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FÖRORD. 

Föreliggande rapport utgör en sammanställning av kunnande och erfarenhet från 
hela den industriella världen vad avser teknikerna stabilisering/solidifiering samt 
vitrifiering/förglasning av avfall. En flertal besök har företagits på företag, institutioner 
och behandlingsanläggningar inom branschen. Till alla dessa riktas ett varmt tack. 

Vi tackar också referensgruppen för värdefulla synpunkter under projektets gång. 
referensgruppen har ingått: 

Bo Carlsson, Terratema AB 
Kurt Carlsson, ABB-Fläkt 
Per-Olof Moberg, Stockholms Energi AB 
Bertil Mattsson/ VAFAB 
Per Nilsson, 
Kyösti Tuutti CementaAB 
Kristina von Rein, Statens Naturvårdsverk 

Det är vår förhoppning att studien skall bidra till ett ökat kunnande samt ge 
möjligheter för den svenska marknaden att anpassa teknik till framtida behov. 

Projektet har utförts på uppdrag av Stiftelsen REFORSK som också finansierat 
studien. 

Linköping 1992-11-19 

Sten Kullberg och Jan Hartlen 
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SUMMARY 

lnternational development related to processing of residues from municipal solid 
waste incineration through stabilization/solidification has been in progress for some 
time both with cement and other additives. Great efforts are now also directed 
towards vitrification of the residue. It was therefore considered appropriate to acquire 
detailed knowledge in the area of stabilization/solidification (S/S) and 
vitrification/glassification of residues. 

This report describes international and national development in these areas of 
technology. Chapter 3 deals with the criteria and limits applying to deposition and 
utiiization of processed residues in a number of major countries. The basis for 
stabilization/ solidification in terms of principles, choice of binders/additives and 
properties of the stabilized material is described in Chapter 4. Chapter 5 takes up 
various methods of mixing residues and additives. Commercial plants for S/S with 
examples from various countries are reported in Chapter 6. The comprehensive 
study by the US EPA of S/S techniques for processing residues from incineration is 
documented in Chapter 7. A summary of the entire area of S/S is given in Chapter 8. 
Chapter 9 contains definitions anda technical description of the state-of-the-art in 
vitrification/glassification. A detailed description of relevant concepts throughout the 
world is given in Chapter 10. The vitrification concept is summarised in the following 
chapter. A comprehensive reference list assists the reader in conducting further 
research of his own. 

The international use of S/S as a residue processing technique is relatively 
extensive. In the USA, where S/S has been in use for over 20 years, there are about 
100 plants for treating different types of residue. Japan has installed cement 
stabilization for fly ash from 11 0 waste incineration plants. There, the volume 
increase from adding cement is stated to be a problem owing to insufficient 
deposition space. Switzerland stabilizes washed fly ash at five waste incinerators. In 
Austria, about 100,000 tonnes/year of slag from incineration are stabilized with 
cement. Germany stabilizes various types of ash, which is disposed of by filling or 
deposition in coal mines. Finland is developing a technique for treating polluted soil. 
In Sweden, the Cementa company is developing a technique for processing ashes 
and other residues. 

In the USA, the US EPA forecasts a growing market for S/S as the result of tougher 
legislation that stipulates preprocessing to reduce leachability. Established additives 
(cement and pozzulanas) will continue to dominate the market (at present 99%). The 
future market for plastics or bitumen as additives is considered to be small. The US 
EPA regards S/S as especially suitable for inorganic residues. 

S/S technologists aim at reducing the migration of metals and organic pollutants in 
residues, as well as the available area for leaching. Further goals include 
solidification of liquid waste, more efficient handling and the reduction of emissions 
of organic volatile components to the atmosphere. 
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In order to encapsulate pollutants, binders (additives) are introduced. Examples 
include cement, fly ash, lime, blast furnace slag, silicates, bentonite, zeolite, bitumen, 
active carbon and polyethylene plastics. The addition of cement and pozzulanas is 
normally 20-50%, based on the dry weight of the residue. 

In stabilizations where the pozzulanic reaction is dominant, increased strength, lower 
permeability and higher freezing resistance are obtained, thereby increasing the 
physical encapsulation of pollutants. The contents in the leachate water decrease 
generally in regard to metals, but only to a limited extent in regard to salts. 

Analyses of the environmental consequences from stabilization of residues are 
principally based on permeabiiity, leachability and durability. 

When the permeability of the stabilized material is low, K<1 ·1 o-9 m/s the volume of 
percolating leachate water is very small. This results instead in very high surface 
run-off (c.f. surface run-off on an asphalt surface), which paradoxically may cause a 
totally larger volume of leachate water to be obtained, compared to a situation in 
which the material has not been stabilized. This is because the contribution from 
evaporation is low in stabilized products. When the permeability of the stabilized 
material is higher K> 1 · 1 o-9 m/s, a larger proportion of the precipitation is obtained 
as percolating leachate water and a smaller proportion as surface run-off water. The 
total volumes leached will depend on the leaching properties of the stabilized 
material in surface and percolating leaching respectively. 

The evaluation by the US EPA of S/S techniques for processing residues from waste 
incineration shows that immobilisation of metals depends on physical rather than 
chemical encapsulation. As long as the physical integrity is maintained, leaching will 
be limited. lf the physical structure is broken down, leachability will be of the same 
order of size as before stabilization. 

The results of stabilization of flue gas cleaning residues in Sweden (Högdalen) 
indicate that the deposition technique for stabilised material can lead to large 
differences between vertical and horizontal permeability (a factor of 1,000 or more). 
The evaluation of S/S techniques should therefore be performed also taking the 
results of field studies into consideration. 

Stabilization of organic residues (in the USA) shows that the inorganic additives 
react weakly with the residues. The reaction is usually negative for the structural 
properties of the stabilized material, such as strength and permeability. An organic 
content increases porosity and reduces the efficiency of the encapsulation. During 
processing with organic residues, emissions to the atmosphere are frequent. The 
view of the US EPA is that VOCs (Volatile Organic Components) are not bound 
through the addition of cement or fly ash. 

The costs of S/S are object-specific when processing contaminated soils. They 
depend on factors such as excavation/transfer, transport, type of additive/binder, 
volume of additive, mixing equipment, service and maintenance, as well as 
deposition. When using cement/pozzulanas, additive and binder costs amount to 
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SEK 0-500 (USD 0-80) per tonne of residue. The lower figure applies to the use of 
pozzulanas that would otherwise have been deposited, while the higher figure 
applies to the addition of a large proportion of cement. When calculating the costs of 
deposition, it should be observed that both weight and volume increase for mast S/S 
techniques. 

The vitrification technique (glassification of residues) isa technically advanced 
method that has been introduced in countries with a high level of technological 
development, lack of deposition space, high environmental requirements and 
adequate funds (Japan and Germany). The method offers an advanced form of 
processing and leads to an end product in the form of a material that can be used 
with a minimal risk of environmentai infiuence. Because organic poilutants are burnt, 
the technique can be regarded as satisfactory for both organic and inorganic 
pollutants. It offers an ultimate solution to the problem of residues and allows "true" 
recycling of raw materials. 

The technique has gained widest acceptance in Japan, where it is in full commercial 
use, with 9 plants in operation. Germany is currently developing a number of techni
ques and will probably within five orten years have several plants in operation. 
Development is also in progress in the USA and Switzerland. 

The major volume of residues that are vitrified consists of slag from waste 
incineration (Japan), same 150,000 tonnes/year. In Japan, fly ash from waste 
incineration is also vitrified and will shortly be processed in the same way in 
Switzerland. 

The method involves heating the residues to 1,200-2,000° C depending on the 
melting technique. The higher temperatures are achieved with plasma technique. 
Heating takes place by surface heating with an oil burner, electrodes or fuel additiva 
(coke) as well as by deep heating with inserted electrodes, electrical resistances and 
plasma technique. About 1 Odifferent melting techniques are available. 

The chemical composition of the residues leads to corrosion problems in the furnace, 
on walls and interna! equipment. The furnace thus requires continuous service and 
maintenance. 

In vitrification, a heavy reduction in volume of the residues takes place. Substances 
formed include glass, flue gas condensate, metal condensate, salt gall (in certain 
techniques and high salt content residues) and flue gases. The energy consumption 
for vitrification is about 1 MWh/tonne of residue. Advanced flue gas cleaning is 
required for an optimally functioning process. The vitrified residue generally shows 
very low leaching in contact with water, and can therefore be used in construction 
projects. Organic pollutants are burnt or braken down pyrolitically. Destruction of 
dioxins and furanes has been measured. lnorganic pollutants are bound inta the 
glass, condensed toa metal concentrate or captured in flue gas cleaning. 

The processing cost is generally high and depends on the technique. A minimum 
cost has been judged at SEK 1,500 (USD 250) per tonne of residue. 
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SAMMANFATTNING. 

Behandling av avfall genom stabilisering/solidifiering med tillsats av cement har 
under de senaste åren startats i Sverige. Den internationella utvecklingen har pågått 
under en längre tid dels med cement dels med andra tillsatser. Ett kunskapsinhäm
tande inom området stabilisering/solidifiering (S/S) och vitrifiering/förglasning av 
avfall var därför påkallat. 

Föreliggande rapport beskriver den internationella och nationella utveckling inom 
dessa teknikområden. I kapitel 3 beskrivs de kriterier och gränsvärden som gäller 
för deponering och nyttiggörande av behandlat avfall i en handfull viktiga länder. 
Grunderna för stabiiisering/solidifiering vad avser principer, bindemedel/additiv samt 
stabilisatets egenskaper beskrivs i kapitel 4. Efterföljande kapitel 5 redogör för olika 
tillvägagångssätt vid blandning av avfall och additiv. Kommersiella anläggningar för 
S/S med exempel från olika länder beskrivs i kapitel 6. US.EPA:s omfattande ut
redning om S/S tekniker för behandling av restprodukter från sopförbränning refere
ras i kapitel 7. En sammanfattning på hela området S/S görs i kapitel 8. Efterföljande 
kapitel 9 ger definitioner och teknisk beskrivning av vitrifiering/förglasnings-tekniken 
som den ser ut i dag. En ingående beskrivning av aktuella koncept världen över ges i 
kapitel 10 . Vitrifieringskonceptet sammanfattas i efterföljande kapitel. En omfattande 
referenslista gör att den intresserade kan forska vidare på egen hand. 

Den internationella användningen av S/S som teknik för behandling av avfall är 
relativt omfattande. I USA som tillämpat S/S i mer än 20 år finns det ca 100 anlägg
ningar för behandling av olika typer av avfall. Japan har installerat cementstabilise
ring för flygaska från sopförbränning på 11 0 anläggningar. De anger volymökningen 
vid tillsats av cement som ett problem (brist på deponeringsutrymme). Schweiz 
stabiliserar tvättad flygaska på 5 sopförbränningsanläggningar. I Österrike cement
stabiliseras ca 100 000 ton slagg från sopförbränning. Tyskland stabiliserar olika 
askar och återfyller/deponerar detta i stenkolsgruvor. Finland utvecklar teknik för 
behandling av förorenad jord. I Sverige utvecklar Cementa teknik för behandling av 
askor och andra avfall. 

US.EPA bedömer marknaden för S/S i USA som växande. Detta beror av en skärpt 
lagstiftning vilket innebär att en förbehandling för att minska lakbarheten kommer att 
bli nödvändig. Redan etablerade additiv (cement och puzzolaner) kommer att fort
sätta behärska marknaden (idag 99 % ) . Den framtida marknaden för plaster eller 
bitumen som additiv bedöms som liten. US.EPA ser S/S som speciellt lämpad för 
oorganiskt avfall. 

S/S tekniker syftar till att minska rörligheten av metaller och organiska föroreningar i 
avfallet, samt minska den tillgängliga ytan för utlakning. Vidare att göra vätskeavfall 
solida och möjliggöra bättre hantering samt även reducera avgången av organiska 
flyktiga komponenter till luft. 

För att åstadkomma en inbindning av föroreningar tillsätts bindemedel (additiv). 
Exempel på sådana är cement, flygaskor, kalk, masugnsslagg, silikater, bentonit, 
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zeolit, bitumen, aktivt kol och polyetylenplaster. Tillsatsen av cement och puzzolaner 
uppgår vanligen till 20-50 vikt% baserat på avfallet (torr vikt). 

Vid stabiliseringar där den puzzolana reaktionen dominerar erhålls ökad hållfasthet, 
lägre permeabilitet och högre frys/tö tålighet vilket ökar den fysikaliska inkapslingen 
av föroreningar. Halterna i lakvattnet minskar generellt vad avser metaller men 
endast i begränsad omfattning vad avser salter. 

Miljökonsekvensbeskrivningar vid stabilisering av avfall är en funktion huvudsakligen 
av genomsläppligheter, lakningsegenskaper och beständighet. Produkternas be
ständighet i ett långtidsperspektiv är avgörande för om stabiliseringstekniken är 
framgångsrik. Det är därför viktigt att olika typer av beständighetstester utförs. Vi kan 
konstatera att för flertalet stabiliseringstekniker har sådana tester hittills inte genom
förts, vilket beror på att man fortfarande är i ett utvecklingsskede. 

När stabilisatets genomsläpplighet är låg K<1 ·1 o-9 m/s blir den genomströmmande 
lakvattenvolymen mycket liten. Detta resulterar i stället i en mycket hög ytavrinning 
Qfr avrinning på asfaltyta) vilket paradoxalt nog kan innebära att en totalt större lak
vattenvolym erhålls jämfört med om materialet inte stabiliserats. Detta beror av att 
avdunstningsbidraget blir lågt vid stabilisering. De utlakade mängderna vid stabilise
ring blir lägre för metaller och högre för salter. När stabilisatets täthet är högre 
K>1 ·1 o-9 m/s erhålls en större andel av nederbörden som genomströmmande lak
vatten och en mindre andel som ytavrinnande vatten. De totalt utlakade mängderna 
kommer att bero av stabilisatets lakningsegenskaper vid yt- respektive genom
strömningsutlakning. 

US.EPA:s utvärdering av S/S tekniker för behandling av restprodukter från sopför
bränning visar att immobiliseringen av metaller baseras på fysikalisk inneslutning 
snarare än kemisk. Så länge som den fysikaliska integriteten upprätthålls blir utlak
ningen låg. Bryts den fysikalisk strukturen ner är lakbarheten av samma storleks
ordning som före stabiliseringen. 

Begränsade erfarenheter från stabilisering av rökgasaska i Sverige (Högdalen) visar 
att deponeringstekniken av stabilisat i fält kan ge stora awikelser mellan vertikal och 
horisontal permeabilitet (faktor 1 O000 ggr uppmätt). Utvärderingen av S/S tekniker 
bör således ske även mot beaktande av fältstudier. 

Stabilisering av organiskt avfall (USA) visar att de oorganiska additiven reagerar 
svagt med avfallet. Reaktionen blir oftast negativ för stabilisatets strukturella egen
skaper som hållfasthet och täthet. Organiskt innehåll ökar porositeten och minskar 
effektiviteten i inkapslingen. Under behandlingen med organiska avfall är avgång till 
luft frekvent. Bedömningen från US.EPA är att VOC (flyktiga organiska komponen
ter) ej binds in vid tillsats av cement eller flygaska. 

Kostnaderna för S/S är objektspecifika. De beror av faktorer som uppgräv
ning/omlastning, transport, typ av additiv/bindemedel, mängd tillsats, blandningsut
rustning, service och underhåll samt deponering. Additiv- och bindemedelskostna
der uppgår vid användning av cemenVpuzzolaner till O - 500:-/ton avfall. Den lägre 
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kostnaden uppkommer vid användning av puzzolaner som annars skulle ha 
deponerats, den högre vid hög tillsats av cement. 

Vid beräkning av kostnaderna för deponering skall noteras att både vikten och 
volymen ökar för de flesta S/S tekniker. 

Vitrifieringstekniken (förglasning av avfall) är en tekniskt avancerad metod som gjort 
sitt intrång i länder som har en hög teknologisk utveckling, brist på deponeringsut
rymme, höga miljökrav samt kan betala för kostnaderna (Japan och Tyskland). Den 
erbjuder en avancerad behandling och ger som slutprodukt ett material som kan 
användas med en minimal risk för miljöpåverkan. Organiska föroreningar förbränns 
varför tekniken kan sägas klara både organiska och oorganiska föroreningar. Tekni
ken ger en slutgiltig lösning på avfallsproblematiken och möjliggör en "sann" recirku
lation av råvaror. 

Tekniken har sin största spridning och är fullt kommersiell i Japan med 9 anlägg
ningar i drift. Tyskland utvecklar idag ett flertal tekniker och kommer sannolikt inom 
5-10 år att ha anläggningar i drift. Utveckling pågår också i USA och Schweiz. 

Den stora volymen avfall som vitrifieras är slagg från avfallsförbränning (Japan) med 
ca 150 000 ton/år. Flygaska från avfallsförbränning vitrifieras i Japan samt inom kort 
i Schweiz. 

Tekniken innebär att avfallet hettas upp till 1200-2000° C beroende på smältteknik. 
De högre temperaturerna uppnås vid plasmateknik. Upphettningen sker via ytvärm
ning med oljebrännare, elektroder eller tillsatsbränsle (koks) samt via djupvärmning 
med nedsänkta elektroder, elektriskt motstånd och plasmateknik. Ca 1 Oolika 
smältningstekniker finns tillgängliga. 

Avfallets kemiska sammansättning ger korrosionsproblem i ugnen, på väggar och 
inre utrustning. Ugnen kräver därför ständig service och underhåll. 

Vid vitrifieringen uppkommer en kraftig volymreduktion av avfallet. Som restprodukt 
bildas: glas, rökgaskondensat/ metallkondensat, saltgalla (vid viss teknik och saltrika 
avfall) och renade rökgaser. Energiåtgången för vitrifiering är ca 1 MWh/ton avfall. 
För en optimalt fungerande process krävs avancerad rökgasrening. Den vitrifierade 
restprodukten uppvisar generellt mycket låg utlakning i kontakt med vatten varför 
den kan nyttiggöras i anläggningsarbete. Organiska föroreningar förbränns eller 
bryts pyrolytiskt ner. Destruktion av dioxiner och furaner har uppmätts. Oorganiska 
föroreningar binds in i glaset alternativt kondenseras till ett metallkoncentrat eller 
fångas in i rökgasreningen. 

Behandlingskostnaden är generellt höga och beror av teknik. En minimikostnad 
uppskattas till 1500:-/ton avfall. 
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1. BAKGRUND. 

Kraven på att behandla förorenad jord och sediment, industriellt avfall, askar och 
filterstoft på ett miljösäkert sätt har ökat. Med nya tekniker och ett ökat internationellt 
utbyte har utvecklingen accentuerats både vad avser stabiliserings- och solidifie
ringstekniker men också vitrifieringstekniker. S/S tekniken är etablerad i USA sedan 
några decennier. I Sverige har den introducerats sedan några år tillbaka genom 
stabiliseringen av rökgasaskan i Högdalen. Tekniken tycks ha kommit till Sverige för 
att stanna. Det har därför varit angeläget att ge en beskrivning av den internationella 
tekniska utvecklingen inom området. 

S/S tekniken är ett samlingsnamn på flera olika tekniker. Man kan nästan säga att 
antal tekniker överensstämmer med antal företag som är involverade i branschen. 
Vanligtvis är det större företag som har teknisk och ekonomisk kraft att utveckla 
tekniker som har etablerat sig. Stabiliseringstekniken innebär att ett bindemedel eller 
additiv blandas in i avfallet för att förhindra eller minska avfallets miljöfarlighet. 

Stabiliseringen kan i många fall genomföras med ett annat avfall som bindemedel. 
Två avfall kan blandas så att ett tredje uppstår som miljötekniskt är säkrare. En 
komplex och svår kemi gör att stabilisaten blir svåra att utvärdera. Omfattande studi
er har genomförts av framför allt USA och Kanada för att få fram lämpliga tester för 
fysikalisk och kemisk stabilitet. 

Uppföljningen av stabiliserat avfall i fält har gjorts i begränsad omfattning. Icke desto 
mindre är de data som framkommer av stort värde särskilt då de korrelerar laborato
riedata med fältdata. 

Vitrifieringsteknikerna innebär att avfallet upphettas kraftigt vilket leder till en hög 
avgång av flyktiga ämnen. Kraven på rökgasrening vid behandlingen är därför stora. 
Tekniken är på stark frammarsch men har högre kostnader än S/S vilket därför 
bromsar utvecklingen till viss del. 

En mycket viktig del i hela S/S konceptet är deponeringstekniken för det behandlade 
avfallet. Behandlingen kan knappast sägas vara tillräcklig i och med att en stabilise
ring har genomförts. Lokalisering av deponeringsområden måste därför ske med 
samma omsorg som vid hantering av annat avfall. 

Vitrifieringstekniken innebär att en stor del av ursprungsprodukten bör kunna använ
das i anläggningsarbete. lmmobiliseringen som sker vid omvandling till glas är så 
hög att utlakningen ofta kan jämställas med naturliga material. 

Vid presentationen av de olika teknikerna har informationen inhämtats från litteratu
ren, direkt från företagens infodata samt via brev, besök och intervjuer. Presente
rade data är en sammanvägning av dessa källor. Kommentarer till teknikerna har 
gjorts i viss omfattning. Det skall således uppmärksammas att framställningen har 
svagheten att förlita sig på av företagen överlämnade uppgifter. Det är vidare up
penbart att skrivningen till de presenterade teknikerna endast kan ses som vägled
ning och inte i något fall är uttömmande. Det har dock varit en målsättning att göra 
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dessa överskådliga och matnyttiga för den svenska marknaden samt så heltäckande 
som möjligt belysa alla sidor av teknikerna. 

2. SYFTE. 

Projektet har syftat till att kartlägga kommersiella anläggningar och pilotanläggningar 
för behandling av avfall inom teknikområdena stabilisering/solidifiering samt vitrifie
ring/förglasning av avfall. Betoning har lagts på att följa upp anläggningar som är i 
drift för att klarlägga teknikläget och för kontroll av uppgifter från litteraturen. 

Vidare har projektet syftat till att belysa myndigheternas syn i olika länder på frågor 
som rör avfallsbehandling och förorenad jord med denna teknik. 

Studien har också syftat till att fokusera gränsdragningen mellan behandlingsbart 
och icke behandlingsbart avfall. Det geografiska området som ingått i studien är 
Europa, Nordamerika och Japan. 
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3. GRÄNSVÄRDEN OCH KRITERIER FÖR DEPONERING 
OCH NYTTIGGÖRANDE AV BEHANDLAT AVFALL 

Behandling av restprodukter och avfall med stabilisering/solidifiering eller vitrifiering 
görs primärt av två skäl: 

1. Deponeringsanpassning. Miljöfarligheten minskas till en nivå som gör avfallet 
möjligt att deponera med acceptabla emmissonsdata. 

2. Nyttiggörande. Utlakningen begränsas och beständigheten ökas till en nivå som 
gör det möjligt att använda det behandlade avfallet. Avfallet görs till en nyttig pro
dukt med kommersiellt värde. 

Det sätt varpå flera industriländer har gripit sig an denna problematik har varit att 
genom gränsvärden som refererar till totalinnehåll eller lakbarhet implementera ett 
beslutsystem för miljömyndigheter. Denna utveckling har skett under de senaste 5-
1Oåren och fortgår alltjämt. I Sverige pågår f n en utredning för klassificering av 
avfall. Arbetet är grannlaga då man vid användande av restprodukter och avfall 
riskerar en miljöstörning. 

Föreslagna eller befintliga system som kan tillämpas på stabiliserat/solidifierat och 
vitrifierat avfall redovisas nedan. Parallellt med satta gränsvärden ges i vissa fall 
värden från kända produkter vilka ger balans och referens till systemets uppbygg
nad. 

För en mer detaljerad redogörelse hänvisas till ursprungsskrifter samt Fällman 
(1992) som gjort en sammanställning över klassificering i olika länder. 

3.1 Tyskland. 

Deponering av avfall och restprodukter kan ske både som ovanjordsdeponier och 
under mark i gruvor. Ovanjordsdeponering måste för både ursprungligt och behand
lat avfall föregås av tester och försök som bestämmer fysikalisk och kemisk karakte
ristik. Fysikaliska minimikrav på skjuvhållfasthet, deformation, tryckhållfasthet, LOI 
(Loss Of lgnition) och extraherbara lipofila substanser redovisas i tabell 3.1. 

Gränsvärden för halter i lakvatten för ett flertal parametrar vilka baseras på lakförsök 
enligt tyska DEV S4 bestämmer huruvida ovanjordsdeponering kan tillåtas, se tabell 
3.2. 

Förbränning skall användas som behandlingsmetod när halten oförbränt i ett avfall 
överstiger 1 O % . 

En tillämpning av reglerna kan exemplifieras med deponering av rökgasaska från 
sopförbränning i gruvor, se vidare kapitel 6. Gränsvärdet för kloridutlakningen på 
10 000 mg/I överskrids även när askan stabiliseras med t ex cement, vilket destine
rar askan till underjordsdeponering. 
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Gränsvärdena refereras till lakförsök på krossade material (DEV S4) och tar därför ej 
hänsyn till den fysikaliska effekten av att en tätare och solidare monolitisk struktur 
uppkommer vid stabilisering eller vitrifiering. 

Tabell 3. 1: Gränsvärde enligt TA-Abfa/1 för deponering ovan jord m a p fysikaliska 
parametrar. (TA-Abfa/11991). 

No. Parameter Limit values Unit 

Dl.01 Shear strength 25 k.Pa 
Dl.02 Deformation, axial 20 % 
Dl.03 Compressive strength 50 k.Pa 
D2 Loss on ignition 10 % TS 
D3 Extractable lipophilic 4 % 

substances 

Tabe/13.2: Gränsvärden enligt TA-Abfa/1 som refererar till det tyska lakförsöket 
DEV S4 för godkännande av deponering ovan jord (TA-Abfa/11991). 

No. Parameter Limit value Unit 

D4.01 pH 4-13 
D4.02 Conductivitv 10000 mS/m 
D4.03 TOC 200 mg/I 
D4.04 Fenol 100 " 
D4.05 As 1 " 
D4.06 Pb 2 " 
D4.07 Cd 0,5 " 
D4.08 Cr(Vl) 0.5 " 
D4.09 Cu 10 " 
D4.10 Ni 2 " 
D4.ll Hg 0,1 " 
D4.12 Zn 10 " 
D4.13 F 50 " 
D4.14 NH4 1 000 " 
D4.15 Cl 10 000 " 
D4.16 CN(soluble) 1 " 
D4.17 S04 5 000 " 
D4.18 NO2 30 " 
D4.19 AOX 3 " 
D4.20 Water soluble fraction 10 % 
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3.2 Schweiz 

Avfallet klassificeras med utgångspunkt från att särskilja det inerta avfallet från det 
aktiva avfallet. Kraven på deponeringsteknik skiljer markant vad gäller de tre olika 
deponeringsklasserna. I konceptet finns ingen klass för användning av avfall eller 
behandlat avfall. Kriterier finns för slagg från sopförbränning men ej stabiliserat 
avfall. Det ekonomiska incitamentet för behandling av avfall i syfte att minska utlak
ningen består i att kraven på täckning och omhändertagande av lakvatten är 
minimala om avfallet klassas som inert. Deponeringsklaserna är följande: 

1. lnertdeponi (lnertstoffdeponi). 
2. Restproduktdeponi (Reststoffdeponi). 
3. Deponi för organiskt material (Reaktordeponi). 

För att klassas som inert gäller att uppfylla gränser för utlakning men också gränser 
för fastfasinnehåll. Tungmetallinnehållet får ej överstiga följande värden enligt tabell 
3.3 för att klassas som inert avfall. 

Tabe/13.3: Jämförelse av tungmetallkoncentrationer för inertstoffdeponi (max. 
tillåtna värden) samt halter i andra produkter och askar (Eidgenossishes 
Deparment des Innern 1988). Sorter i mg/kg. 

Amne Inert Cement Sop- Sop- Kol- Slam-
deponi slagg FA FA aska 

Cd 20 0,5 10 400 30 20 
Cu 500 120 3000 1700 300 700 
Hg 2 0,5 0,2 20 5 
Ni 500 200 200 300 650 100 
Pb 500 17 900 12000 2100 1100 
Zn 1000 120 3000 36000 2800 4000 

För inertstoffdeponin gäller dessutom att: 
• Total löslighet < 0.5 % 
• Innehållet av Si, Al och Ca >95% 

Gränsvärdena för totalinnehåll är m a p karaktären av stabiliserat/solidifierat och 
vitrifierat avfall mycket låga. Orsaken till behandling med dessa tekniker kan bl a 
vara ett högt innehåll av metaller. Gränserna omöjliggör vanligtvis att kvalificerat 
behandlat avfall kan deponeras som inert avfall, se tabell 3.3. 

