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Kan aske fra affaldsforbrænding være en ny ressource og 

reducere CO2 udledning? 

Ved at forbehandle og rense aske fra affaldsforbrænding kan metaller udvindes til gavn 

for samfundet. Den rensede aske kan således bruges i beton og hjælpe med at reducere 

CO2 udledning. Dette viser et nyligt færdiggjort forsøgsbaseret forskningsprojekt. 

Af Benjamin A. R. Ebert 

Vi har nok alle en ide om at beton er et 

hyppigt benyttet bygningsmateriale. Vi ser 

det anvendt alle steder. Det være sig i form 

af søjler, huse, broer og mure. Det er dog 

de færreste der ved, at efter vand, så er 

beton det materiale vi mennesker benytter 

mest af. Beton, sammenlignet med andre 

byggematerialer er faktisk et meget 

miljøvenligt materiale, på grund af dets 

bestanddele. Men fordi vi benytter så 

meget af det, har beton et højt CO2-aftryk. 

Dette skyldes blandt andet at der 

produceres og anvendes store mængder 

cement. Der alene står for ca. 8% af den 

årlige CO2-udledning på verdensplan.  

 

 

 

 

 

Ligesom så mange andre industrier der 

kæmper med at reducere deres CO2-

udledning, og reklamerer med det på 

mælkekartoner og på siden af bygninger, 

så arbejdes der hårdt i cementindustrien for 

at blive bæredygtige. Dette er ikke et 

simpelt mål. Men netop denne udfordring 

dannede netop rammen for et ph.d.-

projekt, der forløb i perioden 2017-2021. I 

projektet gik forskere fra forskellige 

nordiske universiteter sammen om, delvist 

at erstatte den cement vi bruger i beton, 

med aske fra affaldsforbrænding. 

Forskningen viste, at ved at forbehandle og 

rense asken, kunne den cement der bliver 

brugt til beton delvist erstattes, samtidig 

med at der opnås beton af god kvalitet. 

Ved forbehandlingen af asken blev denne 

renset for metaller. Hvis disse udvundne 

metaller kan benyttes til andre formål, fås 

en ”vind-vind-situation” der kan blive 

yderst attraktiv.  

Den Dybe Tallerken Genfortolket 

Delvist at erstatte mængden af cement i 

beton med aske er ikke et nyt koncept, og 

er en strategi man igennem mange år har 

benyttet sig af for at reducere CO2 

udledningen. Tidligere blev flyveaske fra 

kulfyrede forbrændingsværker benyttet.  

 

 

 

 

 

Dette har vist sig at være en genial ide, da 

der på flere punkter opnås en bedre beton 

end hvis der kun blev benyttet cement. For 

at nå de opstillede klimamål og blive CO2 

neutrale er verdenen nødt til at udfase de 

fossile brændstoffer til fordel for 

bæredygtige alternativer. Dette betyder 

Beton anses for at være 

kunstigt fremstillet sten og 

består generelt af 1 del 

vand, 2 dele cement, og 10-

12 dele sand og grus. Forbrænding resulterer i 

forskellige rester. Bl.a. aske i 

bunden af ovnanlægget og 

flyveaske som er let aske der 

”flyver” med røggassen og 

indfanges. 
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imidlertid, at der er mindre flyveaske at 

erstatte med. 

Men ligesom vi i Danmark er kendt for at 

producere cement af høj kvalitet, er vi også 

kendt for at afbrænde vores affald som 

nyttiggørelse. Ligesom ved forbrændingen 

af kul, resulterer affaldsforbrændingen i 

flyveaske. Flyveaske fra 

affaldsforbrænding har til gengæld et højt 

indhold af metaller og salte, og har derfor 

ikke samme egenskaber eller kvalitet som 

kulflyveaske. Affaldsflyveaske er 

derudover yderst skadeligt for miljøet og 

afskaffes gennem deponering eller 

omdannelse. Det er her der virkelig er 

mulighed for en ”vind-vind-situation”. 

Hvis forbehandling kan udvinde brugbare 

metaller som f.eks. kobber, zink og bly fra 

asken samtidig med dens egenskaber og 

kvalitet forbedres, så den kan benyttes i 

beton. Dette vil gøre flyveasken mindre 

miljøskadelig, samtidig med at 

nyttiggørelsen øges til det fuldeste. 

Dette er dog ikke en simpel og ligetil 

opgave, og kræver stadig en del arbejde, 

før man kommer så vidt. 

At stå med ansvaret  

At påtage sig en ph.d. er et fuldtidsjob, 

hvor der skal arbejdes og forskes ihærdigt. 

Men mest af alt er det at påtage sig en hel 

del ansvar. Man har selv, med vejledning 

fra ens vejledere, ansvaret for at nå i mål 

med ens forskning og ansvaret for at 

regulere ens arbejde. Det er både et 

selvstændigt arbejde, men også et arbejde 

der kræver samarbejde. 

