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Förord
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Representanter från KTH samt RISE CBI har fungerat som referensgrupp.
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Sammanfattning
Idén till detta projekt tillkom för över två år sedan när INASCO tillfrågades av
RENOVA om en lösning på hur asbestavfallet kan tillvaratas. INASCO insåg att
omvandling och samtidig förädling av miljöfarlig asbest kan vara till stor samhällsnytta och kanske även lönsamt. Genom ett par års egen utveckling utvecklade
INASCO ett särskilt recept på tillsats till asbestcement genom vilket man från
destruerad asbestcement lyckats framställa en restprodukt med för marknaden
attraktivt ämnesinnehåll.
Detta projekt har syftat till att validera och optimera denna process för förädling av
de säljbara materialen. Detta blev resultatet:
Kan asbest omvandlas till någonting kommersiellt gångbart?
‐
Ja! Blev svaret!

Projektet har bekräftat att det går att få fram minst 20% spinell av asbestcement.
(Spinell används i stålverken som slagtegel och i cementblandare.)
Malning, blandning och förbränning i högtemperaturugn har genomförts 4 ggr och
tre ggr har analys av restprodukten hunnit genomföras, dels i stereomikroskop, SEM
och i XRD
I samtliga fall har undersökningarna av restprodukten i både SEM/EDS och XRD
bekräftat bildande av Spinell. Förutom att det bildas Spinell vid förbränningen har
även undersökningen i SEM/EDS (samt i XRD) slagit fast att de stänger som bildas
överallt i restprodukten består av calciumaluminat klinkern CA2 – Grossit. Dessutom
visar resultaten att finstrukturen i den vita matrismassan huvudsakligen består av
Perovskit. Övriga i XRD observerade föreningar är Gelenit, Åkermanit, Götit och
Trikalciumaluminat.

Grossit

Spinell
Perovskit

Grossit
Spinell
Spinell

BILD 3. Tre Spinellkorn omgiven av Grossit samt vit ”bakgrund” delvis av Perovskit.
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Perovskit och Spinell har betydligt högre densitet jämfört med övriga ingående
material varför det bedöms som att densitetsseparation bör vara en framkomlig väg
för att förädla och separera de i restmaterialet ingående ämnena.
Det viktigaste:

- Ingen asbest kvar.

Men kostar inte själva omvandlingen mycket?

Omvandlingen görs med en laser som 1,5 watt per kilo (+ /- 50%) omvandlat
asbestcementmaterial. Målet var att komma under 1,2 kWh per kilo. I EU
vedertagen siffra.
Lasrar är dyra i inköp men driftsäkra och mycket billiga i drift.
Separering.

Det bedöms som möjligt att med hjälp av densitetsseparation skilja de olika
mineralerna från varandra via olika vätskor. Vätskorna ska kunna återanvändas och
befinna sig i ett slutet system.
Tillvägagångssätt.

Tre olika asbestprover malts och blandats enligt Inascos recept, och har sedan
upphettats till runt 1600 i det lilla laboratorium som har upprättats hos Sörab i
Söderhall. En Carboliteugn har använts. Trekammarsluss och helmaskutrustning med
tryckluftsfilter har använts.
Bägge asbeststrukturerna krokidolit och krysotil har testats.
Samhällsnytta.

När ovanstående har testats (laseromvandlingen) och skalats upp kan det innebära att
asbestavfall blir en åtråvärd råvara för omvandlingsindustrin. Eternit/asbestcement
utgör ungefär 50% av asbestavfallsmarknaden. När eterniten ger pengar så ska nya
tekniker utarbetas för att ta hand om övrigt asbestavfall.
Nästa steg.

Nästa steg blir att testa laseromvandlingen i praktiken och se hur vi kan öka
kornstorleken. Därefter ska separeringsmetoderan fysiskt testas och
kretsloppsprocessen garanteras. Processen ska då finslipas och produkterna granskas
av ett vedertaget slitdelsbolag/refraktionsbolag. E g Swerea Mefos AB i Luleå. Helst
ska en försäljning av vidareutvecklade testprodukter kunna ske.
Ett första fortsättningsprojekt skall bl.a. fokusera på att
 Framställa större korn av spinell i processen
 Utrusta provanläggningen med större deglar för destruering av större
provmängder.
 Sätta igång med separering av ingående föreningar för förädling av de olika
produkterna.
 Förbereda uppbyggnad av försöksanläggning där destruering kan ske med
laserteknik.
Steg 3 blir då en större anläggning som ska kunna omvandla upp till x antal ton per
månad.
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Summary
The idea of this project came into being over two years ago when INASCO was
asked by RENOVA for a solution to how the disposal of asbestos waste could be
utilized. INASCO realized that conversion and simultaneous processing of hazardous
asbestos could be of great benefit to society and perhaps even profitable. Through a
couple of years of development, INASCO developed a special recipe for additive to
asbestos cement, through which, from destructive asbestos cement, a residual product
with attractive subject content for the market was successfully produced.
This project has been aimed at validating and optimizing this process for processing
the marketable materials. This was the result:
Can asbestos be transformed into something commercially viable?

