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Förord
Projektet har finansierats av Statens Energimyndighet (som en del i det strategiska
innovationsprogrammet RE:Source), RISE Research Institutes of Sweden, SYSAV,
Tekniska Verken i Linköping och Borås Energi och Miljö.
Det har inte funnits någon formell referensgrupp kopplad till projektet, men metoden
och resultaten har presenterats för och diskuterats med den internationella
arbetsgruppen ISO/TC300/WG6 (Safety of solid recovered fuels). I denna
arbetsgrupp utvecklas för tillfället en standard för utvärdering av benägenhet för
självuppvärmning hos olika avfall och för det arbetet är resultaten från detta
forskningsprojekt viktiga.
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Sammanfattning
Projektet har lett fram till en utvecklad metod för att med hjälp av isoterm
kalorimetri studera självuppvärmning hos avfallsfraktioner och blandningar.
Ökad återvinning av avfall har lett till en betydligt mer omfattande hantering och
stora lager av olika avfallsfraktioner, med en ökad risk för bränder som följd.
Inträffade bränder kan leda till förlust av material och infrastruktur, stopp i
verksamheten, risk för personskador, samt påverkan på närliggande verksamhet och
infrastruktur. Både branden i sig och släckinsatsen kan dessutom medföra stora
miljökonsekvenser. För att förhindra bränder krävs först mer förståelse och kunskap
om varför bränderna inträffar. Undersökningar har visat att självuppvärmning är en
av huvudorsakerna till bränder i lagrat avfall.
Projektets mål har varit att utveckla och validera en metod för att karaktärisera
självuppvärmningsbenägenheten för olika avfallsfraktioner. Detta leder till bättre
riskbedömningar och beslutsunderlag för förebyggande åtgärder.
Den utvecklade metoden är baserad på isotermisk kalorimetri, Detta har tidigare visat
sig mycket lämpligt för att utvärdera självuppvärmningsbenägenheten hos
biomassapellets och har även använts på olika avfallsfraktioner, men det har saknats
en välbeskriven metod, anpassad för avfall.
Ett stort antal försök med isoterm kalorimetri har genomförts där olika
förutsättningar och parametrar varierats. En viktig förutsättning som studerades var
huruvida test ska genomföras med materialet i den form det provtogs eller om det ska
förbehandlas med malning. Det senare visade sig ge betydligt bättre repeterbarhet
och användes sedan i resterande försök där t.ex. mängd material i provampullerna
(20 mL) och temperatur i mikrokalorimetern varierades. Tre olika avfallsblandningar
testades.
De centrala slutsatserna var:
•
•

•

•
•

Isoterm kalorimetri kan användas för att utvärdera självuppvärmningspotentialen för olika typer av avfall eller olika fraktioner och blandningar.
En föreslagen metod för malning kan användas för att mala och blanda avfallet
för att uppnå bättre repeterbarhet. Den maximala värmeutvecklingen visade
ingen signifikant förändring som följd av malningen. Vidare gör malningen det
lättare att jämföra olika typer av avfall. Det behövs emellertid ytterligare
undersökning av malningens effekt på resultaten.
Den högsta värmeutvecklingen observerades från avfall testad vid 40 – 60 °C
och relativt sett lägre värmeutveckling vid högre temperaturer än 60 °C. Detta
indikerar att det är biologisk aktivitet som dominerar, vilket även är i
överensstämmelse med tidigare publikationer i litteraturen.
Gasanalyserna från försök med ett av avfallen visade signifikant produktion av
vätgas (2,3 %; 1,5 %; 5,7 % i försöken vid 40 °C, 50 °C respektive 60 °C).
En signifikant koncentration av metangas (CH4) uppmättes i ett försök, för W3
vid 60 °C.
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Resultaten och metoden kan användas redan nu för relativa jämförelser av
benägenhet för självuppvärmningsbenägenhet. Det kan handla om att förstå och
förutspå beteendet av nya avfallsblandningar inom anläggningen eller hos nya
avfallsfraktioner från leverantörer.
Metoden kan även användas för att studera inverkan av enskilda komponenter i en
blandning, både för att förstå orsaken till inträffade incidenter och för att utveckla
relevanta riktlinjer.
Det fortsatta arbetet går längs flera olika spår:
•

Den befintliga metoden behöver testas för fler typer av avfallsblandningar
och avfallsfraktioner för att både se hur metoden fungerar för olika material
och för att bygga upp erfarenhet kring hur värmeutvecklingen beter sig för
olika material.

•

Ytterligare studier behövs också av korrelationen mellan
självuppvärmningsmätningar och gasanalyser, bl.a. för att bättre förstå de
bakomliggande processerna.

•

Metoden ska utvecklas vidare för att sedan presenteras för och diskuteras med
ISO/TC300/WG6.

•

Ytterligare undersökningar behövs även av malningens effekt på hur väl
materialet representerar egenskaperna hos materialet i avfallsflödet.

Figur:
Följande figur representerar projektet på ett bra sätt då den visar resultatet av
användandet av metoden: grafer för självuppvärmningen för en viss
avfallsblandning. En av möjligheterna med metoden är att studera inverkan av olika
parametrar. I fallet som visas i figuren har temperaturen varierats mellan 45 °C och
80 °C och figuren visar på tydliga skillnader i resultaten.
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Summary
The project resulted in a method to use isothermal calorimetry to study the selfheating characteristics of waste fractions and mixtures.
Increased recycling of waste has led to a significant increase in handling and storage
of different waste fractions, with increased risk for fires as a result. Fires can lead to
loss of material and infrastructure, health issues, interruption in business, and effects
on nearby businesses and infrastructure. Both the fire itself and the firefighting
operation can result in significant emissions to the environment. To prevent fires
more knowledge is needed to understand the processes leading to fires. Statistics
have shown that self-heating is one of the main causes for fires in stored waste.
The aim of the project has been to develop and validate a method to characterize the
self-heating propensity of different waste fractions. This will lead to better risk
assessments and give better basis for decisions when it comes to preventive
measures.
The developed method is based on isothermal calorimetry. This instrument has
previously shown to be very suitable when assessing the self-heating propensity of
biomass pellets and have also been tested for some selected waste fractions, but
defined method for waste has been missing.
A large number of tests with isothermal calorimetry have in the project been
performed where conditions and parameters were varied. An important condition
studied was whether the material should be tested as received or if the samples
should be prepared in some way (e.g. milled). The latter showed to give much better
repeatability and was then used for the rest of the test where parameters such as
amount in the test ampoules (20 mL) and the temperature in the micro calorimeter
were varied. Three different waste mixtures were used in the test series.
The main conlusions were:
•

Isothermal calorimetry can be used to measure the released heat and the selfheating propensity for different types of waste fractions or mixtures.

•

A suggested method for milling the waste can be used to reach a better
repeatability. The maximum heat release rate did not show a significant
difference because of the milling. Furthermore, the milling makes it easier to
compare different types of waste. Further studies are, however, needed to see
the effect of the milling the results.

