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ABSTRACT
Energy recovery of waste got huge potential of decreasing the greenhouse gas emissions in the
world. Combustion in fluidized bed boilers gives high resource efficiency but demands a
comminuted fuel with low content of inert (non-combustible) materials, a so called refuse
derived fuel (RDF). A well-functioning separation process as part of the RDF-production
allows efficient combustion as well as efficient treatment of the separated materials. The
purpose of this degree project is to investigate what factors that influences on the separation of
inert material from waste for combustion in a fluidized bed boiler and how the separation can
be improved. This is investigated through a field study of a fuel-preparation plant in Sweden.
The separation process has been examined visually and by experiments based on sampling and
manual sorting of waste fractions. The results show five factors that are assumed to influence
on the sorting. Three of them are suggested to be solved by simple constructions. One factor
that shows to have a great impact is the input waste to the process which is varying to a large
extent. A measure that is suggested to give improved separation is a recurrent check of the
RDF quality and the reject quality. Combined with information about the input waste this
should be basis for recurrent adjustments of the plant to achieve a more stable quality of the
separation output. Another measure that is suggested is to decrease the size of the material
flow through the production line. This is suggested since the size of the flow is assumed to have
an important impact on the separation. The decrease can be achieved by more evenly
distribute the production over time and over the production lines. This will though require a
more active planning of the production and minimization of production stops. As part of the
work a new wind sifter has also been tested. The wind sifter show good potential of improving
the separation if it would be installed to create a two-step wind sifting. However, since the
investment of a new wind sifter implies a high investment, a study of the costs and saving
potential is required before the investment can be suggested as a measure.

Keywords: fuel preparation, fuel production, RDF, separation, inert material, waste
combustion, fuel quality, fuel sampling, waste sample
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SAMMANFATTNING
Samtidigt som världens energiproduktion till stor del baseras på förbränning av fossila
bränslen behandlas enorma mängder avfall genom deponering. Ökad energiåtervinning av
avfall kan bidra till att minska världens utsläpp av växthusgaser. Då avfall bör ses som en
resurs är det dock viktigt med en effektiv energiåtervinning. Förbränning i fluidbäddspanna
möjliggör god förbränning och hög verkningsgrad men kräver ett finfördelat avfall med lågt
innehåll av inert (icke brännbart) material, så kallat RDF. Därför behöver avfallet beredas
innan förbränning. En effektiv och välfungerande beredning av avfallsbränsle möjliggör
resurseffektiv avfallshantering av utsorterade fraktioner samt effektiv förbränning genom hög
bränslekvalitet.
Mälarenergis panna 6 på kraftvärmeverket i Västerås är en avfallseldad CFB-panna med
bränsleeffekt på omkring 170 MW, vilket motsvarar omkring 50 ton avfall per timme. På den
tillhörande bränsleberedningen produceras avfallsbränsle, RDF, i tre beredningslinjer genom
att avfallet krossas och olika typer av inert material avskiljs och bildar rejekt från
anläggningen. Magnetisk metall avskiljs med magnetavskiljare, icke-magnetisk metall avskiljs
med virvelströmsavskiljare och en tungfraktion bestående av bland annat sten och glas avskiljs
med vindsikt. Kvaliteten på avskiljningen är dock bristfällig vilket leder till högt innehåll av
inert material i bränslet och högt innehåll av brännbart material i de avskilda fraktionerna.
Dessa två problem orsakar kostnader och miljöpåverkan som skulle kunna minskas.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som påverkar avskiljningen
av inert material från avfallsbränsle för förbränning i fluidbäddspanna samt ge förslag på
åtgärder som kan leda till förbättrad avskiljning. Detta har undersökts genom en fältstudie på
den aktuella bränsleberedningen. För att insamla kunskap om bränsleberedningsprocessen
och problembilden genomfördes en kartläggning av avskiljningen. Utifrån detta identifierades
faktorer som kan påverka avskiljningen.
För att ytterligare undersöka vad som påverkar avskiljningsprocessen genomfördes ett antal
provtagningar av avskiljningen. En anpassad metod för provtagning av kvaliteten på
avskiljningen genom plockanalys togs fram. Sammanlagt genomfördes nio provtagningar
under olika förutsättningar. En ny typ av vindsikt testades också för att undersöka hur en
investering skulle kunna förbättra avskiljningen. Vindsikten testades utifrån två alternativ av
placering.
Utifrån resultatet av kartläggningen identifierades fem faktorer som tros påverka
avskiljningen. Dessa faktorer är det inkommande avfallet och dess egenskaper, materialflödets
storlek genom produktionslinjen, ojämnt materialflöde genom magnetavskiljaren,
tillbakakastande turbulens i vindsikten och fastnande material på spjället i vindsikten.
Resultatet från de genomförda provtagningarna av kvaliteten på avskiljningen bekräftar att det
inkommande avfallet samt materialflödets storlek genom produktionslinjen tros ha stor
påverkan på samtliga avskiljare.
Då den nya typen av vindsikt testades för att placeras i beredningslinjen visades ingen
utmärkande förbättring jämfört med de befintliga vindsiktarna. Då den testades som andra

steget i en två-stegs vindsiktning visade däremot resultatet potential att uppnå förbättrad
avskiljning. Resultatet visade att två-stegs vindsiktningen har potential att minska mängden
tungfraktionsrejekt med cirka 30 – 50 %. Det inerta innehållet i utgående lättfraktion var dock
6 – 8 % vilket motsvarar en höjning av det inerta innehållet i den totala mängden RDF på cirka
0,5 procentenheter. Dock medför en två-stegs vindsiktning att mer material kan siktas ut i
vindsiktarna i beredningslinjerna vilket därmed skulle kunna ge en minskning av den totala
mängden inert material i RDF. Som slutsats dras att investeringen i ny vindsikt för att skapa
en två-stegs vindsiktning skulle kunna ge förbättrad avskiljning. Den nya vindsikten kan med
fördel efterföljas av ytterligare avskiljning eftersom mängden inert material i RDF är relativt
koncentrerat där. Dock bör en vidare utredning om kostnader och besparingspotential
genomföras innan investeringen kan föreslås som åtgärd.
Två typer av enklare konstruktioner föreslås för att åtgärda tre av de faktorer som identifierats.
En konstruktion för att jämna ut materialflödet innan magnetavskiljaren samt en konstruktion
för att förändra luftflödet i vindsikten.
Att minska materialflödet genom linjerna föreslås som en viktig åtgärd för att förbättra
avskiljningen. Detta kan åstadkommas genom att fördela RDF-produktionen så jämnt som
möjligt på produktionslinjerna samt att sprida ut produktionen jämnt över tid. Detta kräver en
mer aktiv planering av produktionen samt minimering av stopptider.
En viktig slutsats som har dragits är att det inkommande avfallet varierar kraftigt och har stor
inverkan på avskiljningsprocessen. En åtgärd som föreslås för att ge förbättrad avskiljning är
att en regelbunden kontroll och variation av processen bör införas. Detta föreslås ske genom
uttag och kontroll av RDF och rejekt från beredningslinjerna tillsammans med en bedömning
av det inkommande avfallet. Informationen bör sedan ligga till grund för ett beslut om hur
processen ska styras för att säkerställa en stabil kvalitet på avskiljningen.

Nyckelord: bränsleberedning, bränsleproduktion, RDF, avskiljning, inert material,
avfallsförbränning, bränslekvalitet, bränsleprov, avfallsprov
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FÖRKORTNINGAR
Förkortning

Beskrivning

RDF

Refuse Derived Fuel – Allmän term för fast avfall som
processats för förbränning, exempelvis krossats och
sorterat ut vissa material

SRF

Solid Recovered Fuel – Avfall som processats för
förbränning och standardiserats enligt CEN/TC-343

FB

Fluidiserandebädd – Förbränningsteknik för fasta
bränslen där en bädd av sand fungerar som
värmebärare i eldstaden och fluidiseras av
förbränningsluft

CFB

Cirkulerande fluidiserandebädd - Fluidiserande bädd
med högre lufthastighet och bäddhöjd och cyklon för
återföring av sand från rökgasen.

IMM

Icke magnetisk metall – Metaller som ej är
ferromagnetiska, till exempel aluminium, koppar och
zink

MBT

Mechanical-biological treatment – Process för att
behandla osorterat kommunalt avfall, innefattar
biologisk stabilisering, krossning och utsortering av
fraktioner

MRF

Material recovery facility – Anläggning för behandling
av källsorterat avfall

DEFINITIONER
Definition

Beskrivning

Inert material

Material som ej förbränns för energiutvinning vid
normal förbränningstemperatur, främst metaller, sten,
glas med mera.