- Yes! Was the answer!
The project has confirmed that it is possible to obtain at least 20 % spinel from
asbestos cement. (Spinel is used in steelworks as a lining in steel ladles and in rotary
cement kilns).
Grinding down the asbestos, mixing and combust it in a high temperature furnace has
been carried out four times. Three times analyzes have already been carried out of
the residual products, both in stereo microscopes, SEM and in XRD.
In all cases, the investigations of the residual product in both SEM/EDS and XRD
have confirmed the formation of Spinel. In addition to the formation of Spinel in
combustion, the survey in SEM/EDS (and in XRD) has also confirmed that the bars
that have formed throughout the residual product, consist of calcium aluminate
clinker CA2 - Grossite. In addition, the results show that the fine structure in the
white matrix mass consists mainly of Perovskite. Other XRD-observed compounds
are Gehlenite, Akermanite, Goethite and Tricalcium Aluminate.
Perovskite and Spinel have significantly higher density, compared to other input
materials. That is why it is estimated that density separation should be an acceptable
way for refining and separating the substances included in the residual material.
Most important: - No asbestos is found.
But, does not the conversion itself cost much?

The conversion is done with a laser, such as 1.5 watts per kilo (+/- 50%) transformed
asbestos cement material. The goal was to reach below 1.2 kWh per kilo. In the EU
adopted and accepted number.
Lasers are expensive in purchase but reliable and very cheap in operation.
Separation.

It is considered possible that with the help of density separation to separate the
different minerals from each other by means of different liquids. The liquids should
be reusable and be in a closed system.
Procedure.
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Three different asbestos samples were milled and mixed according to INASCO's
recipe, and have been heated to around 1600 degrees Celsius, in the small laboratory
set up at SÖRAB in Söderhall. A Carbolite tube oven has been used. Traction
chamber and helm equipment with compressed air filters have been used.
Both ash structures, crocodile and chrysotile, have been tested.
Social benefits.

When the above has been tested (laser conversion) and up scaled, it can mean that
asbestos waste becomes an essential raw material for the transformation industry.
Eternit/asbestos cement accounts for about 50 % of the asbestos waste market. When
the eternity becomes profitable, new technologies will be developed to handle other
asbestos waste.
Next step.

The next step will be to test the laser conversion in practice and see how we can
increase the grain size. Subsequently, the separation method should be physically
tested and the circuitry process guaranteed. The process will then be refined and a
well-known wear and tear company/refraction company will review the products.
e.g. Swerea Mefos AB in Luleå. Preferably, selling further developed test products
should be possible.
A first continuation project will include focus on that:
• Produce larger grain of spinel in the process
• Equip the test facility with larger degreasers to destroy larger volumes of sample.
• Initiate the separation of incoming compounds for the processing of the various
products.
• Prepare the construction of a test facility where destruction can be done with laser
technology.
Step three then becomes a larger facility that can convert up to x number of tons per
month.
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Inledning och bakgrund
Idén till detta projekt tillkom för över två år sedan när INASCO tillfrågades av
RENOVA om de hade någon lösning om hur asbestavfallet kan omhändertas och t o
m tillvaratas. INASCO insåg att omvandling och samtidig förädling av miljöfarlig
asbest kan vara till stor samhällsnytta dels genom omhändertagande av farligt avfall,
dels genom tillvaratagande och återvinning av naturens resurser. Därmed sattes
bollen i rullning. Efter ett par års egen utveckling har man genom ett särskilt recept
på tillsats till nermald och nedsmält asbestcement lyckats framställa en restprodukt
med för marknaden attraktivt ämnesinnehåll.
Asbest i forntiden

Asbest finns naturligt i stora kvantiteter på varje kontinent runt om i världen.
Människan har använt sig av asbest och dess fibrer sedan urminnes tid, bl.a. har
arkeologer funnit tecken på användning som vekar i ljus och lampor för över 6000 år
sedan. Egyptierna mumifierade sina faraoner i asbesttyg för att skydda kropparna
mot nedbrytning. Urinnevånare i Finland använde asbestfibrer som förstärkning i
lerkärl. Även grekerna och romarna använde sig av asbestfibrer i tyger, bl a i
servetter som kunde återvinnas genom att ”tvättas” i eld. Det finns gamla dokument
som beskriver hur man använde sig av asbest. Dessutom dokumenterade de hur
skadliga dessa fibrer kunde vara att inandas för arbetare i stenbrotten.
Asbest idag