•

The highest heat release rate was registered between 40 °C and 60 °C and a
relatively lower heat release rate at temperatures higher than 60 °C. This
indicates that the biological activities that dominate, which is in accordance
with previous publications.

•

Analyses of gases from one of the waste mixtures showed significant
production of hydrogen (2.3 %; 1.5 %; and 5,7 % in tests at 40 °C, 50 °C and
60 °C respectively).
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Significant concentration of methane (CH4) was registered in one tests, for
waste W3 at 60 °C.

•

The results and the method can be used already now for comparative analyses of the
propensity for self-heating. It can concern understanding and predicting of the
behaviour of new waste mixtures within the facility or of new fractions delivered to
the facility.
The method can also be used to study the influence of single components in a
mixture, both to understand the cause of occurred incidents and to develop relevant
guidelines.
Future work includes:
•

The method needs to be tested for more types of waste mixtures and waste
fractions both to see how the method works for different material, and to
build experience about how the heat release behave for different material.

•

Further studies are needed on the correlation between self-heating
measurements and gas analyses, e.g. to better understand the responsible
processes.

•

The method needs to be developed further to be presented for and discussed
with ISO/TC300/WG6.

•

As mentioned, further studies are needed to investigate how the effect of the
milling affects how well the results represent the properties of the material in
the flow of waste.

Figure:
The following figure represents the project in a good way since it shows the
results when using the method: graphs showing self-heating of a certain mixture
of waste. One of the possibilities of the method is ti study the effect of parameter
variation. In the case in the figure, the temperature has been varied between 45
°C and 80 °C and the figure shows clear difference between the results.
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Inledning och bakgrund
Den pågående omställningen för att ersätta fossila bränslen med olika typer av
biobränslen/avfallsbränslen respektive ökad materialåtervinning, har lett till en
betydligt mer omfattande hantering och ännu större lager av bl.a. olika
avfallsfraktioner. Eftersom avfallet produceras relativt jämnt under året medan
behovet av värme och energi är störst under vinterhalvåret så kan det bildas mycket
stora temporära säsongslager av avfallsbränsle. Stora lager kan även finnas i
återvinningskedjan. Som en följd av detta finns också en ökad risk för att brand skall
uppstå vilket medför både ekonomiska och miljömässiga problem samtidigt som det
också påverkar hela branschens image negativt.
Statistik från MSB för åren 2005-2014 visar att det årligen inrapporterats i
storleksordningen 300-500 bränder som har koppling till utomhuslagring av
biobränsle och avfall (Persson et al., 2014). En noggrannare analys av statistiken för
2012 visade att av 340 rapporterade bränder så handlade det i ca 150 fall om
industriell hantering och lagring. Statistiken visade också att självantändning var den
vanligaste brandorsaken. Att bränder är en vanlig olycksorsak på deponier bekräftas
genom ESS-projektet (Rihm et al., 2014). Projektet visar att i princip alla olyckor på
deponianläggningar är bränder och att dessa idag nästan uteslutande inträffar i lagrat
eller utsorterat material. Slutsatsen från båda utredningarna pekar på att ökad
kunskap om bl.a. självuppvärmning, bättre erfarenhetsåterföring och någon form av
gemensamma rekommendationer är nyckeln till att kunna reducera antalet bränder i
framtiden. Inträffade bränder innebär dels att material brinner upp, dels att även en
hel del av kvarvarande material kan skadas och tappa värde, t.ex. på grund av
påverkan från släckningen. Både branden i sig och släckinsatsen kan medföra stora
miljökonsekvenser, och det är inte ovanligt att det ena står mot det andra. Utsläppen
från en brand är ofta oerhört mycket större än från avfallsförbränning. Exempelvis
kan emissioner av dioxiner från bränder i avfallslager överstiga de totala utsläppen
från samtliga Sveriges avfallsanläggningar med en faktor 10 under ett år (Rihm et al.,
2014). En stor brand kan också leda till stopp i verksamheten och brist på råmaterial.
Även närliggande verksamhet och infrastruktur kan kraftigt påverkas av en brand och
spridning av brandrök. För att möjliggöra en mer hållbar och effektivare resurs- och
avfallshantering så bör alltså bränder förhindras i större utsträckning och för att göra
detta krävs först mer förståelse och kunskap om varför bränderna inträffar.
I ett senare forskningsprojekt, finansierat av Avfall Sverige, kompletterades
statistiken. Analysen visade att det inträffar i storleksordningen 60-70 bränder årligen
på avfallsanläggningar och att brandorsaken i de flesta fall är självantändning eller
att orsaken är okänd. Analysen visar vidare på en svagt ökande trend i antal bränder
(”brand ej i byggnad” under perioden 2012-2015.
Tillgången till mätningar av värmeutveckling eller självuppvärmningspotential
medan ett avfall lagras är begränsad (Jones 1990; Buggeln och Rynk, 2002; Shimizu
et al., 2009; Moqbel et al., 2010; Krigstin och Wetzel, 2016).
Olika materialfraktioner kan ha olika benägenhet till självuppvärmning och detta kan
också variera för till synes samma typ av material. Detta har bl.a. visat sig i den
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forskning som bedrivits kring träpellets (Lönnermark et al., 2012), där olika fabrikat i
sig har lika utseende och storlek men där analyser av
självuppvärmningsegenskaperna med hjälp av en mikrokalorimeter visar att
skillnaderna kan vara mycket stora. Faktorer som pelletsens sammansättning av
ingående träslag, ålder och produktionsmetoder påverkar
självuppvärmningsegenskaperna (Larsson et al., 2017a; Larsson et al., 2017b;
Larsson, 2017). Att kunna bestämma ett specifikt materials benägenhet för
självuppvärmning utgör därmed en viktig grund för att kunna bedöma riskerna i
samband med lagring, t.ex. i form av stackstorlek och lagringstid. Med denna
kunskap finns även större möjlighet att påverka sorteringsprocessen och därmed
reducera problemet.
Isoterm kalorimetri har fördelen att den ger direkt mätbara resultat, d.v.s. utvecklad
värmeeffekt per viktenhet, t.ex. mW/g. Vissa pelletstyper skapar inga problem alls
medan andra typer kan vara mycket ”aktiva” och snabbt leda till höga temperaturer i
lagringsstacken eller silon och som även lett till självantändning i ett flertal fall.
Mätmetodiken har medfört att tillverkare respektive större användare av pellets nu
har en möjlighet att kontrollera den aktuella pelletstypen och baserat på detta vidta
lämpliga åtgärder: införa utökad temperaturbevakning, reducera lagringstiden, etc.
Metoden har även använts för analys av reaktiviteten hos avfallsfraktionen SLF inom
ett Waste Refinery-projekt (Blomqvist et al., 2013). Detta projekt avser att
vidareutveckla den metod som användes då.
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Genomförande
Deltagare och roller