Förutom kriterier för fastfasinnehåll finns kriterier för lakvatten, se tabell 3.4, vilka 
baseras på två lakförsök, ett utfört med koldioxidmättat vatten, ett utfört med 
destillerat vatten. Gränsvärden anges för inertdeponi och restproduktdeponi. 
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För restproduktdeponin gäller dessutom följande: 

• Innehållet känt till > 95% 
• Organiskt kol< 5% 
• Total löslighet < 5% 
• Lipofila klorerade organiska ämnen < 1Omg/kg 

Tabell 3.4: Gränsvärden för utlakning vilka refererar till de båda deponiklasserna 
inertdeponi (Anhang 3 TVA) och restproduktdeponi (Anhang 4 TVA) 
samt lakvattengräns och kvalitetsmål för flodrecipient. (Fischer/Schenkel 
1990). 

Anforderungen an Oeponien 

Schadstoff 

Aluminium 
Arsen 
Barium 
Blei 
Cadmium 
Chrom 111 
Chrom VI 
Kobalt 
Kupfer 
Nickel 
Ouecksitber 
Silber 
Zink 
Zinn 
Ammoniak/Ammonium 
Cyanide 
Auorlde 
Nitrite 
Sulfite 
Sulfide 
Phosphate 
gel. org. Kohlenstoff DOC 
Kohlenwasserstoffe 
lipophile org. ChlONerb. 
chlorierte lösungsmittel 
Organochlorpestizide 
pH-Wert 

Tabelle 2: Grenzwerte derSchweiz er TVA
Grenzwerte Grenzwerte Einleitung i. Qualitätsziel tur Abwassereinleitungenf. lnertstoffe f. Reststoffe Gewässer 
Anhang 3 TVA Anhang 4 TVA 
(mg/I) (mg/I) (mg/I) 

1 10 10 
0,01 0,1 0,1 
0,5 .5 5 
0,1 1 0,5 
0,01 0,1 0.1 
0,05 2 2 
0,01 0,1 0,1 
0,05 0,5 0,5 
0,2 o.s 0.5 
0,2 2 2 
0,005 0,Q1 0,01 
0,01 0,1 0,1 
0,5 5 2 
0,2 2 2 
0,5 (N) 5(N) kant. Bed. 
0,Q1 (CN)• 0,1 (CN)• 0,1 
1· 10• 10 
0.1• 1· 

0.1· 1· 
0.01· 0.1• 0,1 
1 (P)• 10 (P)• 
20 (C)* 50 (C)• 10 
o.s· 5* 10 
0,Q1 (a)• o.os <a>· kant. Bed. 

0.01 ca>• 0,1 (a)· 0,1 
0,005 (a)* 0.005 (a)* kant Bed. 
6-11 6-11 6,5-8,5 

f. Flie8· 
gewässer 
(mg/I) 

0,1 
0,Q1 

0,5 
0,05 
0,005 
0,05 
0,Q1 

0,05 
0,01 
0,05 
0,001 
0,01 
0,2 
0,5 
0,5 
0,Q1 

keine Tox. 
keine Tox. 
keine Tox. 
kein Wert 
2 
0.05 
0,05 
0,005 
0,0005 

• mit destilliertem Wasser als Eluatlonsmlttel 
bestimmt 
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3.3 Österrike. 

Klassificering av avfall görs utifrån avfallets lakningsegenskaper som bestäms med 
det tyska lakförsöket DEV S4 vad avser granulära material. För monolitiska material 
används ett ytutlakningsförsök som vad avser provkroppens storlek och dimension i 
stort överensstämmer med det svenska ULP-försöket. Materialet lakas dock i en
dast en lakcykel, 24 timmar, och de uppnådda halterna jämförs med samma gräns
värden som för granulära material, se tabell 3.5. 

Gränsvärdena för lakvatten korresponderar mot sex olika deponeringsklasser där 
den lägsta (inertdeponin) endast gäller för avfall som t ex icke kontaminerad jord, 
grus, sand, glasavfail samt bergmassor. Med ökad kontamineringsgrad ökar kraven 
på geoteknisk uppbyggnad av deponin. Deponiuppbyggnad redovisas detaljerat i 
ÖNORM S 2070. 

Regler finns också vilka förhindrar deponering av avfall med en hög koncentration av 
föroreningar. För metallerna As, Pb, Cd och Ni gäller gränsvärden mellan 5000-
10 000 mg/kg. Är avfallet förglasat, somt ex emalj gäller ej gränsvärdet. Normen 
skiljer således på stabiliserat och förglasat avfall vad gäller klassificering för depone
ring. 

Tabell 3.5: Utdrag av österrikiska (ÖNORM S 2072) lakvatten klasserna 1a, 2a och 
3a, vilka korresponderar till skilda deponiklasser. Gränsvärdena jämförs 
med halter i skakförsök US=10 samt ytutlakningsförsök (en lakcykel i 24 
timmar). 

Parameter Sort Klass 1a Klass 2a Klass 3a 
pH 5,5-10 5,5-12 5,5-13 
el.kond. mS/m 100 300 
As mg/I 0,05 0,1 1 
Cd mg/I 0,005 0,05 0,5 
Cr mg/I 0,05 1 10 
Cu mg/I 0,1 1 10 
Ni mg/I 0,1 0,5 10 
Pb mg/I 0,05 0,5 2 
V mg/I 0,05 0,2 2 
Zn mg/I 3 3 10 
Klorid mg/I 200 se el.kond. 
NH4 mg/I 0,1 5 

3.4 Nederländerna. 

Restprodukter och avfall klassificeras som granulärt (kornigt) eller monolitiskt (solitt 
sammanhängande) material. 

Material som kan användas utan restriktioner (får dock ej sammanblandas med 
naturliga jordar) finns förtecknade på en lista. Hit hör bl a asfalt med inblandning av 
kolflygaska, kolbottenaska eller elektrofilteraska från sopförbränning. Material och 
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Tabe/13.6: Av Nederländerna (Eikelboom 1991) föreslagna gränsvärden för 
restprodukter baserat på lakning i kolonn (ackumulerad utlakning t o m 
US=1 O) samt ytutlakningsförsök (ackumulerad ytutlakning tom 64 
dygn). Ut=användning utan restiktioner, U2=användning med 
restriktioner. 

type of building UHM:lut.0ED BUILDIHG MATERIALS MOUL0ED 8UIL0IHG MATERIALS 
aetedal: 

type of requir-t: leaching 2) compositioo 31 loaching ◄) cocaposition 3) 

level: U1 U2 S1 U1 U2 S1 

lll<J/kg lll<Jlai'· 11g/m1. ag/kg1111it: lll<J/kg 11t<Jlkg 

1. IETALS 
Cr 1.o 10 1250 90 ◄ SO 2500 
Co 0.2 2 250 15 75 500 
Ni 0.35 250 30 150 500◄ 
Cl.I 0.35 375 30 150 750◄ 
Zn 1. ◄ 1 ◄ 1250 125 625 2500 
As 0.3 3 375 25 125 750 
Mo 0.05 0.5 125 ◄ 20 250 
Cd 0.01 0.1 10 0.7 3.5 20 
Sb 0.03 0.3 50 2.5 13 100 
Se 0.02 0.2 50 1.8 9 100 
Sn 0.2 2 250 20 100 500 

7500 350 1750 15000a. ◄O◄ 
Hg . 0.005 0.05 5 0.3 1.5 10 
Pb 0.8 8 1250 75 375 2500 

V 0.7 7 1250 60 300 2500 

2. INORGAHIC 
COl,POOffQS 

F (total) 5 50 ◄500 ◄◄ 0 2200 9000 
CM (total free} 0.01 0. 1 25 0.9 ◄ .5 50 
CM (total complex) 0.05 0.5 125 ◄ .5 23 250 

750 10000 25000 15000 ◄5000 ◄0000so◄... 0.2 2 500 20 100 1000 
Cl 600 5000 5000 2250 11250 -
3. AROMATIC 

COIIPOONOS 
a.nz- . - 1.25 
fthylbenz- - - 1.25 
TollHlne . . 1.25 
XyleM . - 1.25 
Phenols . - 1.25 
Aroa.tics (total) . - . 

◄. PAHs . 
Nephtatene . - 0.5 . . . 1 
Phenantrene 3 5. . . . 
Anthreceno . . 3 . . 5 .Fluoranthene . . 3 . 5 
ChryseM . . 0.5 . . 1 
lenzo(a)antracene . . 25 . . 50 
aenzo(a)pyrene . - 3 . - 5 
lenzo(k )fluoranthene . . 25 . . 50 
Indeno(1.2.3cd)pyrene . . 25 . . 50 
a.nzo(ghi)perylene . - 25 . . 50 
PAHs-total (10 PAHs) . . 25 . . 50 

S. OTHER ORGAHIC 
SUBSTAHCES 

PC8s-total . . 0.5 
EOCl-totaal . - 3 
Pesticidos ccmtaining 
organochlorine (total) - . 0.5 
Pesticides not eon-
taining organochlorin• 
(total) . - 0.5 
Mineral oU . - 250 
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avfall som ej finns på denna lista undersöks med lakförsök. För granulära material 
används ett kolonnförsök (NVN 2508) som drivs till US=1 0 med totalt 7 vatten som 
successivt tas ut. För monolitiska material används ett ytutlakningsförsök (NVN 
5432) som drivs ackumulerat till 64 dygn. Den ackumulerade utlakningen räknat som 
mg/kg för granulära material och mg/m2 för monolitiska material sätts i relation till 
vissa gränsvärden som har föreslagits, se tabell 3.6. I tabell 3.7 sätts den svenska 
produkten Cefyll som består av ca 10 % cement och 90% kolflygaska i relation till 
föreslagna värden enligt tabell 3.6. 

Tabell 3.7: Utdrag ur föreslagna gränsvärden (Eikelboom 1991) i jämförelse med 
den svenska produkten Cefy/1{10% cement+ 90 % kolflygaska). 
(Cefyfldata från Ku/fberg 1988 som extrapolerats från 16 till 64 dygn). Ut 
anger föreslagna gränsvärden för användning utan restriktioner, U2 
anger gränsvärden för användning med restriktioner för monolitiska 
material. 

Element U1 U2 Cefyll Fast fas S1 Fast fas Cefyl I 
(mg/m2) (mg/m2) (mg/m2) (mg/m2) (mg/kg) 

Co 15 75 9 500 29 
Cr 90 450 19 2500 130 
V 60 300 170 2500 147 
Zn 125 625 14 2500 183 
Cl 2250 11250 135000 8500 

Cefyllprodukten skulle således uppfylla gränserna för användning utan restriktioner 
m a p Co, Cr och Zn, med viss restriktion för V, men ej för kloridutlakning. Gräns
värdena för saltutlakning är mycket låga och som exemplet visar svåra att uppnå för 
askar med saltinnehåll. 

Tabell 3.8: Gränsvärden (Nederländerna) för inert avfall vid deponering {Aalbers 
1991) bestämt vid utlakning i kolonn US=1. Klassas avfallet som inert 
kan det användas utan restriktioner. 

Amne Inert avfall 
(mg/kg) 

As 0,01 
Cd 0,0004 
Co 0,01 
Cr 0,05 
Cu 0,02 
Hg 0,0001 
Pb 0,04 
Mo 0,001 
Ni 0,02 
Sb 0,001 
Sn 0,002 
Sr 0,01 
Zn 0,07 
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Vid deponering av avfall klassificeras avfallet i ett kolonnförsök. Till skillnad från 
klassificering för eventuellt nyttiggörande används här utlakade mängder vid LJS=1 
som gränsvärde. Klassas avfallet som inert avfall vilket kan bli aktuellt för stabiliserat 
avfall kan det användas utan restriktioner, se tabell 3.8. 

3.5 USA och Kanada. 

Klassificering av avfall i USA baseras på egenskaper som korrosivitet, brännbarhet, 
reaktivitet och lakning. Lakningsegenskaperna bestäms i ett skakförsök, TCLP 
{Taxicity Characteristic Leaching Procedure) vid LJS=20 och 18 timmars lakning. 
Gränsvärdena för klassificering framgår av tabell 3.9. 

Tabe/13.9: Utdrag av gränsvärden för klassificering som miljöfarligt avfall vid försök 
med TCLP skakförsök. 

Amne Gränsvärde (mg/I) 
As 5,0 
Ba 100,0 
Cd 1,0 
Cr 5,0 
Pb 5,0 
Hg 0,2 
Se 1,0 
A 5,0 

Avfall som klassificeras som miljöfarligt avfall måste behandlas med "bäst demon
strerade tillgängliga teknik°, BDAT (Best Demonstrated Available Technology) 
framför att deponeras direkt med konventionell deponeringsteknik. Exempel på avfall 
med föroreningar för vilka S/S utvärderas som BDAT är: 

1. Avfall från petroleumindustrin krom, bly 
2. Stoft från stålindustrin krom, bly, kadmium 
3. Metallslam bly 
4. Ytbehandlingsslam kadmium, krom, bly, nickel, silver 
5. Destillationstjäror krom, nickel 
6. Slam från träimpregnering bly 

Ett förslag till utvärdering av cementstabiliserat avfall har gjorts av Stegemann 1991, 
se tabell 3.10 - 3.11. Förslaget har utarbetats med stöd av US Environmental Pro
tection Agency samt Ontario Ministry af the Environment, Kanada. 

Förslaget är unikt så till vida att det innefattar en mängd olika parametrar, både 
fysikaliska och kemiska som bör undersökas för en slutgiltig värdering. Det anvisar 
vidare vilken typ av standardiserad test som bör genomföras. 
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Det föreslagna arbetet innehåller olika utvärderingsnivåer (0, 1, 2) med förslag till 
testmetod samt antal försök som bör genomföras för att säkerställa tillförlitliga vär
den. 

Nivå O tar fasta på det ursprungliga materialets egenskaper samt en beskrivning av 
den använda processen. I denna avdelning bestäms densitet, fuktighet, organiskt 
innehåll samt kemisk analys av föroreningars koncentration. 

Nivå 1 är inriktat på att fastställa kemisk karakteristik. Utvärdering sker m h a skak
försök, tillgänglighetstest samt bestämning av buffringskapacitet. 

Nivå 2 inriktas mot bestämning av fysikaliska egenskaper som permeabilitet, tryck
hållfasthet, frys/tö tålighet, biologisk nedbrytbarhet samt ytutlakning. 

I förslaget klassificeras det stabiliserade avfallet i fyra olika klasser varav två för 
nyttiggörande (med och utan restriktioner) och två för deponering. Vidare finns det 
föreslagna kriteria för utlakade mängder vid tillgänglighetsförsök uttryckta som 
mg/kg, se tabell 3.11. 

Tabe/13.10:Förs/ag till utvärderingsschema för nyttiggörande och deponering av 
cementstabiliserat avfall, se även tabe/13.11 (Stegemann 1991). 

Utilization Scenarios Disposal Scenarios 

Perfonnance Unrestricted Controlled Segregated Sanitary 
Leve! Indicator Expression Utilization Utilization Landfill Landfill 

0 Additive dosage [wlww] NIA1 NIA NIA NIA 

0 Ma.ss/volume change ratio NIA NIA NIA NIA 

0 Porosityl [v/v] NIA NIA NIA NIA 
Saturation (%] NIA NIA NIA NIA 

0 Organic content [%], of wa.ste <1%' <10%' No !itnit' No !itnit1 

0 Contaminant concentration [mg/kg], in No organics• No organics' No !itnit' No !itnit' 
(Use this data to select target wa.ste 

contaminants for monitoring 
in leachate.) 

1 Initial leachate [mg/LJ, of Water quality 5xWQL l0xWQL lOOxWQL 
concentration' leachate limit(WQL) 

1 Amountofcontaminant [mg/wet kg], from See Table 4 See Table 4 See Table 4 See Table 4 
available for leaching' waste 

1 Acid neutralization capacity [ eq/kg], in waste NIA >l (to pH=9) >l (to pH=9) >3 (topH=9) 

2 Contaminant mobility in Leachability NIA >9 >8 >8 
the matrix' index 

(diffusivity) 

2 Hydraulic conductivity [m/s] NIA <10 .. <10 .. <10 .. 

2 Physical strength (ail;er (kPa] NIA 350 350 3500 
immersion) 

2 Weathering [% weight loss] NIA Survive 12 cycles Survive 12 cycles Survive 12 cycles 
<10% weight loss <10% weight loss <10% weight loss 

2 Biodegradability [pass/fail] NIA NIA Must pass if Must pass if 
organic content organic content 

>10%. >10%. 

1 Not applicable. 
• Criterion ia applicable to every target contaminant. 
' Loca.l regulations may liinit bulk concentrations of both organic content and organic and inorganic contaminants in wastes for utilization and land disposal. 
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Tabell 3.11: Föreslagna kriteria för utlakade mängder vid skakförsök (modifierat 
TCLP) kopplade till utvärderingsschemat för cementstabiliserat avfall 
(Amount of contaminant available for leaching). (Stegemann 1991). 

Regulatory liinit 1 Criteria for Amount Available for Leaching [mg/wet kg waste] 
expressed as 

Contaminant Leachate Amount Leached Unrestricted Controlled Segregated Sanitary 
Concentration [mg/wet kg], of Utilization Utilization Landfill Landfill 

[rng/L] waste 

Arsenic 5.0 100 1 5 10 100 

Barium 100.0 2000 20 100 200 2000 

Cadrniurn 1.0 20 0.2 1 2 20 

Chromium 5.0 100 1 5 10 100 

Lead 5.0 100 1 5 10 100 

Mercury 0.2 4 0.04 0.2 0.4 4 

1 Regulatory lirnits for the U.S. EPA TCLP (Federal Register, November 7, 1986). The factor of 20 between columns 2 and 3 
corresponds to the liquid-to-solid ratio in the leachate test. 

3.6 Japan. 

Den japanska policyn för avfallshantering och förbränning föreskriver en minimering 
av emmisioner. Detta gäller såväl rökgaser som restprodukter och lakvat
ten/avloppsvatten. Mot bakgrund av kravet på minimering av restprodukter från 
sopförbränning är cementstabilisering av flygaska ej en tillfredsställande teknik även 
om den visat sig vara bra ekonomiskt/tekniskt (Wakamura/Nakzato 1992). 
Orsaken är den kraftiga volymökning som erhålls vid cementtillsats. 

Nuvarande regler utfärdade av Japanska Naturvårdsverket föreskriver att lakvattnet 
från deponerade askor skall möta vissa gränsvärden enligt tabell 3.12. 

Tabell 3.12: Japanska gränsvärden i lakvatten för tillåten deponering av avfall 
(Wakamura/Nakzato 1992). 

Parameter Pennit value 

I I Alkyl mercury (llg) N.O.
I 

llercury or Mcrcury CO'l1!)<Jnds (llg) 0. 005 111s/l 

2 Cac>nit.111 or Cac>nium ~s (Cd) 0.3 111VI 

3 Lead or Lead CO<r!J()U!lds (Pb) 3.0 illsfl 

4 Organ i c phosphate car;x,unds ( 0-P) 1.0 illsfl 

5 O,rc,nium CO'l1!)<Jnds (6) (Cr) 1.5 "Is/I 

6 Arsenic or Arsenic car;x,unds (As) 1.5 111Vl 

7 Cyanide (CN) 1,0 "Is/I 

8 PCll 0.003 "Is/I 

9 Tri-chloro-ethylene 0.3 "Is/I 

10 Tetra-chloro-ethylene 0. I "Is/I 
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Flygaska från sopförbränning klassificeras fr o m juli 1992 som "special manageable 
waste 11 vilket bl a innebär att flygaska och slagg skall separeras vid källan. 
Deponering av askar föreskrivs enligt tre olika deponeringstyper: 

1. Hermetisk deponi (figur 3.1.) Deponin byggs upp av betongrum med en volym av 
vardera 250 m3, Tekniken skall avskärma avfallet från vatten. Avfall som 
deponeras i denna typ av konstruktion är askar, stoft, slagger och andra toxiska 
avfall fram till 1992. Med en ny lag om behandling av flygaska innan deponering 
kommer denna deponeringsteknik att upphöra och avfallet överföras till typ nr 2 
nedan. 

Figur 3. 1: Hermetisk deponering av toxiska restprodukter fram till 1992. 

2. Avfallsdeponi (11 Manageable type disposal site") (figur 3.2). Deponin byggs upp 
med bottentätning för uppsamling och behandling av lakvatten. Avfall som idag 
deponeras är tjärförorenad jord, pappersavfall, trä och fibrer, trädgårdsavfall och 
djuravfall. 

Figur 3.2: Avfallsdeponi (Manageabel type disposal site). (Wakamura/Nakzato 
1992). 
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3. lnertdeponi (Stabilization type disposal site") (figur 3.3). Deponin tycks lokaliseras 
till en dalgång med en mur och dammkonstruktion på nedströmssidan. Krav på 
tätning tycks saknas. Avfall som deponeras är plast- och gummiavfall, glas, me
tall och byggnadsavfall. 

Figur 3.3: lnertdeponi (Stabilization type disposal site). (Wakamura/Nakzato 1992). 

I studien har vi tyvärr ej funnit regler och kriterier som berör nyttiggörande av rest
produkter som vitrifierad slagg eller flygaska. 
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4. STABILISERING/SOLIDIFIERING SOM BEHANDLINGSTEKNIK. 
4.1 Varför stabilisering/solidifiering ? 

Huvudsyftet med stabilisering/solidifiering är primärt följande: 

1. Förhindra eller minska metaller och organiska föroreningars rörlighet i avfallet. 
2. Minska den tillgängliga ytan så att utlakningen per tidsenhet minskas. 
3. Göra vätskeavfall solida, fasta. 
4. Förbättra avfallets tekniska egenskaper för lättare och bättre hantering. 
5. Reducera avgången av flyktiga organiska föreningar till luft. 

Rörligheten minskas idealt genom att tillsatser till avfallet binder föroreningarna 
kemiskt så att en i praktiken olöslig eller ofarlig förening bildas. I verkligheten skapas 
dock inte alltid blandningar med till fullo olösliga föreningar. Laboratorietester visar 
att metaller kan bindas till avfallet medan flyktiga föreningar svårligen kan bindas till 
avfallet. Flera additiv reagerar ej med avfallet och minskar därför ej avgången till luft. 

Den tillgängliga ytan för utlakning mot vatten eller transport av flyktiga ämnen mot 
luft minskas genom att enskilda korn kemiskt binds samman till en större enhet, en 
monolit, som kan ha volymer från liter upp till tusentals m3. Vid denna process mins
kas avfallets permeabilitet för vatten kraftigt. Ofta uppnås genomsläppligheter mindre 
än K=1 ·1 o-9 m/s. Utlakningen övergår då från att vara styrd avs k 
"genomrinningsutlakning" till att bli "ytutlakning". Processen blir diffusionstyrd. 

Vätskor eller slam med låg TS-halt är svåra att hantera och deponera. Utlakningen 
består i att avfallet rinner bort, den finns direkt i lösning. För att solidifiera avfallet 
används vanligen sorptionsaktiva material såsom jord, aska, sågspån, lera eller jord. 
Ren sorption möter inte kriteriet att stabilisering kemiskt skall binda vattnet till matri
sen men kan väl benämnas solidifiering. 

De tekniska egenskaperna kan förbättras genom packning eller tillsats av additiv 
som ökar hållfastheten, minskar genomsläppligheten och ökar hanterbarheten. 

S/S-teknikerna har i USA använts mer än i 20 år för att behandla industriavfall. Idag 
går utvecklingen mot behandling av förorenad jord och restprodukter från sopför
bränning. Andra termer som används för att beskriva S/S är immobilisering eller 
fixering. 

Vid beskrivning av hur avfallet kapslas in används också begreppen microencapsu
lation (mikroinneslutning) samt macroencapsulation (macroinneslutning). Mikro syftar 
till stabiliseringstekniker som angriper eller stabiliserar enskilda partiklar/korn vilka 
innesluts i en större matris eller monolit. Macro syftar till att avfall kan placeras i en 
speciell behållare som noggrant inkapslas. 
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4.2 Tillsatser/additiv vid behandling. 

Det som karaktäriserar S/S tekniker är att man genom att tillsätta additiv/bindemedel 
i form av oorganiska eller organiska sådana, minskar föroreningarnas rörlighet och 
uttransport till omgivande miljö. Mängden tillsats kan variera inom vida gränser. För 
vissa avfall kan tillsatsen vara över 100 vikt'% baserat på avfallets vikt, i andra en
dast några%. 

En viktig faktor vid val av bindemedel är kostnaden. Vanliga mindre kostsamma 
oorganiska bindmedel som används är: 

• Cementugnsstoft 
• Kalkugnsstoft (höga halter av osläckt kalk) 
• Kolflygaska 
• Kolbottenaska 
• Masugnsslagg 
• Blandningar av ovanstående 

Kommersiella oorganiska additiv är: 

• Naturliga puzzolaner 
• Släckt kalk blandat med flygaska 
• Portland cement 
• Silikater 
• Bentonit 
• Zeoliter 

Organiska bindemedel är följande: 

• Asfalt, bitumen 
• Ytaktiva ämnen 
• Organisk modifierad lera 
• Aktivt kol 
• Polyestrar 
• Polyetylen 
• Harts 
• Epoxi 
• Urea formaldehyd 

De i särklass vanligaste bindemedlen i USA som har använts under längst tid är 
cement och puzzolana material, se tabell 4.1. 
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Tabe/14.1: Sammanfattning av använda additiv/bindemedel i USA 1986 vid 
behandling av avfall med S/S-tekniker (US.EPA 1989). 

Process/ Antal Behandlad mängd Behandlad m. Kapacitet 
bindemedel anläggn. (ton/år) % av total (ton/år) 
Cement 50 291 700 45,0 3 881 000 
Puzzolaner 37 351 600 54,3 2 111 000 
Asfalt/bitumen 1 0 0 100 000 
Termoplastisk 0 0 0 0 
Organisk polymer 1 157 0,02 157 
Macroinneslutning 3 306 0,05 2930 
Andra 15 4110 0,63 11200 
TOTAL 107 658 100 100,0 6106 000 

Det kan konstateras att mer än 99% av S/S marknaden baseras på användandet av 
cement eller puzzolaner, med ungefärligen lika stor andel för vardera additivgrup
pen. De övriga specialadditiven har endast en marginell användning, huvudsakligen 
beroende på höga kostnader. 

4.3 Verkningssätt och användningsområde för cement och puzzolana additiv. 

S/S -teknik fungerar som adsorbent av vatten och i vatten lösliga joner och ämnen. 
Cement som är en samlingsbenämning på flera typer av cement, se tabell 4.2 binder 
upp vatten på fyra olika sätt, se även figur 4.1 : 

1. Kemiskt bundet 
2. Strukturellt bundet 
4. Absorptivt bundet 
4. Kapillärt bundet. 

Tabe/14.2: Sammansättning av olika typer av Port/and cement i vikt% (US.EPA 
1989). 

Förening Typ 1. Typ 2. Typ 4. Typ 4. 
Trikalcium 53 47 58 25 
silikat 
Dikalcium 24 32 16 54 
silikat 
Trikalcium 8 3 8 2 
aluminat 
Tetrakalcium 8 12 8 12 
aluminat 
Total 93 94 90 94 
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Vid tillsatsen av cement binds också metaller och salter till mindre lösliga föreningar. 
Detta illustreras i tabell 4.3. 

SURFACE 
WETTING 

SURFACE ABSORBEO WATER 

SOLID 
PHASE 

O-H20 o-t!YOROXYL 0-MQ OR Al 

•-S 0-0 o-ca O-H20 0--0H 0-0XYGEN 0-SILICON 

CHEMICALLY BOUNO WATER STR\JCTURAL WATER 

CAPILLARY WATER OR PORE WATER 

Figur 4. 1: Cement binder upp vatten på 4 olika sätt, 1) Kemiskt, 2) Strukturellt 
3) Absorptivt ,4) Kapillärt (US.EPA 1989) 

Tabell 4.3: Lös/ighet av salter i vatten (från USEPA 1989). LL=Lätt/ösligt, 
ML=Mindre lösligt (<0.2 g/I), SL=Svårlösligt (<0.02 g/I), S=Sönderfaller, 
R=Reag_erar kemiskt, 

Katjon Cl- N03- OH- C03- - S03-- Oxid 
Pb2+ LL LL ML SL ML SL 
Zn2+ LL LL LL SL LL ML 
Cd2+ LL LL SL SL LL SL 
Cu+ ML LL SL s SL 
Cu2+ LL LL SL SL LL SL 
Cr3+ SL LL SL SL 
Cr6+ LL LL SL SL SL 
Ni2+ LL LL SL LL SL 
Hg+ SL s SL s SL 
Hg2+ LL LL SL LL ML 
Ca2+ LL LL LL SL LL R 

Verkningssättet vid tillsats av cement och puzzolaner är att mätta lösningen med 
svårlösliga anjoner som C03 - - och OH-. Vid tillförsel av metaller (katjoner) från 
avfallet samt Ca++ och Si++ från additivet bildas svårlösliga komplexa föreningar 
som minskar utlakningen från avfallet. 