Asbestcement har använts till allt möjligt under de senaste hundra åren och
användningsområdena ökade ända fram till 1970-talet då asbest började förbjudas
runt om i världen pga. de många dödsfallen från asbestarbetare som då
uppmärksammades. Enligt beräkningar hade man fram till 2003 i värden tillsammans
använt sig av ca 181 miljoner ton asbest (Li, Dong et al. 2014). Efter det har
tillverkningen dessutom fortsatt i många länder som Ryssland, Kina och Brasilien
(och i Kanada1 t o m 2012). År 2013 var världsproduktionen hela 1,94 Mton. Förr
eller senare hamnat sedan materialet på deponi. Som exempel kan nämnas att över 15
Mton asbest, varav 90 % utgörs av asbestcement, ligger på deponi bara i Polen
(Kusiorowski, Zaremba et al. 2014). I Italien är en skattad siffra 30 Mton asbestavfall
(Colangelo, Cioffi et al. 2011).
Vad är asbest?

Asbest används som en materialterm för att beskriva en samling kristallina fibrösa
silikatmineral, inom geologin klassificerade som serpentiner.
Bland dessa finns dels den vanligaste typen av asbest, Krysotil, som stått för ca 95 %
av all användning av asbest. Mineralet är en vackert silkesglänsande, fintrådig
variant av serpentin, som ofta bildar ådror i vanlig serpentin. Andra namn är

1

Kanada har ännu inte förbjudit användning av asbest i produkter, men väntas förbjuda asbest helt
under 2018.
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Reichenstein och Kadapa. Övriga asbestmineral är amfiboler såsom Krokidolit
(fibrös Riebekit), Amosit, Tremolit och Antofyllit. Se TABELL 1.
Skadliga asbestfibrer

Cancer orsakad av asbestfibrer beror av diameter, längd och förhållandet däremellan.
Forskning har visat att asbestfibrer med diameter < 0,25 och med längder på över 8
m orsakar tumörer oftare än fibrer med lägre längd/diameter förhållande.
TABELL 1. Tabell över förekommande asbestmineral.
Asbestmineral
Kemisk formel
Kristallstruktur
Krysotil* (vit asbest)
Mg3(Si2O5)(OH)4
Monoklin
Krokidolit (blå asbest) Na2(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2 Monoklin, prismatisk
Amosite (brun asbest) Fe2+7Si8O22(OH)2
Monoklin, prismatisk
Tremolit
Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Monoklin, prismatisk
Antofyllite
Mg7Si8O22(OH)2
Ortorombisk/dipyramidal
¤
Aktinolit
Ca2(Mg, Fe)5(Si8O22)(OH)2 Ortorombisk/dipyramidal
*) Magnesium kan bli utbytt av t ex Järn (Fe) eller andra katjoner. Likaså förekommer substitution av
OH joner med flourid, oxid, eller klorid.
¤
) Egentligen en variant av Antofyllit.

TABELL 2 visar en sammanställning på uppmätta fiberstorlekar på tre olika sorters
asbest, uppmätta dels vid gruvor, dels vid fabriker (Hwang 1983). I kolumnen längst
till höger anges inom parentes det antal % fibrer som har en längd/diameter
förhållande > 40. Asbest med en stor andel fibrer med ett högt förhållande på
längd/diameter har en hög carcinogenitet. Krokidolit, blå asbest, är generellt
betraktad som den farligaste asbestsorten.
TABELL 2. Medianstorlekar och median på längd/diameterkvot av asbestfibrer*.
Asbest
Mediandiameter (m) Medianlängd (m) Kvot längd/diameter (median)
Krysotil
0,05 ‐ 0,06
0,34 – 0,55
6,3 – 8,0 (2,5 – 4,7)
Krokidolit
0,07 ‐ 0,09
0,95 – 1,16
11,7 – 13,2 (9,6 – 11,5)
Amosite
0,20 ‐ 0,26
1,83 – 2,53
8,4 – 8,8 (2,9 – 5,1)
Tidigare forskning