Tungfraktion

Utgående fraktion från vindsikt som avskilts främst
genom sin densitet och form motstånd

Lättfraktion

Utgående fraktion från vindsikt som passerat genom
att blåsa över en spalt
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INLEDNING

1.1

Bakgrund

Världen står inför en energirevolution. Efter över två sekler där förbränning av fossila bränslen
har hjälpt till att bygga upp samhället så inleds nu omställningen mot ett fossilfritt samhälle.
FNs klimatpanel IPCC har slagit fast att det pågår en global uppvärmning av klimatet orsakad
av mänskliga utsläpp av växthusgaser som leder till stor påverkan och risker för människor och
ekosystem (Intergovernal panel of climate change, 2014). Denna bild är något som världens
forskarsamfund i huvudsak står bakom. I Paris 2015 slöt de 197 parterna i FNs
klimatkonvention, UNFCC, ett avtal som syftar till att kraftigt reducera utsläppen av
växthusgaser till atmosfären för att behålla den globala medeltemperaturökningen väl under 2
grader i förhållande till förindustriel nivå (United nations framework convention on climate
change, 2017).
Samtidigt produceras stora mängder avfall i vårt samhälle som ofta ses som en belastning
istället för en resurs. I Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/98/EG (2008), det så
kallade avfallsdirektivet, betonas att avfall bör ses som en resurs och att Europa ska eftersträva
hög resurseffektivitet. I direktivet anges avfallshierarkin, den så kallade avfallstrappan, som
ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör avfall i alla EU:s
medlemsländer. Avfallshierarkin är följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinnig
Annan återvinning (t.ex. energiåtervinning)
Bortskaffande (t.ex. deponering och förbränning utan energiåtervinning)

Deponering orsakar stora miljöproblem så som växthusgasutsläpp. Utsläppen från
avfallsdeponier i EU-28 var 99 miljoner ton CO2-ekv per år 2011 (eurostat, 2015a) vilket är
nästan dubbelt så mycket som Sveriges totala växthusgasutsläpp 2014 som var 54 miljoner ton
CO2-ekv (Naturvårdsverket, 2016). Trots det deponeras fortfarande stora mängder avfall i
Europa, se Figur 1. Under 2014 gick över 66 miljoner ton, 27,5 % av det kommunala avfallet till
deponering i EU-27 medan 64 miljoner ton kommunalt avfall gick till förbränning (Eurostat,
2016a). Dock utnyttjas inte energin i all förbränning, en del avfall förbränns endast för att
destrueras utan att ta tillvara på energiinnehållet. Endast 73 % av det förbrända avfallet i EU
förbrändes för energiåtervinning 2014 (Eurostat, 2017). Avfallsförbränning kan kritiseras för
att det minskar mängden avfall som går till materialåtervinning men har också en viktig roll
för att minska mängderna avfall som deponeras. Det cirkulära ekonomi-paketet från EUkommissionen innehåller mål för en hållbar resurs- och avfallshantering till 2030
1

(Europeiska kommissionen, 2015). Confederation of European Waste to Energy Plants
(CEWEP) har gjort uppskattningar på att ytterligare 15 miljoner ton kommunalt avfall kommer
att behövas förbrännas i EU år 2030 för att uppnå målen i det Cirkulära ekonomi-paketet
(Fråne, Youhanan, Ekvall, & Jensen, 2016)

Figur 1 Till vänster; hantering av kommunalt avfall i EU-27 2014 (Eurostat, 2016a). Till höger;
förbränning av avfall i EU-27 2014 (Eurostat, 2017)

Samtidigt som mycket avfall behandlas genom lägsta steget i avfallshierarkin så är Europas
energiproduktion till stor del beroende av fossila bränslen. År 2013 kom 26,7 % av
elproduktionen i EU-28 från koleldade kraftverk (eurostat, 2015b) och de totala
växthusgasutsläppen från bränsleeldad elproduktion var 1 246 miljoner ton CO2-ekv 2014
(eurostat, 2016a). Energiåtervinning ur avfall i termiska kraftverk har potential att ersätta
energiproduktion från fossila bränslen och samtidigt flytta upp avfallshantering från lägsta
steget i avfallshierarkin.
Då avfall bör ses som en resurs är det viktigt med en effektiv energiåtervinning. Förbränning
av avfall för energiproduktion sker i huvudsak med rosterpannor och fluidiserande bädd (FB)pannor där FB-teknik i allmänhet har högre verkningsgrad och därmed ger en effektivare
energiåtervinning av avfallet. Vid förbränning av avfall i pannor med fluidiserande bädd krävs
ett finfördelat avfall med lågt innehåll av inert (icke brännbart) material, vilket betyder att
avfallet måste bearbetas innan förbränning. Denna bearbetning sker oftast genom
storleksreducering genom någon slags krossning och genom utsortering av vissa fraktioner, till
exempel olika inert material. Avfall som förberetts för förbränning på detta sätt kallas RDF
(refuse derived fuel) (Hulgaard & Vehlow, 2010).
Bitar av inert material som kommer in i pannan ansamlas i pannbädden eftersom de inte
brinner upp och kan orsaka delvis de-fluidisering av pannbädden samt skapa problem vid
askutmatningen där de förs ut ur pannan. Dessa problem orsakas också av att ämnen som glas
och keramik i avfallet kan orsaka agglomerering eller sintring, vilket innebär att de smälter
samman till större partiklar och klumpar vilket även bäddsanden kan göra. (Bisaillon,
Johannson, Jones, & Sahlin, 2013)
En effektiv och välfungerande bearbetning av avfallsbränsle möjliggör dels resurseffektiv
avfallshantering av utsorterade materialslag och dels effektiv förbränning genom hög
bränslekvalitet.
2

1.2

Problemformulering

Mälarenergis panna 6 på kraftvärmeverket i Västerås är en avfallseldad CFB-panna med
bränsleeffekt omkring 170 MW, vilket motsvarar omkring 50 ton avfall per timme. På den
tillhörande bränsleberedningen produceras avfallsbränsle, RDF, genom att krossa avfallet och
avskilja metaller med magnetavskiljare och virvelströmsavskiljare samt avskilja en
tungfraktion med vindsikt.
Kvaliteten på avskiljningen varierar dock och är ofta bristfällig vilket leder till högt innehåll av
brännbart material i de avskilda fraktionerna och stundtals högt innehåll av inert material i
bränslet. Låg bränslekvalitet, med hänseende på innehåll av inerta material orsakar
driftproblem för pannan i form av agglomerering samt problem i askutmatningen.
Driftproblemen motverkas till viss del genom en högre sandcirkulation vilket leder till ökade
värmeförluster, ökad tryckluftsförbrukning samt ökad förbrukning av bäddsand. Dels
motverkas driftproblemen genom att ibland blanda in trädbränsle. Driftproblemen har även
orsakat stopp av pannan vilket är mycket kostsamt. Stora mängder brännbart material hamnar
samtidigt i de avskilda fraktionerna, rejekten. Detta material, som egentligen är färdigt
bränsle, orsakar onödiga transporter och processande samt reducerar produktionskapaciteten.
Dessa två problem orsakar kostnader och miljöpåverkan som skulle kunna minskas. Vilka
faktorer som påverkar avskiljningen är dock komplext och det finns ingen bra överblick. En
utredning av vilka faktorer som påverkar och hur avskiljningen kan förbättras, kan leda till
effektivare energiutvinning ur avfallet och minskade kostnader.

1.3

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka avskiljningen av inert material från avfallsbränsle för
förbränning i fluidbäddspanna samt ge förslag på åtgärder som kan leda till förbättrad
avskiljning i form av mindre inert material i det producerade bränslet och mindre brännbart
material i de avskilda rejekten.
Syftet har brutits ned till två frågeställningar:
1. Vilka faktorer har troligen störst påverkan på avskiljningen?
2. Vilka åtgärder skulle kunna leda till mindre inert material i RDF och mindre brännbart
material i rejekten?