Vid användning av flygaskor och kalk i S/S-processer bidrar flygaska med silikater 
och aluminater samt kalk med kalciumhydroxider vilket resulterar i cementreaktioner. 
De flesta flygaskor innehåller inte tillräckligt med kalk för att hårdna men gör så vid 
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tillsats av kalk. Ett exempel på detta är stabilisering av kolflygaska med avsvavlings
produkter (FGD) eller blandning av cyklonaska med bäddmaterial från PFBC-för
bränning. 

Jordbrukskalk (kalciumkarbonat) används främst till att modifiera pH och har i övrigt 
generellt begränsad möjlighet att stabilisera metaller. 

Cement och puzzolaner är inte kemiskt rena från metaller. Så kan t ex innehållet av 
krom vara betydande i cement. Asfalt/bitumen innehåller naftalener och andra poly
cykliska kolväten. Sammansättningen beror delvis av källan. Spårhalter i puzzolaner 
och cement anges i tabell 4.4 samt i figur 4.2. 

Tabe/14.4: Innehåll av metaller i cement, cementugnsstoft samt flygaska (från 
US.EPA 1989). 

Additiv Test Cd (ppm) Cr(ppm) Pb(ppm) Ni(ppm) 
Portland Fast fas 1,1 33,7 57,5 24,9 

EP-lak <0,01 0,26 0,26 0,02 

Cement- Fast fas 3,95 29 191 11 
ugnsstoft EP-lak <0,01 0,07 0,49 <0,01 

Flygaska Fast fas 3,0 75,4 221 52,5 
typ C EP-lak <0,01 0,14 0,35 0,02 
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Figur 4.2: Utlakning av krom från cement, FA=flygaska (pulver), 
FGD1 =avsvavlingsprodukt, NIR01 =flygaska+avsvavlingsprodukt samt 
Cefyll=flygaska + cement (Hart/en et.al 1986). 
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Cementbaserade tekniker har använts för stabilisering av restprodukter från ytbe
handling med metaller som kadmium, krom, koppar, bly, nickel och zink. Cement har 
även använts för avfall som innehåller PCB, oljor, oljeslam, vinylklorid och etylenklo
rid. 

Puzzolana additiv som flygaska, kalk och cementugnssott samt masugnsslagg ger 
likartade men långsammare reaktioner jämfört med cement. Additiven har använts 
för stabilisering av oljeslam, metallslam (aluminium, nickel, koppar, bly, krom och 
arsenik) syror och kreosot. 

USEPA har i ett speciell program undersökt avfall för vilka S/S är mest lämplig som 
behandlingsteknik. Dessa tekniker benämns BDAT (Best Demonstrated Available 
Technology). BDAT blev gällande för förorenad jord med metallerna arsenik, bly, 
zink, koppar, kadmium och nickel (Weitzman, 1988). 

Slutprodukten vid stabilisering med cement och puzzolaner kan vara alltifrån jordlik 
till hård solid monolitisk kropp. 

4.4 Verkningssätt och användningsområde för organiska additiv. 

Termoplastisk S/S är en process i vilken avfallet inte reagerar kemiskt utan kapslas 
in i ett det organiska additiv som används. Vatten tillåts ej att penetrera avfallet vilket 
minskar även diffusionsprocesserna. Avfallet som innesluts är icke stabiliserat och 
har således kvar en potentiell förmåga att laka ut miljöstörande ämnen. De additiv 
som används är bitumen och polyeten- och polypropenplast. 

Bitumen hettas vanligen upp innan avfallet tillsätts för att på detta sätt underlätta 
inblandningen. Additivet reagerar också snabbt på temperaturförändringar vilket kan 
vara både till fördel och nackdel. Förorenad jord från olje- och gasverkstomter anses 
kommersiellt kunna stabiliseras med bitumen. I detta fall används den kontamine
rade jorden som ballast och slutprodukten kan användas för beläggning av vägar 
och gator. Asfalt/bitumen innehåller i detta fall samma typ av föroreningar som den 
skall stabilisera. Bl a innehåller bitumen, naftalener och polycykliska kolväten. Orga
niska lösningsmedel kan lösa upp bitumen och göra den mer lättlakad vilket ej är 
gynnsamt för metodens tillämplighet. Avfallet som stabiliseras bör vara torrt då 
vatten försvårar inblandningen av bitumen i avfallet. 

Andra termoplastiska additiv är polyetylen och polypropylenplast. Dessa material 
som smälter vid högre temperaturer kan blandas in i avfallet som ett pulver eller 
granulat. Tekniken kan användas på ytbehandlingsslam, färgavfall, restprodukter 
från raffinering av olja, sopförbränningsaska, filteraska samt radioaktivt avfall. 

En speciell form av stabilisering med organiska additiv är macroinneslutning av avfall 
i behållare av polyetylenplast. Denna utveckling har drivits i USA av Lubowitz/Wiles 
(1979) samt Shaw (1987). Plasttunnan som använts av kraftig PE-plast där påfyll
ning och svetsning av lock har gjorts i en speciell apparat. Tekniken har använts i 
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mycket begränsad omfattning och är tänkt att användas för specialavfall som låg
radioaktivt avfall, metallslam, PCB- och dioxinavfall. Tekniken är dyr och bör betrak
tas som en mellanlagringsteknik om avfallet i tunnan ej stabiliserats. Stabiliseras 
avfallet i tunnan utgör den helsvetsade konstruktionen en extra säkerhet mot förore
ningsspridning. 

En speciell form av S/S är användandet av organiska polymerer och då framför allt 
urea formaldehyd. Tekniken har använts för att stabilisera radioaktivt avfall och i 
begränsad omfattning för stabilisering av organiska klorider, fenoler, färgavfall och 
batteriavfall. 

Ett reiativt nytt additiv som provats är organiska leror vilka gett iovande resultat för 
stabilisering av organiskt avfall. Användningen av organiska leror kan kompletteras 
med cementteknik eller puzzolan teknik. 

Organiska additiv är mycket kostsamma vilket har medfört en begränsad använd
ning. Detta gäller också kombinationer av oorganiska additiv med organiska. Tekni
kerna finns emellertid men med en mycket låg andel av den kommersiella S/S 
marknaden. 

4.5 Stabilisering/solidifiering av organiskt avfall. 

De samlade erfarenheterna av stabilisering av organiskt avfall är relativt begränsade. 
Följande erfarenheter finns enligt US.EPA : 

• Organiska föreningar reagerar svagt med oorganiska additiv. Den reaktion som 
blir är oftast negativ för stabilisatets strukturella egenskaper som hållfasthet och 
täthet. 

• Avgång av organiska föreningar i gasfas är frekvent under behandlingen. 
• Organiskt innehåll ökar porositeten och minskar effektiviteten i inkapslingen. 

Vid hantering av organiska avfall med besvärligt höga halter kan följande hantering 
hjälpa: 

A. Förbehandling för att avlägsna de organiska föroreningarna genom 
• Luftstripping 
• Värmestripping 
• Ångstripping 
• Våtoxidation 

B. Kemisk destruktion. 

C. Öka additivets förmåga att inkapsla organiska föreningar genom tillsats av natri
umsilikat eller surfactants ytaktiva ämnen. 

D. Blanda i slutna system med kontroll och provtagning. 
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5. TEKNISKT FÖRFARANDE VID STABILISERING/SOLIDIFIERING. 

Det tekniska förfarandet vid S/S kan delas upp i två steg. Det första är tekni
ken/processen att blanda samman avfallet med additivet vilket beskrivs i detta 
kapitel. Det andra är vilken typ av tillsats som används. Med få undantag kan varje 
additiv användas oberoende av blandningsteknik. 

5.1 Öppen blandning i avfallsbassäng. 

Denna teknik som används i USA innebär att avfallet som kan vara flytande eller fast 
redan finns i en avfallsbassäng. Additivet tillsätts sedan direkt via transportör eller 
lastbilar som tippar. Blandningen görs av grävmaskin med slängskopa eller vanlig 
skopa. Det stabiliserade avfallet lämnas sedan att hårdna och täcks sedan över med 
tät- och täckskikt. Detta är den vanligaste sättet att tekniskt blanda samman avfall 
och additiv i USA. 

En modifierad variant av denna teknik är att använda en stationär större gjuten be
hållare. Avfallet grävs upp, transporteras och tippas i behållaren. Additiven tillsätts 
och blandningen sker med grävmaskin. Den färdiga blandningen körs sedan med 
lastbil eller transportband till lagringsplats eller deponeringsplats. Efter provtagning 
på lagringsplatsen körs den till deponeringanläggning. 

5.2 ln-Situ blandning. 

Denna process har börjat användas på senare år i USA och innebär att avfallet inte 
grävs bort. Tillsättningen av additiv sker på plats genom att en sond sprutar ut 
additivet i jorden vid nedskruvning av sonden. Tekniken kan jämföras med etablering 
av kalkpelare i lera. Vid en nedborrning kan en diameter av ca 1.5-2.0 meter be
handlas. 

5.3 Blandning i tunna. 

Detta är en småskalig teknik som innebär att avfallet blandas med additivet i en 
ordinär 200-liters tunna/fat. En blandare som monteras direkt på fatet sköter in
blandningen. Fatet förses med lock varefter hela fatet deponeras. 

5.4 Frifalls- och tvångsblandare. 

Denna teknik innebär att avfallet, additivet och eventuellt vatten vägs in separat och 
blandas med en stationär omrörare i en behållare. Behållaren kan vara öppen eller 
sluten och vara försedd med filter för omhändertagande av damm. 

Till denna kategori hör den tvångsblandare som används av den svenska stabilise
ringsanläggningen i Högdalen. 
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5.5 Mobil blandare. 

På en mobil blandare har blandaren monterats på en lastbil. Blandaren kan vara en 
frifalls- eller tvångsblandare. I viss utsträckning kan additiven transporteras på 
bilen. För ytterligare additiv sker leverans med annat transportfordon. 
Tekniken är naturligt speciellt lämpad för mindre objekt. 

I Sverige är den s k Cefyllbilen ett exempel på denna teknik. 
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6. STABILISERING OCH SOLIDIFIERINGSTEKNIKER. 
6.1 Cementbaserade tekniker 
6.1.1 Stabilisering med Monofill/Sverige. 

Monofill är ett produktnamn för ett cementbaserat stabiliseringsadditiv vilket mark
nadsförs av Cementa Miljöteknik i Sverige. Produktens sammansättning framgår av 
tabell 6.1 och karaktäriseras av långsam härdning, låg halt av löslig kalk, alkali och 
sulfat. 

Tabell 6. 1: Procentuell kemisk sammansättning av olika bindemedel (från Tuutti 
1991). 

Oxid/ Slite Std Anläggnings Special Monofill 
egenskap cement cement cement aktivator 

CaO 63.0 64.2 46.6 48.5 

Si02 19.7 22.1 29.9 28.5 

Fe20 3 2.3 4.7 1.2 2.2 

Al203 4.6 3.5 7.9 6.6 

MgO 3.2 0.9 9.3 7.1 

Mn20 3 0.6 0.6 

S03 3.3 2.1 6.0 5.9 

K20 1.2 0.7 1.0 0.6 

Na20 3 0.3 0.1 0.4 0.3 

S2
- beräknad 0.6 0.6 

Fri kalk 1.2 1.0 0.6 0.5 

Glödförlust 2.2 1.0 0.3 0.4 

Tekniken används idag vid stabilisering av torr rökgasaska (flygaska och kalciumsal
ter/tungmetaller) från Högdalen sopförbränningsanläggning utanför Stockholm. Per 
år stabiliseras ca 8000 ton och totalt sedan starten ca 30 000 ton. 

Ett omfattande forskningsarbete har genomförts rörande stabilisering och depone
ring av denna aska. Orsaken har varit produktens höga utlakning av bly, med halter i 
lakvatten från skakförsök på 500-1000 mg/I. Fastfasinnehållet uppgår till 2000-
4000 ppm Pb. Via initiella försök med Standard Portland cement har Cementa AB 
utvecklat Monofillkonceptet som nu används enligt följande recept: 

* 1000 kg aska 
* 460 kg Monofill 
* 1290 liter vatten 

Vid tillsättning av vatten sker en kraftig temperaturstegring som inverkar ogynnsamt 
på härdningsförloppet. Detta kan ev lösas genom en försläckning av askan. 
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Torrdensiteten på uppborrade prover från deponin har bestämts till 0.86 ton/m3 
inklusive cement/Monofill och 0.59 ton/m3 för enbart askan. Genom tillsats av Mo
nofill ökar den deponerade volymen med ca 45%. 

Stabilisatets täthet i vertikal led på uppborrade provkärnor var 3·1o-10 m/s samt i 
horisontell led 10-6 - 10-7 m/s. Skillnaden i permeabilitet beror av skikt
ning/separation i deponin då stabilisatet hälls ut som en slurry och successivt rinner 
ner mot deponins lägsta punkt. Den höga vertikala tätheten innebär att ytavrinningen 
blir hög, ca 50% och perkolationen mycket låg, ca 1%. Resterande vatten avdunstar. 
Deponeringstekniken påverkar skillnaden i permeabilitet vertikalt kontra horisontellt. 

Halterna av metaller i ytavrinnande vatten är lägst från provdeponin och 2-1 0 ggr 
högre i huvuddeponin som kontinuerligt används för deponering. Prognosvärden för 
den faktiska deponeringen är arsenik <20 ug/1, kadmium 5 ug/1, krom 120 ug/1, kop
par 90 ug/1, bly 25 ug/1 samt zink 60 ug/1. Halterna i det genomströmmande perkola
tet är av samma storleksordning för arsenik, kadmium, krom och koppar och 500-
600 ug/1 för bly och zink. Utlakningen av bly har också bestämts vid fältmätningar i 
borrhål varvid ett klart samband med lakvattnets pH-värde har observerats, se figur 
6.1. 
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Figur 6. 1: Uppmätt halt av bly som funktion av pH i lakvatten från stabiliserad 

rökgasaska vid mätningar i borrhål (från Sundberg, 1991). 
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Den höga halten av klorider i askan har ej gått att stabilisera. I ytavrinnande vatten 
från deponin har kloridhalter mellan 30 000-60 000 mg/I uppmätts. Med en ytavrin
ning som uppgår till 50% av nederbörden utlakas ca 60 ton klorider/år vilket utgör ca 
5 % av den deponerade klorid mängden/år. Åtgärder för att minska kloridutlakningen 
under deponeringsskedet har vidtagits och kommer att inriktas på att minska den 
aktiva deponeringsytan. 

Kostnaderna för deponeringen har med facit i hand uppgått till följande: 

Kapitalkostnader: 204:-/ton aska 
Underhåll: 36:-/ton aska 
Bindernedel/Monofill: 348:-/ton aska 
Transport: 144:-/ton aska 
Deponering: 468:-/ton aska 

Totalt 1200:-/ton aska 

Avskrivningstiden är 1 Oår och realräntan har beräknats till 6 %. 
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6.1.2 Stabilisering av kolflygaska till Cefyll/Sverige. 

CeFyll är en produkt som utvecklats av Cementa AB i Sverige i mitten på 1980-talet 
och marknadsförs av Cementa Miljöteknik AB. Produkten består av 80-95% kolfly
gaska företrädesvis från pulvereldning samt 5-20% portlandcement. Den rena flyg
askan kan till viss del ersättas med avsvavlingsprodukt eller en blandning av flygas
ka och avsvavlingsprodukt. Mindre mängder av luftporbildare och flytmedel kan ingå 
Cefyllkvaliteten beror förutom av cementtillsatsen av askans puzzolana egenskaper 
samt halten oförbränt i askan. Pulvereldat kol ger hög kvalitet medan rosteldat kol 
ger sämre kvalitet. Detta beror på att den specifika ytan är mindre hos rostaska och 
att förbränningstemperaturen är låg. Tryckhållfastheten varierar mellan 2-20 MPa 
och ökar med ökad cementtillsats. Produkten uppvisar låg permeabilitet. Värden ner 
till 1 · 1o-10 m/s uppnås vid 10% cementtillsats. Tätheten beror dessutom av 
vattentillsatsen. 

Utlakningen från Cefyll sker främst som ytutlakning då produkten är mycket tät. Mil
jöpåverkan anses vara ringa. Vid applikationer nära känsliga objekt bör uppmärk
samhet fästas på utlakningen av klorider och krom. 

CeFyll har hittills använts i samband med tätningar av avfall och förorenade jord
massor, som bottentätning till lakvattendamm samt till utfyllnad i hamnbassäng. Ett 
annat användningsområde som nämnts är återfyllning av ledningsgravar. 
Cefyll tillverkas dels i en mobil blandningsstation på lastbil, dels i två fasta anlägg
ningar i Sverige (Västerås och Malmö), i direkt anslutning till kolkraftverk. 
För användningen av Cefyll har miljötillstånd krävts för varje objekt vilket begränsat 
marknaden. Totalt har Cefyll använts för tätning av deponier med en total yta av ca 
50 000 m2. 

Figur 6.2: I anslutning till ko/kraftverket i Västerås byggdes en Cefyllanläggning 
1986. 
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6.1.3 Specialavfallsprojektet/Sverige. 

Specialavfallsprojektet är en mycket omfattande studie där stabilisering av miljöfarligt 
avfall har studerats. Projektet har löpt under perioden 1989-1992 och har genererat 
38 arbetsrapporter och 4 huvudrapporter. Den stabiliseingsteknik som studerats är 
Monofilltekniken, utvecklad av Cementa AB. Omfattande laboratorie- och fältstudier 
har genomförts och bl a har 15 olika provdeponier byggts upp, se tabell 6.2. Dessa 
har haft en storlek av ca 5 m x 5 m med en mäktighet av ca 1 meter. Det stabilise
rade avfallet har genomgått följande beständighetsprovningar: 

• Hydratisering och bindetidstester 
" Tryck- och böjdraghållfasthet 
• Frostkänslighet 
• Volym och längdförändringskontroll vid olika temperaturer. 
• Kontroll av mineralsammansättning 
• Kontroll av parvattnets kemiska sammansättning 

De avfall som stabiliserats har varit en blandning av organiska såväl som oorga
niska. Under ca 1 år har perkolerande (genomrinnande) och ytavrinnande vatten 
samlats upp. Den perkolerande lakvattenmängden för olika deponier har uppmätts 
till 15-150 mm/år (Carlsson 1991). Ytavrinningen har maximalt uppgått till 340 
mm/år. Vid en jämförelse av stabilisatens täthet i laboratorieblandningar och 
uppborrade provkärnor i fält uppvisar laboratorie mätningarna ca 10-50 ggr högre 
täthet. Den horisontella permeabiliteten vilken uppmätts på 6 provdeponier varierade 
i intervallet Kh= 7 · 1o-6 - 4· 1 o-8 m/s (Jonasson 1990). Detta motsvarar ca 100-
1000 ggr förhöjning jämfört med den vertikala, vilket sannolikt beror av den skiktning 
som uppstått i gjutfasen. Skikten i deponin har varit ca 5-7 cm tjocka. 

Det perkolerande lakvattnet har innehållit höga halter av metaller och organiska 
ämnen medan det ytligt avrinnande vattnet uppvisat metallhalter under WHO:s 
dricksvattenkriteria. Utlakningen av fenol har för flertalet deponier varit ett problem. 
Det bedöms (Carlsson/Tuutti 1992) att stabiliserat avfall kan ges en tillfredsställande 
täthet och därmed uppnå en utlakning styrd av diffusion. 
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Tabe/16.2: Sammanställning av de olika provdeponierna i specialavfallsprojektet 
(Carlsson 1991). 

Innehåll i provdeponier i Göteborg. 

Deponi nr Typ Solidifierat avfall 

över grundvattenytan metallhydroxid, Volvo (40%)+ 
+Monofillakativator (60%) 

1 

2 vertikal drän 

3 över grundvattenytan metallhydroxid, Tudor+Fix (30%)+ 
+avdri.ven slipmull (30%)+ 
+Monofillaktivator (40%) 

4 avdriven slipmull, SKF (60%)+ 
+Monofillaktivator (40%) 

5 avdrivet flirgavfall (60%)+ 
+Monofillaktivator (40%) 

6 ej avdrivet färgavfall (50% )+ 
+ Monofillaktivator (50%) 

7 reglerbar grundvattenyta metallhydroxid, Volvo+Tudor+Fix 
(30%+10%+5%)+Monofillakt(55%) 

8 under vatten enligt deponi. 4 

9 referensyta 

Innehåll i provdeponierna i Västerås. 

Deponi nr Solidifierat avfall 

metallhydroxid, Kanthal (35%) 
+Monofillaktivator (65%) 

2 metallhydroxid, Bulten ( 40%) 
+Monofillaktivator (60%) 

3 färgavfall (60%)+Monofillaktivator (40%) 
+sprutboxvatten 

Innehåll i provdeponierna i Malmö. 

Deponi nr Solidifierat avfall 

3 typer av metallhydroxider (37%) 
+sopförbränningsaska (10% )+ 
+Monofillaktivator (53%)+sprutboxvatten 

kolaska (40%)+oljehaltiga massor (20%) 
+Monofillakt ( 40%)+sprutboxvatten 

2 

sopförbränningsaska (60%) 
+Monofill(40%)+sprutboxvatten 

3 

avdrivet flirgavfall (40%)+kolaska (20%) 
+neutraliserad svavelsyra (10%)+ 
+Monofill (30%)+sprutboxvatten 

4 
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6.1.4 Stabilisering enligt PARTEK. 

I Finland har företaget Partek utprovat och studerat cementstabilisering av förorenad 
jord. Behandling av tre olika typer av förorenad jord har utförts (Wahlström et al 
1991). Dessa är: 

1. Bly-kontaminerad jord med halter mellan 2-4% Pb. Laboratorieförsök och 
fullskaleförsök har utförts med ca 500 m3 förorenade jord. Ytavrunnet vatten men 
ej eventuellt perkolat har samlats upp från fullskaleförsöket. 

2. CCA-impregnerad jord, dvs jord kontaminerad med Cu, Cr och As med halter 
mellan 1000-10000 ppm. Fyra olika prover togs med varierande halter 
föroreningar. Laboratorieförsök utfördes (figur 6.3) varefter fullskaleförsök med ca 
500 m3 jord genomfördes. 

3. Oljeförorenad jord från avfallstipp. 

Stabiliseringsadditiven som använts är portlandcement, kolflygaska, cementugns
slagg, avsvavlingsprodukt och bottenaska från koleldning. Blandningsförhållandena 
mellan additiv:jord var 1 :2 till 1 :8. Det typiska förhållandet var 1 :4. Det anges ej 
specifikt vilka additiv som använts samt i vilken omfattning. Förstudier i laboratories
kala har utförts för att bestämma tryckhållfasthet, vittring vid frys/tö-försök samt lak
ning. 

Fullskaleförsöken är utförda med en mobil blandningsstation med en kapacitet av 
200 m3/timme. Kontroll av inpackning efter stabilisering är gjorda. För utvärdering av 
miljötekniska egenskaper har ytutlakningsförsök enligt holländska NVN 5432/1990 
använts. 

Försöken med blykontaminerad jord visade att utlakningen var låg och relaterad till . 
det totala blyinnehållet i jorden. Den kalkylerade effektiva diffusionskoefficienten var 
lägre än 1 • 1 o-12 m2/s. 

Försöken med CCA-impregnerade jordmassor visade att arsenik, men ej koppar 
och krom hade en ytutlakning relaterad till fastfasinnehållet. 
Utlakningen under ett första år med deponerade alternativt nyttiggjorda stabilisat 
uppskattas till 50 mg As/m2, 100 mg Cr/m2 samt 200 mg Cu/m2. 

Slutsatserna som görs (Wahlström et al, 1990) är att den stabiliserade jorden kan 
användas till konstruktion av vägbankar, parkeringsytor eller som uppställningsytor 
inom deponier. Påverkan från ytavrunnet vatten till annat vatten är låg. Fullskaleför
söken rekommenderas dock följas upp vidare innan definitiva slutsatser görs. 

SGI Varia 393



---------------

31 

Leaching of chromium 
2

cumulative flux, mg/m 
100.---------------------------. 

50 1-----------------------=----soilT-

30 t--------------------~.~..;~-~::~_::;_.::_::~_::;=.c-:=--=---~ 
501soil 4 -:::::::>·· ~ 

20 
- -~ - - - - ~.~.:!-~·~········ . . ... _......0··-···..s·-o···.,-1··3·0 ····-··-·······-,e-------' .............- ·- -· 

10 ------:::~'----~~--=c--~=F---------·-··--- •····· --· 
*--- ..--0--···-----···-··0·····-·--·--

5 -- --e<:"----"'---::.="""'-----------·---------·--··· -··-·-- ·---- -- ... 

o····
3 
2 ...___ __.____.__________...______.____.,__ _ __._______J.___ _ ___, 

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 

time, days 

Leaching of arsenic 
cumulative flux, mg/m 2 

200 ,-----------------------------, 
____ -------->1<-------...;,f(------->+:__s_o_il_4__ 

100 1*-----
50 

s01r2 ..-8·············~:::::::::.:::::.e-
·············-8···=·~:.~~~:....o········----

20 
..............l'Js········:~~-:....0-··--···--··;oil 3 

10 
/JJ.·········-.-.____.....--·•0•'---

5 o-..•-· 

2 

1 
0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 

time, days 

Figur 6.3: Utlakning av krom respektive arsenik från CCA-stabiliserade jordar vid 
diffusionsförsök. (från Wahlström et al 1991). 
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6.1.5 Stabilisering med Geodur/Danmark. 

Geodur är ett danskt företagsägt additiv som tillsammans med portlandcement 
används för stabilisering av avfall. Det saluförs av Geodur NS i Danmark. Tillsatsen 
av cement behöver då ej vara högre än ca 8%. Processen har företrädesvis använts 
för inneslutning av radioaktivt material i en cementmatris men även slagg och aska 
från avfallsförbränning har studerats vilket redovisas nedan (Brodersen et al, 1992). 

För att utröna effekten av en Geodurtillsats till cement gjordes fyra olika blandningar 
för stabilisering av slagg/flygaska ( ej rökgasreningsprodukt). Tillsatsen av en sul
fatresistent cement med lågt alkaliinnehåll var 7.4% resp. 13%. Tillsatsen av Geodur 
var 0.01% resp 0%. Totalt erhölls således fyra olika kombinationer med tillsatser. 
Stabilisaten lagrades i fyra dagar innan lakförsök för att bestämma lakbar fraktion 
utfördes. Lakningen utfördes vid pH=4, US=100 under 4 timmar. Försöken visade att 
den lakbara fraktionen minskade vid tillsats av Geodur, för kadmium 10-15%, för 
koppar ca 45%, för bly 7-13% samt zink 17-25%, se även tabell 6.3. I undersök
ningen (Brodersen et al 1992) görs följande slutsatser med avseende på stabilise
ring av slagg och flygaska utan RGP från avfallsförbränning. 

♦ Tillsatsen av Geodur minskar den lakbara fraktionen av 
koppar>zink>kadmium>bly vid cemenstabilisering speciellt vid lågt 
cementinnehåll (7.4% cement). 

♦ Tillsatsen av Geodur minskar den specifika utlakningen av framför allt koppar och 
kadmium i marin miljö. Den största minskningen erhölls vid högt cementinnehåll 
(13%). 

♦ Utlakningshastigheten av koppar och kadmium tycks kontrolleras av minskad 
tillgänglighet snarare än diffusion. 

♦ Tillsatsen av Geodur minskar insatsen av cement utan att äventyra geotekniska 
egenskaper. 

Tabell 6.3: Procentuell reduktion av lakbar fraktion vid tillsatts av 0.01 % Geodur 
bestämt i tillgänglighetstest (från Brodersen et al 1992). 
(1-(f med Geodur)/(f utan Geodur)) x 100 

Cement Cd Cu Pb Zn 
innehåll 
7.4% 15% 44% 13% 25% 
13% 10% 45% 7% 17% 
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6.1.6 Stabilisering enligt INDAVER/Belgien. 

Förtaget INDAVER i Antwerpen, Belgien, omhändertar och behandlar industriavfall. 
Som en av behandlingsteknikerna för speciellt oorganiskt avfall används solidifie
ring/stabilisering enligt "Soliroc"-processen. Den årliga kapaciteten är ca 
10 000 ton. Det stabiliserade avfallet deponeras på egen deponi. Övrig information 
och data är konfidentiell och har därför ej erhållits. 

SOLIROC är en patenterad stabiliseringsteknik där additiven utgörs av portlandce
ment, flygaska och släckt kalk. Processen innefattar en kemisk behandling enligt 
vilken de aktiva silikaterna från flygaska blandas med en syra till pH 1.5 varvid en sur 
lösning av monosilikater fås. Avfallet tillsätts varvid tungmetaller fixeras till olösliga 
metallsilikater. Med NaOH, cement och släckt kalk görs blandningen alkalisk. Den 
stelnar varvid en hård och tät massa erhålls. Permeabiliteter mellan 1-10-9 - 1-10-
12 m/s har uppmätts. Tekniken anges fixera klorider upp till 1% av deras egen vikt 
samt sulfater till 100%. 
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6.1.7 Stabilisering enligt UTR{ryskland. 