Att omvandla eller förstöra miljöfarlig asbest är ny unik idé. Man har på många
platser runt om i världen forskat på detta. På samma sätt är det inte heller något nytt
att man tänker sig att kunna omvandla den hälsofarliga fibrösa asbesten materialet till
ofarligt material som sedan kan användas som sekundärt material i olika
tillverkningsprocesser. I den vetenskapliga litteraturen ges olika exempel på
destruering av miljöfarlig asbest. I de flesta fall föreslås även användning av
restmaterialet i olika typer av material, huvudsakligen byggnadsmaterial. Här följer
några exempel.
Från Italien finner man ett stort antal artiklar som handlar om destruering och
neutralisering av asbestavfall. Redan 2006 undersöker Leonelli et al. neutralisering
av asbest med termokemisk behandling via mikrovågor för att erhålla
magnesiumoxid ämnen såsom forsterit (Mg2SiO4) att använda som sekundär råvara i
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bl.a. kakel och klinker. Asbestcementen upphettas som mest till ca 1200 °C. De
menar i sina slutsatser att metoden är konkurrenskraftig i fråga om kostnader och
energiåtgång och den bildade forsteriten fungerade framgångsrikt som sekundär
råvara i kakel och golvklinker. Små tillsatser vid tillverkning av porslin fungerade
också väl.
Den vanligaste metoden är dock destruering av asbesten i förbränningsugn vid hög
temperatur. Gualtieri et al. (Gualtieri and Boccaletti 2011, Gualtieri, Giacobbe et al.
2011, Gualtieri, Veratti et al. 2012) och Viani och Gualtieri (Viani and Gualtieri
2013, Viani and Gualtieri 2014) och Viani et al. (Viani, Gualtieri et al. 2013) har
genomfört en del undersökningar på smältor från asbest vid 1200 °C och undersökt
olika typer av tillämpningar av restprodukten, bl.a. som restmaterial i betong (2011),
i olika industriella tillämpningar t.ex. tegel, tegelstenar, glasull, frittor, golvklinker
samt även som grönt och rosa pigment (2011b), som tillsats i geopolymer (2012),
som nytt calcium sulfoaluminat cementklinker (2013) och som råmaterial för
tillverkning av calciumfosfat-cement (2014). I de senare arbetena destruerades
asbesten i temperaturer upp till 1300 °C. Dock kunde ingen lönsamhet för
processerna skapas.
Liknande experiment har utförts i Polen av Kusiorowski et al. (Kusiorowski,
Zaremba et al. 2014, Kusiorowski, Zaremba et al. 2016) där restmaterialet
framgångsrikt användes i upp till 10 vol% som råvara i väggklinker (2014) och i
sintrade keramer.
Två andra destrueringsmetoder som nämns är dels krossning och nedmalning i
högenergetisk kvarn (Colangelo, Cioffi et al. 2011), dels termokemisk nedbrytning
med återanvänd svavelsyra (Nam, Jeong et al. 2014). I det första fallet kan
restmaterialet användas produkt för bindemedel vid stabilisering av lera (Kraft 2007).
I det andra fallet bildas CaSO4 som kan återanvändas, förutsatt att den är tillräckligt
ren.
Det finns även andra exempel i litteraturen, bl.a. från Tyskland och Japan. Dessa
exempel visar på varierande och stor potential för återanvändning av det omvandlade
materialet. Asbestcementen har med andra ord en god potential att t.o.m. bli en
attraktiv råvara. Man kan det bli lönsamt?
Detta projekts huvudidéer

Det unika i detta projekt är att attraktiva material, fr.a. spinell, bildas i
restprodukterna efter förbränningen av asbestavfallet vilket kan göra hanteringen
lönsam. Dessutom avser INASCO att utveckla en energieffektiv laserförbränning av
asbestavfallet. Den vanligaste metoden för destruering av asbesten är dock
förbränning i ugn vid hög temperatur. Förbränning av avfall med ugn innebär dock
att man omvandlar elektrisk energi av hög kvalité till värme – energi av lägre kvalité.
Detta innebär stora energiförluster. Men genom utveckling av förbränning och
sintring med laser (Qian and Shen 2013) kan energiförlusterna minskas då
laserstrålen också är en energi av hög kvalité.
Projektets mål

Målet med föreliggande projekt är att kunna validera att förädlat material från
asbestavfall produceras i egen utvecklad process. Processen skall kunna visa på
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potentiell vinst, dels genom försäljning av de förädlade restprodukterna, dels genom
en energieffektiv laserförbränning av avfallet. Ett lyckat genomförande av projektet
kommer visa på stor potential av resurshushållning och i förlängningen potential att
bidra till ett förbättrat miljötänkande hos både privatpersoner och organisationer.