RISE Research Institutes of Sweden har varit projektledare och genomfört de
inkluderade försöken. Borås Energi och Miljö, Sysav och Tekniska Verken i
Linköping har deltagit i upplägget av projektet och i diskussioner kring egenskaper
hos olika material och av lämpliga och representativa avfallsfraktioner att testa.
Borås Energi och Miljö och Sysav har dessutom bidragit med avfall i olika form för
försöken i projektet.
Avfall

Avfallet, som användes i projektet, provtogs vid anläggningar hos två deltagare i
projektet: Borås Energi och Miljö (BEM) respektive Sysav. Det testades avfallet kan
grovt delas in i två olika kategorier.
Kategori 1 (W1 och W2) var blandat hushållsavfall, t.ex. blöjor, krossade plast- och
trämöbler, madrasser, gummi, matförpackningar, vätske- och pulverfärger,
oljeabsorbenter, sågspån m.m. Exempel på kategori 1 visas i Figur 1 (W1 från BEM)
och Figur 2 (W2 från Sysav).
Avfall W1 var en blandning av avfall som hämtades manuellt (20 L hink) på BEM
efter utsorteringen av metaller och innan avfallet matas in i pannan för energiåtervinning. Under samplingen av W1 observerades lokalt uppvärmda områden
(ungefär 40 °C), där även ånga observerades. Omgivningstemperaturen var vid detta
provtagningstillfälle 5 °C – 8 °C.
Kategori 1 testades först i den form det togs emot, för att testa metoden och
konceptet. Avfallet var en blandning av olika fraktioner som varierade både i
proportion och storlek, vilket gjorde att det var svårt att uppnå repeterbara resultat.
Därför förbehandlades senare prover genom att mala och blanda materialet. Detta
gav en betydligt bättre repeterbarhet i mätningarna av värmeutveckling. Processen
för malning och blandning av materialet beskrivs i metodavsnittet nedan.
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Figur 1

W1-avfall: en blandning av olika fraktioner av hushållsavfall.

Figur 2

Exempel på prov från W2-avfall.

Kategori 2 (W3) var en blandning av kompost och begagnad olja från bilindustrin.
Oljan var i sin tur en blandning av vatten, fett, sand, pulver, små metallbitar m.m. W3
levererades endast av Sysav. Kompost och olja lagrades separerade och blandades ett
par timmar före provning. Anledningen till detta var att det både i verklig skala och
vid lagring i labbet sker en självuppvärmning av det blandade materialet och för att få
med så stor del av självuppvärmningsprocessen som möjligt skapades proceduren att
lagra komponenterna separat tills ett par timmar före provningen.
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Metod
Självuppvärmning

Isoterm kalorimetri (IK) användes som metod för att mäta värmeutvecklingen från
avfallsproven. Instrumentet, som även kallas mikrokalorimeter, var en TAM Air
3116-2 med åtta kanaler. Den kan köras inom temperaturområdet 5 °C – 90 °C med
stor noggrannhet, typiskt inom 0,02 °C. För varje kanal användes två slutna 20 mL
ampuller: en provampull fylld med avfall och en referensampull fylld med ett inert
material (kiselsand). Mängden kiselsand baserades på mängden avfall och dess
värmekapacitet så att den totala värmekapaciteten i de två ampullerna för samma
kanal var så lika som möjligt. Ett litteraturvärde på 1,4 J/g användes på
värmekapaciteten för avfallet i dessa beräkningar (Shimizu et al., 2009). Att på detta
sätt använda två ampuller för en mätkanal gör det möjligt att jämföra signalen från
provampullen med signalen från referensampullen ökar metodens noggrannhet och
känslighet. Provampullerna med avfall vägdes på en digital våg (Denver TP-214)
med en upplösning på 0,1 mg. I de flesta fall hölls massan hos avfallet i de olika
provampullerna mellan 0,5 g och 0,7 g per 20 mL glasampull.
Motivering för att använda isoterm kalorimetri

Det finns även andra metoder för att analysera värmeutveckling från material och
eventuell benägenhet för självuppvärmning. Många av dessa metoder, till exempel så
kallade ”oven-basket”-metoder, körs vid relativt höga temperaturer 140 °C – 200 °C
(och i vissa fall ännu högre). Eftersom temperaturer i olika lager och högar är
betydligt lägre när självuppvärmningsprocesserna startar är det intressant att kunna
studera självuppvärmningsbenägenheten vid dessa lägre temperaturer. En annan
metod är s.k. DSC (Differential Scanning Calorimetry). I DSC används oftast små
prov (mg), vilka utsetts för en ökande temperatur för att finna kritiska punkter där
reaktioner accelererar, t.ex. för att finna temperaturer för fasövergångar för
materialet. Om man utgår från specifik värme så är IK mer känslig än DSC. Båda
metoderna producerar signaler i storleksordningen µW, och där provmassan i IK kan
vara gram. Detta gör att känsligheten blir i storleksordningen µW/g och kan vara
1000 gånger högre än för DSC, vilket i sin tur innebär att IK kan detektera
värmeutveckling vid temperaturer ungefär 100 °C lägre än för DSC (Wadsö och
Gómez Galindo, 2009). I praktiken innebär det att något som behöver studeras vid
140 °C i DSC, kan istället studeras vid omkring 40 °C i IK. Denna lägre temperatur
ligger som sagt närmare de temperaturer som är vanligt förekommande i
lagringshögar och som därför är intressanta att studera. Liknande temperaturer
observerades i avfallet när det samlades in på BEM. Ånga kunde också observeras,
vilket visas i Figur 3.
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Figur 3

Självuppvärmning resulterade i ånga från det lagrade och hanterade avfallet.

Malning

I början av försöksserien testades avfallet i sin originalform, som det var när det
provtogs. Avfallet kom från två olika platser och analyserades för värmeutveckling
vid olika konstanta temperaturer (40, 50, 60, 70, and 80 °C). Eftersom avfallet inte
var välblandat och dessutom bestod av bitar med varierande form och storlek var det
svårt att uppnå repeterbara resultat. Detta ledde till beslutet att mala avfallet i den
fortsatta försöksserien.
En hammarkvarn med roterande blad kopplat till en 1 kW induktionsmotor användes
för att mala materialet som visas i Figur 4. I de flesta fall maldes avfallet ett par
gånger. Materialet maldes vid 4 – 10 °C, d.v.s. utan att överstiga
omgivningstemperaturen under perioden november-december 2017 då provtagningen
genomfördes. I litteraturen finns beskrivningar av hur flytande kväve kan användas
vid neddelning (krossning) och blandning av fluffiga material (Koseki, H., 2018),
som vissa typer av avfall, men hammarkvarnmetoden beskriven ovan valdes för att
undvika termisk chock och därmed också undvika kemiska och biologiska
förändringar av materialet. Vid användning av flytande kväve utsetts materialet för
en temperatur mellan -200 °C och -190 °C, medan temperaturen vid användningen
av hammarkvarnen var jämförbar med den som förekommer vid lagring.
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Figur 4

Hammarkvarn använd för att mala avfallet.