För ca 5 år sedan bildade Hölter GmbH i Tyskland ett dotterbolag för nyttiggörande 
av bl a flygaskor från avfallsförbränning. Detta bolag UTR (Umwelt-Technologie und 
Recycling) återfinns i Gladbeck i Ruhrområdet. Den första anläggningen har byggts 
där. Nu uppförs en andra anläggning i gamla Östtyskland där även nummer tre 
byggs. 

UTR använder restprodukter från bl a avfallsförbränning för att via en blandningssta
tion tillsätta cement tillsammans med ett additiv som är företagsägt. Vatten tillsätts i 
olika mängd beroende på användning. Dels kan en större mängd tillsättas så att en 
slurry erhålls, dels en mindre då blandningen packas. Användningen sker som 
återfyllning av gamla gruvor framför allt stenkolsgruvor. Dessa kan vara mycket 
djupa ca 1000 meter. Alla är inte torra utan grundvatten kan återfinnas. Volymen på 
gruvhålen är ca 50 milj. m3, således en mycket stor volym i förhållande till produce
rad mängd avfall. 

Behandlingskostnaden uppgår till 300-500 DM beroende på kontamineringsgrad av 
askan. 

Av Tysklands ca 50 anläggningar som producerar rökgasreningsaskor (40 avfalls
förbränning och 10 förbränningsanläggningar för miljöfarligt avfall) nyttjar 19 anlägg
ningar UTR. Det motsvarar ca 150000 ton askor/år. Dessutom tar UTR emot avfall 
från 23 anläggningar utanför Tyskland och blir på detta sätt Tysklands största motta
gare av kontaminerade askor. 

För att få nyttja askor tillsammans med cement som återfyllning i gruvor undersöks 
askarna först av Institut der Gefahrstoff, Hygieninstitut, samt Oberbergamt. Beslut 
tas sedan av delstatsregeringen om återfyllning kan ske och med vilken samman
sättning. Upp till idag kan UTR nyttiggöra/deponera all aska man tar emot. 
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6.1.8 Stabilisering enligt Nukem/Tyskland. 

I Altzenau några mil öster om Frankfurt i Tyskland finns NUKEM GmbH. Under 
åren 1982-86 utvecklades här en teknik för stabilisering av avfallsförbränningsaskor 
med cement. 

Vid framtagandet av en teknik studerades sex olika askar. Dessa var: 
1. Flygaska med rökgassalter, 34% FA och 66% salter. Kloridinnehållet var 21 % 

och sulfathalten 13%. 
2. Flygaska med rökgassalter, 68% FA och 32 % salter, varav 4.5% klorider och 

11.8 % sulfater. 
3. Flygaska som erhålls med "Niro" rökgasrening, ca 30% FA och 70% salter. 
4. Flygaska som tillverkats med 80% FA och 20% CaCl2 
5. Flygaska med sammansättning enligt nr 3 . 
6. Flygaska från förbränningsanläggning för miljöfarligt avfall. 

Samtliga askar stabiliserades utan någon typ av förbehandling, dvs alla salter var 
kvar. 

En mobil anläggning med en kapacitet om 2 ton/timme användes. Totalt stabilisera
des ca 150 ton som göts i form av monolitiska block om 1 m x 1 m x 1m. På grund
val av dessa försök bedömdes anläggningar med en kapacitet om 500 - 25000 
kg/timme att kunna förverkligas. Blandningsförhållandena som angavs var 35% 
cement och 65% rökgasreningsaska. Vattentillsatsen var ca 35% räknat på total
vikt torr produkt. 
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Figur 6.4: Principschema för stabilisering med NUKEM-teknik. 
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Den stabiliserade produkten var körbar efter en dag. Tryckhållfastheten som provats 
enligt DIN 1164 uppgick till 5-90 MPa. Provkroppar som trycktes efter det att klorider 
lakats ur, fick en försämrad hållfasthet. Utlakningsförsök utfördes med provkroppar 
av storleken 20 mm x 20 mm x 80 mm på liknande sätt som det svenska ULP
försöket. De totala tungmetallkoncentrationerna låg i samtliga fall under gränsvärde
na för aktuell deponeringsklass. Permeabiliteten för vatten uppmättes till lägre än 
k=1.1 ·1 o-9 m/s. Diffusion konstanter för klorid uppmättes till 0.7-9 • 1 o-9 m2/s. 
Motsvarande värde för Pb var 0.6-5 • 10-17 m2/s och kadmium 0.4-96 • 10-16 
m2/s. 

Tekniken var färdigutvecklad 1986. Den har dock inte etablerats på marknaden vilket 
enligt företaget beror av två saker: 

1. Rökgasreningsaskor kan deponeras i stenkols- och saltgruvor på ett 
miljömässigt bättre sätt utan utlakning av salter. Kostnader för gruvdeponering 
och cementstabilisering var då ungefär desamma 

2. Utlakningen av klorider gick ej att hålla tillbaka vid tillsats av cement. Detta 
resulterade i höga halter i lakvattnet vilket ej kunde accepteras. 

3. Enda sättet att klara saltutlakningen skulle vara att tvätta produkterna före stabili-
seringen vilket ej bedömdes som realistiskt. 

Nukem GmbH satsar idag ej längre på tekniken. Konkurrensen från gruvdepone
ringstekniken är för stor. Återfyllningen av framför allt stenkolsgruvor har blivit allt 
vanligare. 

GO-E 

-Cl) 
.:11:. 
0, 
u, 
u, 

:(Cl-s:::. 
(.)...'5 10-n ._____--L.____.....,_____....________.____~ 

0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 

Wassergehalt ·,. 

Figur 6.5: Cementstabilisatets permeabilitet för vatten som funktion av 
vattenhalt (Wewer/Maurer 1990). 
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6.1.9 Stabilisering och deponering enligt RKW /Tyskland. 

Rheinische Kalksteinwerke GmbH i Wulfrath, Tyskland, projekterar en deponerings
anläggning i direkt anslutning till kalkbrotten i staden. Förhandlingar pågår f n med 
miljömyndigheterna om tillstånd att deponera 5 milj.m3 under en tidsperiod av 17-20 
år. Som jämförelse kan nämnas att den totala produktionen av flygaska och rökgas
stoft från avfallsförbränning i Tyskland uppgår till 350 000 ton/år. 

Uppbyggnaden av deponin tar fasta på de två principiella rökgasreningsprodukterna 
som produceras idag, dvs restprodukt från avsvavling av kol med hög halt av kalci
umsulfat samt restprodukt från rökgasrening från sopförbränning med hög halt av 
kalciumklorid och hög belastning av tungmetaller. Dessutom avses andra restpro
dukter från kolförbränning att deponeras. 

Två monodeponier avses att byggas med en direkt anslutning till varandra inom 
samma deponikropp: 

1. Deponi med avsvavlingsprodukt + fluidiserad cyklonaska (kol) + cement + vatten 
2. Deponi med rökgasaska från avfallsförbränning. + fluidiserad cyklonaska (kol)+ 

cement + vatten. 

Zement 

Brauchwasser 

Zement 

Kontaminiertes 
Wasser von den 
Monodeponien
I und II 

Zu den Monodeponien:
I: KW-Stäube t WS-Aschen II: MVA-Stäube t WS-Aschen 

Figur 6.6: Schema över blandstation för restprodukter till deponi 1 och deponi 2. 
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Proctorförsök samt permeabilitetsförsök har utförts med en blandning enligt följande: 
50 % rökgasaska+ 28 % FGD (avsvavlingsprodukt) + 22 % cement =100%. Vatten
tillsatsen har varit 42 vikt% baserat på summa torrt material. 
Med inpackning till 90% packningsgrad erhölls en täthet om 1.1 ·1 o-9 m/s och med 
100% packningsgrad tätheten 5•10-10 m/s. 

Varje år kommer en total mängd av ca 100 000 ton fluidaskor från kol, 100 000 ton 
avsvavlingsprodukt samt ca 50 000 ton rökgasreningsprodukt att deponeras. Rest
produkterna kommer från ca 15 platser med en transportsträcka av i medeltal 40 
km. Wulfrath är således mycket centralt placerat för detta ändamål. Deponering 
kommer att ske under 250 dagar per år med en volym av 1200 ton/dag (deponi 1) 
och 600 ton /dag (deponi 2). Ytförhå!landena mellan deponierna är 2:1. Alla askar 
levereras torra och blåses in i silos. De vägs in och blandas enligt på förhand upp
gjorda recept. 

För deponi 1 med kolrestprodukter blandas vatten in så en jordfuktig konsistens 
erhålls. Denna transporteras till deponin i behållare, tippas ut och packas in med 
vältar. 

För deponi 2 med sopförbränningsrestprodukter blandas vatten in till en slurry som 
sedan skall pumpas till deponin. Genom det höga kloridinnehållet kommer härd
ningen att gå relativt fort. 

Vattnet som används är avrinnande ytvatten från de båda deponierna. Detta vatten 
samlas in i 3 st utjämningsmagasin och pumpas vidare till blandningsenheten. 
Dessutom kommer ett extra magasin att byggas, totalt således 4 st magasin med en 
kapacitet om 4 x 3000 m3 = 12 000 m3. 

Nederbörden uppgår i Wulfrath till ca 1000 mm/år med en maximal dagsnederbörd 
på 30-70 mm beroende på månad uppmätt under de sista 30 åren. Då hela depo
nin, dvs deponi 1 och deponi 2 har en yta av 21 hektar genereras en ytavrinning 
(50% avrinner) på 3100-7400 m3. Vattenåtgången för stabilisering bedöms till 900 
m3/dag. 
Anläggningen skulle således med de planerade magasinen samt behov av stabilise
ringsvatten klara ett regn av denna intensitet, eventuellt t o m ytterligare ett regn 
dagen efter. 

EJ SCHUTTEN 
-KONT>.MINlERTES WASSER-

(z':J BER!ESELN 
-KONTAMINtERTES WASSER-

0 OHNE AKTIVITÄTEN 
-SAU8ERES WASSER-

Figur 6. 7: Deponin delas in i fält för att minimera utlakning av salter och metaller. 
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Deponierna byggs upp i sektorer så att endast en sektor på varje deldeponi används 
åt gången, se figur 6.7. Lakvattnet från de sektorer som hålls stängda blir på detta 
sätt ej så kraftigt kontaminerat av salter. Enligt RKW sjunker halterna till en låg nivå 
på 2-3 veckor. 

Det är tänkt att deponin sakta skall växa uppåt med en lutning 1:2. Successivt kom
mer deponin att täckas med 1.5 meter jord som kultiveras och ges vegetation, se 
figur 6.8. För att omhänderta lakvatten som ytavrinner uppströms den redan avtäckta 
deponin görs ett dikessystem i deponin. 

ABGESCHLOSSEN IN 8ETRIEB SCHUTTBETRIEB 

Figur 6.8: Successivt täcks deponin med jord. Innanför körbanan finns ett 
skyddsdike dit ytavrinnande vatten samlas och leds ner till 
b/andningsstation. 

En bottentätning byggs upp för båda deponierna. För avfallsförbränningsaskorna 
innehåller konstruktionen ett HDPE-membran tillsammans med ett mineralskikt vars 
täthet ej specifikt anges. Deponierna avses ej att tätas på ytan utan jordtäcket till
sammans med den förväntade tätheten på restprodukten skall vara tillfyllest. 
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6.1.1 o Stabilisering av kol restprodukter enligt GFR(ryskland. 

Restprodukter från kolförbränning (flygaska och avsvavlingsprodukt) kan upparbetas 
till svavelsyra och cementklinker. Detta görs av GFR mbH, Wurzburg (Gesellschaft 
fur die Aufbereitung und Verwertung von Reststoffen ) i en anläggning i gamla Öst
tyskland. Den mängd aska som ej kan nyttiggöras på detta eller andra sätt måste 
stabiliseras och deponeras. GFR mbH förfogar över en deponi i anslutning till ett 
gipsbrott 50 km norr om Kasse!. Brytningen upphör successivt och deponeringen tar 
stegvis över. 

Askarna som levereras till anläggningen är vanligen av blandtyp, dvs de två kompo
nenterna flygaska och avsvavlingsprodukt blandas direkt vid kraftverket. 

LOESLICHKEIT 
Co Cl 

(mg/I) 

so. ess 
(mg/I) 

10001000 

,00 ,00 

28TAGE 180TAGEANF.A.lLZUSTANO 

e222) Colcium (mg/I) g Chlorid (mg/I) E2:;9 Sulfot (mg/I) IIlil)chemischer Souerstoflbedorf 

Figur 6.9: Lösligheten för vissa ämnen minskar med ökad lagringstid (från Dem 
misch/Weissflog 1990). 

I undantagsfall levereras produkterna separerade. Askarna stabiliseras genom att 
blandas i rätt proportioner samtidigt som vatten tillsätts. Stabiliseringen beror av den 
puzzolana reaktionen 3 Ca(OH)2 + 2 Si02 (amorf) + H20 ~ 3 CaO x 2 Si02 x 
H20, Flygaskorna uppvisar främst innehållet av kiselsyra medan avsvavlingspro
dukterna har ett stort kalkhydratöverskott. Slutprodukten är kalciumsilikathydrat 
vilket också finns i cement och ger den höga hållfastheten. Den ökade stabiliteten 
(kemiskt och fysiskt) beror också av släckningen av kalciumsulfat, anhydrit, CaS04 + 
2 H20 ➔ CaS04 x 2 H20 . 

Lösligheten av bl a kalcium, klorid och sulfat minskar med ökad lagringstid. Detta har 
uppmätts för en blandning av FA/FGD, 1 :1, se figur 6.9. 
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Figur 6. 1O: GFR:s anläggning i Dassel/Luthorst, Tyskland med silos för blandning av 
f/ygaska och avsvavlingsprodukt med vatten. Till höger syns 
/akvattendamm för ytavrinning, vattnet används för befuktning av 
askorna. 

Till följd av den puzzolana reaktionen tillväxer hållfastheten vilket visas i figur 6.11 . 
Hållfastheten varierar också kraftigt mellan olika typer av askor. Jämför i figuren 
fluidaska med pulveraska och avsvavlingsprodukt. Med den ökade hållfastheten 
sluts porer inne i matrisen och tätheten för vatten ökar. Vid de fältprovningar som 
kontinuerligt görs varierar permeabiliteten från 1o-6 till 1o-9 m/s. Den stora skillna
den beror huvudsakligen på utförandet av packningen i fält men även på mängden 
vatten som blandas in samt variationer i askornas kvalitet. 

11.S· 

.... 

.... 

,.. 

,..,__----~SAV/FA 
u 

.. .. ... 
Figur 6. 11: Hållfastheten tillväxer som en funktion av puzzolana reaktioner/tid. 

(från Demmisch/Weissf/og 1990) 
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I Luthorst sker deponeringen (figur 6.10) så att en kraftig slänt uppkommer. Vid ne
derbörd uppstår här ett ytavrinnande lakvatten. Detta samlas upp vid foten av de
ponin och leds till en lakvattendamm. Detta vatten används för befuktning av inkom
mande askor. Lakvatten produceras därför ej under uppbyggnaden av deponin. 
Lakvatten som perkolat uppges ej uppkomma då deponin tillväxer i vertikal led med 
flera meter per år. 

För respektive "typ av blandning" tar man fram en packningskurva vilken visar opti
mal vattenkvot för inpackning. Denna används vid den slutliga blandningen som 
sköts automatiskt via ett kontrollrum. Anläggningen i Luthorst sköts av 2-3 perso
ner. En man är i kontrollrummet för styrning av processen, en sköter inpackning 
vilket sker med bandschaktare i tunna skikt. Under en dag kan ca 200-400 ton aska 
deponeras vilken skall blandas, befuktas och packas in. Sluttäckningen av deponin 
kommer enligt uppgift att ske med lera. 
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6.1.11 Stabilisering och nyttiggörande av rökgasaska genom omvandling till 
Alinitcement enligt RKW;Tyskland. 

Alinit är ett hydrauliskt kloridhaltigt bindemedel som kan tillverkas från bl a rökgas
reningsprodukt från avfallsförbränning. Den teoretiska sammansättningen av alinit är 
21 CaO - 6 SiO2 - Al2O3 - CaCl2. Vid tillverkning av alinitcement är huvudbe
ståndsdelarna följande: 

*CaO ca66% 
*SiO2 ca21% 
* Al2O3 ca 6 % 
*CaC!2 ca 7 % 

Portlandcement bränns vid ca 1450° C medan alinitcement kan brännas vid 
1150° C, vilket innebär en lägre energiinsats. Detta faktum har sedan över 20 år 
utnyttjats av den ryska industrin som tillverkat 100 000-200 000 ton/år. Kloriden har i 
detta fall satts till som ren CaCl2. 

Fördelarna med Alinitcement framför portlandcement är ca 30% lägre energiför
brukning samt en snabbare hållfasthetstillväxt. Nackdelarna är framför allt att den ej 
kan användas tillsammans med armeringsjärn då kloriderna verkar korrosivt. 

För att tillverka Alinitcement kan ett flertal restprodukter användas. CaO och CaCl2 
erhålls från den torra och halvtorra rökgasreningen från avfallsförbränning. 
SiO2, AlzO3 och CaO erhålls från rökgasreningsprodukter eller mald slagg från 
avfallsförbränning eller restprodukter från kolförbränning. Vid framställning är det 
framför allt två kriterier som skall upprätthållas. Dessa är: 

* Kvoten CaO/SiO2 = 2.3-3.2 
* Halten Cl-tot = 4.5-9.5 % 

I tabell 6.4 anges den kemiska sammansättningen av totalt 9 restprodukter från 
avfallsförbränning. Genom att blanda dessa i lämpliga proportioner erhålls tabell 6.5 
som totalt innehåller 8 olika recept. Detta resulterar i tabell 6.6 som visar den kemis
ka sammansättningen av de 8 nya restprodukterna. Det framgår av denna tabell att 
kloridkravet är uppfyllt samt att kravet på CaO/SiO2 också har uppfyllts. För att öka 
CaO-halten har i vissa recept en tillsats av kalkstensmjöl gjorts. En viktigt facit av 
denna räkneövning som hämtas från (RKW 1991) är att praktisk taget alla restpro
dukter från förbränning skulle kunna användas och kombineras så att dessa två 
kriterier uppfylls och att därmed Alinitcement kan tillverkas. 
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Tabe/16.4: Kemisk sammansättning av avfallsförbränningsaskor (MVA) och två 
fluidiserade ko/askar (WSA). S=sa/ter från rökgasrening, FA=flygaska 
från stoftavskiljning (från Rheinische Ka/ksteinwerke 1992) . 

.MVA 1 MVA 4 MVA S MVA 7 WSA 1 WSA 2 
S/FA FA FA s 

% Sio2 23,86 31,26 33,42 7,76 33,84 26,43 

% Fe2o3 1,40 2,38 6,06 2,93 1,63 5,32 5,12 

% Al o2 3 6,00 7,99 13,62 14,61 4,93 23,19 14,95 

% Mn2o3 0,11 0,29 0,13 0,07 0,05 0,08 

% ca als cao 33,37 23,44 14,84 38,73 6,09 29,25 

% MgO 1,75 1,52 1,58 2,02 1,18 1,12 1,32 

% S0
3 

. 3,32 3,02 4,18 5,13 7,28 1,62 3,44 

% S02 0,32 1,79 2,90 0,06 

% K 0
2

· 2,50 1,75 1,59 5,74 1,88 2,32 1,84 

% Na 2o 1,32 1,65 3,54 1,79 0,64 0,71 

% Cl 11,32 1,27 6,27 19,01 0,12 0,27 

% Glv. 1.000°C 11,00 7,41 9,86 11,30 25,29 14,44 

% co2 6,00 3,98 3,11 1,20 n. b. 2,81 n. b. 

% H 0
2

9,47 8,49 1,28 3,39 n. b. 2,86 n. b. 

Tabe/16.5: 8/andningsförhållande i vikt% på torrt material av askarna hämtade från 
tabell 6.4. KSM=ka/kstensmjö/ (från Rheinische Ka/ksteinwerke 1992}. 

1 70 MVA 3 30 MVA 5 

2 65,2 MVA 3 34,8 MVA 4 

3 71,2 MVA 3 28,8 WSA 1 

4 27,4 MVA 6 27,4 MVA 7 45,2 KSM 

5 77,2 MVA 1 16,6 KSM 6,2 MVA 4 

6 88,9 MVA 1 11,1 KSM 

7 60,9 MVA 2 39,1 KSM 

8 64 MVA 1 23 WSA 2 13 KSM 
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Tabell 6.6: Kemisk sammansättning av recepten tillblandade enligt tabell 6.5. Alla 
recepten uppfyller kraven för tillverkning av Alinitcement (från Rheinische 
Ka/ksteinwerke 1992). 

6 7 

% Sio
2 

11,44 12,25 11,18 12,19 12,05 11,64 14,42 14,46 

% Fe2o 3 1,02 2,26 1,68 2,00 1,46 1,24 1,45 2,07 

% Al 2o 3 5,14 5,47 7,45 5,54 5,48 5,33 4,86 7,27 

% Ca als cao 43,00 44,05 40,95 41,20 42,48 42,70 42,22 40,31 

% MgO 1,12 1,03 0,85 0,95 1,45 1,56 0,93 1,42 

% S03 3,91 3,66 2,87 3,06 2,82 2,95 1,84 2,91 

% so 0,02 0,79 0,25 0,28 1,09 0,20 

% Cl 8,93 6,99 7,20 5,21 8,20 9,35 6,89 6,79 

% Glv. 1. 000° C 19,34 17,80 23,94 25,95 20,71 19,79 23,90 19,77 

CaO/Si02 3,14 3,15 3,10 3,00 2,98 3,00 2,55 2,40 

Tillverkningsprocessen för Alinitcement överensstämmer i stort med tillverkning av 
Portlandcement och följer följande schema: 

Leverans per bulk eller lastbil 

✓ 'V ~ 
Rökgasreningsprodukter Kolrestprodukter Kalkstensmjöl 

~i~ 
Dosering 

Blaining 

i 
Granulering med vattentillsats 

i 
Bränning i roterugn 

~ 
Kylning till klinker 

.J, 
Malning 

-!, 
Alinitcement 

I december 1990 genomfördes ett försök under totalt 80 timmar. En roterugn med 
längden 12 meter och diametern 0.9 meter ställdes upp och brände sammanlagt 18 
ton alinitcement. Råmaterialet överensstämde med blandning nr 8 i tabell 6.5. 
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Bränntemperaturen var 950-1150° C och tre olika alinitklinker framställdes med 
reproducerbarhet. Det fria kalkinnehållet var <1 %, 2.5-3.5% samt 3.5-6.5%. 
Rökgaserna renades med torrt sorptionsförfarande. I försöket bestämdes halten av 
dioxiner och furaner i råmaterialet, i rökgasreningsprodukten från bränningen samt i 
alinitcementen efter bränningen, se tabell 6.7. Det framgår att dioxiner och furan er 
har reducerats under cementbränningen och att inget kunnat påvisas i Alinitklinkern. 

Tabe/16.7: Dioxin och furan-mätningar före och efter tillverkning av Alinit. 
(Rheinische Kalksteinwerke 1992) 

Produkt Dioxinekvivalenter BGA Furanekvivalenter BGA 
Råmaterial 0,168 ng/g 0,465 ng/g 
Rökgasreningsprodukt 0,024 ng/g 0,370 ng/g 
Alinitklinker ej påvisbar ej påvisbar 

I försöken erhölls tre olika brännkvaliteter med olika innehåll av fria kalk, klorid men 
även tungmetaller, se tabell 6.8. Med stigande bränntemperatur sjunker innehållet av 
fri kalk och klorid. Noterbart är också den kraftiga minskningen av bly och kadmium 
samt i viss mån koppar vid hög bränntemperatur. I detta försök har inte den 
producerade rökgasaskan återförts vilket görs i en fullskaleanläggning. Den valda 
försöksuppställningen resulterade därför lågt innnehåll av flyktiga metaller som bly 
och kadmium men också i låga kloridhalter. 

Alinitcementen är ett snabbverkande hydrauliskt bindemedel. Tryckhållfastheten vid 
28 dygn varierar för olika kvaliteter inom 22-30 MPa. För användning inom gruv
verksamhet måste en tryckhållfasthet om 5 MPa nås inom 5 timmar vilket uppfylls. 

Användningsområdena för Alinitcement är dels som ett snabbverkande cement vid 
bruk i gruvindustrin (återfyllnining/stabilisering av gamla gruvor), dels som ett stabili
seringsmedel för andra restprodukter. Alinitcementen skulle därmed kunna använ
das i stället för den mer energikrävande portlandcementen. Kloriderna i Alinitcemen
ten är lösliga till ca 50% jämfört med 100% i ursprungmaterialen (restprodukter från 
avfallsförbränning bl a). 

Rheinische Kalksteinwerke GmbH har kalkylerat en anläggning för totalt 20 000 ton 
restprodukter per år, varav 15 000 ton rökgasaskar med salter 
(rökgasreningsprodukt) från avfallsförbränning, 5000 ton ren flygaska från avfallsför
bränning samt 5000 ton kalkstensmjöl. Brännugnen har en längd om 20 meter och 
en diameter på 2.2 meter. Rökgaserna renas med ett torrt förfarande och askan 
återförs in i processen. Som tillsatsenergi har föreslagits metangas men även andra 
bränslen kan användas. lnvesteringskostnaderna för en sådan anläggning belöper 
sig på 7.2-10.0 milj.DM (27-37 milj.kr) (1991). Driftkostnaderna för anläggningen 
kan beräknas enligt följande: 2 personer/skift för drift av anläggningen, metangasför
brukning om 1.3 milj.m3/år, avgasmängd på 3500 m3/timme, elektrisk energiåtgång 
om 700 MWh/år, vatten för granulering om 8000 m3/år, kalkhydrat om 400 ton/år 
samt kalkstensmjöl om 5000 ton/år. Reparationkostnader beräknas till 2.5% , av
skrivningstiden är 12 år och kapitaliseringsräntan 10%. Då erhålls en drifts- och 
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kapitalkostnad om 2,7 milj.DM/år (10 milj.kr). Denna kostnad skall ställas mot depo
neringskostnader och andra miljökostnader för restprodukterna samt det ekono
miska värde som Alinitcementen kommer att få. I detta tyska räkneexempel sätts 
deponeringskostnaderna till 175 DM/ton (650 kr/ton). Alinitcementen beräknas till ett 
marknadsvärde av 50 DM/ton (190 kr/ton). Då erhålls: 

♦ Inbesparing på minskad deponering: 2.6 milj DM (9.8 milj kr) 
♦ Försäljning av alinitcement: 1 milj.DM (3.7 milj kr) 

Med detta räkneexempel visas att Alinitcement bör vara en marknadsmässigt kon
kurrenskraftig produkt. Utfallet är naturligtvis helt beroende på deponeringskostnader 
samt försäljningsmarknaden för Alinitcementen. 

Alinittillverkningen vilar på två patent som hålls av Rheinische Kalksteinwerke Gm
bH. Dessa är DP4027529.9-45 "Verfahren zur Herstellung von Chlorosilikaten" samt 
DP3906617 "Verfahren zur Herstellung von Chlorosilikaten sowie deren Verwen
dung" 

Rheinische Kalksteinwerke GmbH i Wulfrath fick 1991 3:e pris i avdelning Abfallver
wertung/Recycling för "Cementtillverkning från restprodukter från avfallsförbränning" 
med motiveringen "en innovativ form av användning i stället för deponering, förfa
randet eliminerar dioxiner och furaner". Priset utdelades av BDI (Bundesverband der 
Deutschen lndustrie) detta år i konkurrens med ca 130 andra bidrag. 

Det finns idag (1992) ingen kommersiell anläggning byggd för tillverkning av Alinit
cement. 

Tabe/16.8: Tungmetall-, klorid- och fri kalkinnehå/1 vid olika bränntemperatur av 
alinitcement (RKW 1992). 

Ämne Bränntemperatur Bränntempertur Bränntemperatur 
1150 C 1000 C 950C 

As 6 ppm 3 ppm 3 ppm 
Pb 25ppm 288ppm 491 ppm 
Cd 2 ppm 6 ppm 12 ppm 
Co 21 ppm 19 ppm 18 ppm 
Cr 465 ppm 432 ppm 382 ppm 
Cu 209 ppm 299 ppm 374 ppm 
Ni 162 ppm 144 ppm 146 ppm 
V 69 ppm 61 ppm 59 ppm 
Zn 2831 ppm 3948 ppm 2715 ppm 
Cl 4,42 % 5,11 % 7,37% 
CaO fri 0,78 % 3,32 % 5,35% 
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6.1.12 Stabilisering enligt MA 48/Österrike. 

I Wien ombesörjs avfallshanteringen av Magistratabteilung 48, Stadtreinigung und 
Fuhrpark. Den totalt behandlade mängden avfall var 800 000 ton (1991), vilket inbe
griper förbränning, sortering, återvinning och kompostering. De senare formerna för 
behandling har ökat kraftigt senare år. Denna verksamhet är koncentrerad till en 
speciell avfallsbehandlingsanläggning i Rautenweg, figur 6.12. 