1.4

Avgränsning

Arbetet är avgränsad till bränsleproduktionen på Mälarenergis bränsleberedning i Västerås.
Arbetet fokuserar på bränslekvalitet i form av innehåll av inerta material så som glas, sten och
metall för förbränning av avfall i fluidiserande bäddpanna. Aspekter på bränslekvalitet så som
värmevärde, partikelstorleksfördelning och innehåll av till exempel korrosiva eller toxiska
ämnen undersöks ej.
3
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2.1

LITTERATURSTUDIE

Introduktion till avfall

Avfall är ett brett begrepp som kan innefatta det mesta, beroende på situationen, men kan
beskrivas som någonting utan värde som ägaren vill göra sig av med. Fast avfall (solid waste)
är avgränsat till avfall som inte är blandat med ett transportmedium, så som vatten eller luft
som behöver renas. I definitionen fasta avfall ingår en del avfall som inte associeras med
avfallsförbränning, t.ex. brytnings- och gruvavfall, jordbruksavfall, radioaktivt avfall och askor
mm. Kommunalt avfall (municipal solid waste, MSW) är en grupp avfall som ofta används som
begrepp. Kommunalt avfall är sådant avfall som lokala myndigheter ansvarar för att samla in
och är därmed egentligen mer ett koncept för avfallshantering än en definierad grupp avfall.
Vad som ingår i kommunalt avfall varierar. Det baseras främst på hushållsavfall (household
waste) och avfall från kommunal service. Andra avfall som kan vara föremål för förbränning är
verksamhetsavfall (industrial, comercial and institutional waste, ICI) samt konstruktions-och
rivningsavfall (construction and demolition waste, C&D). Dessa typer innefattas ibland i
kommunalt avfall och ibland inte (Christensen, 2010).
Hoornweg och Bhada-Tata (2012) har försökt sammanställa data kring kommunalt avfall i
världen. Datan från olika länder och regioner är av varierande kvalitet. Resultatet visade att
uppskattningsvis 1,3 miljarder ton kommunalt avfall genererades i världen per år, en siffra
som förväntades öka till 2,2 miljarder ton till 2025. Mängden avfall som genereras är starkt
kopplat till ekonomisk utveckling och urbaniseringsgrad och OECD länderna stod för nästan
hälften av världens avfall trots att man bara står för omkring en fjärdedel av världens
befolkning.
Avfall behandlas genom materialåtervinning, kompostering, förbränning med eller utan
energiåtervinning, deponering och dumpning. Kvaliteten på deponier skiljer sig från
välorganiserade deponeringsanläggningar till kontrollerad dumpning. Tillförlitlig data över
behandlingsmetoder finns inte tillgänglig men deponering är den dominerande
behandlingsmetoden i världen medan dumpning är en betydande behandlingsmetod i låg-och
medelinkomst länder. Även i OECD länderna är deponering den dominerande
behandlingsmetoden och står för omkring 40 %, och endast omkring 20 % av det kommunala
avfallet förbränns. I resten av världen förbränns endast någon enstaka procent av det
kommunala avfallet (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012).

2.2

Avfallsförbränning

Avfallsförbränning kan i huvudsak delas upp i två delar; förbränning av obehandlat avfall, i
huvudsak i rosterpannor, samt förbränning av RDF, det vill säga avfall som behandlats för
förbränning. (Hulgaard & Vehlow, 2010). RDF förbränns i avfallspannor för energiproduktion
(Waste-to-Energy plants) när det krävs ett finfördelat avfall, främst i fluidiserande4

bäddpannor. Det kan också samförbrännas i kolkraftverk, cementugnar samt andra
industriprocesser (Rotter, 2010).
Om avfall eldas i kraftvärmeverk för produktion av både el och värme kan en mycket stor del
av energiinnehållet i avfallet utnyttjas (Lombardi, Carnevale, & Corti, 2015). Sverige har väl
utbyggda fjärrvärmenät vilket har lett till att Sverige är det land i Europa som utvinner mest
energi per ton avfall som förbränns (Avfall Sverige, 2016). Avfallsförbränning utgör grunden
för fjärrvärmesystemet i många svenska städer vilket är en utveckling som skett främst under
de senaste decennierna. Anledningen till detta är förbudet mot deponering av brännbart avfall
som kom 2002 och förbudet mot deponering av organiskt avfall som kom 2005
(Energimyndigheten, 2015). Totalt utvanns 17 TWh energi från avfallsförbränning 2015, varav
14,7 TWh värme och 2,3 TWh el (Avfall Sverige, 2016).
Det finns ingen komplett statistik kring förbränning av avfall och
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige. I statistik från Avfall Sverige (2016) från 2015
ingick de 34 anläggningar som hade tillstånd att förbränna hushållsavfall i Sverige. Till dessa
anläggningar gick omkring 5,8 miljoner ton avfall till förbränning varav 1,3 miljoner ton, 23 %,
var importerat avfall. Av det svenska avfallet som förbrändes på dessa anläggningar var
omkring hälften hushållsavfall medan andra hälften var övrigt avfall, främst industriavfall.
Utöver anläggningarna som denna statistik berör finns ett fåtal
avfallsförbränningsanläggningar som inte förbränner hushållsavfall som det inte finns någon
samlad statistik för. De flesta avfallsförbränningsanläggningarna i Sverige är rosterpannor som
förbränner obehandlat avfall medan endast några få RDF-eldade FB-pannor existerar.
Hermansson, Victorén, Niklasson och Jones (2013) angav att det fanns 35
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige, 9 med FB-panna och 26 med rosterpanna när deras
rapport skrevs. Sedan dess har åtminstone en ny avfallseldad FB-anläggning uppförts.

2.3

Produktion av RDF

Bränslet som genereras genom bearbetningen av avfall kallas RDF eller SRF (solid recovered
fuel). RDF är numera en allmän term för avfall som behandlats för förbränning medan SRF är
standardiserat av CEN/TC 343 – ”solid recovered fuel” enligt flera olika kriterier av
bränslekvalitet (Rotter, 2010). I vissa länder existerar fortfarande klassificeringar och
specificeringar av RDF, men i detta arbete används termen i en allmän form. Di Lonardo,
Franzese, Costa, Gavasci, och Lombardi (2016) har gjort en jämförelse mellan den gamla
italienska klassificeringen av RDF med klassificeringen av SRF för två
produktionsanläggningar. Flamme och Geiping (2012) har gjort en genomgång av olika
klassificeringar och standarder för processade avfallsbränslen. Ingen av standarderna som de
skriver om ställer krav på innehållet av inerta material.
Produktion av RDF sker inte på något standardiserat sätt och kan se väldigt olika ut utifrån
olika anläggningars förutsättningar. Produktionen sker vanligtvis i en produktionslinje med
olika stationer, i huvudsak storleksreducering genom någon slags krossning och utsortering av
vissa fraktioner med hjälp av avskiljare (Caputo & Pelagagge, 2002). Antingen kan det ske på
5

anläggningar vars främsta syfte är avfallshantering eller på anläggningar främst skapade för att
producera bränsle till en förbränningsanläggning. Två typer av anläggningar för
avfallshantering av kommunaltavfall där RDF produceras som är vanliga i Europa är
Mechanical-biological treatment plants (MBT) och Material recovery facilities (MRF).
Cimpan, Maul, Jansen, Pretz, och Wenzel (2015) har gjort en sammanfattning av litteratur
kring MRF och MBT anläggningar.
MRF-anläggningar tar emot sorterat avfall som förbereds för materialåtervinning. Vanligt
förekommande är att flera sorters källsorterat material samlas in tillsammans i en blandad
ström (så kallad co-mingled) och sedan sorteras på MRF-anläggningar. Material som av olika
anledningar inte sorteras ut på MRF-anläggningen bildar ett rejekt som sedan kan säljas som
RDF (Fråne m.fl., 2016).
MBT anläggningar tar emot främst osorterat kommunalt avfall och behandlar det genom att
kombinera biologisk stabilisering av organiska material, genom kompostering eller rötning,
med mekanisk separation av olika fraktioner. Anläggningar syftar till att minska mängden
biologiskt material som går till deponering och samtidigt sortera ut vissa materialslag samt
producera RDF. De senaste årtiondena har hundratals MBT anläggningar byggts i Europa till
följd av att deponering undviks i allt större grad, särskilt deponering av biologiskt nedbrytbara
material. Det finns två huvudsakliga typer av MBT anläggningar; den ena där avfallet delas
upp i en finfraktion och en grovfraktion där finfraktionen komposteras eller rötas innan
deponering medan grovfraktionen processas till RDF. Den andra typen är där allt material
först komposteras och torkas för att därefter processas till RDF. I båda typerna av
anläggningar sorteras olika sorters materialfraktioner ut och anläggningarnas utseende och
utgående fraktioner kan varieras i en mängd olika utföranden (Di Lonardo m.fl., 2016;
Montejo, Tonini, Márquez, & Fruergaard Astrup, 2013).
Velis, Longhurst, Drew, Smith, och Pollard (2010) har gjort en omfattande sammanfattning av
litteratur kring MBT-anläggningar med fokus på produktion och kvalitet av RDF och SRF.
Dock tas inte inert material upp som en aspekt på bränslekvalitet. Cook, Wagland, och Coulon
(2015) har gjort en genomgång av tungfraktionsrejekt och ferromagnetiskt rejekt från MBT
anläggningar i Storbritannien och har gjort beräkningar på besparingspotentialen med renare
rejekt.
I Sverige förbränns RDF främst i FB-pannor och i några få cementindustrier. Vissa FBanläggningar köper in färdigprocessat bränsle medan andra har bränsleberedning i anslutning
till förbränningsanläggningen. Bränsleberedningar kopplade till en förbränningsanläggning
har fördelen att de kan utformas utifrån kraven från förbränningsanläggningen. (Hermansson,
Johannson, m.fl., 2013)
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2.4