Figur 5

Exempel på avfall när det malts med hammarkvarn.

Malningen ledde till relativt bra repeterbarhet och fortsatta försök i försöksserien
genomfördes vid olika temperaturer efter malning och blandning.

Avgasning

Direkt efter avslutat försök med IK, vilket i det flesta fall tog ungefär 24 h, provtogs
gaserna i den slutna ampullen. Gas proverna analyserades för CO, CO2, H2, CH4 och
N2 med hjälp av gaskromatograf (Agilent model 490).
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Figur 6

Analys av gaserna i ampullen, efter avslutat självuppvärmningsförsök, med hjälp
av gaskromatograf.

Testprocedur

I Tabell 1 summeras de olika parametrar och förutsättningar som varierades mellan
de olika försöken och försöksserierna. En lista med information per försök återfinns i
Bilaga 1. I Tabell 1 beskrivs också hur namnen på de olika försöken har byggts upp
och ska tolkas.
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Tabell 1

Beskrivning av samplingsprocedur, provförberedelser och förutsättningar.

AvfallsProvtagning av
anläggning avfall

Information om lagring och försök

Förklaring

Figurer

W1/W2 levererades av BEM
respektive Sysav. 40, 50, 60 etc.
representerar de konstanta
temperaturerna använda för respektive
försök i mikrokalorimetern.

Fig 7 & 8

Ej malet avfall
BEM
(W1)

Sysav
(W2)

En blandning av
avfall (20 L hink)
hämtades
manuellt på BEM
efter
utsorteringen av
metaller och
innan avfallet
matas in i pannan
för energiåtervinning.
Blandning av
avfall (10 L hink)
importerat från
England

Lagring – P.g.a. gynnsam
utomhustemperatur, -10 to 0 °C, proverna
lagrades i ett utomhus-förråd.
Försök – proverna tinades ett par timmar
före försök.
Värmeutveckling/självuppvärmning från
avfallet mättes med en mikrokalorimeter
med provmaterialet som mottaget utan
någon förbehandling.

Till exempel: W1_40, betyder avfall
från BEM, obehandlat testat vid 40 °C.

Fig 9 & 10
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skickades med
post till RISE.
Malet avfall (M)
AvfallsProvmassa
anläggning

Information om lagring och försök

Förklaring

Figurer

BEM
(W1)

Malet avfall lagrades i frys och togs fram
för upptining ett par timmar före försök.

W1_M_40, 50, 60. M står för malet
avfall från BEM testat vid 40, 50 resp.
60 °C.

Fig 13 & 14

W2_M_60, kan läsas som malet avfall
från Sysav, testat vid 60 °C.

Fig 15 & 16

W3_40 kan läsas som en blandning av
kompost och oljeslam testat vid 40 °C.

Fig 17 & 18

0.5g – 0.6 g i 20
mL ampull

Sysav
(W2)
Sysav 040 +
oljeslam
(W3)

1-2 g

0-40 kompost lagrades i frys. Det lagrades
sedan i rumstemperatur ett par timmar
innan det blandades med oljeslammet för
att skapa en tät boll. 1-2 g prov användes
sedan för självuppvärmningsförsök i
mikrokalorimetern.

Notera: Olika provmassor (0,5 g – 2 g) testades i 20 mL ampull för det icke-malda avfallet. Bättre resultat erhölls med de mindre massorna
varför 0,5 g – 0,6 g användes i de efterföljande försöken med malt avfall (utom för försöken med blandning av kompost och oljeslam)
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Resultat och diskussion
Försök med obehandlat avfall

Värmeutveckling [mW/g]

Värmeutvecklingshastighet (mW/g; i figurerna kallad ”Värmeutveckling”) och total
värmeutveckling analyserades för avfall först i den form det togs emot (utan
malning) från två olika anläggningar, BEM (W1) and Sysav (W2). Resultaten
presenteras i Figur 7 - Figur 10. För varje temperatur genomfördes dubbelprov.
Dessa har samma färg på de streckade linjerna i figurerna.
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Figur 7
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Värmeutvecklingshastighet (mW/g) för avfall från BEM (W1) vid olika
temperaturer (dubbelprov genomfördes för varje temperatur).
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Total värmeutveckling [J/g]
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Värmeutvecklingshastighet (mW/g) för avfall från Sysav (W2) vid olika
temperaturer.
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Total värmeutveckling [J/g]

80

W2_40

70

W2_40

60

W2_50

50

W2_50
W2_60

40

W2_60

30

W2_70

20

W2_70

10

W2_80
W2_80

0
0

Figur 10
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Total värmeutveckling (J/g) för avfall från BEM (W2) vid olika temperaturer.

Den uppmätta värmeutvecklingshastigheten och total värmeproduktion i spannet
45 °C – 60 °C var klart högre än motsvarande värden för högre temperaturer (70 °C –
80 °C), både för avfall W1 och W2. I ett fall var värmeutvecklingen exceptionellt
hög: 14 mW/g för W1 (se Figur 7).
Sammanfattning av försök med avfall i sin ursprungsform (utan malning)
Även om värmeutvecklingsresultaten visar på stor spridning både i maximala värden
och i hur kurvorna utvecklas med tiden (se Figur 7 - Figur 10), så har dessa försök
bidragit med intressant information:
•

Olika nivåer på värmeutvecklingshastighet nåddes vid olika temperaturer och
det provade avfallet gav betydligt högre nivåer än vad motsvarade försök med
träpellets uppvisat i tidigare forskningsprojekt (Larsson m.fl., 2017a,b).

•

Adekvat omblandningsprocess behöver utvecklas och appliceras för att öka
repeterbarheten

•

Den totala värmeutvecklingen (J/g) var högre för mindre provmassor vilket
indikerar att tillgången på syre spelade roll och att de aktuella
kemiska/biologiska processerna var syreberoende. Detta motiverade en
optimering av provmassan för den fortsatta provningen med 20 mL ampuller
(se nedan).