Avfallet förbränns i två avfallsförbränningsanläggningar, Spittelau 285 000 ton och 
Flötzersteig 85 000 ton. Detta motsvarar 45 % av avfallet i Wien (1991 ). Vid för
bränningen erhålls slagg och elektrofilteraska motsvarande 69 500 ton respektive 17 
500 ton. Rökgasreningsprodukter från våt rening omhändertas direkt vid anlägg
ningarna och exporteras till Tyskland för deponering i saltgruvor. 

Slagg och elektrofilteraska transporteras till en central sorterings- och stabilise
ringsstation, "svampen" vid Rautenweg. Magnetiskt material sorteras bort och åter
vinns, partiklar större än 50 mm sorteras bort och deponeras. Resterande fraktion 
blandas tillsammans med elektrofilteraska, portlandcement och vatten enligt följande 
koncept, vilket motsvarar 1 m3. 

♦ Slagg 1300 kg 
♦ Flygaska 350 kg 
♦ Cement 200 kg 
♦ Vatten 120-150 kg 

Figur 6.12: Avfal/sbehandlingsan/äggningen i Rautenweg, Wien, sorterar och kom 
posterar årligen ca 200 000 ton avfall. 
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Figur 6. 13: En blandningsstation stabiliserar årligen ca 100 000 ton slagg och flyg 
aska med en tillsats av 12-15 vikt% cement. 

Slaggen innehåller en viss mängd vatten från konditioneringen vid utmatningen från 
förbränningsverket vilket gör att endast 6-8% vatten behöver tillsättas extra. 
Konsistensen på utgående stabiliserade blandning är jordfuktig . 
Stabilisatet körs kontinuerligt, ca 1 km till deponi Rautenweg, deponiklass 3 b, i 
direkt anslutning till blandningstation. Det stabiliserade avfallet packas in som en 
skyddsvall runt hela deponin, se figur 6.14. Stabilisatets täthet mot vatten uppgavs ej 
men bedöms vara i storleksordningen 1 o-8 -1 o-9 m/s. 

Vallen omsluter en inre volym i vilken hushållsavfall deponeras. Deponin har en 
area av 55 ha, ett djup under markytan på ca 15 meter och en slutlig höjd på ca 50 
meter, vilken nås om 10-15 år. Den totalt deponerade volymen avfall uppgick 1991 
till 850 000 ton varav 100 000 ton som stabiliserad slagg/aska. Skyddsvallarna 
bevattnas med lakvatten som pumpas upp. Detta resulterar i ett minskat behov av 
lakvattenrening. Förra året pumpades 77 000 m3 vatten till reningsverk. Detta mot
svarar en nettoinfiltration om 140 mm/år vilket är lågt. En deponigasanläggning har 
installerats med en kapacitet av 4000 m3 gas/timme. En gasmotor med effekten 540 
kW förses med 320 m3 gas /timme. 
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Figur 6. 14: Den stabiliserade slaggen/askan deponeras som en randva/1 på deponi 
Rautenweg;Wien. 
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6.1.13 Stabilisering enligt IVR-Techform/Schweiz. 

Det schweiziska förfarandet IVR (lnertiserung von Rauchgasruckständen) är en 
patenterad metod som idag används för stabilisering av rökgasaska på 4-5 
avfallsförbränningsanläggningar i Schweiz. Den patenterade metoden utnyttjar tre 
mekanismer: 
1. Kemisk/fysikalisk immobilisering genom hydraulisk stabilisering. 
2. Kemisk sorption av metaller i porösa tillsatsmineral. 
3. Tillsats av högaktiva amorfa aluminiumsilikater vilka förbättrar täthet och 

hållfasthet. 

f-..UGF,SCHENWÄSCHE Mil RESTSTQEfYERfESTJGUNG 

Bl>IOE
MflTEl.• EXTIW<TOR 1 EXTIW<TOR2 
SlLO 
75ml' 

DIE R.ESTSTOFFVERFESTIGUNG L,\UFT LEDIGtlCH BEi 
TAGSCHJCHT 
MOmN:l· FR.EITN:l/J2 h N OER WOCHE 
DH : PRO VEAARSEITUNGSSTUNOE WEROEN <-5 8L0cKE 

l 1m3 ABGEGOSSEN OOER WAHLWBSSE CA. 7500 kg 
PASTOS IN WELAKIMULOEN ABGEFOLLT 

Figur 6. 15: Schematisk beskrivning av JVR förfarandet som det används vid flera 
anläggningar i Schweiz (från Techform Engineering AG 1992). 

IVR-förfarandet (figur 6.15} innebär att rökgasaskan med upp till 30% innehåll av 
lättlösliga salter tvättas innan stabilisering sker. Tvättningen/extraktionen sker med 
renvatten kontinuerligt i två behållare med omrörare vid ett US=2. Kapaciteten är 3 
ton aska per timme. Slurryn leds vidare till ett vakumband där tvättvattnet sugs bort 
och leds vidare till reningsanläggning för fällning av metaller. Salterna släpps till 
recipient. Den awattnade tvättade askan mellanlagras i en askcontainer för vidare 
utmatning och inblandning av cement och additiv. Receptet är enligt följande: 

* 1000 kg aska (torrsubstans, salterna borttvättade) 
* 85 kg filterkakor (torrsubstans) från rening av tvättvattnet 
* 620 kg cement+additiv 
* 775 liter vatten (porvatten i aska och filterkakor) 
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Kapaciteten är ca 7.2 ton färdigt stabilisat (vatten inkluderat)/timma. Stabilisatet fylls i 
stålformar med måtten 1 m x 1 m x 1 m för att hårdna, se figur 6.16. Formen avlägs
nas och kuberna staplas på deponi. 

Metoden uppfyller kriteria vid lakförsök enligt Schweiziska TVA. Ett program för 
uppföljning av stabilisatets beständighet pågår. Vid för hög resthalt av salter finns 
tendens till sprickbildning och sönderfall. 

Med denna metod stabiliseras i Schweiz idag ca 26 000 ton aska/år. 
Kostnaden för metoden uppgår till 650 SFr/ton aska (2600 Sv.kr./ton aska). 

Figur 6. 16: I anläggningen i Winthertur används vakumfilterpress (nedan) för 
awattning av tvättad aska. Den stabiliserade askan gjuts i kuber (ovan) 
och staplas på deponi.. 
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6.1.14 Stabilisering med Domofix/Nederländerna. 

DOMOFIX-processen är en stabiliseringsprocess att behandla förorenade sediment 
från floder, hamnar och industrin. Tekniken är en Schweizisk uppfinning och provas 
nu av företag i Nederländerna. Processen bygger på tillsats av speciell kalk, 
företrädesvis dolomitkalk samt andra cementbaserade produkter. Tillsats sker även 
av zeoliter. Efter inblandning med additiven behandlas sedimentet i en tryckpress 
där ett tryck om 5,5 MPa pressar ihop sedimentet varvid vatten avgår. 

För att utreda metodens effektivitet studerades fyra olika typer av hamnsediment. 
Dessa provades med avseende på geotekniska egenskaper men framför allt 
miljötekniska egenskaper. På de obehandlade såväl som behandlade sedimenten 
gjordes analys av totalhalt (uppslutning i HF), kolonnförsök (NVN 2508) samt skak
försök (NVN 2508), se resultat i figur 6.17. 

Cd (TA) Arnhem 

Cu (TA) 

Pb (TA) 

PAH (TA) 

Cd (COL) 

Cu (COL) 

Pb (COL) 

PAH (SST) 

0,01 0, 1 1 10 lUO 1000 9999,99 

TA • Total analysls log mg/kg d.m. 
COL • Column test 
SST • Singla shaka test 

• Untraotad !I!! Traoted I 

Cd (TA) Stein 
Cu (TA) 

Zn (TA) 

Oil (TA) 

Cd (COL) 

Cu (COL) 4,613 

Zn (COL) 

Oil (SST) 

0,01 o. 1 1 10 100 7000 9999,99 

TA • Total analysls log mg/kg d.m. 
COL • Column test 
SST • Singla shaka test I • Untreoted !!!Il Traoted I 

Figur 6. 17: Resultat av ut/akningsförsök (TA=tillgänglighetstest och 
COL=ko/onnförsök) på obehandlade och DOMOFIX-behandlade 
hamnsediment från Arnhem och Stein (Dijkink/Braber 1991). 
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Resultaten kan sammanfattas enligt följande: 

♦ As och Zn har i sediment 1 immobiliserats, medan Cu har mobiliserats. 
♦ I viss omfattning har PAH immobiliserats 
♦ lmmobiliseringen är god för sediment 1 och 2 men sämre för 3 och 4. 
♦ Vid bestämning av en immobiliseringskoefficient mellan 0-100% erhölls för As 

98% och för Zn 54-100%. För Cu, Ni, Cr och Pb erhölls negativa koefficienter, 
dvs de mobiliserades vilket kan förklaras med hög tillsats av alkali (pH=10-13) 
samt närvaro av ammonium. Då kan lätt metallkomplex som Cu(NH3)42+ bildas 
och lakas ut. 

Dijkink et al 1991, ger för den fortsatta utvecklingen av stabiliseringstekniken följan
de rekommendationer: 

♦ Undvik additiv som innehåller ammoniumsalter. Vid hög halt av ammonium i 
sedimentet försök att förbehandla. 

♦ Undvik additiv som leder till höga pH intervall (pH=11-12). 
♦ Sätt till additiven så att föroreningarna förs över till porvattnet vilket pressas bort 

och renas. Stabilisatets kemiska egenskaper kommer då att förbättras. 
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6.1.15 Stabilisering i USA. 

Behandling av avfall med stabilisering/solidifiering har pågått under mer än 20 år i 
USA. Utvecklingen startade med behandling av radioaktivt avfall men har senare 
fokuserats över mot miljöfarligt avfall och då huvudsakligen oorganiskt avfall och 
förorenad jord. US.EPA uppger antalet företag som behandlar avfall med denna 
teknik till 30-40 st. Många av dessa är mindre företag. De mer betydande redovisas 
i tabell 6.9 där också typen av additiv anges. 

Tabe/16.9: Större kommersiella stabilisering/solidifieringstekniker i USA med 
processnamn och additiv. Kommentarer av US.EPA (från US.EPA 1989) 

Företag Process Additiv Kommentar 
Chemfix Chemfix Cement + lösliga Binder sannolikt 

silikater ejVOC 

IU Conversion Sealosafe Silikater Binder sannolikt ej 
Stablex oljor, lösningsmedel, 

fett och VOC 

Dravo Lime Calcilox Förglasad slagg Binder sannolikt ej 
rökgasrenings- voc. 
produkter (Scrubber Anpassad för fixering 
sludge) av scrubber sludge 

Envirotech Envirotech Cement och US patent 3.837.872 
(dotterbolag silikater 
till Chemfix) 

Velsicol Velsicol Flygaska, rökgas- Hävdar stabilisering 
aska (scrubber av organiskt avfall 
sludge, cement 

Stabitrol Corp Terra-tite Cement Binder sannolikt ej 
voc 

TRW Systems 1.Cement, gips, Binder ej VOC 
kalk 
2. Polybutadine, Kan fungera för 
harts organiskt, mkt 

kostsam 

US Gypsum Envirostone Gips Binder ej VOC 

Antalet anläggningar som behandlade avfall med S/S tekniker uppgick till 107 st 
1986. Av dessa använde 50 anläggningar cement som additiv och 37 anläggningar 
använde puzzolana material. Baserat på den använda mängden additiv täcktes 99% 
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av marknaden med cement eller puzzolaner med en viss övervikt av puzzolaner. 
Den begränsade användningen av termoplaster, polyestrar, ureaformaldehyd, harts 
etc beror av de höga kostnaderna för additiven. Kunskapen om cement och puzzo
laner är god samtidigt som erforderlig maskinutrustning finns till en låg kostnad. 

US.EPA bedömer marknaden för S/S-tekniker som en behandlingsmetod som 
växande. Allteftersom en skärpt lagstiftning träder i kraft i USA kommer förbehand
ling med S/S att bli nödvändig för att minska lakbarheten. Tekniken är speciellt 
lämpad för oorganiskt avfall. Implementeringen av BDAT (Best Demonstrated Avai
lable Technology) i USA kommer att leda till en ökad användning. 

Sannolikt kommer redan etablerade och dominerande additiv att fortsätta behärska 
marknaden. Detta gäller framför allt restprodukter som cementugnsstoft, kalkugns
stoft och kolflygaska men även cement och kalk som kostar något mer. US.EPA ser 
ingen framtid för organiska additiv som plaster eller bitumen (Barth et al 1990). 

Tekniken för att behandla och blanda avfall och additiv kommer sannolikt att föränd
ras från en idag vanligtvis öppen process med gas- och stoftproblem till en sluten 
process i behållare där dessa faktorer kan kontrolleras på ett gynnsammare sätt. 

US.EPA har ett speciellt program benämnt SITE (Superfund Innovative Technology 
Evaluations) för demonstration och utvärdering av tekniker för återställning av de
ponier. Totalt har enligt nedan sex olika S/S-företag deltagit i detta program: 

• Chemfix Technologies 
• Soliditech, lnc. 
• Silicate Technology, lnc. 
• Hazcon, lnc. 
• lnternational Waste Technologies 
• Separation and Recovery Systems 

US.EPA har vidare genomfört en mycket omfattande studie av 4 olika stabilise
ring/solidifierings tekniker för restprodukter från avfallsförbränning. Denna studie 
som nyligen slutrapporterades refereras i kapitel 7. 
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6.1.16 Stabilisering i Japan. 

Stabilisering av flygaska från avfallsförbränning är den vanligaste behandlingstekni
ken i Japan för att minska miljöpåverkan vid deponering. 

Av Japans 1450 avfallsförbränningsanläggningar (73 % av allt avfall förbränns) 
använder 11 O anläggningar portland cement för stabilisering av flygaskan. Tekniken 
bygger på bildandet av metallhydroxider vilka fysiskt binds in i cementmatrisen. Vid 
tillsats av rökgasaska med kalk minskar immobiliseringen av tungmetaller 
(Wakamura/Nakzato 1992). Detta kan leda till en ökad mobilisering av bly, kadmi
um, kalciumklorid och kalciumsulfat. 

Tekniken har fått stor spridning då den är kostnadseffektiv men har den nackdelen 
att avfallsvolymen ökar vid cementtillsats (Wakamura/Nakzato 1992). Mängden 
cement som tillätts samt andra tekniska data är ej kända. 

t 
ge 

Ceinent
Fly ash feederfeeder 

Figur 6. 18: Cementstabilisering av f/ygaska från sopförbränning görs på 110 soptör 
bränningsan/äggningar i Japan. 
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6.2 Övriga tekniker. 
6.2.1 Sulfidstabilisering med Sulko/Österrike. 

Sulkoförfarandet har utvecklats av Österreichisches Forschungszentrum i Seibers
dorf (ÖFZS) som en metod att stabilisera och innesluta tungmetallhaltiga avfall. 
Tekniken bygger på användandet av elementärt svavel från avsvavling av olja. För 
att förhindra mekaniska spänningar i svavlet tillsätts en modifikator (dicyklopentan) 
till en mängd av ca 3%. Denna modifikator erhålls som en biprodukt vid raffinering av 
olja. Genom att blanda det torkade avfallet med en smälta av modifierat svavel vid 
en temperatur av >140° C under vakuum samt röra om vid avkylning erhålls en 
produkt som stelnar och hårdnar. Slutprodukten får med Sulko-förfarandet enligt 
uppgift följande egenskaper: 

♦ Låg utlakning 
♦ Beständig mot syror och alkalier 
♦ Hög mekanisk hållfasthet 
♦ Volymreduktion (vattnet drivs av och ersätts med mindre volym svavel) 
♦ God beständighet av bindemedel och avfall 

Avfallet som stabiliserats skall vara torrt med en vattenkvot av <1%. ÖFZS har ut
vecklat en speciell lamelltorkare för filterkakor från våt rening av rökgaser. 

Bland de avfall som behandlats med Sulko-förfarandet kan nämnas ett zinkhaltigt 
(17-26% Zn) slam från galvaniseringsindustrin. Slam med en TS-halt av 20% er
hölls i form av filterkakor som torkades till en fuktighet av <1 %. Från ett ton filterka
kor erhölls således 200 kg torrt slam. Tillsatsen av svavel uppgick till 420 kg vilket 
gav 700 kg deponifärdig slutprodukt. 

För närvarande finns ingen kommersiell anläggning men ÖFZS har beräknat kost
naderna inklusive deponikostnaderna till ca 2300:-/ton zinkslam. Kostnaden för 
svavel uppges då till ca 1000:-/ton och deponikostnaderna till 400:-/ton. 
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6.2.2 Bitumenstabilisering enligt ÖFZS/Österrike. 

Österreichisches Forschungszentrum i Seibersdorf har utvecklat en teknik för inne
slutning av biologiskt miljöfarligt avfall i bitumen. Anläggningen visas schematiskt i 
figur 6.19. Processen arbetar under vakuum av arbetsmiljöskäl. Avfallet som be
handlas torkas i en tunnfilmsevaporator och leds sedan ner till en blandare där 
bitumen tillsätts. Blandningen rinner sedan ner i ett 200-liters fat som är färdigt att 
deponera. Processen använder standard bitumen som B15 och B40. Förhållandet 
mellan avfall och bitumen i den färdiga blandningen kan bli så högt som 3:1. 
Fördelarna med tekniken uppges av ÖFZS vara: 

♦ Slutet system under vakuum 
♦ Hög densitet på produkten 
♦ Separat torkning av avfallet, ingen risk för destillering av bitumen. 
♦ Ingen mekanisk omrörning av avfall och bitumen ger enkel process och 

begränsad drift och underhåll. 
♦ Processen kan användas för många olika typer av avfall. 

Det finns idag ingen kommersiell anläggning men en prototypanläggning har provats 
i Seibersdorf med en kapacitet på ca 80 I/timma. 

0 0 
evaporator product 

1 concent:rate collect:J.ng tank 
2 d:r:yi.ng unit: 
3 mlxing vesssl 
4 blt:umen supplv vassel 
S rec.i.p.ient: 
6 wa.ste barrel 567 du•t: collect:or 
8 gas scrubblng unlt: 
9 tNI.Bher 

Figur 6. 19: Uppbyggnad av prototypan/äggning i Seibersdorf i Österrike för 
stabilisering/inneslutning av avtal/ i bitumen. 

4 
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6.2.3 Stabilisering av flygaska med asfalt/Japan. 

Tre anläggningar i Japan använder asfalt/bitumen för stabilisering av flygaska från 
sopförbränning (Wakamura/Nakzato 1992). 

Asfalt och flygaska tvångsblandas så att askpartiklarna täcks med ett lager as
falt/bitumen. Detta förhindrar vattentillträde till askan och därför utlakning till miljön. 

Tekniken bedöms ej få någon större spridning då kostnaderna är 1.5-2 ggr så höga 
som för cementstabilisering av askan. Hanteringen av asfalten är också ett problem. 

··-------·---------·----------------------:: 
i : 

Crushing Separation l ·Mixing Moulding l 

~=>0~~~q)0/ 

16 61 
Ferous Screened L.Asphal t Moulded·..l 
scrap materials material 

Figur 6.20: Tre anläggningar i Japan använder asfalt/bitumen för stabilisering av 
flygaska från sopförbränning (Wakamura/Nakzato 1992). 
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7. US EPA:S UTVÄRDERING AV STABILISERING/SOLIDIFIERINGS
TEKNIKER FÖR BEHANDLING AV RESTPRODUKTER FRÅN 
AVFALLSFÖRBRÄNNING. 

Ett omfattande utvärderingsprogram för stabiliserings- och solidifieringstekniker för 
behandling av restprodukter från sopförbränning har genomförts av US.EPA 
(Holmes et al 1991, Kossan et al 1991). Det har omfattat fyra S/S processer samt en 
kon tro Ilprocess. 

Process 1 - Cementbaserad process. Den inkluderar en tillsats av polymerer innan 
portlandcement sätts till. Blandningen görs som en slurry. Slutprodukten är jordlik
nande snarare än monolitisk. 

Process 2 - Silikatbaserad process. Processen immobiliserar tungmetaller genom 
inneslutning i silikatkomplex. Lösliga silikater används tillsammans med portlandce
ment för att bilda olösliga metallföreningar, gelstrukturer, möjliggöra hydratation och 
neutralisationsprocesser. Slutprodukten är ett lerliknande material. 

Process 3 - CKD-processen. Denna patenterade process blandar askar från 
avfallsförbränning med kvalitetskontrollerade puzzolana askar tillsammans med 
vatten. Kontinuerlig kvalitetskontroll av additiven behövs då de är restprodukter. 
Slutprodukten liknar fuktig jord men hårdnar till en betongliknande massa inom 
några dagar. 

Process 4 - Fosfatprocessen. Denna patenterade process använder lösliga fosfater 
för att binda bly och kadmium till olösliga föreningar. I processen blandas flygaska 
med kalk. Sedan blandas detta med bottenaska för vidare inblandning med 
fosfatvatten. Processen förändrar inte askarnas ursprungliga fysiska struktur. 

WES-Control - Kontrollprocess. I undersökningen ingick en referensprocess som 
innebar tillsats av Portlandcement utan några additiv. Detta utfördes av forskarna 
själva. 

Valet av dessa processer gjordes genom en utvärdering av 11 S/S-tekniker, 6 
vitrifieringstekniker och 4 blandade tekniker. Vitrifieringsteknikerna bedömdes ej vara 
färdigutvecklade samtidigt som de kräver en större mängd restprodukt vid testerna. 
Dessa tekniker kommer att utvärderas längre fram. När flera tekniker var likartade 
valdes den teknik som bedömdes vara den bästa. 

I programmet ingick att dessa tekniker behandlade tre olika restprodukter. Behand
lingen gjordes under överinseende av forskarteamet i halvskala. De studerade 
restprodukterna var: 

1. Bottenaska från avfallsförbränning (Bottom ash). Askan lufttorkades till w< 10% 
fukt samt krossat till mindre än 0.5 inch (12.5 mm). 

2. Rökgasreningsprodukter från avfallsförbränning (APC-residue(Air Pollution 
Contol) ). Torr rökgasrening med kalk. 
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3. Blandning av bottenaska (75 vikt%) och rökgasreningsaska (25 vikt%) från 
avfallsförbränning (Combined ash). 

De tre olika restprodukterna behandlades med de fem olika stabiliseringsteknikerna. 
Dessutom gjordes inpackningar av ursprungsprodukten med optimal vattenkvot. 
Proverna lagrades i 98% relativ fuktighet i 20° C. 
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Figur 7.1: Enaxlig tryckhållfasthet (UCS) föra) Bottenaska b}Rökgasreningsaska 
och c) Blandning av bottenaska och rökgasaska (Combined ash) som 
funktion av lagringstid (cure time). 100 psig = 690 kPa. (Holmes et al 
1991). 
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Provernas fysikaliska egenskaper undersöktes enligt följande: 

1. Enaxlig tryckhållfasthet (Unconfined compressive strength UCS) efter 7, 14, 21 
och 28 dygn., 

2. Enaxlig tryckhållfasthet efter nedsänkning i vatten. Två prover lagrades i 28 dygn 
och sänktes sedan ner i en kalklösning (0.1 g kalk/I destillerat vatten). Ett prov 
togs upp efter 24 timmar och tryckförsök utfördes. Det andra provet togs upp 
först efter 28 dygn då tryckförsök utfördes. 
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Figur 7.2: Enaxlig tryckhållfasthet före (prickstaplar) och efter nedsänkning i vatten 
(svarta staplar) 1 resp. 28 dygn föra) Bottenaska, b) Rökgasreningsaska 
och c) Blandning av bottenaska och rökgasreningsaska (Combined ash). 
100 psig = 690 kPa. (Holmes et al 1991). 
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3 Våt/torrt vittringsförsök. Proverna utsattes för 12 cykler med nedsänkning i vatten 
under 24 timmar följt av torkning under 24 timmar i kväveatmosfär. Kontrollprover 
genomgick en modifierad process där vätningen i vatten åtföljdes av en lagring i 
luftatmosfär i 20° C med 98% RH. Andelen vittrat material bestämdes. 

4 Frys/tö försök. Proverna genomgick 12 cykler med omväxlande nedsänkning i 
vatten under 24 timmar följt av frysning i -20° C under 24 timmar. Andelen vittrat 
material bestämdes. 

5 Permeabilitetsförsök. Proverna testades i en celltryckspermeameter. 

Resultaten av de fysikaliska testerna återges i figur 7.1-7.3. 
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Figur 7.3: Ackumulerat vittrat material i % föra) Bottenaska b) Rökgasreningsaska 
och c) Blandad bottenaska och rökgasreningsaska. (Holmes et al 1991). 
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Tabell 7. 1: Resultat av permeabilitetstest på provkroppar. (Notera sorten, dvs 
10-Scm/s = 10-lm/s) (Holmes et al 1991). 

Process Bottom Ash APC Residue Combined Ash 
Permeability Permeability Permeability 
{cc/s) {cm/s) {cm/s) 

WES Control l.62E-05 1. 59E-06 1. 22E-04 
Process 1 6.49E-05 2. 92E-05 3.67E-05 
Process 2 ND 4.33E-06 ND 
Process 3 2.62E-04 4.07E-05 4.41E-04 
Process 4 3.79E-05 ND 5.59E-04 

ND • Permeability not determined. 

Följande slutsatser gjordes i undersökningen baserat på de fysikaliska egenskaper
na. 

1 Kontrollprocessen (WES) gav högre eller lika stor tryckhållfasthet som någon av 
de andra. Använda additiv i processerna 1-4 har således ej givit något ökat 
bidrag till tryckhållfastheten. 

2 Rökgasreningsaskan uppvisade generellt de lägsta värdena m a p fysikaliska 
egenskaper. Denna produkt har därför små möjligheter att nyttiggöras. 

3 Cementprocessen nr 1 och kontrollprocessen med cement (WES) uppvisade 
bäst beständighet för behandling av bottenaska och blandaska (combined ash). 

4 Prover med högst enaxlig tryckhållfasthet var de bästa i de cykliska vittringstes
terna. Därför kan enaxlig tryckhållfasthet användas som en indikatorparameter 
för beständighet. 

5 Enaxlig tryckhållfasthet efter nedsänkning i vatten under 28 dygn kan användas 
för värdering av strukturell beständighet vid nyttiggörande i vattenområden. 
Processer vars prover upplöstes efter 28 dygn bör ej användas i dylika 
applikationer. Processer som givit ökad hållfasthet efter 28 dygn bör utvärderas 
vidare. 

6 Frys/tö-försöket var det mest aggressiva av de genomförda försöken. 

7 Permeabilitet kan ej korreleras till enaxlig tryckhållfasthet eller beständighet på 
provkropparna. 

Provernas lakningsegenskaper undersöktes enligt följande: 

1 TCLP-test. Provet krossades till mindre än 9.5 mm. Lakningen utfördes med 
US=20 med utspädd ättikssyra som lakvätska Lakvätskans pH ställde in sig 
beroende på materialet som lakades. 
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2 Tillgänglighetstest. Provet krossades till mindre än 300 um. Lakningen utfördes 
som två sekventiella lakningar med vardera US=100. I den första lakningen 
justeras pH till 7, i den andra till 4. De båda vattnen blandas samman innan 
analys utförs. Testet ger en uppfattning om "maximalt" lakbart men ej hur snabbt 
ämnena lakar ut. 

3 Utlakning med DWLT-test (Distilled Water Leach Test). Testet utfördes som ett 
skakförsök med 4 sekventiella lakningar med vardera US=10. Destillerat vatten 
användes och pH justerades ej. Provet krossades till mindre än 2 mm 
kornstorlek. Lakvatten från 1 +2 samt 3+4 analyserades som två samlingsprov. 

4 pH beroende !akning-buffringskapacitet. Bestämning av buffringskapacitet valdes 
för att värdera metallernas löslighet vid olika pH. Provet krossades först till 
mindre än 300 um. 11 separata lakningar utfördes med vardera US=5 på mindre 
delprover. Det låga US-förhållandet resulterade i att utlakningen blev 
löslighetsbegränsande. En svavelsyramängd om 0-12 meq/g aska sattes till 
vilket resulterade i mycket skilda pH. En titreringskurva erhölls från varje material 
samt skilda metallers koncentration vid skilda pH. 

5 Ytutlakningsförsök. Testet är modifierat från ANS 16.1. Försöket utfördes på pro
ver med diametern 40 mm och höjden 40 mm som lagrats i 28 dygn. Lakningen 
utfördes med destillerat vatten upp till 64 dygn med vattenbyten efter 1,2, 4, 8, 
16, 32 och 64 dygn. Resultaten användes för att tillsammans med 
tillgänglighetstestet bestämma diffusionskoefficienter, tortousitet och 
retentionsfaktorer för olika ämnen. 

Alla laktesten utfördes på samtliga tre askar. Resultaten av lakförsöken återges i 
tabell 7.2-7.6. 

