvis av den höga 

brusnivån och de ospecifika strukturerna i XANES-spektrum för askor och referenser, 

ett exempel på detta är bottenaska från Sysav. För bottenaskorna är anpassningarna 

osäkra även om det är tydligt att de innehåller en hög andel amorft bly-silikat. 
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4.2.4 Antimon - Sb 

Antimon var bara delvis inkluderad i studien. De prover som analyserades var primärt 

prover från Stena, före och efter HaloSep-processen (X-RGA). Vi valde även ut två 

prover, en bottenaska och en flygaska, med relativt högt antimoninnehåll från en och 

samma anläggning. Antalet referenser var begränsat till Sb2O5, Sb2O3 och SbCl3. De 

slutsatser som kan dras av XANES-analysen är att de två proverna, före och efter 

HaloSep-processen visar att förekomstformerna av antimon inte har ändrats under 

processen för dessa prover. Även flygaskan från Fortums anläggning verkar ha samma 

speciering av Sb som i proverna från STENA. Värt att notera är oxidationstalet för Sb 

(energin för absorbtionskanten) i flygaskan ligger nära den för Sb2O5. 

Den kemiska formen av antimon i bottenaskan från Fortums anläggning avvek från de 

tre ovan nämnda flygaskorna. Bottenaskans utseende kunde förklaras av enbart Sb2O5, 

vilket var det enda exemplet där endast en referens kan förklara XANES spektrumet.  

 

Figur 11 XANES spektrum för antimon (Sb) för fyra askor (två obehandlade flygaskor och en 
behandlad, samt en bottenaska). 

 

Interferenser och osäkerheter 

Eftersom antimon inte var fokus för studien, och endast några få referenser inkluderades 

i studien, kan det inte uteslutas att det finns en annan liknande relevant antimon-

referens som har ett identiskt XANES spektrum som Sb2O5, även om detta inte är att 

förvänta. För flygaskorna finns tydligast likhet med spektrumet för Sb2O5, men det är 

tydligt att fler former av antimon förekommer i dessa prover och att fler referenser än de 

tre vi inkluderat i studien behövs för att kunna beskriva dessa spektrum med LCF av 

referenserna. 

En av de främsta anledningarna till att enbart tre referenssubstanser ingick var att det är 

svårt och dyrt att köpa olika antimonsubstanser. Flera av de tänkbara 

referenssubstanserna skulle behövt syntetiseras vilket både är tidskrävande och 

kostsamt. Det fanns därför inte möjlighet att inrymma i detta begränsade projekt. 
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4.2.5 Reproducerbarhet 

XANES mätningarna gjordes vid tre olika tillfällen, samt vid en mindre förstudie. Vid 

varje testtillfälle så återupprepades tester på några få av askorna. Då hänsyn tagits till 

mättnadseffekter i detektorn som påvisades för några prover i förstudien så var 

mätningarna reproducerbara även i de fall då nya tabletter preparerades inför upprepade 

mätningar. För de totalt 16 askorna som skannades för zink, koppar, bly och i viss mån 

antimon så var det endast ett prov med avvikande resultat från de i förstudien och det 

var bly-spektrumet för E.ONs flygaska.   
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5 Slutsatser och diskussion 
Projektet har tagit fram en metod och rutiner som gör att XANES i framtiden skulle 

kunna användas som en metod för industrin att analysera förekomstformer på 

förbränningsaskor.  

Metoden är väldigt beroende av att relevanta referensspektrum finns framtagna. Det 

behövs vidareutveckling bland annat när det gäller att skapa ett större referensbibliotek 

(exempelvis KZnCl4, mässing (zink och koppar) och kopparaluminat (CuAl2O4)), men 

också för att utesluta referenssubstanser som finns identifierade i olika projekt men som 

av olika anledningar inte är speciellt sannolika (exempelvis zinksulfid). Mätningar med 

kompletterande analysmetoder som µ-XRF, SEM-EDX och EXAFS kan användas för att 

få ett mer entydigt/relevant referensbibliotek för dessa material. Jämförelser med 

lakdata kan också vara användbart. 

Projektet har visat på en hel del likheter mellan askorna, men också skillnader. 

Underlaget av analyser - även om det för denna typ av projekt är ganska stort - är dock 

för litet för att man ska kunna dra större slutsatser kring påverkan från exempelvis 

åldring och efterbehandling av askor. Det behövs ytterligare och mer riktade 

valideringsstudier kring dessa faktorer. Att underlaget är begränsat är också anledningen 

till att resultaten enbart redovisats som intervall mellan max-min och avrundade till 

närmaste 5%. 

Projektet har bidragit med en ökad kunskap om troliga förekomstformer i såväl flyg- som 

bottenaska. Dessa är viktiga att ta hänsyn till om anläggningarna exempelvis arbetar med 

klassning av sina askor. Dock behövs det fler analyser för att kanske på sikt ta fram 

rimliga fördelningar mellan olika referenssubstanser vid klassningsberäkning. I Avfall 

Sveriges metodbeskrivning för klassning [5] anges exempelvis följande 

referenssubstanser: Sb2O3, PbO, CuO, CuFe2O4, ZnO, ZnFe2O4. Alla dessa föreningar har 

också identifierats i olika utsträckning, men det finns också tydliga indikationer att det 

finns andra föreningar som utgör en större andel än dessa referenssubstanser vilket 

skulle kunna vara värt att undersöka vidare. 

En ökad kunskap om sammansättningen kan också underlätta behandling av askorna 

och här har projektet levererat en del resultat som förhoppningsvis kan bidra. Det finns 

stor potential att vidare undersöka effekten på olika efterbehandlingar av askorna för att 

tydligare få en förståelse vilka föreningar som påverkas av behandlingen. 

Sammanfattningsvis har projektet utvecklat en fungerande analysmetod som har 

potential att kunna bli industriellt gångbar. Det behövs vidareutveckling, inte minst 

kring att identifiera ytterligare referenssubstanser som bör inkluderas vid mätningarna. 

Utvärderingen av spektrumen kommer även fortsättningsvis kräva expertkunskap. De 

resultat som tagits fram kring möjliga förekomstformer är, sett till vad som finns 

publicerat i litteraturen, betydande. Men för att dra riktiga slutsatser kring olika 

påverkansfaktorer krävs betydligt fler riktade analyser.  
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Appendix 1. Referenssubstanser 

 

Tabell. Nedan presenteras en lista över referenser som inkluderats i studien. Utöver 
dessa mättes ren metall för alla ämnena utom antimon. 

 

Material analyserat som referensspektrum     

Koppar Zink  Bly Antimon 

Cu metall Zn metall Pb metall Sb2O5   

CuO ZnO PbO Sb2O3  

CuCl2 ZnCl2 Pb3O4 SbCl3   

CuCl ZnS PbCl2  

CuCl2 ∙2H2O Zn4Si2O7(OH)2·H2O PbSO4  

Cu(OH)2 ZnAl2O4 PbCO3  

Cu2S ZnSO4*H2O PbS  

CuS ZnFe2O4  Zink Franklinit (PbCO3)2*Pb(OH)2  

Cu2O  Zn3(PO4)2*4H2O PbSiO3  

CuSO4*5H2O ZnCO3   Smithsonit  Blyglas (28% Pb)  

CuCO3*Cu(OH)2 Zn5(CO3)2(OH)6  Hydrozinkit   

CuSiO3•H2O Zn(OH)2   

CuFe7O4 Zn₂SiO₄  Willemit   

Cu3(PO4)2 Ca2ZnSi2O7 Hardystonit     
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Appendix 2. XANES spektrum för 

referenssubstanserna 
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