Genomförande
Projektet hade uppstartmöte den 16 Juni, dagen efter datum för projektstart. Efter
detta har projektmöten genomförts ytterligare fyra gånger underprojekttiden; 30
augusti, 4 oktober, 6 december och 20 december. (Samtliga protokoll kan redovisas.)
För säker hantering av asbestproverna har två av projektdeltagarna, inklusive
projektledaren genomgått kursen ”Allmän Asbest Utbildning”. Som ett led i detta har
INASCO AB lagt mycket tid på att åstadkomma en säker arbetsmiljö i det avskilda
huset på SÖRABs avfallsanläggning på Söderhall i Vallentuna. En trekammarsluss
har inköps och installerats i husets ena rum och INASCO har även investerat i en
ansiktsmask med övertryck för säker hantering vid blandning av tillsatsmedel och
asbestcement.
Den elektriska högtemperaturugnen har inköpts från Carbonite. Ugnen har kapacitet
att värma prover upp till 1600 °C. För att spinel skall bildas krävs temperaturer på
över 1400 °C (Ganesh 2013). Ugnen har placerats i ett litet hus på SÖRABS
avfallsanläggning i Söderhall i Vallentuna. Huset, som upplåtits av SÖRAB, har
fungerat utmärkt för de inledande försöken i detta projekt.
Efter genomgången kurs har ett antal undersökningar av råmaterial, dvs. olika typer
av asbest, genomförts. Prover har erhållits främst från Renova men även från
SÖRAB. Undersökning av asbest har skett av A-Analys samt av ALS Scandinavia.
Malning, blandning och förbränning i högtemperaturugn har genomförts 4 ggr och
tre ggr har analys av restprodukten hunnit genomföras, dels i stereomikroskop, SEM
och i XRD. En fjärde bränning har också nyligen genomförts, men de
restprodukterna har ännu inte hunnit analyseras.
Endast ett försök på separation av spinell från övriga material har hunnit genomföras,
främst beroende på bristen på omvandlat material då endast små mängder
restprodukter har producerats vid varje förbränning.
Kontakter har tagits med experter inom industrin som utvecklar lasermaskiner och en
plan har utarbetats för framtagande av en lämplig laser och tillhörande teknik för
förbränning av asbestavfall.

Resultat och diskussion
För att kontrollera vilken asbestsort som användes vid de olika försöken undersöktes
förs asbesten. I TABELL 3 redogörs asbestsort för de asbestsprover som skickats in
för analys till analyslab. Samtliga prover har varit inneslutna i plast vid all hantering.
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TABELL 3. Undersökta asbestprover för bestämning av asbestsort.
Prov och ursprung
Datum
Asbestsort Analyslab.
Asbestprov 1 från SÖRAB 2017‐07‐17 Krokidolit A‐analys
Asbestprov 2 från Renova 2017‐07‐17 Krysotil
A‐analys
Asbestprov 3 från SÖRAB 2017‐07‐25 Krokidolit A‐analys
Asbestprov 4 från SÖRAB 2017‐09‐21 Antofyllit
A‐analys
Asbestprov 5 från Renova 2017‐12‐22 Krysotil
ALS Scandinavia

De tre blandningarna som preparerades för förbränning var inte exakt likadana. I
samtliga fall har dock förbränning av krysotil skett. Vid den tredje förbränningen var
avsvalningstemperaturen något förlängd jämfört med i de två första försöken.
Analys i SEM och EDS

I samtliga fall har undersökningarna av restprodukten i både SEM/EDS och XRD
bekräftat bildande av spinell. Spinellkornen var dock betydligt mindre i alla tre fall
jämfört med kornen i det referensprov som undersöktes under 2016 och som hade
tillverkats i S:t Petersburg. Vissa modifieringar av förbränningscykeln samt
blandningsförfarandet gjordes därför i efterföljande försök på prov 2 och prov 3.
Försöket med prov 2 misslyckades delvis då asbestblandningen hade kokat över
degelns kanter, sannolikt pga. överfyllning av material i degeln. Provet uppvisade
dock fortfarande bildning av Spinell, dock i mindre omfattning jämfört med i prov 1.
I prov 3 var dock spinellkornen återigen rikligt förekommande, om än fortarande av
liten storlek.
Se BILD 1 och BILD 2a-2c.
Förutom att det bildas spinell vid förbränningen har även undersökningen i
SEM/EDS (samt i XRD) slagit fast att de stänger som bildas överallt i restprodukten
består av calciumaluminat klinkern CA2 – Grossit. Dessutom tyder mycket på att
finstrukturen i den vita matrismassan på ytan huvudsakligen består av Perovskit. Se
BILD 3 och BILD 4 samt TABELL 4.
När det gäller strukturen inuti restprodukten, i bulkmaterialet, finns även där både
stavar av Grossit och korn av Spinell, liksom förekomst av Perovskit struktur. Se
BILD 5 samt FIGUR 1 och 2. Förekomsten av Spinell respektive Grossit förefaller
vara något lägre i bulken jämfört med på ytan i restprodukterna.
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Referensprov från 2016 med spinellkorn på
100 – 500 m.

Prov 1 med spinellkorn på ca 50‐100 m.

Prov 2 med färre och mindre spinellkorn på
ca 25‐50 m.

Prov 3 med fler spinellkorn på ca 20‐80 m.