Avskiljare

Avskiljning av material från avfallsströmmar kan ske med manuell sortering och med
automatisk sortering. Gundupalli, Hait, och Thakur (2017) delar in automatisk sortering i två
kategorier; direkta avskiljare och indirekta avskiljare. Direkta avskiljare separerar material
genom att utsätta dem för externa fält, såsom magnetfält och gravitationsfält. Materialet
sorteras då utifrån dess fysiska egenskaper. Indirekta avskiljare består istället av en sensor
som detekterar ett material och sedan skickar en signal till någon form av sorterare som
avlägsnar materialet. Det finns många typer av sensorer för indirekta avskiljare som baseras på
mer eller mindre utvecklade tekniker. Gundupalli m.fl. (2017) och Vrancken, Longhurst, och
Wagland (2017) har skrivit artiklar med genomgång av tekniker och sensorer för sortering av
avfall.
Fraktioner som kan sorteras ut från RDF produktion med direkta avskiljare kan vara
finfraktion och övergrov fraktion från siktning, ferromagnetisk metall från magnetavskiljning,
icke ferromagnetisk metall från virvelströmsavskiljning och tungfraktion från vindsiktning
(Hulgaard & Vehlow, 2010).
Siktning, eller sållning, genomförs för att dela upp avfallsströmmar efter storlek eller för att
avskilja en fraktion av en viss storlek. Separering genom siktning baseras på att låta materialet
ledas över en yta med hål av en viss storlek, där partiklar mindre än hålen faller igenom med
partiklar större än hålen stannar ovanpå ytan. Det finns många sorters siktar bland annat
trumsikt, skivsikt och oscillerande siktar. (Bilitewski, 2010)
Metall avskiljs med magnetavskiljare för ferromagnetisk metall och virvelströmsavskiljare för
icke-ferromagnetisk metall. Det finns olika varianter av magnetavskiljare beroende på vart
magneten är placerad och hur det ferromagnetiska materialet förs till sin separata ström.
Virvelströmsavskiljare avskiljer metaller som är icke-ferromagnetiska men elektriskt ledande.
Dessa objekt avskiljs genom att föras in i ett snabbroterande magnetfält som skapar en
repellerande kraft på föremålen som kastas ut ur avfallsströmmen. (Gundupalli m.fl., 2017)
Vindsiktar, eller luftseparatorer, separerar material utifrån densitet och till vis mån även form.
Lätt material förs vidare med en luftström medan tyngre material som inte bärs av
luftströmmen faller ned och separeras från det lättare materialet. Det finns flera typer a
vindsiktar som skiljer sig beroende på hur luftströmmen möter materialet och hur det lätta
materialet ska följa med luften. (Bilitewski, 2010)
Andra typer av avskiljare som är mindre vanliga är ballistiska avskiljare, flyt-sjunk separatorer
och hydrocykloner. (Bilitewski, 2010)
Vilka variabler som påverkar avskiljare inom avfallshantering har tagits upp i några artiklar.
Vrancken m.fl. (2017) identifierar fukthalt och partikelstorleksfördelning som de faktorer som
påverkar avskiljningen för både vindsiktar, virvelströmsavskiljare och magnetavskiljare. För
virvelströmsavskiljaren identifierar de även påverkan av genomströmningsmängden av
material. Även Gundupalli m.fl. (2017) lyfter fram att ett tunt lager av material är viktigt i
virvelströmsavskiljare. Hermansson, Johannson, m.fl. (2013) framhåller att en effektiv
vindsiktning bör kombineras med ett storlekssåll som först separerar bränslet efter
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partikelstorlek. En vindsikt som ska separera grövre material bör optimeras med andra
inställningar än om en finfraktion ska vindsiktas enligt Hermansson, Johannson, m.fl. De
påstår också att vindsiktning för avfallströmmar i bränsleberedning inte tidigare undersökts på
ett metodiskt vis och därför saknas kunskap om bland annat hur driften av vindsikt ska
optimeras och den ekonomiska påverkan av detta.

2.5

Tidigare utförda analyser av avfallsbränsle

De flesta tidigare artiklar om avfallsbränsleproduktion fokuserar på karaktärisering och
kvalitet av bränslet. Lorber, Sarc, & Aldrian (2012) har publicerat en artikel om
kvalitetssäkring av SRF och beskriver bland annat uttag av prov för analys. Det finns många
attribut för kvalitet på avfallsbränsle. Innehåll av inert material är inte fokus i tidigare
litteratur. Tidigare analyser av RDF har gjorts avseende olika aspekter av bränslekvalitet:
Bland annat Jones & Blomqvist (2012), Hermansson, Victorén, m.fl. (2013), Di Lonardo m.fl.
(2016) samt Reza, Soltani, Ruparathna, Sadiq, & Hewage, (2013) har gjort kemisk analys av
RDF avseende värmevärde, fukt och askhalt, samt elementärfördelning. Jones & Blomqvist
(2012) analyserade också bränslet med avseende på innehållet av fossilt kol med c14-metoden.
Hermansson, Victorén, m.fl. (2013) och Hermansson, Johannson, m.fl. (2013) analyserade
bränslekvaliteten med avseende på partikelstorleksfördelningen. Edo-Alcón, Gallardo, &
Colomer-Mendoza (2016) jämförde olika fraktioner från MBT-anläggningar genom kemisk
analys och även förbränningsförsök. Rotter, Kost, Winkler, & Bilitewski (2004) gjorde en
kartläggning av flödet av toxiska och korrosiva ämnen för flödena i en RDFproduktionsanläggning och testade olika uppsättningar av avskiljare.
För att mäta innehållet av inerta material i avfall så krävs plockanalys där materialet plockas i
olika fraktioner som vägs. Plockanalys av avfallsbränsle för rosterpannor har genomförts av
bland annat Jones & Blomqvist (2012). Plockanalys av RDF har genomförts av Sarc & Lorber
(2013), Montejo m.fl. (2013) samt Lorber m.fl. (2012). Sarc & Lorber (2013) genomförde en
fältstudie med karaktärisering av RDF på en CFB-anläggning som köper in externt producerat
RDF men som också har en vidare intern bearbetning av bränslet
Montejo, Costa, Ramos, & Márquez (2011) har jämfört RDF och obehandlat kommunalt avfall
utifrån sammansättning av material genom plockanalys och även fukthalt, värmevärde och
elementär fördelning.
Nasrullah, Vainikka, Hannula, Hurme, & Kärki (2015) har undersökt materialflödena genom
en produktionsanläggning för RDF. De genomförde plockanalys av RDF och rejekt. De har
sedan jämfört resultatet från tre olika typer av avfall som inflöde till anläggningen;
verksamhetsavfall, konstruktions-och rivningsavfall samt hushållsavfall. Andelen av
brännbara material som hamnade i rejekten var minst när hushållsavfall processades och
störst när konstruktions-och rivningsavfall processades.
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2.6

Förbättringar av avfallsbränsleproduktion

Förbättringar av bränsleberedningar har tagits upp i två tidigare rapporter. Hermansson,
Victorén, m.fl. (2013) och Hermansson, Johannson, m.fl. (2013) har undersökt hur större
förändringar av bränsleberedningen påverkar driftkostnaden och hur det påverkar olika
aspekter av bränslekvalitet, dock inte innehållet av inert material. Hermansson, Victorén, m.fl.
(2013) undersökte skillnaden med en långsamtgående valskross jämfört med en
snabbroterande hammarkvarn. Hermansson, Johannson, m.fl. (2013) undersökte hur en
bränsleberedning med primär och sekundär krossning kan förbättras genom att sikta det
primärkrossade avfallet i tre fraktioner och bara låta den grova fraktionen gå igenom
sekundärkrossning. Dessutom testades att vindsikta grovfraktionen och finfraktionen för att
urskilja tungmaterial från dessa.
Inkommande avfallsströmmar till avfallshantering är i sin natur varierande vilket kan leda till
att bränslekvaliteten varierar. Vrancken m.fl. (2017) uppmuntrar i sin artikel införandet och
användandet av Process Analytical Technology (PAT) inom avfallsindustri och RDFproduktion för att förbättra processerna. PAT är ett koncept för att säkerställa kvalitet i
tillverkande industrier. Det går ut på att samla in och processa data om viktiga faktorer från
processen för att sedan använda till styrning i realtid. Vrancken m.fl. påpekar att det dock
krävs hög användning av sensorer och integrering av mätningar på systemnivå vilket behöver
utvecklas för att bättre kunna användas inom avfallsindustrin. Även Bisaillon m.fl., (2013)
lyfter fram vikten av övervakning och kontroll av avfallskvalitet och beredskap för variationer i
kvaliteten på bränsleberedningar. De drar som slutsats att framtida överkapacitet av
avfallsförbränning kan leda till förbränning av tekniskt svårare avfall vilket ökar relevansen för
kontroll av kvalitet. De lyfter också fram att framtida förändringar av
avfallssammansättningen inte har större påverkan än variationerna av inkommande avfall som
idag kan vara stor för en anläggning, vilket även det ger relevans för beredskap för att
säkerställa god bränslekvalitet.