•

Resultaten visade att mätning av producerade gaser med gaskromatografi kan
vara användbart för att förklara och öka förståelsen kring vilka processer som
ansvarar för självuppvärmningen, speciellt vid högre värmeutveckling.
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Försök med malt avfall
Olika massor

Värmeutvecklingshastighet och total värmeutveckling mättes även efter malning och
blandning av respektive avfall (W1 respektive W2).
Figur 11 och Figur 12 visar effekten av provmassan på resultaten. Massor mellan
0,17 g och 0,63 g användes i provampullerna. Den snabba nedgången i
värmeutveckling efter ungefär 16, 24, 30, 53 and 80 h i Figur 11 beror på att syret i
ampullen förbrukas. Mindre massa i ampullen gjorde att det tog längre tid innan syret
förbrukats, t.ex. tog det 24 h att förbruka syret med 0,5 g i ampullen, medan det tog
ungefär 53 h med 0,26 g och slutligen hela 80 h med 0,17 g i ampullen. Snabbast gick
det med omkring 0,6 g i ampullen, mindre än 16 h. Eftersom många försök skulle
genomföras valdes i fortsättningen mellan 0,5 g och 0,6 g för att kunna avsluta försöket
inom 24 h. Om man däremot är intresserad av att mäta den maximala totala
värmeutvecklingen måste man ta hänsyn till masseffekten och förbrukningen av syre
och man ska därför inte betrakta resultaten i t.ex. Figur 12 som maxvärden för en given
massa. Det illustreras av att de högsta värdena erhölls för de lägsta massorna som
provades. Hänsyn till detta behöver även tas om jämförelse görs mellan olika typer av
material.

4,0

Värmeutveckling [mW/g]

3,5
3,0

W1_M_40_0.63g

W1_M_40_0.62g

W1_M_40_0.45g

W1_M_40_0.38g

W1_M_40_0.37g

W1_M_40_0.26g

W1_M_40_0.17g

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

Figur 11
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Resultat med olika massor av malt avfall (W1), provat vid 40 °C.
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Total värmeutveckling (J/g) för olika massor, 0,17 g – 0,63 g avfall W1 provat vid
40 °C.

Olika temperaturer

Figur 13 - Figur 18 visar värmeutvecklingshastighet och total värmeutveckling vid
olika temperaturer (45, 50, 60, 70 och 80 °C) för de tre olika
avfallsfraktionerna/blandningarna W1, W2 och W3. Även om det fortfarande i några
fall finns en viss spridning är repeterbarheten klart bättre för det malda och blandade
avfallet.
Även om maxvärdena för värmeutvecklingshastigheten för det malda materialet inte
nådde upp till den absoluta maxnivån för det omalda materialet (14 mW/g) så är det
ett par fall som når höga maxvärden: 8 mW/g och 12 mW/g för W2_M-45 respektive
W2_M_50.
Resultaten visar även på en tydlig effekt av temperaturen. Försöken genomförda vid
temperaturer 40 °C – 60 °C gav signifikant högre värmeutvecklingshastighet jämfört
med temperaturer högre än 60 °C.
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Figur 13

Värmeutveckling vid olika temperaturer (45, 50, 60, 70 och 80 °C), från avfall W1
efter malning.
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Figur 14

Total värmeutveckling vid prov med avfall W1 efter malning, vid olika
temperaturer.
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Figur 15

Värmeutveckling vid olika temperaturer, från avfall W2 efter malning.
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Figur 16

Total värmeutveckling vid prov med avfall W2 efter malning, vid olika
temperaturer.

Resultaten visar även att W2 gav högre värmutvecklingshastighet än W1. W2 når
även snabbare sin maximala totala värmeutveckling. I övrigt verkar den totala
värmeutvecklingen ligga på ungefär samma nivå, vilket indikerar att de styrande
processerna i båda fallen är begränsade av tillgången av syre på samma sätt. Detta är
också erfarenheten från storskalig lagring där stackarnas ”täthet” och vindpåverkan
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är faktorer som spelar in för aktiviteten och därmed uppmätt temperaturhöjning.
Biologiska och kemiska processer som styrs av tillgång av syre verkar ansvara för
värmeutvecklingen.
Figur 17 och Figur 18 visar resultaten för W3 (Sysav 0-40 + oljeslam).
Värmeutvecklingshastigheten beter sig något annorlunda jämfört med W1 och W2:
Kurvorna har generellt sett ett tydligare första maximum, och detta maximum
kommer tidigare än motsvarande maximum för W1 och W2. Nivåerna på
värmeutveckling och total värmeutveckling är dessutom betydligt lägre för W3
jämfört med W1 och W2.
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Figur 17

Värmeutveckling från avfallsblandning W3 vid olika temperaturer.

Total värmeutveckling [J/g]
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Figur 18

Total värmeutveckling från avfallsblandning W3 vid olika temperaturer.

Avgasning

För att bättre förstå de processer som ligger bakom självuppvärmningen av materialet
i ampullen och undersöka vad som orsakar värmeutvecklingen, har gaserna i
ampullen analyserats. Gaser samplades från varje ampull direkt efter avslutat försök i
mikrokalorimetern. De samplade gaserna analyserades sedan med en micro-GC
(gaskromatograf).
Tabell 2 visar resultaten från analysen av de samplade gaserna med avseende på
koldioxid (CO2), syre (O2), vätgas (H2) och metan (CH4). Huvudsakligen
producerades CO2 medan O2 förbrukades. Det ska dock påpekas att signifikanta
koncentrationer av H2 och CH4 återfanns i några fall. Vid högre
värmeutvecklingshastigheter (8 – 12 mW/g) för W2, noterades signifikanta
koncentrationer av H2 (2,3 %; 1,5 %; 5,7 %) vid temperaturerna 45 °C, 50 °C resp.
60 °C. I ett fall uppmättes en signifikant koncentration av CH4, för W3 vid 60 °C.
Tabell 2

Avgasning från avfallen W1_M och W2_M vid olika temperaturer.

ID

Temperatur
°C

W1_M_45

CO2
[vol%]

O2
[vol%]

H2
[vol%]

CH4
[vol%]

15; 16

1; 2

< 0,1

< DG

20; 22
4; 5
11; 16
19; 20

< 0,1
13; 14
1, 2
< 0,3

2,2; 2,3
< DG
< 0,1
1; 1,5

< DG
< DG
< DG
< DG

45
W2_M_45
W3_M_45
W1_M_50
W2_M_50

50

Kommentar
DG =
Detektionsgräns
Obs.: H2
Obs.: H2

26 (40)

ID

Temperatur
°C

W3_M_50
W1_M_60
W2_M_60
W3_M_60
W1_M_70
W2_M_70
W3_M_70
W1_M_80
W2_M_80
W3_M_80

60

70
80

CO2
[vol%]
5; 6
5.5;
15.8
18; 20
13; 19
15; 17
15; 16
7; 8
2; 3
4; 5
5; 6

O2
[vol%]
11; 13
2,2;
13,77
0,22;
1,3
2; 3
2; 3
2; 3
10; 12
17; 18
15; 16
13; 14

H2
[vol%]
< DG

CH4
[vol%]
< DG

< 0,1

< DG

0,56;
5,7
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< DG
< 0,1
< 0,1
< DG