BILD 1. Avbildning av ytan på de undersökta restprodukterna efter avbränning.
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BILD 2a. Tydlig bildning av spinellkorn på ytan, samt CA2 stänger och en vit
bakgrundsmatris bestående av Ti, Ca, Fe och Al.

BILD 2b. Kraftig bildning CA2 stänger och färre spinellkorn och vit ”bakgrund” på
ytan jämfört med i prov 1.
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BILD 2c. Bildande av CA2 stänger och återigen rikligt med spinellkorn och vit ”bakgrund” på
ytan.

Spinell
Grossit
Grossit
Spinell
Spinell

BILD 3. Tre spinellkorn omgiven av
grossitstänger samt vit ”bakgrund” delvis
uppbyggd av Perovskit.

BILD 4. Närbild på strukturen av den vita
bakgrunden. De vita mönstren består i
huvudsak av Perovskit.
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TABELL 4. EDS analys av de olika strukturerna i svepelektronmikroskopet.
Ämne
Spinell
Grossit
Perovskit
Na2O
0,0
0,6
1,7
MgO
25,4
0,4
1,1
Al2O3
62,3
63,9
14,7
SiO2

0,0

2,0

3,7

SO3

0,0

0,0

0,1

K2O
CaO
TiO2
Fe2O3
Totalt

0,0
0,4
0,2

0,0
25,4
2,5

0,0
36,4
34,1

11,6
100,0

5,2
100,0

8,2
100,0

Grossit

b

a

BILD 5a och 5b. I bild a visas en detalj från en brottyta där stavarna av Grossit tydligt syns.
Även mindre ngt mörkare prickar av Spinell är synliga. På samma sätt kan man se liknande
strukturer i bild b på en slipad yta. Här framträder även ljusa tvärgående streck vilket
förmodas vara delar av den struktur som visas i BILD 4 huvudsakligen bestående av
Perovskit.

BILD 5b kan sägas representera ett genomsnitt av hur materialet kan se ut I bulken.
TABELL 5 nedan presenterar en ämnesanalys av området som avbildas i BILD 5b.
TABELL 5. Ämnesinnehåll i restprodukten prov 3, undersökt i BILD 5b.
Ämne Na2O
Wt % 1.74

MgO Al2O3 SiO2
5.65 44.88 9.25

SO3
0.05

CaO TiO2
24.89 5.56

Fe2O3
7.97

Total
100.00

I tidigare undersökningar har mängden Spinell i restprodukten uppskattats till drygt
20 % (Kraft 2016). Här, BILD 5, är halten lägre, men i BILD 2a och 2c på ytan är
halten betydligt högre.
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Ca

S

Al

Si

Ti

Fe

Mg

Na
FIGUR 1. Överst till vänster visas SEM-bilden på det område på prov 2 som
analyseras för analys av grundämnen i EDS. Färgbilderna längst med visar på vart
respektive grundämne förekommer i materialet. T.ex. syns tydligt att Mg endast
förekommer i Spinellkornen och Ti endast i matrisen.
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Al

Ca

S

Si

Ti

Na
Mg
Fe
FIGUR 2. Samma typ av analyser som i FIGUR 1 men i något högre förstoring av
bulkmaterialet. Bilden domineras av den sammanhängande ämnesmatrisen samt av
ett större korn i höger bildkant. Intressantast är hur tydligt Ti följer den struktur som
Perovskit tros bilda såsom avbildat i BILD 4.