2.7

Forskningsgap

Ingen tidigare forskning har hittats som fokuserar på avfallsbränslekvalitet med avseende på
innehåll av inerta material. Inte heller har någon tidigare forskning hittats som syftar till att
förbättra avskiljningen av inerta material från avfallsflöden.
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3

METOD

En fältstudie har genomförts för att besvara frågeställningarna och undersöka avskiljningen av
inert material för förbränning av RDF i fluidbäddspanna. Den övergripande metoden beskrivs
i figur 2. En inledande fas genomfördes för att insamla kunskap om problembilden och
processen. Den bestod av en genomgång av anläggningen, visuell undersökning av
avskiljningen, en sammanställning av tidigare provtagningar på anläggningen samt
diskussioner med personal som på olika sätt är kopplade till avskiljningen. Utifrån den
inledande fasen identifierades faktorer som kan påverka avskiljningen, vilket besvarar den
första frågeställningen. Nästa fas av fältstudien kan beskrivas som en utförandefas för att ge
underlag till förslag på åtgärder för förbättrad avskiljning, vilket besvarar den andra
frågeställningen.

Figur 2 Övergripande metod för att besvara frågeställningarna

3.1
3.1.1

Kartläggning av avskiljningen
Genomgång av bränsleberedningen

En principskiss över avfallsflödet i bränsleberedningen visas i figur 3. Ankommande avfall tas
emot i mottagningshallen där det tippas ner i avfallsbunkern. Från avfallbunkern lyfts avfallet
med en kran till tre parallella beredningslinjer. Avfallet släpps därefter ner på linjernas
matarbord där det matas fram till en pusher som trycker fram materialet till en kross. Krossen
är av typen cutting shredder, som består av en rotor med tänder som klipper avfallet mot ett
motstål av statiska tänder. Avfallet lämnar krossen genom att passera ett såll som omger
undersidan av krossen. Sållets storlek anger den storlek på avfallet som krävs för att det ska
lämna krossen. När avfallet går igenom sållet ramlar det ner på en avlastningstransportör som
för avfallet upp för att sedan falla ner på ett band till magnetavskiljaren. Magnetavskiljaren är
av typen magnetic overhead belt, och lyfter det ferromagnetiska materialet över en luftspalt
och ett spjäll medan det ickemagnetiska materialet faller ner i spalten.
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Figur 3 Principskiss över materialflödet i bränsleberedningen

Materialet går sedan vidare till ett skakbord där det fördelas jämnt över linjens bredd. Från
skakbordet går sedan materialflödet vidare till virvelströmsavskiljaren där icke
ferromagnetiska metaller (främst aluminium) avskiljs. I virvelströmsavskiljaren utsätts de
icke-ferromagnetiska metallerna för en repellerande kraft. Det medför att de kastas ut ur
avfallsströmmen och flyger i en båge över ett spjäll ned på en separat avskiljning.
Ferromagnetiskt material som inte avskilts tidigare attraheras till permanentmagneten och
avskiljs till en separat fraktion som kallas ”brunt”. Det är framförallt finkornigt metalliskt
material som avskiljs här, större bitar av magnetiskt material faller ned med huvudflödet.
Materialflödet går sedan direkt in i vindsikten där en luftström lyfter det lätta materialet över
en spalt och ett spjäll medan det tunga materialet faller ner i spalten. Det lätta materialet som
är det färdiga RDF-bränslet går sedan vidare till en transportör som för materialet till RDFbunkern. I RDF-bunkern lagras och blandas materialet och förs sedan vidare till pannan.
Det uppkommer fem sorters rejekt i anläggningen; magnetrejekt från magnetavskiljaren, ickemagnetiskt metallrejekt (IMM) från virvelströmsavskiljaren, magnetiskt finkornigt rejekt så
kallat brunt från virvelströmsavskiljaren, tungfraktionsrejekt från vindsikten och MIPS-rejekt
(massive impact protecting system) som uppkommer av ett skyddssystem för krossen. De
rejekt som ligger innanför avgränsningen för detta arbete är tungfraktionsrejekt, magnetrejekt
och icke-magnetiskt metallrejekt vilka visas i figur 3.
Tungfraktionsrejektet är det rejekt som är störst till vikt och volym, följt utav magnetrejektet.
Dessa två fraktioner avskiljs från varje linje och transporteras därefter till gemensamma
containrar som står i närliggande rum, ett för metall och ett för tungfraktion. Det ickemagnetiska metallrejektet faller ner i en separat container för varje linje som sedan töms i en
gemensam större container När containrarna är fulla körs de ut och ställs utanför
anläggningen i väntan på att fraktas iväg för vidare bearbetning.
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3.1.2

Visuell undersökning av avskiljningen och diskussioner med personal

En visuell undersökning av avskiljningen genomfördes genom att studera hur materialflödet i
produktionslinjernas olika steg och avskiljarnas funktion ser ut. Diskussioner med personal
från olika delar av verksamheten har hållits för att insamla information från de som har
erfarenhet av anläggningen. De mest betydelsefulla resultaten som framkommit presenteras i
avsnitt 4.1.1 och 4.1.2.

3.1.3

Sammanställning av tidigare provtagningar av avskiljningen på
anläggningen

En sammanställning har gjorts över resultaten från de rapporter där kvaliteten på
avskiljningen tidigare har undersökts på anläggningen. Resultatet presenteras i två tabeller i
avsnitt 4.1.3.
Två prov har genomförts på anläggningen där alla rejektmängder under en veckas drift
summerades och kompletterades med en plockanalys av RDF och brännbart material i rejekt.
Resultaten har i detta arbete sammanställts och beräkningar har utförts, utifrån antagandet att
plockanalyserna är representativ för hela veckans drift, och presenteras i den första tabellen. I
den andra tabellen presenteras en sammanställning från de plockanalyser som tidigare gjorts
av ackrediterat labb på tungfraktionsrejekt och metallrejekt. Två av proverna utgår från
plockanalys av fraktioner från två sorteringsmaskiner där tungfraktionsrejekt och
magnetrejekt har sorterats. Samtliga fraktioner analyserades av ackrediterat labb. Analyserna
av de olika fraktionerna har i detta arbete summerats för att beräkna hur de ingående rejekten
var sammansatta.

3.2

Provtagning av faktorers påverkan

Ett antal faktorer som möjligen kan ha en påverkan på avskiljningen har identifierats.
Provtagningar har sedan genomförts i syfte att vidare undersöka vilka faktorer och
inställningar som har en tydlig påverkan på avskiljningen. Testerna bestod av provtagning av
kvaliteten på avskiljningen utifrån olika förutsättningar på anläggningen. En metod för
relevant provtagning och analys har framtagits.