Kommentar

< DG

Obs.: H2

0,1, 2,5
< DG
< DG
< DG
< DG
< DG
< DG

Obs.: CH4

DG = Detektionsgränsen

Generell diskussion

Maximal värmeutvecklingshastighet för de ”vanliga” avfallsblandningarna W1 och
W2 kommer tidigare och är högre för de lägre temperaturerna (40 °C – 50 °C)
jämfört med de högre temperaturerna (70 °C – 80 °C). Dessa resultat stämmer med
tillgänglig information i publicerad litteratur och kan förklaras med utvecklingen av
mesofila och termofila bakterier. Mesofila bakterier växer snabbare vid temperaturer
lägre än 60 °C, medan termofila bakterier växer snabbare mellan 70 °C och 80 °C
(Koenig och Bari, 2000; Buggeln och Rynk, 2002; Shimizu et al., 2009).
Utöver bakteriernas roll i självuppvärmningen finns det en del ämnen, t.ex. vissa
flyktiga och reaktiva oljor från färgindustrin, bearbetningsindustrin eller bilindustrin
som kan ge upphov till självuppvärmning och som kan finnas med i vissa fraktioner.
Därför kan inverkan av kemisk oxidation inte uteslutas. Ytterligare undersökningar
och upplösning av de olika processerna baserat på typ och andel av olika
beståndsdelar vore mycket värdefullt. Detta skulle bidra till förståelsen för
självuppvärmning och de underliggande processerna.
Hög koncentration av H2 (5,7 %, vilket är över lägre explosionsgränsen på 4 % för
vätgas) mättes upp då W2 testades vid 60 °C. Det ska dock påpekas att det endast var
i ena ampullen som denna höga halt registrerades; i den andra ampullen mättes
endast 0,56 % H2. Båda ampullerna innehöll prov samplade från samma typ av malt
avfall. Det kan vara intressant att studera detta vidare och analysera vilket avfall som
ger upphov till produktionen av vätgas, dels för att se om det kan innebär någon fara
i sig, dels för att bidra till förståelsen för reaktionerna i självuppvärmningsprocessen.
Detta är något som även studerats av Li et al. (2008). Vid verklig lagring har det
inträffat fall där det inträffat explosioner i samband med lagring. Undersökningarna
har visat att vätgas har varit inblandad och att denna troligtvis kommer från kemiska
reaktioner när vatten kommer i kontakt med aluminium eller andra metaller (Arm
m.fl., 2005).
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Slutsatser

Från de genomförda försöken och projektet kan ett antal slutsatser dras:
•

•

•

•

•

•

Isoterm kalorimetri (mikrokalorimeter) kan användas för att mäta
värmeutveckling och observera självuppvärmningspotentialen för olika typer
av avfall eller olika fraktioner och blandningar. Värmeutvecklingsresultaten
kan användas för att i relativa termer klassificera materialet med avseende på
självuppvärmningspotential.
En föreslagen metod för malning kan användas för att mala och blanda avfallet
för att uppnå bättre repeterbarhet. Den maximala värmeutvecklingen visade
ingen signifikant förändring som följd av malningen, jämfört med avfall i
originalform. Vidare gör malningen det lättare att jämföra olika typer av avfall.
Det behövs emellertid ytterligare undersökning av malningens effekt på hur väl
resultaten representerar egenskaperna hos materialet i originalavfallsflödet.
Den högsta värmeutvecklingen observerades från avfall testad vid 40 – 60 °C
och relativt sett lägre värmeutveckling vid högre temperaturer än 60 °C, d.v.s.
vid 70 °C resp. 80 °C. Detta indikerar att det är biologisk aktivitet som
dominerar, vilket även är i överensstämmelse med tidigare publikationer i
litteraturen. Värmeutvecklingsmätning i kombination med gasanalys visar att
det är syrekonsumerande processer som skapar värmeutvecklingen eftersom
ingen värmeutveckling observerades när mer än 95 % av syret i ampullen hade
förbrukats.
Detta
visade
sig
i
distinkta
sänkningar
i
värmeutvecklingshastigheten.
När avfallet testades vid lägre temperaturer än 70 °C kunde signifikant
produktion av CO2 och reducering i syrehalt observeras jämfört med fallen vid
eller över 70 °C, speciellt i fallet vid 80 °C.
Gasanalyserna från försök med W2 visade signifikant produktion av vätgas
(2,3 %; 1,5 %; 5,7 % i försöken vid 40 °C, 50 °C respektive 60 °C), också i
jämförelse med högre temperaturer.
En signifikant koncentration av CH4 uppmättes i ett försök, för W3 vid 60 °C.

Nyttiggörande

Resultaten och metoden kan användas redan nu för relativa jämförelser av
benägenhet för självuppvärmningsbenägenhet. Det kan handla om att förstå och
förutspå beteendet av nya avfallsblandningar inom anläggningen eller hos nya
avfallsfraktioner från leverantörer.
Metoden kan även användas för att studera inverkan av enskilda komponenter i en
blandning, både för att förstå orsaken till inträffade incidenter och för att utveckla
relevanta riktlinjer.
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Även om det finns ytterligare fenomen att studera och delar i metoden att utveckla
vidare (se nedan) så kommer metoden och resultaten även fortsatt att diskuteras med
arbetsgruppen ISO/TC300/WG6 för att utveckla en internationell standard.
Nästa steg

Metoden behöver testas för fler typer av avfallsblandningar och avfallsfraktioner för
att både se hur metoden fungerar för olika material och för att bygga upp erfarenhet
kring hur värmeutvecklingen beter sig för olika material. Det senare är viktigt dels
för att förstå de bakomliggande processerna, dels för att i förlängningen kunna ha
möjlighet att ranka och gradera resultaten och därmed kvantifiera effekten för olika
material.
Ytterligare studier behövs också av korrelationen mellan
självuppvärmningsmätningar och gasanalyser för att se hur gasanalyserna ska
användas och analyseras, för att i förlängningen använda metoden för att bättre förstå
de bakomliggande processerna.
Som nämns ovan är ett konkret nästa steg att diskutera resultaten och metoden med
ISO/TC300/WG6. I samband med detta kommer metoden att utvecklas vidare för att
uppfylla kraven på beskrivning i en standard.
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RE:Sources resultatdag, Linköpings universitet, 17 april 2018; kort
presentation i auditorium samt presentation av poster under postersession. (se
ovan)

•

Presentation vid konferensen Nordic Fire and Safety Days, 7-8 juni, 2018,
Trondheim, Norge

•

Presentation och diskussion av metod och resultat vid ett flertal möten med
ISO/TC300/WG6 (”Safety of Solid Recovered Fuels”).
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Bilaga 1 Genomförda försök
Tabell B1

Lista över genomförda försök presenterade i rapporten.