Analys i XRD

Röntgendiffraktionsanalys har utförts på prover efter tre olika bränningar. Efter
bränningen mortlades proverna till ett pulver och kördes i en röntgendiffraktometer.
I översta delfiguren i FIGUR 3 är resultatet för varje bränning inlagt i samma
diffraktogram. Man ser att det främst är topphöjderna som skiljer sig åt.
I den mellersta delfiguren är de lagda under varandra. För prov 1 och 2 är den
maximala toppintensiteten i counts över 2000, medan den för prov 3 är drygt 1000
counts.
I den nedersta delfiguren visas topparna för spinell MgAl2O4, Gelenit Ca2Al2SiO7,
åkermanit Ca4MgAl2Si3O14, Grossit CaAl4O7 och Perovskit CaTiO3. Föreningarna
har något varierande sammansättning och kristallstruktur, varför också flera olika
kort på föreningarna finns i databasen.
I Figur 1 i BILAGA 1visas diffraktogrammet för proverna i större skala där topparna
för de viktigaste föreningarna är markerade. Man ser att det är främst topphöjderna
som varierar. Viss variation på topphöjderna kan bero på orientering av långsmala
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kristaller, dvs. de kan vid provberedningen ligga mer eller mindre platt eller stå
upprätt.
I Figur 2 i BILAGA 1 är topparna för Spinell, Gelenit och Grossit för prov 1
markerade. I Figur 3 i BILAGA 1 är topparna för Gelenit, Spinell och Grossit för
prov 2 markerade och i Figur 4 i BILAGA 1 är topparna för Götit, Åkermanit och
Perovskit för prov 3 markerade.
Identifieringsprogrammets databas ger en rangordning för sannolikheten av
förekomst av de föreslagna föreningarna. Detta kan användas som en vägledning för
att bedöma vilka föreningar som är tänkbara i proverna, TABELL 6. Siffrorna i
tabellen säger dock ingenting angående om mängderna av respektive ämne.
TABELL 6. De föreslagna föreningarna rangordnade för proverna.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Gelenit
82
Gelenit
52
Gelenit
74
Åkermanit
70
Grossit
47
Grossit
63
Spinell
64
Spinell
43
C3 A
63
Grossit
61
Åkermanit
42
Götit
58
Perovskit
54
Perovskit
34
Spinell
57
C3A
51
C3A
28
Perovskit
50
Götit
16
Götit
18
Åkermanit
47
Man ser att Gelenit kommer högst på listan för varje prov. Även Grossit och Spinell
kommer högt. Perovskit har en något lägre placering, medan Åkermanit har en
varierande placering. För prov 3 kommer trikalciumaluminat, C3A, (3CaO·Al2O3)
och Götit som är en järnförening (rost, FeOOH) ganska högt.
Generellt har prov 2 lägre signifikans för samtliga ämnen. Detta beror sannolikt på
att det provet kokade över i ugnen varför bildningen av de olika föreningarna fick
andra förutsättningar.
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Counts
2000

BRANN1
BRANN2B
BRANN3

1000

0

Counts
2000

20
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40
Position [°2θ] (Copper (Cu))
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40
Position [°2θ] (Copper (Cu))

50

BRANN1

1000
0
2000

BRANN2B

1000
0

BRANN3

500
0

Peak List
96-900-2098; Mg8.00 Al16.00 O32.00; Spinel
96-900-6114; Ca4.00 Mg0.42 Al3.08 Si2.48 O14.00; Gehlenite
96-900-6115; Ca4.00 Mg0.92 Al1.98 Si3.04 O14.00; Akermanite
96-900-7447; Ca4.00 Al16.00 O28.00; Grossite
96-900-2802; Ca4.00 Ti4.00 O12.00; Perovskite
20

30

40
Position [°2θ] (Copper (Cu))

50

FIGUR 3. I översta delfiguren är analysen av de tre olika restprodukterna inlagt i
samma diffraktogram. I den mellersta delfiguren är de lagda under varandra och i
den tredje delfiguren visas topparna för Spinell, Gelenit, Åkermanit, Grossit och
Perovskit.
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Försök av separation av nedmalet pulver

Ingen standardiserad undersökning har genomförts av hur de ingående
restprodukterna skall kunna separeras från varandra. Framför allt beror det på bristen
av tillgänglig restprodukt. Endast ca 5 g av blandat material har förbränts i ugn per
gång och av detta har endast drygt 3 g lyckats sågas loss från deglarna. En inledande
försök genom sedimentering har inte till dags datum färdigställts. Se BILD 6.
Men det bedöms som möjligt att använda sig av enkel densitetsseparation. Principen
bygger på att olika mineraler har olika densitet. Genom att använda sig av

olika typer av vätskor med densitet som ligger mellan densiteten på de olika
mineralerna I restprodukten kan de olika mineralerna åtskiljas. Mineral med
högre densitet sjunker då till botten medan mineraler med lägre densitet än
det flytande mediet förblir flytande på ytan. Ett par sådana användbara
vätskor är Bromoform (densitet = 2,84 g/cm3) and Dijodometane (density =
3,31 g/cm3). En annan är natriumwolframat (sodium tungstat) med densitet
på 4,18 g/cm³.
I TABELL 6 sammanfattas densitet för de i XRD detekterade kemiska
föreningarna.
TABELL 6. Densitet hos de föreningar som observerats i restprodukterna.
Ämne
Spinell
Grossit
Gelenit
Perovskit
Åkermanit
Götit
Trikalciumaluminate

Kemisk formel Densitet (g/cm3)
3,64
MgAl2O4
2,88
CaAl4O7
2,98
Ca2Al2SiO7
3,98 ‐ 4,26
CaTiO3
Ca2MgSi2O7
2,94
FeO(OH)
3,3 ‐ 4,3
(CaO)3∙(Al2O3) 3,06

BILD 6. Malt material uppslammat i vätska och fördelat efter flytförmåga. Främst en
funktion av kornstorlek, men även av densitet.
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Diskussion angående analyserna

