
Målsättning:   nyttoanvändning av bioaska 
genom användning av kemiska metoder

Bioaska bildas vid förbränning eller förgasning av biomassa. Aska som 
bildas vid förbränning är tyngre och mera finfördelad än aska som bildas 
vid förgasning. De fysikalisk-kemiska egenskaperna för olika askor bör 
bestämmas när man planerar nyttoanvändning av askan. Egenskaperna 
varierar beroende bland annat på använt bränsle och förhållandena mellan 
olika bränslen samt använd förbrännings- eller förgasningsteknik. Det är 
viktigt att bestämma löslighetsegenskaper eftersom lagstiftningen anger 
högsta tillåtna halter av tungmetaller som får gå i lösning från aska. För 
lösligheten finns angivna gränsvärden när det gäller användning som  
såväl gödsling som vid jordbyggnadsarbete. Också för deponi på avstjälp- 
ningsplatser finns angivna gränsvärden. 

Konduktiviteten är en indikation på totala halten lösta elektrolyter eller joner 
i en lösning. Ju högre konduktivitet desto mera finns det av  joner som kan 
transportera elektricitet i lösningen. pH-värdet anger halten vätejoner som 
finns i en vattenlösning. Om pH = 7 är lösningen neutral. I alkaliska  
lösningar är pH > 7 och i sura lösningar är pH < 7. 

Grundlägande egenskaper

Bestämning av halten torrsubstans görs enligt standard SFS-EN 12880, 
provet torkas till konstant vikt över natten vid 105 ºC. Glödgningsförlusten 
bestäms enligt standard SFS-EN 12879, provet glödgas över natten vid 
550 ºC. Glödgningsförlusten anger andelen organiskt material i provet.

Totala halten organiskt kol bestäms (TOC) enligt standard SFS-EN 1484. 
Provet oxideras vid bestämningen och den frigjorda mängden koldioxid 
mäts. Resultatet anges som totalhalt lösligt organiskt kol (DOC) eftersom 
provet extraheras med vatten före bestämningen. Totalhalten kol (TC) 
bestäms med grundämnesanalysator, bestämningar av biologiskt  
sönderfall (BOD) görs med BOD Oxitop-utrustning.

Neutralisationsförmåga och reaktivitet är viktiga storheter när man  
bestämmer kalkningsförmågan för aska. Bestämning av neutraliserings- 
förmågan görs enligt standard SFS-EN 12945. Vid bestämningen löses ett 
torkat prov i saltsyra och överskottet saltsyra titreras med  
natriumhydroxidlösning. Neutraliseringsförmågan beror på de lösliga  
basiska föreningar, exempelvis oxider, hydroxider, karbonater och  
silikater, som finns i askan. Reaktiviteten berättar hur stor del av  
neutralisationsförmågan som är snabbverkande och utförs enligt standard 
SFS-EN 13971. Bestämningen görs så att provet titreras med saltsyra och 
pH värdet hålls konstant vid 2 under tio minuter.

Normalt sjunker pH i en lösning vid tillsats av syra på grund av att 
vätejoner frisätts från syran. I en buffertlösning förändras pH-värdet  
endast obetydligt vid tillsats av små mängder syra. Det här beror på de 
joner som finns i lösningen och deras förmåga att neutralisera tillsatta 
vätejoner. Joner med dylika egenskaper är exempelvis karbonater,  
vätekarbonater och hydroxider. Buffertkapaciteten bestäms genom att  
titrera en blandning av aska och vatten med saltsyra. Från titrerkurvan kan 
man beräkna hur många mol saltsyra som måste tillsättas för att uppnå ett 
visst pH-värde. Utgående från bestämningar av buffertkapaciteten för  
aska kan man göra modeller för exempelvis inverkan av surt regn och 
dess effekt på metallers löslighet.

Neutraliseringsförmåga och buffertkapacitet

I Tabell 1 finns de vanligaste fysikalisk-kemiska analyser som görs på 
bioaska samlade.
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Bestämning av näringsämnen

Sekventiell extrahering

Parameter Enhet Standard
Konduktivitet mS/cm

pH -

Torrhalt % SFS-EN 12880

Indunstningsförlust % SFS-EN 12879

DOC mg/l SFS-EN 1484  .

TC %

BOD mg/l O2

Neutralisationsförmåga % (Ca) SFS-EN 12945

Reaktivitet % (Ca) SFS-EN 13971

Buffertkapacitet mol HCl

Näringsämnen bestäms enligt en metod som utvecklats av MTT, där Ca, 
Na, K och Mg extraheras med en lösning som innehåller ammoniumacetat 
och ättiksyra. Cu och Zn extraheras med en lösning som förutom 
ovannämnda ämnen också innehåller Na2 EDTA. Beroende på halterna 
bestäms näringsämnena med ICP-OES eller ICP-MS.

De olika faserna i en femstegs sekventiell extrahering presenteras i 
vidstående diagram. Förhållandena (bland annat pH, joner och ligander 
som finns i lösningen) inverkar kraftigt på lösligheten för tungmetaller. En 
sekventiell extrahering indelar tungmetaller i fem olika fraktioner enligt 
löslighet: vattenlösliga, utbytbara, lätt reducerbara, oxiderbara samt en 
restfraktion. Det första extraktionsskedet motsvarar surt regn och ger 
information om de risker som en utplacering av aska i naturen kan  
medföra. Sista skedet är inte en modell av några förhållanden men ger 
information om totalhalten metaller (totalrisk).
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1 g aska + 40 ml destillerat vatten, 
Omblandning 16 h vid 25 °C:

Filtrering

40 ml 0,1 M CH3 COOH,
omblandning 16 h vid 25 °C

40 ml 0,1 M HONH2 Cl,
omblandning 16 h vid 25 °C

10 ml 30 % H2 O2 , indunstning
10 ml 30 % H2 O2 , indunstning

50 ml 1 M CH3 COONH4 ,
omblandning 16 h vid 25 °C

20 ml HF, omblandning 8 h vid 25°C, 
Indunstning 20 ml HF + 20 ml 65 % HNO3 , 

Omblandning 6 h vid 25 °C, indunstning
20 ml 30 % HCl, omblandning 6 h vid 25 °C

Filtrering

Filtrering

Filtrering

Vattenlöslig fraktion

Utbytbar fraktion

Lätt reducerbar 
fraktion

Oxiderbar fraktion

Restfraktion

Tabell 1. En sammanställning av de vanligaste fysikalisk-kemiska egenskaper som 
bestäms på aska.
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