3.2.1

Framtagning av anpassad metod för provtagning och analys

För att kunna mäta kvaliteten och funktionen på avskiljningen så behöver provtagningar
genomföras på producerat RDF och på avskilda fraktioner. Wikström-Blomqvist, Franke och
Johansson (2007) har skrivit en guide för provtagning och provberedning av fasta inhomogena
avfallsbränslen. Författarna menar att hög grad av representativet för provet medför stora prov
med hög arbetsinsats och kostnader. De beskriver vidare att de standarder som finns för
provtagning på avfall ofta kräver relativt stor arbetsinsats och kostnad för uttag av prov. Därför
kan istället förenklade och anpassade metoder göra att fler provtagningar kan genomföras
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vilket kan vara fördelaktigt för att ge en större kunskap om avfallet. I guiden framhålls vikten
av att ta fram en provtagningsplan. Innan provtagningsplanen tas fram bör dock syftet med
provtagningen noga tänkas igenom. Författarna framhåller också vikten av att proven
genomförs på ett repeterbart sätt och utformas så att risken för fel minimeras samt att de
utförs på ett sätt så att tidigare utförda provtagningar kan värderas mot de nya.
Syftet med provtagningen var i första hand att kunna avgöra kvaliteten på avskiljningen vid
olika förutsättningar. För att få en bild av kvaliteten på avskiljningen behövdes följande mätas:


Brännbar andel i magnetrejekt



Brännbar andel i icke-magnetiskt metallrejekt



Brännbar andel i tungfraktionsrejekt



Andel metall övrigt inert i RDF

Nyttig information skulle också framkomma genom att mäta följande:


Andel magnetisk och icke magnetisk metall i tungfraktion



Andel övrigt inert i tungfraktion



Andelen lätt brännbart och andelen tungt brännbart i tungfraktionen

För att mäta detta bör plockanalys utföras. Avfall Sverige (2013) har gjort en manual för
plockanalys av hushållsavfall som legat till grund för plockanalyser av avfall utförda i Sverige.
Denna manual är dock anpassad för obehandlat avfall och alltså inte RDF. I manualen beskrivs
provberedning från större mängder avfall och nedplockning till minst 21 angivna fraktioner.
Denna manual är dock inte relevant i detta avseende då det endast är vissa få fraktioner som är
av intresse och eftersom avfallet är sönderdelat och relativt homogeniserat. Även i WikströmBlomqvist m.fl. (2007) tas plockanalys upp men ej av sönderdelat avfall. Det finns en standard,
CEN/TS 15442, om provberedning av SRF men som Wikström-Blomqvist m.fl. angivit så
kräver dessa typer av standarder större arbetsinsats och kostnader än om en mer anpassad
metod används.
För att hålla ned arbetsinsatsen men ändå ta ett relativt representativt prov så har uttag av
prov gjorts direkt från produktionslinjen. RDF-provet togs ut genom att använda en bypass
transportör som leder till ett tomt utrymme. Prov på tungfraktionsrejekt, magnetiskt rejekt
och icke magnetiskt metallrejekt togs direkt från fallande ström. Provstorleken som
undersöktes var cirka 5 - 10 liter och togs ut som endast ett delprov.
Analysmetoden som använts har varit en egenutförd anpassad metod. Metoden är utformad
för att efterlikna metoden utförd av ackrediterat labb som tidigare utfört prov på avskiljningen.
På detta vis kan resultatet av analysen jämföras med dessa tidigare prov samt med framtida
prov analyserade på samma sätt. Enlig Albin Klint, produktionschef på ackrediterade labbet
BELAB (personlig kommunikation, 20 februari 2017), genomförs plockanalys på prov oftast
mellan 1 – 2 kg. Klint uppger att en finfraktion mindre än 4 mm först sållas bort, på denna
finfraktion görs ingen vidare plockanalys. Det kvarvarande material plockas sedan i fraktioner
som är beställda av kunden, till exempel glas, magnetisk metall, icke magnetisk metall,
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brännbart, och övrigt icke brännbart. Klint uppger också att denna metod inte följer någon
standard utan är anpassad för att vara kostnadseffektiv.
BELABs metod efterliknades i analysmetoden som använts i detta arbete. Skillnaden var att
vissa prov vägde mer än 2 kg och att finfraktionen som sållades bort är upp till 5 mm stor.

3.2.2

Framtagning av provtagningsplan och genomförande

Syftet med provtagningsplanen var att i förväg ha en bra överblick över vilka prov som kan
vara värdefulla att genomföra. I provtagningsplanen bör provtagningar ingå som kan ge mer
information om de identifierade faktorerna. Provtagningsplanen utformades utifrån de
inställningar som kan göras på processen för att även undersöka hur dessa påverkar
avskiljningen. Totalt genomfördes nio olika provtagningar med olika inställningar för
anläggningen. Utfallet visas i sektion 4.3.

3.3

Test av ny vindsikt

För att undersöka om avskiljningen kan förbättras genom en installation av en ny vindsikt så
har test av en ny vindsikt genomförts. Två alternativ på installationer testades, vilka var
följande:


Byta ut befintliga vindsiktar i produktionslinjerna mot den nya vindsikten.



Placera den nya vindsikten för att vindsikta tungfraktionsrejektet från produktionslinjerna
enligt figur 4. På så sätt skapas en två-stegs vindsiktning.

För att testa om alternativet att byta ut befintliga vindsiktar mot den nya modellen är
intressant så bör avskiljningen med den nya vindsikten jämföras mot tidigare provtagningar av
avskiljningen.
Syftet med två-stegs vindsiktning var att låta tungfraktionsrejektet från de tre
beredningslinjerna gå igenom ytterligare en vindsiktning. På så sätt kan brännbart material i
rejektet återföras till RDF-bunkern, vilket ökar produktionen av RDF, medan en reducerad
mängd tungfraktionsrejekt fraktas iväg för vidare behandling. Det är därför intressant att
undersöka hur mycket brännbart som kan återföras som RDF och hur mycket inert material
som då också återförs.
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Figur 4 Principskiss över bräsnleberedningen med två-stegs vindsiktning

Vindsikten testades för olika sorters material för att undersöka de två olika alternativa
användningarna som beskrivs ovan. Två test genomfördes med ej-vindsiktat material, d.v.s.
krossat och metallseparerat material från produktionslinjerna, för att testa vindsiktens
funktion om den skulle placeras i linjen. Två test genomfördes med tungfraktionsrejekt för att
testa vindsiktens funktion om den skulle placeras enligt figur 4. För varje test vägdes den
utgående lättfraktionen och tungfraktionen från vindsikten för att undersöka fördelningen
mellan fraktionerna. Dessutom togs prover på de utgående fraktionerna som skickades till labb
för plockanalys. Proverna för analys togs från fallande ström och varje prov togs genom 3 – 5
delprov. Resultaten av testerna på den nya vindsikten presenteras i avsnitt 4.4.
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4

4.1

RESULTAT OCH DISKUSSION

Kartläggning av avskiljningen

En kartläggning av avskiljningen har genomförts för att ge information om
avskiljningsprocessen och problembilden för att kunna identifiera faktorer som kan påverka
avskiljningen av inert material.

4.1.1

Visuell undersökning av avskiljningen och materialflödet

En visuell besiktning av avskiljningens olika steg och materialflödet genom dessa genomfördes
för att kunna identifiera problem.
Materialflödet ut från krossen är i viss mån ojämn och eftersom det inte genomgår någon
utspridning så är det även ojämnt i magnetavskiljaren. Dels är materialet ojämnt fördelat över
linjens bredd. Det är tjockast cirka en tredjedel in från den sidan där sållet är placerat och
längs kanterna är flödet som tunnast. Det är också ojämnt över tid. Dels i korta tidsintervall på
grund av pulser skapade av medbringarna som transporterar materialet från krossen. Dels i
längre tidsintervall på grund av ojämnheter i matningen av krossen.
Magneten ser vid visuell granskning ut att avskilja metall bristfälligt. Dels följer mycket
brännbart material som ligger ovanpå magnetiskt material med i avskiljningen. Dels syns även
hur visst magnetiskt material attraheras av magneten utan att följa med hela vägen till
avskiljningen. Detta beror troligen på att ovanpåliggande material är för tungt. Flödet av
material kan antas vara för tjockt. Någon form av utjämning av materialflödet innan
magnetavskiljaren kan komma att förbättra avskiljningen.
Materialet leds från magnetavskiljningen till skakbordet där det utjämnas i god utsträckning.
Materialflödet är trots god utjämning av skakbordet ändå ganska tjockt när det kommer till
virvelströmsavskiljaren. I virvelströmsavskiljaren syns tydligt hur vissa icke ferromagnetiska
metaller hoppar till men utan att flyga hela vägen över till rejektet. Detta kan bero på att det
ligger material ovanpå vilket leder till att metallen hålls nere. Det kan också bero på att spjället
är felaktigt inställt.
I vindsikten är det hög turbulens och vindhastigheten är hög. Det är synligt att nästan allt
material flyger iväg av övre delen av luftströmmen direkt när det kommer in i vindsikten. Det
är svårt att se något material som går rakt ner i tungfraktionen på grund av att det är svårt att
se in. Det lätta materialet som går ner i stupet för tungfraktionen gör det genom att först flyga
över spjället och sedan kastas tillbaka med turbulenta luftströmmar ner i spalten. I huvudsak
kan sägas att turbulensen är för stor och att virvlarna som kastar tillbaka materialet bör
åtgärdas. Det har också iakttagits att turbulensen inte verkar minska nämnvärt då
fläkthastigheten minskas. När avfall har lagt sig på spjället, vilket ofta sker efter ett par timmar
efter sanering, så fastnar en del lättfraktion på detta material och ramlar ner i
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tungfraktionsavskiljningen. Detta problem blir större när fläkthastigheten minskas och mer
material följer med vindflödet från undre delen av luftströmmen.