Tabe/17.2: Utlakning av bly i DWLT-testet med destillerat vatten. Samtliga vatten 
inräknade. Sort: mg utlakat/kg torr aska. (Kossan et al 1991). 

Bottom APC Combined 

Ash Residue Ash 

Untreated 0.5 1079 0.2 

Process 1 1.6 369 0.9 

Process 2 2.9 272 2.9 

Process 3 10.6 1030 10.6 

Process 4 0.6 10 0.3 

WES Control 2.0 185 1.2 
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Utlakningen av bly blev lika för bottenaska och blandaskan. Process 4 hade samma 
utlakning som obehandlad aska medan alla andra processer gav högre utlakning av 
bly, sannolikt beroende på extra tillsats av alkali. 

Utlakningen från rökgasaskan är väsentligt skild från bottenaska och blandaska. 
Process 1 och 2 gav en minskning till 25-30% av mängden från obehandlad aska. 
Process 3 gav ingen ändring alls medan process 4 minskade utlakningen till 1 % av 
obehandlad aska. 

Tabell 7.3: Jämförelse av totalt utlakbara mängder (total dissolved so/ids) i DWLT
testet. Sort: g utlakat/kg torr aska (vikt% utlakat). (Kosson et al 1991). 

Bottom APC Combined 

Ash Residue Ash 

Untreated 58 (6%) 289 (29%) 60 (6%) 

Process 1 53 (4%) 640 (32%) 54 (4%) 

Process 2 187 (12%) 565 (26%) 208 (13%) 

Process 3 126 (7%) 578 (24%) 144 (8%) 

Process 4 47 (4%) 194 (15%) 56 (5%) 

WES Control 59 (5%) 671 (30%) 79 (6%) 

Totalt utlakbara mängder från ett material beror främst på innehållet av salter. Ut
lakningen från blandaskan var aningen högre än från bottenaskan. Process 2 och 3 
gav en dubbelt så hög utlakning som obehandlad för bottenaska och blandaska. Alla 
processer inklusive den obehandlade askan gav 4-8% viktförlust till följd av saltut
lakning. Utlakningen från rökgasaska var 5-10 ggr så hög som från bottenaska eller 
blandaska. Utlakningen var för alla processer med undantag för process 4 ungefär 
dubbelt så hög som för den obehandlade askan. Förutom process 4 ligger utlak
ningen för rökgasaskan på 24%-32%. Resultaten från DWL T -testet som presente
ras i tabell 7.2 och 7.3 visar att saltutlakningen kan vara ett potentiellt större problem 
än metallutlakningen. 
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Tabell 7.4: Jämförelse av metallutlakning från tillgänglighetstest för obehandlad och 
behandlad bottenaska. Sort mg utlakat/kg aska som behandlats. 
(Kossan et al 1991). 

LEACHTEST: Availablllty ASHTYPE: Bottom Ash 

WES Total Total 

Proc••• 1 Procaaa 2 Proco11 3 Proco11 4 Control Untroatod ISW-8461 111 INAAI 12\ 

Alumlnum 2,400 5,100 5,800 410 4,600 5,600 3,200 5,200 

Antimony 10 U 20 29 10 16 A 29 B NA 320 

Arsenic 3 B 4 B 16 A 1 A 4 10 A 16 NA 

Barium 41 100 A 99 110 130 140 550 NA 

Cadmlum 8 10 16 17 18 28 36 35 

Calclum 60,000 120,000 204,000 88,000 104,000 73,000 NA 110,000 

Chromlum 4 10 9A 1 U 8 13 200 780 

Copper 77 270 200 230 150 360 2,100 1,500 

lron 320 520 360 350 180 2,700 NA 76,000 

Lead 130 150 310 54 330 420 1,600 NA 

Magnesium 2,100 2,500 6,800 3,600 4,500 3,600 NA NA 

Manganese 49 190 250 150 140 220 NA 1,100 

Nickel 11 A 20 26 32 21 49 430 NA 

Potasslum 2,030 4,600 20,200 2,200 4,500 3,900 NA 9,500 

Slllcon 3,200 9,500 8,900 3,900 9,100 7,400 NA 120,000 

SIiver 2U 2 U 3 U 1 U 2U 2 U 4 18 

Sodlum 3,500 47,000 74,000 3,300 4,500 5,600 NA 20,000 

Tln 14 U 18 U 23 U 3 U 14 U 14 B 250 NA 

Tltanlum 5 B 4U 5 U ou 7A 90 B NA 7,000 

Zlnc 670 7,100 1,600 1,800 2,100 2,800 4,800 6,800 

U:undetected, A=U(1 of 3 ropllcates), B:U(2 of 3 repllcates), NA= not analyzed 

(UndetectBd va/ues sre reportBd as the detectlon 1/mlt) 

Notas: (1) via USEPA Test Methods for Evaluatlon of Solid Waste, SW-846, 3rd Revision. 

(2) via Neutron Actlvatlon Analysls. 

Metallutlakningen för alla metaller från bottenaska minskade signifikant vid behand
ling med process 1. För process 2 minskade utlakningen för kadmium, koppar och 
bly. Process 3 gav ingen signifikant förändring. Process 4 gav en minskning för bly 
medan WES-Control gav en minskning för kadmium och koppar. 

Tabell 7.5: Jämförelse av metallutlakningen för tillgänglighetstest för obehandlad 
och behandlad rökgasaska. Sort mg utlakat/kg behandlad aska. (Kossan 
et al 1991). 

ASH TYPE• APC Residue 

Tot•I 

Control- Unlnatltd fSW-1.Ul-I -· -· -· 
Aluminum '4,100 7,900 8,400 150 18,000 2,800 1-4,000 
Anlimony 78 170 120 120 330 110 NA 
Arsenic 9 24 A 19 61 31 ,. 43 
ea,ium 150 220 180 46 370 89 370 
Cadmium 220 170 220 120 150 130 200 
Calcium 300,000 280,000 470,000 250,000 570,000 190,000 NA 
Chromium 10 20 17 1 U 37 6 41 
Copper 160 280 390 130 520 190 360 
lron 37 1,300 120 20 1,800 29 NA 
L•ad 1,200 2.100 2,300 4 3.700 980 3,000 

MagMSiun 8,300 6,000 15,000 7,400 15,000 4,100 NA 
Manga,,_, 77 150 190 94 310 62 NA 
Nickel 11 13 16 5 25 4 26 
Po1assium 22,000 17,000 41,000 17,000 26,000 13,000 NA 
Silicon 9,900 18,000 16,000 7,600 43,000 4,100 NA 
Silver 3 U 3U 48 1 U 5 U 2A 44 

Sodium 24,000 38,000 25,000 19,000 26,000 14,000 NA 
Tin 22 U 41 8 29 U 3 U 49 8 11 U 603 
Tltanium 5 U 190 8 88 1 U 200 4 8 NA 
Zine 6,700 11,000 12,000 6,700 18,000 7,700 3,000 

U-.un<httectod, AaU(1 of 3 ntp4lca1ff), BaU(2 of 3 repllc.ttH). HA. not anatyz.-d 

(Und.t.cttld valllff ar• r•portlHi H th• d.t.ctlon 1/mlt) 
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Utlakningen av metaller från rökgasaska och blandaska visar ingen signifikans för 
vare sig ökning eller minskning. Undantag gäller bly för process 4 som visar en klar 
minskning. 

Resultaten från tillgänglighetstesten visar att den generella minskning i utlakningen 
från S/S-processer huvudsakligen är en funktion av pH-effekter och fysisk retarda
tion. Avsaknaden av skillnad mellan behandlad och obehandlad aska ger vid handen 
att inga långtidseffekter har uppnåtts. Det huvudsakliga undantaget är process 1 
vad avser bottenaska samt process 4 för alla askarna vad avser bly. 
Den mest signifikanta effekten vid behandling av bottenaska, rökgasaska och bland
aska var ökningen av alkaliniteten till följd av alkalitillsatser. Detta har återspeglats i 
titreringskurvorna. Metallernas lös!ighet som funktion av pH har inte ändrats till följd 
av behandlingen med undantag för bly i process 4 och WES. Effekten var mer 
uttalad för process 4. 

Tabe/17.6: Utvärderad diffusionskonstant från ytutlakningsförsöken för utlakning av 
natrium, klorid och bly. Sort: pDe där pDe=-logDe, De i m2/s. 

Bottom Ash APC Residue Combined Ash 

Na Q f.t2 Na Q f.t2 Na Q f.t2 
Process 

1 9.3 9.8 14.3 9.5 9.8 11.9 9.6 9.9 15.4 

2 9.4 9.3 13.1 8.5 8.7 12.3 9.6 9.6 14.8 

3 8.9 9.0 13.0 8.5 8.6 10.7 9.0 9.0 15.5 

4 9.9 10.2 14.3 NA2 NA NA 10.4 10.4 13.9 

WES 9.1 10.0 15.8 8.9 9.1 13.7 9.2 10.2 15.2 

1 2Effect diffusion coefficients (De) are reported as pDe, where pDe -log De. Units 
for De are {m2/S) 

2 NA z Not analyzed; Process 4 resulted in a granular treated product for APC residue. 

Diffusionshastigheten för bly var ungefär 100 ggr högre i rökgasreningsaskan jämfört 
med bottenaskan och blandaskan. Utlakningen av salter som natrium och klorid var 
2-5 tiopotenser högre än för bly. Den höga utlakningen av salter visar även i detta 
försök att saltproblematiken bör tas på större allvar vad avser dessa produkter. 
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8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION OM STABILISERING/SOLIDIFIERING SOM 
BEHANDLINGSTEKNIK. 

Stabilisering/solidifiering är ett begrepp som innefattar en mängd olika tekniker och 
additiv och som därför inte enkelt kan sammanfattas. Detta kan illustreras med 
följande: Antalet additiv som kan användas uppgår lågt räknat till 20. Dessa kan 
användas för stabilisering av lågt räknat 50 olika avfall. Om vi beaktar att två olika 
recept per avfall är adekvata erhålls 20 x 50 x 2 = 2000 olika stabilisat. Alla dessa är 
olika till sammansättning vad avser fysikaliska och kemiska egenskaper och kommer 
att ge olika miljöpåverkan. Detta visar på komplexiteten i att utvärdera generellt samt 
att slutsatser för olika koncept bör utvärderas för varje specifik lösning. 

Slutsatserna för S/S görs med utgångspunkt från: 

1. Internationell användning och framtida scenario 
2. Miljötekniska aspekter som beständighet och lakning/miljöpåverkan. 
3. Kostnader 

1. Internationell användning och framtida scenario. 
• I USA som under ca 20 år tillämpat S/S tekniker används upp till 99 % cement 

och puzzolana material som additiv. Fördelningen mellan dessa är ungefär 50/50. 
Övriga bindemedel och additiv med tillhörande tekniker är således marginella. 

• US.EPA bedömer marknaden för S/S som växande. Detta beror av en skärpt 
lagstiftning vilket innebär att en förbehandling för att minska lakbarheten kommer 
att bli nödvändig. Implementeringen av BDAT (Best Demonstrated Available 
Technology) kommer att leda till klargörande för vilken teknik som skall användas 
för varje specifikt avfall. 

• US.EPA bedömer att redan etablerade additiv (cement och puzzolaner) kommer 
att fortsätta behärska marknaden. Den framtida marknaden för plaster och bitu
men bedöms som liten. 

• US.EPA ser S/S som speciellt lämpad för oorganiskt avfall. 

• På USNKanada marknaden finns idag 30-40 olika företag för behandling av 
avfall med S/S tekniker. Ett 10-tal av dessa företag är större. Antalet anlägg
ningar i USA som behandlar avfall med S/S är ca 100 st. 

• I Japan cementstabiliseras flygaska från avfallsförbränning på 11 Ost 
förbränningsanläggningar vilket motsvarar ca 8 % av alla anläggningar. 

• Volymökningen som uppkommer vid stabilisering med cement anger Japan som 
ett problem (brist på deponerinsutrymme). 
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• Tyskland använder stenkolsgruvor för återfyllnad (deponering/nyttiggörande) av 
stabiliserade avfallsförbränningsaskor. Askarna stabiliseras med cement och 
puzzolana flygaskor. Ca 1 /3 av Tyskland rökgasaskor från avfallsförbränning 
deponeras enligt detta koncept. 

• Den höga ytutlakningen av salter anger Tyskland som ett problem vid ovanjords
deponering inne i landet. 

• Saltgruvor i Tyskland används bl a av Österrike och Schweiz vad avser depone
ring av miljöfarliga stabiliserade askor. 

• I Schweiz stabiliserar 5 avfallsförbränningsanläggningar rökgasaskan efter det att 
den först tvättats från salter. Beständigheten av stabilisatet ökar på detta sätt. 

• Sverige (Högdalen) stabiliserar sedan 4 år tillbaka ca 8000 ton rökgasaska/år 
med en cementteknik utvecklad av Cementa. 

• I Finland pågår utveckling av en cementteknik för behandling av förorenad jord. 

• Norge kommer under 1992 att starta behandling av förorenad jord från en gas
verkstomt (65 000 m3) med en dansk och en amerikansk S/S teknik. 

~ Miljötekniska aspekter som beständighet och lakning/miljöpåverkan. 

• S/S tekniker syftar till att minska rörligheten av metaller och organiska förorening
ar i avfallet, samt minska den tillgängliga ytan för utlakning. Vidare att göra väts
keavfall solida och möjliggöra bättre hantering samt även reducera avgången av 
organiska flyktiga komponenter till luft. 

• För att åstadkomma en inbindning av föroreningar tillsätts bindemedel (additiv). 
Exempel på sådana är cement, flygaskor, kalk, masugnsslagg, silikater, bentonit, 
zeolit, bitumen, aktivt kol och polyetylenplaster. 

• De additiv som dominerar marknaden (>99 %) är cement och puzzolaner (tex 
kolaskor). Övriga additiv somt ex bitumen används mycket lite. 

• Cement och puzzolaner binder upp vattenlösningar på fyra olika sätt, kemiskt, 
strukturellt, absorptivit och kapillärt. 

• Tillsatsen av cement och puzzolaner uppgår vanligen till 20-50 vikt% relaterat till 
avfallet (torr vikt). 

• Vid stabiliseringar där den puzzolana reaktionen dominerar erhålls ökad 
hållfasthet, lägre permeabilitet och högre frys/tö tålighet vilket ökar den fysikalis
ka inkapslingen av föroreningar. 
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• När stabilisatets permeabilitet är låg K<1 · 1 o-9 m/s blir den genomströmmande 
lakvattenvolymen liten. Detta resulterar i stället i en hög ytavrinning Ufr avrinning 
på asfaltyta) vilket paradoxalt nog kan innebära att en totalt större lakvattenvolym 
erhålls jämfört med om materialet inte ·stabiliserats. Detta beror av att 
avdunstningsbidraget blir lågt vid stabilisering. De utlakade mängderna vid 
stabilisering blir lägre för metaller och högre för salter. När stabilisatets 
genomsläpplighet är högre K>1 · 1 o-9 m/s erhålls en större andel av nederbörden 
som genomströmmande lakvatten en mindre andel som ytavrinnande vatten. De 
totalt utlakade mängderna kommer att bero av stabilisatets lakningsegenskaper 
vid yt- respektive genomströmningsutlakning. 

• Miljökonsekvensbeskrivningar vid stabilisering av avfall är en funktion huvudsak
ligen av genomsläppligheter, lakningsegenskaper och beständighet. 

• US.EPA:s utvärdering av S/S tekniker för behandling av restprodukter från 
avfallsförbränning visar att immobiliseringen av metaller baseras huvudsakligen 
på fysikalisk inneslutning snarare än kemisk. Så länge som den fysikaliska 
integriteten upprätthålls blir utlakningen låg. Bryts den fysikalisk strukturen ner 
blir lakbarheten av samma storleksordning som före stabiliseringen. 

• Erfarenheter från den svenska stabiliseringen av rökgasaska visar att depone
ringstekniken av stabilisat i fält kan ge stora awikelser mellan vertikal och hori
sontal permeabilitet (faktor 10 000 ggr uppmätt). Detta förhållande beror av 
separering/skiktning i lager. Utvärderingen av S/S tekniker bör således ske även 
mot beaktande av fältstudier då nyttiga erfarenheter görs först i fält. 

• Stabilisering av organiskt avfall (USA) visar att de oorganiska additiven endast 
reagerar svagt med avfallet. Reaktionen blir oftast negativ för stabilisatets 
strukturella egenskaper som hållfasthet och täthet. Organiskt innehåll ökar 
porositeten och minskar effektiviteten i inkapslingen. Under behandlingen med 
organiska avfall är avgång mot luft frekvent. Bedömningen från US.EPA är att 
VOC (flyktiga organiska komponenter) ej binds in vid tillsats av cement eller 
flygaska. 

3. Kostnader 

• Kostnaderna för S/S är objektspecifika. De beror av faktorer som uppgräv
ning/omlastning, transport, typ av additiv/bindemedel, mängd tillsatser, bland
ningsutrustning, service och underhåll samt deponering. 

• Additiv och bindemedelskostnader uppgår vid användning av cement/puzzolaner 
till O- 500:-/ton avfall. Den lägre kostnaden uppkommer vid användning av puz
zolaner som annars skulle ha deponerats, den högre vid hög tillsats av cement. 

• Kapitalkostnader för en blandningsanläggning beräknas till 100 - 300:-/ton av
fall. 
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• 

• 

Transportkostnaderna är helt objektspecifika. 

Vid beräkning av kostnaderna för deponering skall noteras att både vikten och 
volymen ökar för de flesta S/S tekniker vilket kan göra denna post betungande. 
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9. VITRIFIERING SOM BEHANDLINGSTEKNIK. 

9.1 Definition. 

Att vitrifiera ett avfall innebär att det fasta materialet genom uppvärmning strukturellt 
omvandlas. Vi hög temperatur bildas ett solitt amorft oorganiskt material benämnt 
glas. 

Vitrifiering eller förglasning av avfall benäms i litteraturen ibland som en stabilise
ringsteknik då den immobiliserar de oorganiska föroreningarna. För att särskilja den 
från konventionella stabiliseringstekniker med tillsats av additiv utan uppvärmning är 
terminologin vitrifiering eller förg!asning att föredra. 

9.2 Varför vitrifiering? 

Vitrifiering används som en behandlingsteknik av huvudsakligen fyra skäl: 

1. Ooganiska föroreningar som tungmetaller fixeras och binds in i glaset. 
2. Organiska föroreningar förbränns och bryts ner till mindre farliga substanser. 
3. Avfallets volym minskas kraftigt. 
4. Restprodukten (glaset) ger låg miljöpåverkan. Glaset är "inert" vilket ger större 

möjligheter att använda glaset i anläggningsarbete. 

Tekniken att vitrifiera är relativt ny och har en begränsad internationell spridning. 
Detta är dels en funktion av att det fortfarande finns tekniska delproblem att lösa, 
men också att kostnaderna för behandling är högre än de flesta andra tekniker. I 
länder där miljökraven är höga samt bristen på landdeponier stort, har tekniken fått 
spridning. Med höga deponeringskostnader (>1000-2000 kr/ton) blir tekniken 
mycket attraktiv. Volymen minskas samtidigt som avfallet huvudsakligen kan nyttig
göras. Samtidigt uppkommer dock en ny restprodukt (filterstoft) som kräver ett 
avancerat omhändertagande. Höga salthalter i avfallet försvårar glastillverkning. I 
Japan har flera kommersiella anläggningar tagits i drift. Flertalet av dessa förglasar 
slagg från avfallsförbränning. I Tyskland utvecklas nu flera olika tekniker för 
vitrifiering av avfall. I Schweiz uppförs en anläggning för vitrifiering av flygaska från 
avfallsförbränning. Läs mer om detta i kapitel 10. 

9.3 Vad är glas? 

Huvudbeståndsdelen i vanligt glas är kvartssand. För att smälta kvartssanden utan 
tillsatser krävs mycket hög temperatur, ca 2000° C. Detta glas har mycket goda 
egenskaper men är tekniskt och ekonomiskt svårt att framställa. För att lättare kunna 
smälta glaset tillsätts flussmedel, vanligtvis soda (natriumkarbonat) eller pottaska 
(kaliumkarbonat). Det blir då möjligt att smälta glaset vid ca 1400° C. Med ökad 
flussmedeltillsats blir glaset mindre beständigt. Vid riktigt hög tillsats blir glaset ett 
vattenglas som är lösligt i vatten. Flussmedlets benägenhet att göra glaset mindre 
beständigt kan motverkas meds k stabilisatorer. Exempel på sådana är kalk och 
blymönja. Exempel på olika glas återfinns i tabell 9.1, se även figur 9.1. 

SGI Varia 393



75 

Tabe/19.1: Glas kemiska sammansättning, vikt% (från Magnusson 1971). 

Amne Sodaglas Kristallglas Lab.glas Pressglas 
Kiseldioxid, SiO2 73,0 54,5 80,5 73,4 
Blyoxid, PbO 31,0 
Bariumoxid, BaO 0,5 0,2 2,2 
Kalciumoxid, CaO 8,4 0,3 3,8 
Zinkoxid, ZnO 2,0 
Magnesiumoxid, MgO 0,1 2,2 
Kaliumoxid, K2O 10,1 0,2 4,7 
Natriumoxid, NaO 17,5 3,4 4,4 9,5 
Boroxid, B203 0,5 1,1 11,8 0,8 
Aluminiumoxid, Al2O3 0,1 0,1 2,0 1,4 

Glas är i generella termer ett resistent material med hög hållfasthet och kemisk 
beständighet.. Tekniskt glas kan emellertid fås i flera kvaliteter. Glas som "tillverkats" 
av avfall i en vitrifieringsprocess får helt naturligt en relativt "okontrollerad" samman
sättning. Avfallets alla komponenter ingår ju samtidigt som det vid upphettning av 
avfallet avgår flyktiga ämnen, se kap 10, figur 10.6. Hur olika ämnen påverkar glaset 
framgår av tabell 9.2. 

Tabell 9.2: Glasets påverkan av olika kemikalier (sammanställning baserad på 
Magnusson 1971). 

Tillsats Påverkan 
Sand (kvartsand) Ökar smälttemperaturen, ökar kemisk 

resistens 

Natriumkarbonat och Minskar smälttemperaturen, lägre 
kaliumkarbonat kemisk resistens vid hög soda

tillsats 

Aluminiumoxid Svårsmält glas, ökar kemisk resistens 

Blymönja, blyoxid Minskar smälttemperaturen, ökar kemisk 
resistens 

Bariumoxid Minskar smälttemperaturen, ökar kemisk 
resistens 

Kalciumkarbonat Ökar kemisk resistens 

Zinkoxid Ökar kemisk resistens 

Metalloxider av järn, Ger glaset färg 
koppar, kobolt, nickel, 
mangan, selen, kadmium 
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Sand 

Kvartsglas 

Soda 

Sond 

Vattenglas 

8 Si (kisel)
0 0 (syre) 

Kalk eller 
mönja 

Soda eller 
pottaska 

Sand 

Tekniskt glas 

} Stabi lisa-
torer 

) FI uss-
medel 

Glas-
bildare 

} 

Figur 9. 1: Glasets schematiska uppbyggnad (ovan), kiseltetraedern (mitten) samt 
atommönstret för vanligt glas med nätverksändrare som bryter upp vissa 
bindningar (nedan) (från Magnusson 1971). 
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Glas är ett amorft material som dock kan innehålla kristaller. Detta betraktas som ett 
glasfel. Kristallerna består icke av glas, dvs de är inga glaskristaller utan är snarare 
en sammansättning av andra kemikalier som satts till glaset. Den amorfa strukturen 
kan sägas vara ett fryst tillstånd av atomstrukturen hos en vätska. Det smälta glaset 
(vätskan) behåller sin oordnade struktur när det avkyls. Man pratar om glas som 
underkyld vätska (super-cooled liquid). 

Glasets struktur byggs upp av kisel och syreatomer i en tetraeder som genom 
mångfald bildar ett sammanhängande nätverk. Genom tillsats av andra ämnen 
"luckras" glaset upp, man talar om "nätverksändrare". Det mest kompakta nätver
keVglaset består av enbart kiseltetraedrar och benämns kvartsglas (figur 9.1). 

9.4 Smältningstekniker och ugnar. 

Vid vitrifiering av avfallet kan olika typer av smältningstekniker, ugnar och bränslen 
användas: 

1. Film-vitrifiering. Bädden kan vara statisk eller roterande. Upphettning sker med 
oljebrännare som hettar upp ett tunnt avfallslager vilket vitrifieras. 

2. Koks-vitrifiering. Avfallet (aska) tillförs tillsammans med kalksten. Bränsle utgörs 
av koks. 

3. Cyklonugn. Tekniken har utvecklats för behandling av flygaska från fluidiserad 
bädd. 

4. Elektrisk gnist-ugn. Tekniken bygger på kortslutning (gnistbildning) mellan en 
elektrod och avfallet vilket ger en smälta. 

5. Elektrisk motståndsugn. Elektrisk energi överförs mellan två elektroder. 
Elektrolyten utgörs av avfallet som smälter/vitrifieras. 

6. Elektrodugn. Nedsänkta elektroder i ugnen smälter avfallet. 
7. Elektrisk strålugn. Elektriska elektroder ovanför avfallet värmer ugnsluften som 

överför energi till avfallet vilket smälter. 
8. Mikrovågsugn. Avfallet smälts med mikrovågor 2450 Hz, max 500 kW. 
9. Plasmaugn. Avfallet smälts med plasma vilket ger hög temperatur (2000° C). 

Ett rapporterat problem vid smältning av avfall i ugn är den korrosiva miljön som 
uppstår inne i ugnen. Den ger kraftiga angrepp på elektroder, infästningar, brännare 
och det eldfasta teglet vilket helt naturligt kräver tillsyn och underhåll. 
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9.5 Restprodukter vid vitrifiering. 

Vitrifieringstekniken kan ge upphov till fyra olika restproduktströmmar, förglasat 
avfall, saltgalla, rökgasreningskondensat/metallkondensat samt rökgaser. 

1. Förglasat avfall. Produkten kännetecknas av ett huvudsakligen amorft, partiellt 
kristallint glas med innehåll av höga metallhalter (immobilisering) och till en liten 
del salter. Restprodukten är kompakt (korndensitet 3000 kg/m3) och utlakningen 
från glaset är mycket lågt varför det i de flesta fall kan nyttiggöras. 

2. Saltgalla. Några av smältteknikerna ger en relativt låg yttemperatur på smältan. 
Vid ett högt innehåll av salter kommer dessa att ansamlas på ytan inne i ugnen 
och kunna tappas av via ett särskilt utlopp. Denna smälta benämns saltgalla. 

3. Rökgasreningskondensat/metallkondensat. I tekniker där temperaturen på hela 
smältan är jämn ångas salter och metaller av i viss utsträckning. I en efterföljande 
rökgasrening kan förångade ämnen fångas in. Metaller och salter kondenseras 
och ett koncentrat erhålls. Koncentratet kan eventuellt avsättas till den 
metallurgiska industrin alternativt måste den deponeras. 

4. Rökgaser. De renade rökgaserna innehåller huvudsakligen vattenånga och 
koldioxid men även lägre halter (fastställda gränsvärden) av metaller och icke 
metaller. 

Fördelningen i vikt eller mängd mellan dessa restprodukter beror av avfallets sam
mansättning samt vilken vitrifieringsteknik som används. I avfall med hög halt av 
salter som t ex rökgasaska från avfallsförbränning med 15-20% klorider kommer 
dess·a att avgå (avtappning eller förångning med kondensering) och ej återfinnas i 
vitrifieringsprodukten. För flygaska med lägre saltinnehåll anger ABB/Schweiz 
följande massbalans för deras vitrifieringsprocess (ABB/EAWAG et al. 1990): 

100 % Flygaska = 74 % glas+ 6 % kondensat+ 20 % rökgaser (vattenånga+ 
koldioxid). 

Det förglasade avfallets utlakning i kontakt med vatten är generellt mycket låg. Då 
varje förglasat avfall har en unik sammansättning måste dock lakningsförsök 
genomföras för att fastställa dess egenskaper. Det finns ännu inga rapporterade 
fältförsök utförda med förglasat avfall varför en slutgiltig utlakningspotential för denna 
produkt får vänta. I kapitel 1 0 redovisas halter från lakförsök utförda i laboratorium. 
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10. VITRIFIERINGSTEKNIKER. 
10.1 Smältningstekniker 
10.1.1 SOLUR(ryskland. 

SOLUR-förfarandet har utvecklats av företagen SORG och LURGI båda i Tyskland. 
SORG är världsledande vad gäller tillverkning av glasugnar. Företaget är etablerat 
sedan över 100 år med huvudkontor i Lohr am Main. LURGI är ett i Tyskland ledan
de företag vad avser rökgasreningsanläggningar. I konceptet SOLUR svarar SORG 
för glasugnstekniken och LURGI således för rökgasreningen. 

SORG utvecklade i början av 70-talet förglasningsugnar för behandling av radioak
tivt avfall. Fem anläggningar har byggts varvid den sista av Firma Eurochemie i Mol 
i Belgien. Under 80-talet byggdes en anläggning för framställning av Portland
cement från kolflygaska. Denna byggdes i Luttich i Belgien. 