ID

Anläggning

Massa (g)

Temperatur
(°C)

Malning

Figur 7 och Figur 8
W1_40

Borås Energi
Miljö (BEM)

1.17

40

Nej

W1_40

BEM

2.09

40

Nej

W1_50

BEM

1.28

50

Nej

W1_50

BEM

1.80

50

Nej

W1_60

BEM

0.81

60

Nej

W1_60

BEM

1.87

60

Nej

W1_70

BEM

1.64

70

Nej

W1_70

BEM

1.84

70

Nej

W1_80

BEM

0.83

80

Nej

W1_80

BEM

0,77

80

Nej

Figur 9 och Figur 10
W2_40

Sysav

1.02

40

Nej

W2_40

Sysav

1.72

40

Nej

W2_50

Sysav

1.13

50

Nej

W2_50

Sysav

1.28

50

Nej

W2_60

Sysav

1.05

60

Nej

W2_60

Sysav

2.01

60

Nej

W2_70

Sysav

1.07

70

Nej

W2_70

Sysav

1.06

70

Nej

W2_80

Sysav

1.86

80

Nej

W2_80

Sysav

1.28

80

Nej

0.63

40

Ja

Figur 11 och Figur 12
W1_M_40

BEM
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ID

Anläggning

Massa (g)

Temperatur
(°C)

Malning

W1_M_40

BEM

0.62

40

Ja

W1_M_40

BEM

0.45

40

Ja

W1_M_40

BEM

0.38

40

Ja

W1_M_40

BEM

0.37

40

Ja

W1_M_40

BEM

0.26

40

Ja

W1_M_40

BEM

0.17

40

Ja

Figur 13 och Figur 14
W1_M_45

BEM

0.52

45

Ja

W1_M_45

BEM

0.58

45

Ja

W1_M_50

BEM

0.75

50

Ja

W1_M_60

BEM

0.43

60

Ja

W1_M_60

BEM

0.41

60

Ja

W1_M_70

BEM

0.57

70

Ja

W1_M_70

BEM

0.59

70

Ja

W1_M_80

BEM

0.43

80

Ja

W1_M_80

BEM

0.58

80

Ja

Figur 15 och Figur 16
W2_M_45

Sysav

0.83

45

Ja

W2_M_45

Sysav

0.52

45

Ja

W2_M_50

Sysav

0.66

50

Ja

W2_M_60

Sysav

0.58

60

Ja

W2_M_60

Sysav

0.41

60

Ja

W2_M_70

Sysav

0.53

70

Ja

W2_M_70

Sysav

0.51

70

Ja

W2_M_80

Sysav

0.65

80

Ja

W2_M_80

Sysav

0.69

80

Ja
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ID

Anläggning

Massa (g)

Temperatur
(°C)

Malning

Figur 17 och Figur 18
W3_45

Sysav 040+oilblandning

1.38

45

Blandning

W3_45

Sysav 040+oilblandning

0.58

45

Blandning

W3_50

Sysav 040+oilblandning

1.11

50

Blandning

W3_60

Sysav 040+oilblandning

2.35

60

Blandning

W3_60

Sysav 040+oilblandning

0.96

60

Blandning

W3_70

Sysav 040+oilblandning

0.56

70

Blandning

W3_70

Sysav 040+oilblandning

0.72

70

Blandning

W3_80

Sysav 040+oilblandning

0.67

80

Blandning

W3_80

Sysav 040+oilblandning

0.76

80

Blandning
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Bilaga 2 Hållbarhetsanalys
Introduktion
Avsikten med hållbarhetsanalysen är att den ska hjälpa till att identifiera såväl
potential till hållbarhetsförbättringar, som risker för att hållbarhetspåverkan ska öka.
Genom att identifiera både potential och risker kan man lägga upp projektets arbete
så att man att man optimerar potentialen och minimerar riskerna. Detta kan
ytterligare stärka projektet och dess idé samtidigt som det ger möjlighet att utveckla
en plan för hur eventuella risker ska hanteras.
Denna hållbarhetsanalys utgår från en mall tillhandahållen av RE:Source, vilken i sin
tur baseras på en metod tidigare utvecklad av Swerea IVF. Metoden bygger
huvudsakligen på tre steg:
1. Identifiera ett jämförelseobjekt. ”Hållbarhetspåverkan av produkter eller
processer, enligt projektets metod eller teknik, skall jämföras med
hållbarhetspåverkan av funktionellt likvärdiga produkter/processer som
använder dagens vedertagna teknik. Syftet är att utvärdera vad som kan
komma att förändra sig om projektet blir lyckat och dess resultat omsätts i
praktiken.”
2. Identifiera projektets signifikanta hållbarhetsaspekter i relation till
jämförelseobjektet. Detta bör göras ur ett livscykelperspektiv, d.v.s. ”
Framtagning av råmaterial, Tillverkning, Användning, samt Återvinning och
resthantering”
3. Beskriv hur de signifikanta hållbarhetsaspekterna ska hanteras i projektet.

Analys
Vad som är speciellt i detta projektet är att det handlar varken om utveckling av en
produkt eller av process, åtminstone inte direkt. Här handlar det om att utveckla en
analysmetod, som kan ge resultat och kunskap, som i sin tur användas i en analys och
kan ligga till grund för en förändring av en process eller av olika riktlinjer. Detta
påverkar hållbarhetsanalysen och innehållet i de olika stegen. Den genomförda
analysen utgår från de tre stegen nämnda stegen och innehållet i dessa.

Projektets effekt är minskad risk för bränder genom ökad kunskap om
självuppvärmningsbenägenheten hos olika typer av avfall.
Bränder i lagrat avfall kan leda till: förbrukat material; förstört material; emissioner
till luft (och i förlängningen till mark och vatten); förorenat släckvatten; avbrott i
verksamheten, vilket kan leda till problem i hanteringskedjan; påverkan på
närliggande verksamheter och infrastruktur, etc. Genom att minska risken för bränder
minskas även risken för dessa följdkonsekvenser.
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1. Jämförelseobjekt
Eftersom hela poängen med projektet är att ta fram en småskalig metod (här även
kallat laboratorieskala), och det i dagsläget inte finns någon annan riktigt bra
småskalig metod, så bör jämförelseobjektet för att få fram motsvarande resultat vara
experimentella försök i mellan- eller fullskala. (Alternativet är att man inte testar alls
med mindre kunskap och förmodligen fortsatt lika många eller fler bränder som
följd, men här används försök i större skala som jämförelseobjekt). Det kan finnas
tillfällen då man trots allt behöver genomföra försök i mellan- eller fullskala, t.ex. för
att få fram relevanta jämförelsedata, men den föreslagna småskaliga metoden,
minskar behovet av sådana försök i större skala.
Det finns inga specifika standarder för nämnda försök i mellan- eller fullskala utan
de får anpassas efter förutsättningarna, i de flesta fall måste man förmodligen
antingen låta försöken pågå under relativt lång tid för att kunna studera
självuppvärmningsbenägenheten, eller stödvärma materialet eller ränderna till en viss
temperatur. Det senare gäller främst i mellanskala där det är ett sätt att efterlikna ett
större lager och minska kyleffekten av provmaterialet.