4.1.2

Diskussioner med personal

En allmän uppfattning bland personal på anläggningen är att det inkommande avfallet och
dess egenskaper har stor påverkan på kvaliteten på avskiljningen. Avfallsströmmarna in i
anläggningen är varierande till ursprung och komposition. Den kategoriseringen som oftast
används för ankommande avfall är om det ankommer med båt eller bil. Avfallet som
ankommer med båt är i huvudsak RDF från MBT och MRF anläggningar och därmed redan
processat hos leverantören. Det avfall som ankommer med bil i huvudsak är oprocessat
hushållsavfall och verksamhetsavfall av varierande slag. Enligt Jens Nerén, avdelningschef på
bränsleinköp (personlig kommunikation, 10 februari 2017) så har en analys av rejektstatistik
och statistik av inkommande avfall tidigare gjorts för att undersöka om mängden rejekt
påverkas av andelen inkommande båtavfall. För metallrejektet kunde inget sådant samband
finnas, däremot kunde ett visst samband finnas mellan ökad andel svenskt avfall och ökat
tungfraktionsrejekt.
Enligt Magnus Bernroth, anläggningsingenjör (personlig kommunikation, 8 mars 2017) har
tillverkaren av virvelströmsavskiljaren vid kontroll angivit att den avskiljare som finns
installerad är underdimensionerad och att det skulle behövas en betydligt bredare avskiljare
för att behandla det flöde av material som idag genomgår beredningslinjen. Han uppger också
att de kontrollerade magnetavskiljaren som finns installerad och angav att även den är för
smal, då magneten normalt sätt skall vara bredare än det band som metall skall avskiljas ifrån.
Magneten har ungefär samma bredd som det underliggande bandet vilket bör vara ett problem
eftersom magnetfältet är svagt i magnetens ytterkant.

4.1.3

Sammanställning av tidigare provtagningar av avskiljningen på
anläggningen

I tabell 1 sammanställs resultatet från rejektvolymerna under en veckas drift med plockanalys
av mängden inerta material i RDF och mängden brännbart i rejekten. Sammanställningen är
utifrån antagandet att plockanalysen är representativ för hela veckans drift.
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Tabell 1 Sammanställning av tidigare provtagning av rejektmängder kombinerat med plockanalys

Den största skillnaden mellan prov 1 och prov 2 är mängderna tungfraktionsrejekt vilket är
nästan 6 gånger högre i prov 1 än i prov 2. Även andelen brännbart i tungfraktionsrejektet
skiljer sig mycket mellan proven. De summerade posterna i slutet av tabellen är beräknade
utifrån mängden inert i rejekten och mängderna totalt rejekt. Totalt var det brännbara
materialet i rejekten 10 gånger högre i prov 1 än i prov 2.
I tabell 2 sammanställs de plockanalyser av tungfraktionsrejekt och magnetrejekt som tidigare
genomförts av ackrediterat labb.
Tabell 2 Sammanställning över tidigare plockanalys av rejekt utförd av ackrediterat labb

Resultatet av sammanställningen visar att det är relativt stora skillnader mellan
provtagningarna. För tungfraktionsrejektet ligger den brännbara andelen på en hög nivå i alla
fallen medan den brännbara andelen i magnetrejektet varierar stort mellan proven.

4.2

Identifiering av faktorer som kan påverka avskiljningen

I tabell 3 presenteras de faktorer som utifrån kartläggningen har identifierats och antas ha
påverkan på avskiljningen. Det finns antagligen fler faktorer som har en påverkan men de som
angivits i tabellen har valts ut som de viktigaste att fokusera på.
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Tabell 3 Identifierade faktorer som kan påverka avskiljningen

Faktor

Avskiljare som kan
påverkas

Möjlig förändring genom:

Identifierat genom

Inkommande avfall

Alla

Variera processen

Diskussion, litteratur

Storlek på
materialflödet

Magnet, virvelström,
möjligen vindsikt

Inställningar kross och
matning av material

Visuell granskning,
litteratur, diskussion

Materialflödets
ojämnhet

Magnet

Någon slags utjämning
innan magnetavskiljaren

Visuell granskning

Tillbakakastande
turbulens vindsikt

Vindsikt

Spärrluft,
Ny vindsikt

Visuell granskning

Fastnat material på
vindsiktsspjäll

Vindsikt

Ändrat luftflöde till
exempel från spärrluft,
Ny vindsikt

Visuell granskning

De inställningar som kan göras i anläggningen som rör materialflödet och avskiljningen har
sammanställts i tabell 4. Utöver de faktorer som identifierats i tabell 3 så antas inställningarna
av naturliga skäl påverka avskiljningen. Inställningarna har kategoriserats efter hur de
påverkar avskiljningen
Tabell 4 Inställningar som kan göras som påverkar avfallet och avskiljningen

Kategori

Inställningar

Förklaring

Blandning av material

Blandning avfallsbunkern

Blanda olika inkommande avfall för att
minska variationerna på avfallet genom
linjerna

Blandning RDF-bunker

Minska betydelsen av periodvis sämre
bränslekvalitet

Kranlyft till matarbord

Vikten på ett lass avfall till beredningslinje

Matarbordets start & stopp

När matarbordet ska vara aktivt

Pusherns hastighet

Hastigheten med vilket materialet trycks
mot krossen

Krossens rotorhastighet

Rotationshastighet på krossen

Inställning av
virvelströmsavskiljaren

Läge på spjäll

Avståndet mellan avskiljaren och
rejektstup

Inställning av
vindsikten

Fläkthastighet

Styr luftflödet och vindhastigheten

Läge på spjäll

Bredden på spalten för
tungfraktionsrejektet

Matning av material
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4.3

Provtagning av faktorers påverkan

Totalt utfördes nio provtagningar med olika parametrar, för att undersöka vad som påverkar
avskiljningen, utifrån resultatet på föregående sida. I tabell 5 visas förklaring på de utförda
proven. Resultatet har valts att redovisas i två delar, utifrån vindsiktens funktion och utifrån
metallavskiljarnas funktion. Data från provtagningsresultatet presenteras i Bilaga 1:
Provtagning av faktorer, data.
Tabell 5 Utförda provtagningar och inställda parametrar

KrossProvtagningsnamn Bokstav Linje Båtavfall Fläkthastighet hastighet

Pusherhastighet

Kranlyft
(ton)

Grundfall L2

A

2

60%

90%

90%

40

14

Grundfall L3

B

3

40%

90%

90%

40

14

Vindsiktsfläkt hög

C

3

0%

90%

80%

30

14

–ǁ–

medel

D

3

0%

75%

80%

30

14

–ǁ–

låg

E

3

0%

60%

80%

30

14

Krosshastighet låg

F

2

50%

90%

75%

40

14

Kranlyft låg

G

2

50%

90%

90%

40

9

Bilbränsle

H

2

0%

90%

90%

40

14

Båtbränsle

I

2

100%

90%

90%

40

14

4.3.1

Provtagning av vindsiktens funktion

I figur 5 visas innehållet i tungfraktionsrejektet som fraktionsstapel uppdelat på lätt brännbart,
tungt brännbart, finfraktion och inert material. Detta jämförs mot andelen inert i RDF för de
olika proven. Vindsiktsfläktens hastighet, som procent, och uppskattad andel avfall som
ankommit med båt visas också för varje provtagning i figuren. Syftet med figuren är att påvisa
funktionen hos vindsikten.
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Figur 5 Tungfraktionens komposition och andelen inert i RDF för de olika proven. Andelen avfall
ankommet med båt (processat avfall) och fläkthastigheten angivna som procent.