En ph.d. er foruden et fuldtidsjob også en 

uddannelse. Man har derfor muligheden og 

ansvaret for at videre uddanne sig, flytte 

faggrænser og blive ekspert inden for 

forskningen. For dette projekt betød det at 

erhverve så meget viden om forbrænding, 

samt forbehandling og rensnings processor 

som muligt. Det var nødvendigt for bedre 

at kunne forstå hvad affaldsforbrænding og 

flyveaske er, samt hvordan flyveasken kan 

benyttes og renses.  

Den benyttede forbehandlingsmetode var 

en videreudvikling af den elektrodialytiske 

proces, der primært bestod i at opskalere 

processen fra få gram til kilogram. Dette 

var ukendt territorie og der skulle arbejdes 

hårdt for at forstå hvordan denne rensnings 

metode kunne benyttes til at separere 

metaller fra affaldsflyveasken. Det lykkes 

dog at vise at i en opskaleret form kan 

flyveasken renses og metaller udvindes. 

Den behandlede aske er et ”nyt” materiale 

der skal undersøges og forstås ved at 

benytte den i beton. Det at blande beton er 

dog en omstændig og tidskrævende 

procedure, især til de store konstruktioner 

hvor det benyttes. Der blev derfor arbejdet 

med prøver i en reduceret skala, hvor der 

så har været mulighed for at dykke ned i 

kemien bag og nærstudere den behandlede 

flyveaskes effekt.  

Selvom asken var blevet renset, så havde 

den ikke de samme egenskaber som 

kulflyveasken og den opførte sig 

anderledes i beton. Ved at benytte denne 

type behandlet affaldsflyveaske opnås ikke 

en bedre beton, men et produkt på omtrent 

samme niveau som beton lavet med kun 

cement. 

Affaldsflyveasken reagerer ikke på samme 

måde med cement, som kulflyveaske, og 

former derfor ikke lige så stærke 

komponenter i betonen. Men dette anses 

for et skridt i den rigtige retning og som 

noget der kan arbejdes videre på i 

fremtiden. 
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Når sådan et ph.d.-projekt påbegyndes, er 

det ens eget ansvar at begrænse sig selv og 

begrænse ens forskning. Man kan hurtigt 

begynde at forske i for mange ting i et 

projekt og derfor ikke opnå detaljerede 

resultater inden for et specifikt område. 

Det er essentielt at fokusere sin forskning 

på de vigtigste punkter og hvad der ellers 

er nødvendigt for projektets gennemførsel. 

Man skal indsnævre ens forventninger og 

ikke overarbejde sig selv da ens passion 

for sin forskning og ihærdighed ellers 

hurtigt kan brænde ud.   

Hvor er vi nu 

Da vi alle nok har en ide om hvad beton er, 

er vi nok alle klar over at der ikke har 

været et eller andet stort gennembrud 

inden for beton omhandlende 

affaldsflyveaske. Det er her vigtigt at 

erkende at når man har færdiggjort sit 

ph.d.-projekt og selvom ens forskning har 

udvist potentielle, er det ikke ensbetydende 

med at man har ændret verden. Den 

forskning man foretager sig, er kun en 

enkel brik i et større puslespil der skal 

hænge sammen.  

Der er stadig en hel del forskning der skal 

gennemføres før denne form for renset 

affaldsflyveaske kan benyttes i beton, da 

man stadig ikke ved nok om hvilken effekt 

den har i beton over lang tid, og selveste 

metaludvindingsdelen skal forbedres, så 

man får et større udbytte.  

Som forsker kan det være en god ting at 

erkende, er at man ikke er den eneste der 

forsker i ens emne. Der vil højst 

sandsynligt være andre der forsker i det 

samme, men bruger benytter sig af andre 

fremgangsmåder, metoder og processer for 

at opnå målet.  

 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Benjamin A. R. Ebert 

Fagingeniør. MOE A/S 

E-mail: ebert-bare@hotmail.com 

Telefon: +45 22 38 86 28 

 

 

 

 

 

Elektrodialyse er en rensnings proces 

udviklet i 90erne, som kan rense 

bl.a. jord, aske og andet forurenet 

materiale for metaller ved hjælp af 

elektricitet. Materialet der skal 

behandles blandes med vand, under 

aktiv omrøring, i en sektion der er 

adskilt af særlige membraner fra 2 

andre sektioner fyldt med elektrisk 

ledende væske. Der sættes derefter 

elektricitet til væsken hvilket gør 

vandet til syre over tid og frigiver 

metallerne. Metallerne følger  

elektriciteten og bliver separeret fra 

det oprindelige materiale. 
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