2. Identifiering av aspekter
Återigen så blir det lite speciellt med tanke på att det är en metod som analyseras och
inte en produkt eller process. Därför fokuseras på användningsfasen i nedanstående
tabell, men även återvinning och restantering diskuteras.
Mallen för analysen delar upp aspekterna i fyra områden: Miljömässig hållbarhet,
Arbetsmiljö och hälsa, Mänskliga rättigheter, samt Jämställdhet och mångfald. För
den aktuella metoden har det identifierats aspekter endast inom de första två
områdena. Dessa aspekter redovisas i Tabell B2.1 respektive Tabell B2.2.

Miljömässig hållbarhet
Tabell B2.1 Miljömässiga hållbarhetsaspekter

Aspekt

Användning

Återvinning och
resthantering

Utsläpp till luft,
klimatgaser inkl.
transporter

Med metoden används mindre
material och det behövs därför
mindre transporter. Däremot
transporteras material från
anläggningarna till testlabbet
inför provningen.

Resthantering kan innebära en
utmaning efter försök i
fullskala, men en belastning
även i mellanskala, även om
det är avfall vi talar om. Med
den föreslagna metoden är
mängden material som används
mycket liten och därmed även
resthanteringen
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Aspekt

Användning

Utsläpp av skadliga
ämnen till luft,
vatten, mark

Om man genomför
lagringsförsök i mellanskala
kan man förmodligen se till att
det finns ventilation och rening
så att man kan undvika utsläpp
av skadliga ämnen, men vid
jämförande försök i fullskala
kan finnas risk för utsläpp,
framför allt om försöken går
till antändning

Uppkomst av
farligt avfall
Materialanvändning
Energianvändning

Det går förmodligen åt mer
energi i mellanskala då sådana
försök dels kräver
uppvärmning av materialet för
att starta självuppvärmning,
dels kräver ventilation och
rening av gaser i större
utsträckning än i
laboratorieskala. Försöken
med isoterm kalorimetri kräver
energi för att värma upp
instrumentet till rätt temperatur
och för mätningar/analyser.
Eventuell förbehandling av
materialet (provberedning)
kräver också viss energi. Till
detta kommer själva lokalerna
och energiförbrukningen för
dessa. I fullskala beror
energiåtgången helt och hållet
på hur försöken genomförs.

Vattenanvändning

I fullskala (och i mellanskala)
krävs vatten för släckning efter
eventuell självantändning.
Detta vatten måste tas om hand
och renas.

Återvinning och
resthantering
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Aspekt

Användning

Återvinning och
resthantering

Optimerad
livslängd
Förändrade eller
återskapade
ekosystem
Buller, vibrationer,
smitta, strålning,
m.m.

Eftersom det är avfall finns
risk för smitta. Denna borde
vara mindre ju mindre mängd
material som hanteras. Ju
mindre skala desto lättare är
det också att ha bra
uppsamlande ventilation.

Sammanfattning för miljömässig hållbarhet
Sammantaget så bör den miljömässiga hållbarheten under användning av metoden
vara betydligt bättre när det gäller att genomföra försök i laboratorieskala jämfört
med t.ex. fullskala, men man får också ut lite olika typer av resultat och det bör
beaktas och det är ju ett av målen med projektet (även om det inom ramen för detta
projektet inte genomförs några försök i mellan- eller fullskala).
Det är en stor skillnad på behovet för resthantering då man i den småskaliga metoden
tester i storleksordningen gram (man behöver lite mer material för att kunna skapa ett
representativt prov att använda för försöken, medan vi i mellanskala pratar om
massor från några hundra kg till tiotals ton (och ännu mer för större försök i
fullskala). Sedan kan resthantering förmodligen vid försök i fullskala ordnas så att
den blir en del av den normala hanteringen av materialet (avfallet).
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Arbetsmiljö och hälsa
Tabell B2.2 Hållbarhetsaspekter inom området Arbetsmiljö och hälsa.

Aspekt

Användning

Återvinning och
resthantering

Kemiska
hälsorisker

Sammansättningen av
materialet (avfallet) är oftast
relativt okänd och därför bör
man vara försiktig och
använda andningsskydd och
genomföra hanteringen i
utrymmen med för uppgiften
lämplig ventilation. Detta är
enklare att åstadkomma vid de
småskaliga försöken.

Även vid hanteringen av
resterna måste relevanta skydd
användas.

Vid försök i mellan- och
fullskala finns risk för tunga
lyft, olika typer av vridningar
m.m. Detta är betydligt lättare
att undvika i laboratorieskala.

Vid försök i mellan- och
fullskala finns risk för tunga
lyft, olika typer av vridningar
m.m. Detta är betydligt lättare
att undvika i laboratorieskala.

Olycksfall
Ergonomi

Psykiska och
sociala faktorer

Sammanfattning för Arbetsmiljö och hälsa
Riskerna för arbetsmiljö och hälsa är större ju större skalan är. Här har den
föreslagna metoden i laboratorieskala stora fördelar.
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3. Hantering i projektet
Tabell B2.3 Hantering av hållbarhetsaspekterna i projektet.

Positiva
hållbarhetsaspekter

Hållbarhetsaspekt

Hantering av
hållbarhetsaspekten

Mindre utsläpp från
bränder

Vid framgångsrik
utveckling av metoden
kan bränder förebyggas,
bränder som annars kan
leda till utsläpp till luft,
vatten och mark.

Bättre och effektivare
hantering av avfall

Genom kunskap om och
åtgärder mot olika risker
vid hantering och lagring
av avfall kan dessa risker
minimeras. Detta leder till
ökade möjligheter att
faktiskt använda
materialet på ett effektivt
och säkert sätt. Om man
inte uppnår detta finns det
annars risk för att man
går miste om vissa
möjliga
användningsområden och
även att olika förluster
kan uppstå.

Mindre hantering och
transporter av material

Själva metoden innebär
att man kan använda
mindre material (d.v.s. i
jämförelse med försök i
t.ex. mellanskala blir
transporterna avsevärt
mindre).
Inom projektet ser vi även
till att försöka undvika ta
ut mer avfall än vad vi
behöver, samtidigt som vi
försöker optimera så att vi
inte behöver ta ut fler
gånger, för att minska
transporterna.
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Risk

Hållbarhetsaspekt

Hantering av
hållbarhetsaspekten

Den största risken är att
metoden inte för alla
materialblandningar ger
ett representativt resultat
och att därför effektmålet
inte helt uppfylls.

Det handlar om att vara
öppen för förändringar av
idé och metod under
projektets gång.
Dessutom kan det krävas
fortsatt validering och
användning av metoden
efter projektets slut för att
verifiera när den fungerar
och om det finns fall då
den inte ger fullt
representativa resultat och
utvärdera vad det i så fall
beror på. Metoden ska
även presenteras för och
diskuteras med
arbetsgruppen
ISO/TC300/WG6 (Safety
of solid recovered fuels).