I den EDS analysen i SEM:et av förekommande grundämnen i restprodukten
fokuserades både spinellkorn samt grossit-stavar i högförstoring p.s.s. att inga andra
strukturer störde ämnesanalysen. Det visade sig att kisel (Si) i stort sett var
frånvarande i grossitstavarna. Se TABELL 4 samt jämför med FIGUR 1 och 2.
Stavarna består alltså i huvudsak endast av calciumaluminat i förening med
järnoxider. Se TABELL 4.
Analysen i röntgenstrålediffraktion (XRD) visade på tydligast förekomst av
Gehlenite, inte störst förekomst. Antagligen förekommer detta ämne, liksom
Åkermanit och Götit i den matris som omger Spinellkornen och Grossit-stavarna. I
denna matris förekommer också Perovskit vilket både analys i EDS (FIGUR 2 och
TABELL 4) och XRD (FIGUR 3) bekräftar.

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Projektet har gett följande slutsatser:


Asbesten destrueras (både Krokidolit och Krysotil) och omvandlas. Ingen asbest
finns kvar i proverna.



Försöken har också bekräftat att Spinell (MgAl2O4) erhålls i restprodukten.



Även riklig förekomst av Grossit (CaAl4O7) och Perovskit (CaTiO3) har
observerats i restprodukten.

Detta kan ha stor betydelse för framtida hantering av asbestavfall, eftersom ifall
dessa material kan separeras och förädlas, då finns en marknad för dem. Spinell kan
användas som eldfasta infodringsmaterial på slagglinjetegel i stålskänkar (Eriksson,
Gran et al. 2013). Grossite är en cementklinker som är långsamt reaktiv och som
förekommer i cement för tillverkning av eldfasta produkter, såsom slagglinjetegel
(http://www.secar.net/Refractory-cement). Perovskit spås bli framtidens material
inom halvledarindustrin (Lira-Cantu 2017). Perovskit har t.ex. används vid
tillverkning av solceller som har hög effektivitetsgrad, eftersom den inte behöver
vara helt ren för att omvandla solenergi till elektrisk ström. Kommersiellt kan därför
asbestsoporna komma att bli mycket attraktiva som råvarumaterial för tillverkning av
Spinell och kanske även Perovskit.
Detta innebär att det finns ett starkt ekonomiskt incitament för att bearbeta
asbestavfall, tack vare den försäljning som erhålls från de nya produkterna.
Projektet har även arbetat fram en teoretisk omvandlingsprocess i samarbete med en
erkänd och välrenommerad lasertillverkare. Processen skall ge en betydligt lägre
energiåtgång vid omvandlingen, ca 1,1 kWh per 720 kg omvandlat material.
Beräkningen grundas på företagets erfarenheter från försäljning av 6000
lasermaskiner till ett antal kända och stora företag runt om i världen under 35 år.
I England, Oxford, utvecklas nu ett asbestluftmätningsinstrument som snabbt och
billigt kommer tala om för allmänheten hur mycket asbest som finns i luften. Vid
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lägenhetsrenoveringar kommer därför de boende själva att kunna mäta halterna i
luften i sin boendemiljö.
I tidningen Dagens Arbete publicerades en artikel den 15 juni 2015 om hur
asbestdöden ökar igen, bl.a. för att fastighetsägare tycker att det är för dyrt att sörja
för att ersättningsbostäder finns tillhanda vid renoveringar. ”Nästan tre gånger fler
dör av asbestcancer varje år än i olyckor på jobbet.” (Torp and Derland 2015)
Utsläpp av koldioxid: Ungefär 709 kg CO2 per ton cement, släpps ut vid tillverkning
av cement. Att återvinna del av denna cement vid separering av asbestsopor ger en
renare miljö. Kanske kan utsläppsrätter handlas/säljas av de företag som omvandlar
asbestsopor.
Så fort det går att tjäna en marginalkrona på återvinning av asbestsopor så kommer vi
att se en snabb utveckling inom detta område. Det är möjligt att
omvandlingsprocessen även kan nyttjas vid framtagning av andra ämnen och andra
processer.
Nästa steg är att testa laseromvandlingsprocessen. Lasern är dyr i inköp men har
mycket låg driftskostnad. En laboratorielaser ska införskaffas för att genomföra de
nödvändiga testerna och se hur stor kornstorleken blir, för att kunna genomföra
separationsprocessen.
Olika separationsprocesser ska testas för att renodla Spinell, Grossit och Perovskit.
En mycket preliminär affärsplan har utarbetats som ger ett rejält överskott.






Nya försök skall bl.a. fokusera på att
Framställa större korn av spinell i processen
Utrusta provanläggningen med större deglar för destruering av större
provmängder.
Sätta igång med separering av ingående föreningar för förädling av de olika
produkterna.
Förbereda uppbyggnad av försöksanläggning där destruering kan ske med
laserteknik.
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