SORG och LURGI började utveckla en teknik för behandling av avfall under 1988 då 
också de första testerna i en provugn gjordes. Sedan mitten av 1989 har ett flertal 
presentationer gjorts för tilltänkta kunder. 

Ännu har ingen kommersiell anläggning sålts. En offert ligger idag ute gällande 
förglasning av en halvtorr rökgasreningsprodukt med en total mängd av 11 000 
ton/år. Med tyska elpriser om ca 65 öre/kWh kommer behandlingskostnadera inklu
sive rökgasrening att uppgå till ca 420 DM/ton avfall (1570 kr/ton). I detta fall byggs 
en separat rökgasreningsanläggning. 

Staub-/Ri.ickstands- Zuschlag- Aktivkohle-Filter
Reaktionsproduktprodukte stoffe (Hg-Abscheidung)

abscheider 

(Option) 
Ruckstände 
aus Rauchgas Feuerungreinigung MullverMullverbrennung Tr brennung 

Hg-Abscheidung 

Mischer 

Glasgalle 

Figur 10.1: F/ödesschema för SOLUR-förfarandet 
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SOLUR-förfarandet består av följande delar: 

* Beredning av råmaterial 
* Glassmältning 
* Kylning och formning av glaset. 
* Rökgasrening. 

Avfallet som skall förglasas lagras i en silo. Beroende på sammansättning av avfallet 
(askan) blandas sand eller återvunnet glas in. Dessa tillsatser förvaras också i silo. 
Avfallet och tillsatsmaterialet vägs in på våg och transporteras sedan till en blandare 
(mischer). Till denna blandare förs även rökgasreningsaska som härrör från 
förglasningsanläggningen , se figur 10.1. Från blandaren transporteras sedan allt till 
glasugnen. Avfallet smälter vid en temperatur 1300-1600° C och har en uppehållstid 
i ugnen som vid vanlig glastillverkning. Smältproduktionen kan varieras mellan 1-50 
ton avfall/timme. Upphettningen av ugnen sker med molybdenelektroder som införs 
från toppen i smältan (toppelektroder). Detta är en teknik utvecklad och patenterad 
av SORG som ger en längre livstid på ugnen (figur 10.2) och möjliggör en jämnare 
temperatur i smältan. Avfallet och sanden utgör elektrolyten mellan elektroderna och 
smälter genom tranport av natrium och kaliumjoner. Genom att energin tillförs inne i 
avfallet/sanden kommer temperaturen på ytan av smältan att vara lägre, ca 400° C, 
vilket resulterar i en mindre mängd avgaser. 

··-··· _______i-.__.-7___ 

Figur 10.2: G/asugn med toppelektroder samt utförselgång för "saltgallan" (till höger 
på bilden). 
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Tabell 1 O. 1: Utlakning ur glas (tyska lakförsöket DEV S4) i jämförelse med riktvär 
den deponiklass 1 samt tyska dricksvattenkriteria (Pieper et al 1991). 

Parameter Glaskörper Solur Richtwerte Trinkwasser-
(DEV-S4} Deponieklasse 1 Verordnung 1986 

pH-Wert 10,4 6,5 • 9,5 6,5 - 9,5 
elektr. Leitfähigkeit mS/m 10,2 <40 200 
Chlorid mg/I 3,0 200 -
Sulfat mg/I 7,0 240 240 
Calcium mg/I 14,4 - -
Magnesium mg/I 0,63 . -
Natrium mg/I 1,12 - -
Kalium mg/I 0,83 - -
Kieselsäure mg/I 7,5 - -
Fluorid mg/I 0,09 - 1,5 
Arsen mg/I 0,001 0,04 0,04 
Cadmium mg/I < 0,0001 0,005 0,005 
Chrom gesamt mg/I 0,003 0,05 0,05 
Kobalt mg/I < 0,001 - . 
Kupfer mg/I 0,02 0, 1 -
Eisen mg/I 0,01 0,2 -
Nickel mg/I < 0,001 0,05 0,05 
Blei mg/I 0,002 0,04 0,04 
Quecksilber mg/I < 0,0001 0,001 0,001 
Zink mg/I 0,02 0, 1 . 

Vanadium mg/I 0,003 - -

Glaset tappas av och kyls under formning till avrundade cylindrar i fraktionen 11grus 11 
• 

Vid smältning av avfall med högt saltinnehåll kommer salterna att bilda en egen 
saltsmälta (saltgalla) som ligger ovanpå glaset. Denna smälta tappas diskontinuerligt 
av via en speciell utförselgång. Saltet som sannolikt även innehåller metaller måste 
deponeras. Det kan återvinnas men kostnaden är f n för hög. Andelen saltsmälta 
beror naturligtvis av avfallets sammansättning. En mindre del av salterna innesluts 
dock i glasmatrisen (någon procent). Metalljoner kan inneslutas i glaset till ca 10% 
samt i vissa fall upp till 85%. 

På glassmältan har lakförsök utförts enligt DEV-S4, det tyska förfarandet. I tabell 
10.1 jämförs data med riktlinjer enligt deponiklass 1 i Tyskland. Utlakningen är 
mycket låg med avseende på samtliga studerade parametrar. 
Rökgaserna renas i en torr eller halvtorr process med teknik från LURGI. Kvicksilver 
avskiljs via en extra reningsanläggning med aktivt kol.Dioxiner och furaner bryts 
huvudsakligen ner. I ett försök rapporteras nedbrytning till 99.98%. 

Energiförbrukningen uppgår till 0.4-1.0 MWh/ton avfall, beroende på kolinnehållet i 
avfallet (energitillskott). Behandlingskostnaderna uppges beroende på avfall och 
energipriser samt storlek på anläggning vara 250-430 DM/ton (940 - 1600:-), se 
även tabell 10.2. 
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Tabe/110.2: Av SORG beräknade anläggningstekniska data inklusive kostnader. 

Parameter 
Avfallsmängd 
Driftstimmar 

Personal 

Elförbrukning 
Tillsatser 
Avgasmängd 
Yta för anläggning 
Totala kostnader 

Data 
22500 ton/år 
7500/år , 24 timmar/dygn , resterande tid renovering 
och reparation. 
1 tekniker/skift 
1 elektriker i beredskap 
1 MWh/ton avfall 
max 20 vikt°/o av sand eller restglas. 
ca 100-1000 Nrn3/ton avfail 
ca350 m2 
250-430 DM/ton avfall inkl reparation, kapitalkostnader, 
personal, tillsatsmängder. 
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10.1.2 Smältförfarande enligt Babcock;Tyskland. 

Babcook GmbH i Tyskland utvecklar tillsammans med Pilkington en teknik för förg
lasning av avfall. Under slutet av 1992 byggs en mindre pilotanläggning i Krefeld 
med en kapacitet på ca 1 00kg/timme. Den vidare planen är att 1994-95 bygga en 
större anläggning för ca 5000 kg/timme. Man beräknar idag kostnaden till 150-200 
DM/ton om en stor anläggning byggs. Med mindre anläggningar blir kostnaden 
högre. En skärpning i lagstiftningen vad gäller deponering av avfall gör förglasnings
tekniken intressant enligt Babcock. 

Vidare menar Babcook att glaset skall kunna användas på ett produktanpassat sätt. 
Syftet är att kunna tillverka glasplattor och liknande för användning i de
ponikonstruktion. På detta sätt skulle värdet av restprodukten kunna ökas 
Inga data från försök kan presenteras för närvarande. 
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10.1.3 Thermal Waste Recycling Technology (TWRT)/Tyskland. 

Siemens TWRT (Thermal Waste Recycling Technology) är en processteknik för 
behandling av hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, slam och liknande avfall. 
Slutprodukterna är grus, glas, rent skrot, icke magnetiska metaller, förglasad slagg, 
saltsyra, gips, metallstoft och energi, se figur 10.3. 

Avfallet anländer först till en konventionell avfallsbunker. Via en avfallskvarn tuggas 
avfallet sönder till en storlek av ca 5 cm. Behandlas slam från avloppsreningsverk 
sätts detta till efter avfallskvarnen innan avfallet lagras i en bunker. Det söndertug
gade avfallet matas sedan in i en långsamt roterande (3 rpm), horisontell trumma för 
upphettning och förgasning/förko!ning av avfallet. Temperaturen är ca 450° C och 
uppehållstiden är ca 60 min. Inne i trumman råder brist på syre varför förhållandena 
är reducerande. Gasen som produceras leds in till ugnen för högtemperaturförbrän
ning medan resterande fast avfall leds ut och separeras via siktar. Fraktionen större 
än 5 mm består av metall, glas, keramik och grus. Via en sortermaskin med 
magnetisk avskiljning samt generering av "virvelström" repelleras icke magnetiska 
metaller. 

Refuse Treatrnent Conversion High-Temperature RueGas Stack 
Combustlon Scrubblng 

,,-----' , ___ ---✓---------~ ,--------''--------...,_ 

SewageSludge 

Heallng 

Refuse Bunker 

~:.i5mm '2/~00 

~I-----+-' 
Dust 

Power
Bulky Refuse Residue Separation - Generation 
Coars&Graln } 
R""-

Figur 10.3: Processdiagram för Therma/ Waste Recyc/ing Techno/ogy (från KWU 
1991). 
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På detta sätt erhålls tre fraktioner, en magnetisk, en ickemagnetisk främst bestående 
av aluminium men även rostfritt stål och koppar samt en bestående av 
glas/grus/keramik. Materialet mindre än 5 mm består till 99% av brännbart kol. Detta 
material mals till mindre än 1 mm och leds till förbränningen. Genom separationen 
innehåller fraktionen som leds till ugnen ca 30 vikt% kol vilket ger ett kalorivärde av 
ca 1 0 MJ/kg. Detta pulver kan temporärt lagras för senare förbränning. I högtempe
raturugnen med efterbrännkammare förbränns gas tillsammans med det finpartiku
lära kolpulvret (<1 mm) i ca 1300° C, vilket är ca 100-150° C över askans smält
punkt. 

Den bildade askan förglasas och leds kontinuerlig ut till ett vattenbad. Dioxiner och 
furaner samt andra organiska ämnen sönderdelas i den höga temperaturen. Flygas
ka som bildas fångas in i filter och leds tillbaka till ugnen. Rökgaserna kan beroende 
på val av rökgasreningsutrustning renas och delas upp mycket långt. Med insats av 
nyutvecklad teknik kan saltsyra, gips samt metaller separeras ut som skilda materi
alflöden. Valet av reningssystem ger också två olika energi och massbalanser, se 
figur 10.4 och 10.5. 

Baserat på förbränning av hushållsavfall (Tyskland) erhålls följande produkter från 
avfallsförbränning av 1000 kg avfall: 

* 28 kg järnskrot (ej oxiderat) 
* 4 kg icke magnetiska metaller, främt aluminium (ej oxiderade) 
* 1 0 kg glas, sand, keramik, porslin etc. 
* 140 kg granulerad förglasad slagg 
* 17-20 kg saltsyra 
* 6-9 kg gips 
* 0.3-0.4 kg tungmetaller, främst Hg och Cd. 
* 0.33-0.35 MWh 

Lakförsök har genomförts på slaggen i enlighet med tyska DEV-S4 samt schwei
ziska TVA. Utlakningen av metaller och salter är mycket låg och underskrider gräns
värdena för kategori 1 i Nord Rhein Westfalen, se tabell 10.3. 

KWU/Siemens har utvecklat tekniken sedan ca 1 0 år tillbaka. Processen var från 
början inriktad mot enbart förgasning utan vitrifierig av askan/slaggen men har sedan 
5 år varit fokuserad mot en total värmebehandling av avfallet med återvinning av alla 
produkter. Tekniken är framför allt applicerbar vid nyetablering av avfallsförbrän
ningsanläggningar. Forskningen vid pilotanlägningen i Ulm används nu för att stude
ra förbränning av plaster och gummi då tekniken för konventionellt hushållsavfall 
anses färdigutvecklad. 
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Urna Stona 
Process Gas Combustion ExhaustGasi----

(CaCO )655 kg Air 3 (cleaned) 
12 kg 

Refuse lnput Net Bectric 
1,000 kg FlueGas Output

Conversion
Hu= 8,400 kJ/kg Scrubbing 

2.33 M~efuse 0 ·36 MWh/lRefuse 

Granulated Flue Gas Scrubbing 
Residue 

Slag Residue
345kg 

140 kg 24kg 

Recyc!lng DumpingFe NF Grit, 
(Special category waste) 

Glass 

~8kg 4kg 110 kg/ 
v 

Recyciing 

Basis: German awrage domestic refuse, USA 1985 

Figur 10.4: Energi- och massbalanser utan avskiljning av HG/ och gips.(KWU 1991) 

Lime Stona 
ProcessGas Combustion ExhaustGas 

(CaC0 )
655kg Air 3 (Cleaned) 

5 kg 

Refuse lnput Net Electric 

1,000 kg FlueGas Output 

Hu= 8,400 kJ/kg Scrubbing 
0.33 - 0.35 MWM2.33 MWM Refuse Refuse 

Metal,Grit. Glass Residue ~ Flue Gas Scrubbing Residue 
142kg 345kg 

~ 
Hydrochloric Calcium HeavyMetals,Fe NF Glit, 

Acid Sulfate Dust 
Glass 17 - 20 kg* 6-9kg* 0,3-0,4 kg* 

~kg 4kg 110kg./ 
~ v 

Recycfing Recycfing DumpingRecycling 
(Special category waste) 

• Flue Gas Scrubbing products withBasis: German average domestlc refuse, UBA 1985 
normal range of varialion 

Figur 10.5: Energi- och massba/anser med avskiljning av HG/ och gips.(KWU 1991). 

SGI Varia 393



87 

Tabe/110.3: Resultat av lakförsök på vitrifierad slagg producerad från TWRT 
(Siemens/KWU). Lakförsöken utförda enligt tyska DEV-S4 samt 
Schweiziska TVA.(från KWU 1991). 

Elementary l!luato Requlromenta for l!lueto RHldue 
Crtteria Analyala (to OEV•84) Catagory 1 lanclflll TVA• Dump 

and North Rhlne- acc. toTVA 
Conatltuonta Wmphalla 

wt.% mg,1 mg,1 mg/I mgJ1 

pH"l&Jue u 5.5• 10 Q,!54 8· 12 

conductMty µ S/om 85.0 < 1,000 

Sb < 0.0012 < 0.005 0.05 < 0.005 

Al 8.3 0.M 0.-M 10 

JJ.a < 0.0012 < 0.005 0.05 < 0.005 0.1 

Ba 0.12 0.15 0.5 0.052 5 

Be < 0.0004 < 0.002 0.004 < 0.001 

Pb 0.080 < 0.05 0.05 < 0.05 1 

B 0.0078 < 0.005 1.0 0.002 

Cd < 0.0004 < 0.002 0.005 < 0.0005 0.1 

Cr 0.098 0.031 0.05 0.01 2 

Cr-Vl < 0.01 0.01 < 0.01 0.1 

Fe 3.75 < 0.53 1.0 2 

Co 0.0032 < 0.005 0.05 < 0.005 0.5 

Cu 0.1Q 0.08 0.1 0.14 0.5 

Mn 0.15 < 0.02 0.5 0.054 

NI O.OM < 0.008 0.05 0.028 2 

HQ < 0.00005 < 0.0005 0.001 < 0.0005 0.01 

Se < 0.0008 < 0,005 0.01 < 0.005 

AG < 0.0008 < 0.004 0.01 < 0.001 

11 < 0.0005 < 0.01 0.01 < 0.01 

V 0.0047 < 0.005 0.05 < 0.005 

Zn 0.2 < 0.038 0.1 0.53 10 

Sn 0.017 < o.ooe 0.5 < 0.005 2 

F < 0.007 < 0.00 1.5 < 0.1 10 

NH, (NJ < 0.05 0.08 0.38 5 

Cl < 0.08 1.3 200.0 0.5 

CN < 0.01 0.05 < 0.01 0.1 

NO~ (NJ < 0.1 11.3 0.1 

NO2 (NJ < 0.03 0.15 < 0.05 1 

PO~ (P) 0.70 0.29 1.e < 0.05 10 

804 22.0 250.0 0.94 

803 n.n. n.n. 1 

s2 < 0.01 < 0.04 < 0.01 0.1 

. land!III category: aoH depoaJtlng except region• wfth drlnkfng mineral water aprlnga and modlclnal opring protecto<a!M 

.. Teehnlache Vorordnung Qber AblAle (Schwel2) vom 01.02.1991 

En anläggning skall byggas i Furt, norr om Nurnberg, för behandling av ca 100 000 -
150 000 ton avfall. Anläggningen prövas f n i en planeringsprocess. Byggnationen 
beräknas starta 94/95. 

Kostnaderna för investering i en TWRT -anläggning uppgår till 1700-2000 DM per 
installerade 1000 ton avfall, vilket för en anläggning om 200 000 ton betyder 1 .2-1.5 
miljarder Sv.kr. Driftkostnaden beräknas till 150-250 Dm/ton. 
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10.1.4 DE GLOR - Elektrosmältning enligt ABB/Schweiz. 

ABB startade 1987 med att utveckla en teknik för vitrifiering av elektrofilteraska från 
sopförbränning. Processen benämns DEGLOR (Decontamination and Glassification 
Of Residues). 

Elektrofilteraskan förs kontinuerligt från silo via en skruvmatare till smältugnen. 
Askan hettas upp till ca 1350° C med elektroder inneslutna i en keramikhölje. Vär
meöverföringen sker genom luften ner i smältan. Den höga temperaturen gör att 
tungmetaller i askan evaporerar i hög omfattning, se figur 10.6. Huvudsakligen zink 
med hög smält- och ångbildningstemperatur kommer att stanna kvar i smältan (till 
ca 50%). Rökgaserna som innehåller tungmetaller ventileras bort från ugnen. Kall 
luft tillförs omedelbart rökgaserna som kyls och kondenseras och desublimeras till 
metaller som fångas in i ett slangfilter. De icke kondenserade gaserna leds antingen 
direkt tillbaka till förbränningsugnen eller till rökgasreningen. 

1000 

HgCI2 
100 ZnCI2 

PbBr2 

10,...., 
(.,) 

i 
Cl) 

:::!......... 
<lJ..... 
c-1 

C: 
0. 

.1e 
c-1 

"O 
.Q 

< 
.01 

.001 
0 500 1000 1500 

Temperatur[° C] 

Figur 10.6: Evaporationshastighet av tungmetaller och föreningar som funktion av 
temperatur (från ABB et al 1990). 
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Smältan tappas kontinuerligt av från botten på ugnen och formar en glasartad pro
dukt i grusfraktion som kan nyttiggöras. Dioxiner och furaner bryts ner i den höga 
temperaturen och återbildas ej vid avkylningen. 

Ett omfattande forskningsarbete har genomförts i samarbete med EAWAG (Swiss 
Federal lnstitute för Water Resources and Water Pollution Control) och EMPA 
(Swiss Federal Laboratories for Material Testing and Research). Huvudsakligen har 
en pilotanläggning i Hinwil i Schweiz studerats, se figur 10.7. Denna har behandlat 
ca 60 kg aska/timme. Anläggningen var i drift mellan april och december 1989, med 
behandling av aska under 1100 timmar och resterande tid till justering och ombygg
nad. Upphettningen av ugnen skedde med 30 st elektroder med en tota! effekt av 
160 kW. Ugnens innermått var 213 cm x 60 cm x 11 0 cm (I x b x h) och väggarnas 
tjocklek 40 cm. 

Resultaten från Hinwil-anläggningen visar att en smältning av askan med denna 
princip är möjlig. De problem som huvudsakligen uppkommit med anläggningen 
gäller de keramiska skyddshöljena till elektroderna. Den specifika energiförbruk
ningen har varierat mellan 1.4-2.2 kWh/kg aska, vilket är relativt högt men förklaras 
av anläggningens storlek (pilotanläggning). 

f l lterasche von KEZO VERFAHRENSPRINZIP DER PILOTANLAGE HINWIL 

Abgas zur KEZO 

Pressluft turFtugasches I lo 
.Abreinlgongi<J:20 

Fr I schluf t""btklappo 

MschlusskOhlung I I I I I I 

Fr1schluft u LJ u 

Schlauch

f 11 ter 

Sackat,fU 11 ung 

Kondensatabtul lung 

Rocklauf 

Glasconta1ner 

Figur 1 O. 7: Principskiss för DEGLOR-anläggningen i Hinwil, Schweiz. 

SGI Varia 393



90 

Mätningarna som utförts på huvudsammansättning av ingående aska samt utgående 
smälta, kondensat och rökgaser har gjorts i två omgångar, se tabell 10.4-10.6. 

Tabe/110.4: Massförhållande i vikt%/100 för utgående mängder vid försök 1 och 2. 
R=Glasprodukt, VK=Förkondensat, K=Kondensat och A=rökgaser. 
(från ABB et al 1990) 

R VK K A Output 

1.Messkampagne 0.74 0.0039 0.055 0.18 0.96 

2.Messkampagne 0.70 0.0056 0.056 0.20 0.97 

Tabe/110.5: Kemiska huvudkomponenter med tungmetaller för ingående aska (E), 
utgående glassmälta (R), utgående kondensat (VK och V) samt 
utgående rökgaser A. Index 1 och 2 representerar två olika 
försöksomgångar.(fran ABB et al 1990) 

El E2 Rl R2 VI(l vK.2 Kl K2 Al A2 

Element [mg/g) [mg/g] [mg/g] [mg/g] [mg/g] [mg/g] [mg/g] [mg/g] [mg/m3] [mg/g] 

Calcium Ca 120 150 180 170 0.50 0.20 1.80 0.5 n.b. n.b. 
Silicium Si 140 140 190 180 0.1 om 0.2 0.14 n.b. n.b. 
Aluminium Al 87 89 110 104 0.04 0.31 n.b.0.2 0.3 n.b. 
Chlorid Cl 36 41 7.1 9.6 380 280 380 370 220 1500 
Schwefel s 22 34 1.2 2.9 47 76 8.5 32 2300 7100 
Kalium K 33 32 14 21 300 260 260 250 n.b. n.b. 
Naaium Na 23 23 16 17 93 85 75 75 n.b. n.b. 
Zink Zn 20 22 6 8.2 51 40 85 58 <0.1 3.5 
Kohlenstoff C 26 19 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 4900 6000 
Eisen Fe 20 19 15 15 0.1 0.38 2.4 1.6 n.b. n.b. 
Magnesium Mg 15 18 21 21 0.03 0.02 0.2 0.08 n.b. n.b. 
Titan Ti 7.4 12 Il 14 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 

Blei Pb 5.4 6.2 0.35 0.34 40 67 63 90 0.28 5.8 

Auor F 4.3 3.4 3.1 3.5 0.5 < 0.2 0.5 < 0.1 58 43 

Kupfer Cu 1.1 0.81 0.14 0.13 1.3 2.3 1.5 2.6 0.1 0.2 

Cadmium Cd 0.25 0.25 0.004 0.006 2.8 3.6 3 3.7 0.013 0.14 

Quecksilber Hg 0.019 0.011 <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.0003 0.007 0.008 2.5 2.5 

Tabe/110.6: Massförhållande för ett antal tungmetaller i vikt%/100 (från ABB et al 
1990). 

Element R VK K A Output 

Cu 0.11 0.016 0.18 0.00068 0.30 

Zn 0.26 0.010 0.15 0.00051 0.42 

Cd 0.017 0.080 0.82 0.0017 0.92 

Hg 0.00015 0.038 0.67 0.70 

Pb 0.039 0.060 0.83 0.0030 0.93 

a 0.16 0.038 0.50 0.11 0.81 

F 0.72 0.040 0.76 

s 0.060 0.012 0.054 0.66 0.78 

C 0.99 0.99 
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De viktigaste slutsatserna som gjordes i Hinwil-anläggningen fastställdes i under
sökningen till: 

• Glassmältan består huvudsakligen av amorf kalciumaluminatsilikat med natrium, 
kalium, och magnesium som viktiga joner. 

• Organiskt kol bryts ner och lämnar processen som CO2. PCDD och PCDF bryts 
ner och återbildas ej vid nedkylning. 

• Kadmium och bly evaporerar och fångas helt in i kondensatet. Kvicksilver följer 
med rökgaser som ej kondenserar och måste tas omhand i aktivt kolfilter eller 
liknande. 

• En hög andel av zink och koppar har inneslutits i glaset. Elementbalansen är 
dålig för speciellt koppar men även zink. En orsak till detta kan vara ansamling av 
reducerad metall på ugnsbotten liknande det som sker i blyglashyttor. 

• Glassmältan innehåller ca 70 vikt% av askans vikt till en volym av 25-30%. Ej 
avdunstade metaller har bundits in i en silikatmatrix vilket gör dem svårlakade. 

• Då det är reducerande förhållande i ugnen innesluts en del sulfid i glaset. 

• Kondensatet består huvudsakligen av kalium-, natrium-, zink- och blysalter som 
kan återvinnas. Dessutom bör innehållet av koppar, kadmium och silver kunna 
återvinnas. Total kloridhalt är ca 40%. Kondensatet utgör 5-8 vikt% av ingående 
aska. Något förkondensat kommer fortsättningsvis ej att produceras då kyl
ningen/intaget för luft har ändrats. 

• De erhållna rökgaserna består huvudsakligen av svaveldioxid, koldioxid och 
saltsyra. Mängden av dessa är liten och de kan därför återföras till avfallsför
bränningsanläggningens rökgasrening (förutsätter rening där salterna renas). 

• Rökgaserna utgör 15-20 vikt% av ingående aska. 

• En översiktlig mängdbalans för en DEGLOR-anläggning från avfall till glas och 
metallkondensat visas i figur 10.8. 
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~r.-·· 

E - FIiterI A ~i;~ 
K~g~~0

ht -c~-~-~-d_ t 
Reststoff 

30% 0.6%__J 
Schlacke "Abgas" 3% 

Filterstaub 

Metall• 
abscheider 

E-Ofen 

0.2% 
2.2%Metallsafze 

(Recycllngprodukt) "Glas" 

Figur 10.8: Mängdförhållanden för en avfallsförbränningsanläggning med 
DEGLOR-behandling (Jochum et al 1990) 

Glasets lakningsegenskaper har undersökts enligt det schweiziska förfarandet för 
avfall (TVA). Av metalljonerna var det endast aluminium och zink som detekterades. 
Alla parametrar uppfyllde gränsvärdet för klassning som inertstoff, se tabell 10.7. 

Tabe/110.7: Resultat av utlakningsförsök enligt TVA, Schweiz i destvatten samt 
CO2-vatten med jämförelse av gränsvärden.(från ABB et al 1990). 

E!uattest nach Entwurf TVA: E!uat mit desti!!iertem Wasser 

Eingang der Probe : 8. November 1989 
Protokoll-Nr. : 5371 

H2O-E!uat !Anforderung an Iseuneifung Anfor-• II 24 h I 48 h I Mittelwert llnertstott TVA derung lnerstotte 
pH-Wert 6.1 5.9 6.0 6-11 .erfi.illt 
Fluorid F mg/I <0.1 <0.1 <0.1 1 ··.erf0!lt 
Nitrit NO2 mg/I <0.01 <0.01 <0.01 0.1 erfi.illt I 
Sulfit SO3 mg/! <0.05 <0.05 <0.05 0.1 erfi.illt 
Phosphat PO4 mg/! <0.01 <0.01 <0.01 1 : .erti.illt 
DOC C mg/! 1.5 0.4 0.95 20 -..·· erfi.illt I 
AOX • Cl ug/! I 5.9 I 1.9 I 3.9 I 5-10 I · · erfi.il!t 7 

CO2-Eiuat IAnforderung an IBeuneilung Anior- II 24 n I 48 h i Mittelwen llnenstoff TVA lcteruii"g lrierstoffe I 
:Aluminium Al mg/I 1.2 0.8 1.0 1 i erfi.illt 

·· · .·•,ertiillt:··Arsen As mg/I <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
Barium Sa mg/I <0.1 <0.1 <0.1 0.5 erfi.il!t 
Blei Pb mg/I <0.05 <0.05 <0.05 0.1 erful!t. 
Cadmium Cd mg/I <0.005 <0.005 <0.005 0.01 erf0llt I 

Chrom 111 er. mg/I <0.005 <0.005 <0.005 0.05 
1.• 

eriullt 
Chrom VI Cr mg/I <0.005 <0.005 <0.005 0.01 · erf0llt 

.. 
Kobalt Co mg/I <0.01 <0.01 <0.01 0.05 >.'.erfi.iilt:··< :,;., 

,,..~ iertuilt. < ..Kupfer Cu mg/I <0.01 <0.01 <0.01 0.2 .. . ';,, .·: 

Nickel Ni mg/I <0.01 <0.01 <0.01 0.2 enullr ..Quecksilber Hg mg/I <0.001 <0.001 <0.001 0.005 :.•ertullr.~:-,•,i: .. ~·' 
Silber Ag mg/I <0.005 <0.005 <0.005 0.01 >:\:::;; ;eri6iir •· 

";•,:.• '.,,; 

Zinn Sn mg/I <0.1 <0.1 <0.1 0.2 I .• :~ertunt· 
Zink Zn mg/I 0.25 0.18 0.21 0.5 I / :.·•·•:.ertiillt 
Ammonium NH4 mg/I I <0.05 I <0.05 I <0.05 I 0.5 I , ::-:: ·.erfullt .. 

• Der AOX Gehalt ist ein Summenparameter fur organische Halogenver
bindungen. Die Messung erfasst sowohl chlorierte Lösungsmittel, wie 
auch lipophile, schwerfluchtige organische Chlorverbindungen und 
Organochlorpestizide. 
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Pilotanläggningen i Hinwil har flyttats till staden Riazzino i södra Schweiz. Den har 
byggts om och modifierats till att klara 100 kg aska/timme. Denna anläggning drivs 
nu av W+E Environmental Systems, ett dotterbolag till ABB. Fortsatt 
forskningsarbete pågår vid ABB i Baden, Schweiz. 

I Hinwil projekteras nu för en kommersiell anläggning som hyrs ut av ABB till Hinwil 
avfallsförbränningsanläggning. Denna kommer sannolikt att byggas under 93/94 
med en kapacitet på 300 kg aska/timme. Huvudsakligen skall den behandla den 
flygaska som idag finns lagrad på anläggningen. Kostnaden uppgår till ca 650 
SFr/ton aska, dvs ca 2500 Sv.kr./ton. 

Ytterligare en anläggning projekteras för Kiei{fyskland. Den skall ha en kapacitet om 
2 x 450 kg aska/timme. 
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10.1.5 Ecostatekniken/Schweiz. 

Ecostatekniken är en ny teknik som har importerats till Schweiz från Japan. Agent
uren i Schweiz innehar Glob Ring AG i Ennetburgen. Ecostatekniken vilar på två 
patent, ett för stabiliseringsadditivet Ecosta, ett för uppvärmningsenheten som om
besörjer mineraliseringen. Glob Ring fick kännedom om tekniken 1990 och startade 
då att projektera för en behandlingsanläggning i Sissach, Schweiz. 

Ecostametoden är till för att stabilisera tungmetaller i avfall. På demonstrationsbasis 
har hittills flygaska från avfallsförbränning behandlats. Entso Tech anger att filter
stoft, förorenad jord och förorenade sediment kan behandlas. Slutprodukten har en 
delvis amorf struktur som kan fås i sand eller grusfraktion. Försök pågår i Japan med 
att trycka samman "smältan" till monolitiska större block (tegelstensstora). Slutpro
duktens hårdhet anges till 8 på Mohs hårdhetsskala. 

Ecostapulvret är ett icke hygroskopiskt material som består av zeoliter, lermineral, 
humussyror och organiskt additiv. 

Behandlingsprocessen för flygaska ser ut enligt följande: 
1. Flygaskan mixas homogent med Ecostapulvret. Tillsatsen motsvarar 5-1 0 vikt % . 
2. Blandningen förs till en uppvärmningsenhet där temperaturen ökar till aoo° C (i 

de första prospekten angavs 300-500° C, se längre fram). Behandlingstiden är 
endast några sekunder. Tillsatsen av Ecostapulvret till en flygaska uppges sänka 
smältpunkten och åstadkomma en förglasning/amorfisering av avfallet. 

3. Materialet kyls ner till ca 200 ° C varefter en grovkrossning sker. 
4. Finkrossning sker ner till en sand eller grusfraktion. 
5. En bandtransportör tar vid för vidare transport ut till container och transport till 

deponeringsanläggning. 

Ecostatekniken är en helt torr metodik. Inget vatten tillsätts eller tillåts finnas i avfal
let. Efter hand kommer forskning med fuktigt avfall att genomföras. 

Ecostastabiliseringen ger en amorf slutprodukt med en kompaktdensitet på 2. 7 
ton/m3. Produkten liknar ett svart grus och har en hård yta. Lakbarheten är mycket 
låg både på salter och metaller. Det har framgått av analysresultat (Kullberg 1991) 
att askan har förbehandlats innan den stabiliserats. Så har klorider men även bly 
antingen tvättats bort eller evaporerats bort. Undersökningen gällde en torr rökgas
reningsaska från avfallsförbränning som studerades före och efter stabilisering med 
denna teknik, se tabell 10.8. Stabiliseringen gjordes på en demonstrationsanlägg
ning i Japan varför de processtekniska förhållandena ej gått att kontrollera fullt ut. 

Anläggningen i Sissach i Schweiz började användas i januari 1992. Den centrala 
uppvärmnings- och förglasningsenheten hade då ej installerats. Tekniken fungerade 
ej tillfredställande storskaligt. Detta har inneburit att Tekniska Högskolan i Zurich fått 
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Tabell 10.8: Redovisning av fastfasinnehå/1, lakbar fraktion, ackumulerad utlakning 
ULP (tom 21 dygn), specifik utlakning (J) vid 2 dygn samt 
diffusionskonstant (-lg D) för obehandlad respektive Ecostastabi/iserad 
rökgasaska från avfallsförbränning (från Kul/berg 1991). 

As-Arsenik 

RGP !!COSTA 

Ni-Nickel 

RGP !!COSTA 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Fastfas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

•lg D (m 2 /s) 

2 8. 1 
5.5 
3.5· 

2.7 
0. 59 
0.042 
0.0073 

15.5 

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Fastfas (mg/kgl 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

•lg D (m 2 /s) 

15.9 
5,0 

1.5 

1250 
263 

0.17 
0.017 

19.7 

Cd-Kadmium f.!!::!H.:t: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Fastfas (mg/kg) 
Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

-lg D (m 2 /s) 

73.3 
116 

0. 3 7 • 

0.27 
0.048 
0.01 
0.0008 

14.6 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Fast fas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

-lg D (m 2 /s) 

1360 
232 
136 

115 
I. 5 

0. 52 
0.0027 

14.3 

Ca-Kobolt ~.!!::.1:l.!!l; 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Fast fas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

•lg D (m 2 /s) 

6. 6 
2.9 
2.0· 

11 
4.1 
0.01 
0.0008 

18.7 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Fastfas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

•lg D (m 2 /s) 

5280 
6682 

40 

1290 
484 

2. 35 

0.025 
18.0 

f.t.::.f!:.2.!!! Cl-Klorid 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Fast fas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

-lg D (m 2 /s) 

45.7 
15.4 

0.4 

240 
0.6 
0.07 

0.081 
15. 2 

l. 

2. 

3. 
4. 

5. 

Fastfas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

•lg D (m 2 /s) 

240000 
207700 
240000' 

5000 
3758 
0.09 
0.0084 
22.6 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

f.~.:.~.2.E.2!!!: 

Fast fas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

·lg D (m 2 /s) 

388 
377 

4. 7 

392 
0. 7 
0.89 
0.012 

13.2 

Beräknade data 

Hg-Kvicksilver 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Fast fas (mg/kg) 

Lakbar fraktion (mg/kg) 

Ack. utlakning (mg/kg) 

J-2 dygn (mg/m 2 · dygn) 

-lg D (m 2 /s) 

12. 1 
5.7 

0. 15 
0. 10 
0.02 
0.0017 

14.9 
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i uppdrag att utreda hur tekniken skall förändras för att fungera optimalt. Resultatet 
är positivt och processen justeras till att arbeta vid en högre temperatur (800 C). När 
Ecostatekniken fullt ut kommer att arbeta enligt det nya modifierade konceptet är 
oklart. Då Entso Tech hade kontrakt för omhändertagande av askar från avfallsför
bränning har lösningen tills vidare blivit en annan. Askan stabiliseras nu med cement 
och vatten. Tillsatsen av cement är oklar men är sannolikt ej över 5%. 

Filterstaub - Verfestigungsanlage 

I /\ 

1000~ ~' 
' ~ Wasser0G) :/\/V'v¾<1!l 

() () 

Legende@ 0 
1 Fillers1aubsilo 
Hemar1oile 
3 Behåller lur Zuschlagslolle 

( ) 4 Dosierslat,on IOr llussige Komponenten 
5 Wägeeinrichtung 
6 Dosierschnecken\, 
7 Mischer 
8 Pulver1örmige Komponenten 
9 Trockner 

1 O Förderanlagen 
11 Container 

Figur 10.9: Schematisk skiss av Ecostaanläggningen i Sissach, Schweiz. 

Syftet med cementtillsatsen är att askan skall bli dammfri vid hanteringen på an
läggningen och vid deponeringen. Efter invägning och blandning , matas askan ut 
och fylls i storsäckar. Varje säck har en totalvikt om ca 1500 kg inklusive vatten. Upp 
till 60 säckar kan levereras per dag. Säckarna transporteras sedan med tåg eller 
lastbil till saltgruvorna i Heilbronn i Tyskland. EntsoTech har ej kunnat få en anvisad 
deponeringsplats av de schweitziska myndigheterna. Detta trots att Entso Tech har 
stabiliseringsrecept som uppfyller kraven för deponering enligt de schweiziska 
reglerna TVA-abfall. 

Under 1992 beräknas ca 8000 ton aska bli behandlad och nästan det dubbla, ca 
15000 ton påföljande år. Systemet är helt slutet så inget utsläpp sker till vatten eller 
luft. Kostnaderna för kunden, dvs ägarna till avfallsförbränningsanläggningarna 
uppgår till ca 1000 DM/ton, (3500-4000 Sv.kr/ton). Cementstabiliseringen i Sissach 
är en tillfällig lösning in väntan på en modifierad Ecostateknik. 
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Figur 1O. 10: Askan blandas med cement och vatten före fyllning i storsäckar och 
vidare deponering i saltgruvor i Tyskland. 
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10.1.6 PBl-smältprocess/Nederländerna. 

Projektbyrån för indutri och miljö, PBI i Maastricht, Nederländerna har utvecklat en 
smältprocess för behandling av oorganiskt avfall. PBl-processen är en vitrifierings
process som skiljer ut metaller vilka kan återvinnas. De kallar sin metod "smelting" till 
skillnad från "melting" eller "vitrification". Processen återges i figur 10.11. 

cool air .- cleaning 

Cd, Hg, 
----Metal Pb, Zn, 

dust As 

Heated air 

High temperatu 
dust collectio 

dust 

L.-=======i'----I smelting oven 
,----•====;====== 

Waste Reduced 
material metals 

cu, er, Ni 

Figur 10.11: PB/-processen med separation av metaller (Lamers et al, 1991). 

För att avskilja metaller används två processer som är karaktäristiska för PBl-pro
cessen: 

1. Förångning (volatilization): Metaller som kadmium, kvicksilver, bly, zink och ar
senik förångas i den höga ugnstemperaturen och kondenserar i 
rökgasreningssteget där de kan avskiljas. 

2. Gravimetrisk separation: När reducerande förhållanden finns i smältan kommer 
metaller som koppar, krom och nickel att förlora sitt syre och bli metalliska. 
Genom sin högre specifika vikt samlas de på botten och kan avskiljas. 

Vid smältningen gäller att temperaturen måste vara ca 1500° C och viskositeten på 
smältan tillräckligt låg för att återvinna metallerna på botten. Detta kan uppnås om 
innehållet av SiO2, Al2O3 och CaO faller inom det markerade området i Rankin
diagrammet, figur 10.12. 
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Coal fly ash area 
• Municipal waste incineratj 

ash 
♦ Municipal waste incinerat: 

fly ash 
Il Asbestos 
A Dredging sludge 
X Sewage sludge 

Figur 10. 12: Rankindiagram som visar sammansättningen av skilda restprodukter 
samt det område inom vilket PBl-tekniken arbetar (skrafferad). (Lamers 
et al, 1991) 

Det förglasade avfallet kan beroende på avkylningshastighet erhållas i olika kvalite
ter men dessa uppfyller låga krav på utlakning. 

För att klarlägga egenskaperna på förglasad flygaska från avfallsförbränning har 
försök med smältning genomförts. Ugnen var på ca 30 I och hettades upp med 
oljebrännare. En kylkondensor installerades för att kondensera metaller från rökga
serna Efter smältningen togs slaggen ut och kyldes i ett vattenbad. Rena metallfrak
tioner inne i ugnen togs ut efter det att slaggen tagits bort. Den kemiska samman
sättningen före och efter smältbehandlingen framgår av tabell 10.9. 

Slaggen genomgick även det holländska tillgänglighetstestet NVN 2508 vilket gav 
utlakning endast för Ba, Cr, V och Zn. Ytutlakningsförsök skall genomföras på mate
rialet. 

Tabe/110.9: Kemisk sammansättning av f/ygaska före behandling samt i den vitrifie 
rade slaggen efter smältningen, jämförd med basalt och gränsvärde 
S1 (jämför tabe/13.6 kap 3) i Nederländerna. (Lamers et al, 1991) 

Cbmpo- original % Reduction Slag Basalt S 1 ** 
nent fly ash limit 

As 20 > 97.5 < 0.5 375 
Ba 430 87.5 53 7,500 
Cd 240(*) > 99.8 < 0.2 < 1 10 
Cl 57,000(*) > 99.8 < 15 5,000 
Co 33 60 1.1 250 
er 240 40 140 255 1,250 
cu 1,040(*) 92 83 61 375 
F 3,600 99.4 21 4,500 
Hg 1.0 > 80 < 0.2 5 
Mo 30 > 93 < 2 < 50 125 
Ni 70 > 93 < 5 195 250 
Pb 5,700(*) > 99.8 < 10 < 10 1,250 
Sb 660(*) > 99.8 < 1 50 
Se 9.5 > 80 < 2 50 
Sn 300(*) > 98 < 5 250 
V 54 92 4.3 1,250 
Zn 14,000(*) 99.1 130 115 1,250 

(*) The content surpasses the compositional limit Sl (**) of the 
Building Materials Decree 
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10.1. 7 IR-processen/USA. 

lnorganic Recycling Corporation, Worthington,OHIO,USA, har utvecklat en vitrifie
ringsteknik, kallad IR-processen. Den uppges ha funnits i 10 år. Tekniken beskrivs i 
figur 10.13 med hjälp av ett flödesdiagram. 

Avfallet som behandlas i satser om 1-5 ton matas till mixern. Företagets additiv sätts 
till synkront med en tillsats av silikater. Denna kan vara i form av kiselsand, lera, 
återvunnet glas etc.. När avfallet blandats pumpas det in till en bufferttank. Från 
bufferttanken matas avfallet in i ugnen där vitrifieringen sker och en smälta erhålls. 
Temperaturen i ugnen uppges ej . Naturgas eller propan används som energikälla. 
Utmatningen sker antingen torrt till gjutformar eller vått till ett vattenbad. Rökgaserna 
renas via en scrubber. Finpartiklar infångas via filter och skickas åter till blandaren. 
Emissionerna från rökgaserna har ej uppmätts. 

Slutprodukten från IR-processen kan karaktäriseras som en keramisk produkt som 
är inorganisk. På molekylnivå är detta material kristallint/icke kristallint där kisel och 
aluminium bygger upp matrixen. 

Slutprodukten från IR kan nyttiggöras till viss del men deponeras huvudsakligen . 
Inga uppgifter om behandlade volymer avfall ges. 

IR uppger att anläggningar kan byggas för behandling av 40-50 ton/timme. 

CHEMIC/\LS SIUC/\TES 

FEEDSTOCK FEED SAMPLING 
MIXEn 

HOLDING T /\NK 

CHEMIC/\LS EXIT G/\S 

0/\MPERAIR 

PRESS 
FIUER 

SCHUBBEH 
W/\Tr:n 

FI.UC: G/\S KILN 

1'1100UCT 
EXIT 

FLOW DIAGRAM OF THE IRI RECYCLING PROCESS 

Figur 10.13: An/äggningsschema för IR-processen (Sarko/Greenberg, 1991). 
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10.1.8 Takuma/Japan. 

Takuma Co Ltd är ett större (ca 1000 anställda) traditionsrikt japanskt företag som 
bildades på 30-talet. Det tillverkar anläggningar för förbränning, rening av gaser, 
rening av vatten, stabilisering och vitrifiering av avfall mm. Företaget har levererat 
totalt 296 anläggningar för förbränning av avfall med en total kapacitet av ca 19.5 
milj. ton avfall/år. Totalt har Japan idag 1450 avfallsförbränningsanläggningar. 

Takuma har installerat egen vitrifieringsteknik för slagg på tre avfallsförbränningsan
läggningar i Japan, 2 st i Koshigaya City (förbränningskapacitet: 11 0 000 ton avfall/år 
samt 66 000 ton avfall/år) och en i Anan City (45 000 ton/år). Den totala slaggmäng
den som vitrifieras med Takuma-teknik på dessa anläggningar uppgår till ca 55 000 
ton/år. 

Takuma använder en film-vitrifieringsteknik där slaggen smälts på en lutande bädd. 
Upphettningen sker med hjälp av oljebrännare, se figur 10.14. 

lnduced draft fan 

Air preheater 

Slag conveyor 

Figur 10.14: Schematisk bild på Takumas vitrifieringsteknik för slagg från soptör 
bränning. Upphettningen av slaggen sker med oljebrännare (Takuma 
1992). Totalt vitrifieras 55 000 ton slagg/år i dessa anläggningar. 
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10.1.9 Andra vitrifieringstekniker i Japan. 

Totalt finns idag 8 anläggningar i drift för vitrifiering av slagg från avfallsförbränning 
samt en anläggning för flygaska från avfallsförbränning. Två anläggningar för 
slaggvitrifiering är också under konstruktion (Wakamura/Nakzato 1992). 

Det finns flera tekniker för vitrifiering av vilka många fortfarande är under utveckling. 

10.1.9.1 Film-vitrifiering. 

Tekniken innebär att avfallet matas fram på en lutande statisk eller roterande bädd. 
En oljebrännare riktas mot avfallet som smälts. Detta är den vanligaste metoden för 
vitrifiering av slagg från avfallsförbränning. Figur 10.15 visar statisk och roterande 
bädd. Tekniken kan appliceras för kapaciteter 10-30 ton aska/dygn och ugn vilket 
motsvarar en förbränning av 15 000 - 45 000 ton avfall /år. 

Ash hop r 
Burner 

Ash hopper "'-

Slag conveyor 

Figur 1 O. 15: Film-vitrifiering av slagg från avfa/lsförbränning sker i två olika ugnar 
med statisk respektive dynamisk bädd (Wakamura/Nakzato 1992). 
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10.1.9.2 Koksbädds-vitrifiering. 

Tekniken har hämtats från järn- och stålindustrin. För närvarande är en pilotanlägg
ning för 1 0 ton aska/dygn under konstruktion. Kalksten och koks matas tillsammans 
med askan från toppen av ugnen. Förbränningsluft blåses in nära botten på ugnen i 
sidan. Den höga förbränningstemperaturen gör att askan smälts. Metaller och slagg 
kan separeras vid utloppet. Ugnen kan matas med våt slagg. Reparations- och 
underhållskostnaderna är relativt höga då det eldfasta teglet måste bytas varannan 
månad. 

Air 

- Cool ing water 
Slag 

Figur 10.16: Ugn för koksbädds-vitrifiering (Wakamura/Nakzato 1992). 

10.1.9.3 Cyklonugns-vitrifiering. 

Denna teknik har utvecklats för vitrifiering av flygaska från fluidiserad förbränning av 
slam från reningsverk. Flera anläggningar är i drift. Ugnens uppbyggnad visas 
schematiskt i figur 10.17. i:surner Fly ash 

-G 
Cool ing 

ll'ater. <==> 

<:=> Air 

-G Slag 

Figur 10. 17: Vitrifiering av f/ygaska från slamförbränning sker i cyklonugnar 
(Wakamura/Nakzato 1992). 
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10.1.9.4 Elektrisk gnist-vitrifiering. 

I denna ugn smälts askan av en gnista mellan elektroderna och ugnens metallbotten. 
Askan tillförs från toppen av ugnen och rinner efter smältningen ut via ett utlopp i 
sidan på ugnen. Två ugnar av denna modell används för slaggvitrifiering med en 
kapacitet av 250 ton/dygn. En är under konstruktion med kapacitet 75 ton/dygn. 
Denna teknik är tillämplig för större avfallsförbränningsanläggningar med en askpro-, 
duktion >50 ton/dygn. 

Electrode. 

Electric 
source 

Slag 

Figur 10. 18: Två ugnar opererar idag för vitrifiering av 250 ton slagg/dygn med 
denna teknik (elektrisk gnist vitrifiering). (Wakamura/Nakzato 1992). 

10.1.9.5 Elektrisk motstånds-vitrifiering. 

En teknik för vitrifiering av flygaska utvecklas där ask-smältan utgör elektrolyt mellan 
två elektoder i ugnen. Salterna i askan flyter ovanpå glassmältan pga lägre specifik 
vikt. Saltgallan tappas av i ett särskilt utlopp. Tekniken liknar till del SOLUR-tekniken 
i Tyskland, se kap. 10.1. 

Figur 1 0. 19: Vitrifieringsugn för f/ygaska med utlopp för saltgal/a. Askan smälts då 
den utgör elektrolyt mellan två elektroder (Wakamura/Nakzato 1992). 
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10.1.9.6 Mikrovågs vitrifiering. 

Denna teknik utvecklas för vitrifiering av flygaska för nyttiggörande. Askan smälts i 
en mikrovågsugn. Ugnen är begränsad till en mindre kapacitet då den maximala 
effekten för mikrovågor uppgår till 500 kW. 

Flue gas 

Ash 
IJ'I 

Micro wave -
.-----. 

:rj~~2 
~ 

Figur 10.20: Vitrifiering med mikrovågsugn. Tekniken utvecklas för nyttiggörande av 
mindre volymer flygaska (Wakamura/Nakzato 1992). 

10.1.9.7 Plasma vitrifiering. 

En plasmaugn är under utveckling för vitrifiering av 52 ton flygaska/dygn. Tempera
turen i ugnen kommer att uppgå till ca 2000° C. Metaller smälter och förenas i slag
gen. Pga höga metallhalter får slaggen ett lägre saluvärde än slagg med lägre 
metallhalter. Electric source 

, n~ aa: , 
I 

Figur 10.21: Plasmaugn för vitrifiering av 52 ton flygaska/dygn är under utveckling i 
Japan. (Wakamura/Nakzato, 1992) 
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10.2 Plasmatekniker. 
10.2.1 PLASMOX-processen. 

Företaget MGC-Plasma Ltd bildades 1989 som joint venture mellan Moser-Glaser 
och Sandoz Group i Schweiz. PLASMOX-processen har utvecklats för behandling 
av organiskt och oorganiskt miljöfarligt avfall som vanligen levereras i 200-liters 
tunnor. Avfallet kan vara både fast, halvfast och flytande. 

I april 1990 byggdes en pilotanläggning i Muttenz i Schweiz med en behandlingska
pacitet av 1 ton/timme. 

0.3MW 
~::;:;;; plasma torch 

jrum feed drum 
chamber manipulator 

1' 

plasma arc 
to 20 000 ·c 

oxigen jets 

slag 
removal 
chamber 

Figur 10.22: PLASMOX processen är konstruerad med två plamaf/ammor placerade 
i en långsamt roterande ugn (MGC-Plasma 1991). 

Tekniken är uppbyggd som ett tvåstegs plasmavärmebehandling. I det första steget 
sker en plasma-pyrolys med hjälp av två plasmaflammor som monterats i en centri
fugalugn som under processen roterar i långsam hastighet. Avfallet kommer in i 
ugnen direkt i 200-liters fat. Dessa skärs upp med en speciell anordning inne i ug-
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nen.En plasmaflamma med en effekt av 1,2 MW hettar upp avfallet till en temperatur 
av 16000 C. Plasmats temperatur kan vara upp till 20000° C. En smälta bildas som 
tappas av diskontinuerligt. Upphettningen inne i ugnen sker utan syretillträde, pro
cessen benämns plasma-pyrolys. Gaser som bildas transporteras vidare till en 
oxidationskammare. En mindre plasmaflamma om 300 kW är placerad vid utloppet 
till oxidationsrummet. Ämnen som ej brutits ner inne i ugnen förbränns nu fullstän
digt. I utloppet är ett flertal syremunstycken placerade. Dessa förser utgående gaser 
med rent syre eller syreberikad luft. En fullständig förbränning sker i oxidationkam
maren innan gaserna leds vidare till ångkokare. Gaserna renas sedan via en NOX -
renare och ett vått reningssystem. 

PLASMOX arbetar som ett slutet system i undertryck. Processen behandlar och 
oskadliggör både oorganiska och organiska föroreningar. De oorganiska binds in i en 
förglasad i praktiken inert slagg som kan nyttiggöras. De organiska komponenterna 
bryts ner i sina beståndsdelar. Energivärdet i avfallet kan tillgodogöras genom 
produktion av elektricitet. 

Ugnens kapacitet uppges till 2-5 ton/timma. Smältan tappas ur ugnen genom att 
rotationen minskas och smältan flyter då ner i det centriska hålet. 

Avfallet kan matas in i ugnen på tre sätt: 
1. Genom förslutna 200-liters fat som öppnas inne i ugnen. 
2. Genom skruvmatning särskilt för fasta och pasta-material. 
3. Genom pumpning (vätskeavfall). 

Inga kommersiella anläggningar har byggts. Man avser i första hand inrikta sig på 
behandling av miljöfarligt komplext avfall som kan tåla höga kostnader. Med mycket 
ungefärliga tal uppges kostnaden vara 4000-8000 kr/ton behandlat avfall. 
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11. SLUTSATSER OCH DISKUSSION OM VITRIFIERING SOM 
BEHANDLINGSTEKNIK. 

Förglasning eller vitrifiering är en teknisk avancerad metod som skulle kunna in
nebära en nisch för glasindustrin då mycket av kunnandet om glas är värdefullt. 
Initiativet till utveckling av tekniken kommer dels från större industrier inom avfalls
branschen, dels från industri med anknytning till glasteknik. 

Vitrifieringstekniken som den hittills utvecklats och kommit till användning kan sam
manfattas i följande punkter: 

1. Tekniken har sin största spridning och är fullt kommersiell i Japan med 9 anlägg
ningar i drift. Tyskland utvecklar idag ett flertal tekniker och kommer sannolikt in
om 5-1 0 år att ha anläggningar i drift. Utveckling pågår också i USA och 
Schweiz. 

2. Etablering och utveckling av vitrifieringstekniker beror främst av platsbrist för 
deponering, höga deponeringskostnader samt myndigheternas krav på behand
ling. Tekniskt är det inga problem att bygga en anläggning. 

3. Den stora volymen avfall som vitrifieras är slagg från förbränning (Japan) med ca 
150 000 ton/år. 

4. Flygaska från avfallsförbränning vitrifieras i Japan samt inom kort i Schweiz. 

5. Tekniken innebär att avfallet hettas upp till 1200-2000° C beroende på teknik. 
De högre temperaturerna uppnås vid plasmateknik. Upphettningen sker via 
ytvärmning med oljebrännare, elektroder eller tillsatsbränsle (koks) samt via 
djupvärmning med nedsänkta elektroder, elektriskt motstånd och plasmateknik. 

6. Ca 1 0 olika smältningstekniker finns tillgängliga. 

7. Avfallets kemiska sammansättning ger korrosionsproblem i ugnen, på väggar och 
inre utrustning. Ugnen kräver ständig service och underhåll. 

8. Som restprodukt vid förglasning av avfall bildas: glas, rökgaskonden
sat/metallkondensat, saltgalla (vid viss teknik och saltrika avfall) och renade rök
gaser (vattenånga och koldioxid). 

9. Den vitrifierade restprodukten uppvisar generellt mycket låg utlakning i kontakt 
med vatten varför den kan nyttiggöras i anläggningsarbete. 

10. Vid vitrifieringen uppkommer en kraftig volymreduktion av avfallet. 

11. Energiåtgången för vitrifiering är ca 1 MWh/ton avfall. 

12. För en optimalt fungerande process krävs avancerad rökgasrening. 
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13. Organiska föroreningar förbränns eller bryts pyrolytiskt ner. Destruktion av dioxi
ner och furaner har uppmätts. 

14. Oorganiska föroreningar binds in i glaset alternativt kondenseras till ett metall
koncentrat eller fångas in i rökgasreningen. 

15. Behandlingskostnaden är generellt höga och beror av teknik. En minimikostnad 
uppskattas till 1500:-/ton avfall. 

Vitrifieringstekniken har definitivt kommit för att stanna. Den har gjort sitt intrång i 
länder som har en hög teknologisk utveckling, brist på deponeringsutrymme, höga 
miljökrav samt kan betala för kostnaderna (Japan och Tyskland). Den erbjuder en 
avancerad behandling och ger som slutprodukt ett material som kan användas med 
en minimal risk för miljöpåverkan. Organiska föroreningar förbränns varför tekniken 
kan sägas klara både organiska och oorganiska föroreningar. Tekniken ger en 
slutgiltig lösning på avfallsproblematiken och möjliggör en "sann" recirkulation av 
råvaror. 
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