Överlag går det att se att mängden brännbart material i tungfraktionen varierar ganska kraftigt
men är över 50 % i alla proven. Det finns ett synligt samband mellan andelen inert material i
tungfraktionen och andelen inert material i RDF. Detta kan ha två förklaringar, antingen beror
det på att vindsikten avskiljer mindre inert material då mindre brännbart material avskiljs,
eller så beror det på att mängden inert material i ingående avfall är mest det betydelsefulla och
att vindsiktens påverkan är av mindre betydelse. Båda alternativen kan antas rimliga.
Eftersom testerna inte kombinerats med en vägning av producerat RDF och rejektmängder så
är det svårt att säga vilket av de två ovanstående alternativen som styr, d.v.s. om vindsikten
eller inkommande avfall har störst betydelse för resultatet.
Proverna A, B och C har ungefär samma inställningar på parametrarna i tabell 5 men skiljer sig
åt i andelen båtavfall av inkommande bränsle. För dessa prover finns ett tydligt samband med
att andelen brännbart i tungfraktionen ökar och att andelen inert i RDF minskar med andel
avfall som ankommit med båt, d.v.s. avfall som redan är processat. Även H har samma
inställningar som A och B och samma andel båtavfall som C, d.v.s. inget båtavfall. Dock
bekräftar H inte sambandet som beskrivs ovan, istället var den brännbara andelen i
tungfraktionen högre och den inerta andelen i RDF lägre än för A som hade 60 % båtavfall.
Proverna C, D och E har olika inställningar på vindsiktsfläkten men i övrigt likadana
inställningar och dessutom samma typ av bränsle, d.v.s. inget båtavfall. C utmärker sig med ett
lågt innehåll brännbart i tungfraktionen, speciellt lätt brännbart, och högt innehåll av inert i
RDF. Sambanden för D och E är inte lika utmärkande. Det samband som går att se är dock att
andelen lätt brännbart material i tungfraktionen ökar med minskad hastighet på
vindsiktsfläkten. Om jämförelse av D och E görs med H istället för C så syns dock inga
samband mellan vindsiktsfläktens hastighet och resultatet i figuren, förutom att andelen
brännbart i tungfraktionen är relativt konstant.
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Det finns alltså samband för både andelen båtavfall och vindsiktsfläktarnas hastighet som
bekräftas av prov C men som inte kan bekräftas av prov H. Skillnaden mellan C och H är att
andelen lätt brännbart i tungfraktionen är högre i H och andelen inert material i RDF är högre
i C. Om detta är orsakat av att ett högre flöde av material genom linjen på grund av att
krossens rotorhastighet och pusherns hastighet är högre för H än för C, så kan sambanden
beskrivna i de två föregående styckena stämma. Det skulle i så fall kunna innebära att typen av
avfall som bereds, och dess innehåll av inerta material har stor påverkan på andelen inert i
tungfraktion och RDF och att vindsiktens inställning främst påverkar andelen lätt brännbart i
tungfraktionen.
Något som styrker teorin att krossrotorns hastighet påverkar materialflödet som i sin tur
påverkar hur mycket lätt brännbart som hamnar i tungfraktionen är att jämföra F med A, B
och G som har liknande andel båtbränsle. F har lågt värde på krossrotorns hastighet och
betydligt mindre lätt brännbart i tungfraktionen än A, B och G och även högre andel inert i
RDF. Anledningen skulle kunna vara att när ett lägre flöde av material kommer genom linjen
så orkar luftflödet bära över mer lätt material till RDF, samtidigt som mer inert material följer
med till RDF. Detta syns även i C och D men dock inte i E då vindsiktsfläkten går för långsamt.
Att materialflödet skulle påverkas av storleken på kranens plock till krossarna kan ej visas av
prov G som har ett resultat likt A och B.
Båtavfallets inverkan på tungfraktionens sammansättning syns tydligt genom att jämföra prov
I med prov H och även med A, B och G. Resultatet visar att andelen inert i tungfraktionen
minskar med ökad andel båtbränsle.
Sammanfattningsvis kan alltså tre samband kring vindsiktens funktion ses utifrån figuren. Det
första sambandet är att med ökad andel båtbränsle så minskar andelen inert material i
tungfraktionen och minskar även andelen inert i RDF. Det andra sambandet är att
vindsiktsfläktens hastighet påverkar andelen lätt brännbart i tungfraktionen och delvis även
andelen inert i RDF. Det tredje sambandet är att matningen av material, d.v.s. krossens
rotorhastighet och pusherns hastighet kan påverka andelen lätt brännbart i tungfraktionen och
andelen inert i RDF. Det bör dock påpekas att sambanden inte bekräftas av alla prov och att
osäkerheten i provtagningarna kan betraktas som relativt stort.

4.3.2

Provtagning av metallavskiljarnas funktion

Resultatet från provtagningarna som rör magnetiskt rejekt och icke-magnetiskt metallrejekt
(IMM-rejekt) visas i figur 6. Figuren visar andelen brännbart material i metallrejekten och
andelen metall i tungfraktionen samt i RDF. Detta har gjorts för både magnetisk metall och
ickemagnetisk metall för att mäta funktionen på magnetavskiljaren och
virvelströmsavskiljaren.
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Figur 6 Andelen brännbart material i de två metallrejekten och andelen magnetisk och icke magnetisk
metall i tungfraktionsrejekt och RDF för de olika provtagningarna

Från figuren syns, genom att jämföra A, B, H och I, att det finns ett visst samband mellan
andelen båtbränsle och andelen brännbart material i de två metallfraktionerna.
Det provet med lägre hastighet på krossrotorn, F, var även det med minst andel brännbart i
rejekten. Anledningen till att mängden brännbart var lågt i detta prov kan vara att
materialflödet genom linjen vid mättillfället kan ha varit lägre på grund av lägre
krosshastighet. Under detta prov var inte heller något metallföremål med i provuttaget av RDF
vilket skulle kunna betyda att ett lågt materialflöde innebär högre avskiljning av metall.
Prov G har relativt lågt innehåll av brännbara material i metallrejekten vilket kan betyda att
storleken på kranens plock till krossarna kan ha betydelse för avskiljningen, men den
slutsatsen är troligtvis för stor för att fastslå.

4.3.3

Jämförelse med tidigare provtagning och diskussion kring metodval

Vid jämförelse med tidigare provtagningar på anläggningen, presenterade i avsnitt 4.1.3, är en
del av provresultaten avvikande. Andelen inert materialet i RDF är i samtliga provtagningar
lågt jämfört med tidigare provtagningar och även lågt i förhållande till den problembild som
givits. Andelen brännbart i tungfraktionsrejektet är allmänt sett högre än i tidigare
provtagningarna. Andelen brännbart i icke-magnetiskt metallrejekt är lägre än i tidigare
provtagningar medan andelen brännbart i magnetrejektet varierar mycket i tidigare
provtagningar men är allmänt högre i jämförelse än i dessa provtagningar.
Metoden som användes i dessa provtagningar valdes för att kunna jämföra resultatet mot de
tidigare utförda provtagningarna men ändå vara kostnadseffektiv. Det måste påpekas att RDF
är ett heterogent material och att avfallsströmmar allmänt varierar, vilket är en felkälla i all
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provtagning av RDF. En felkälla specifik för dessa provtagningar är den lilla storleken på
provtagningen, något som har beaktats i metodavsnittet. Den lilla storleken på analyserat
material medför att vissa objekt får stort genomslag i resultatet. Till exempel så gör ett
metalobjekt mer eller mindre stor förändring av andelen metall i RDF. Den lilla storleken på
provuttaget material och att ingen provneddelning från större mängd material genomfördes
ger också en osäkerhet i provresultatet. Visserligen undviks osäkerheten som
provneddelningen medför. Däremot innebär metodvalet att resultatet speglar en momentan
bild av verkligheten eftersom endast ett delprov direkt från fallande ström av material har
tagits. Mätosäkerheten i metoden kan därmed ses som relativt påtaglig och för stora slutsatser
bör därför inte dras utifrån resultaten.

4.4

Test av ny vindsikt

En ny modell av vindiskt testades för att antingen ersätta vindsiktarna i produktionslinjerna
eller för att skapa en tvåstegs-vindsiktning. Den nya vindsikten testades därför med både
tungfraktion från produktionslinjerna samt med krossat material som genomgått
metallavskiljningen men ej vindsiktning. Resultatet presenteras i figurer nedan som är
skapade utifrån resultatet av plockanalyserna av lättfraktion och tungfraktion viktat utifrån
fördelningen mellan utgående lättfraktion och tungfraktion. Till höger i figurerna visas hur
materialet fördelats mellan utgående tungfraktion och lättfraktion, vilket vägdes vid
provtagningen. I mitten av figurerna visas hur materialtyperna fördelats i vindsikten.
Andelarna som anges är procent av totalt material. Till vänster i figurerna visas hur det
ingående materialet är fördelat efter materialtyp, dessa värden är summerade utifrån de
beräknade värdena i mitten av figuren. Data från plockanalyserna och fördelningen mellan
utgående lättfraktion och tungfraktion visas i Bilaga 2:
Data från provtagnig av ny
vindsikt.

4.4.1

Vindsiktning av krossat och metallseparerat material

I figur 7 och figur 8 visas resultatet från vindsiktning av material som krossats och genomgått
metallavskiljning i produktionslinjen men som ej har vindsiktats tidigare. Dessa test
representerar således vindsiktens funktion om den skulle sättas in i beredningslinjen istället
för befintliga vindsiktar. Skillnaden mellan prov 1 och prov 2 var att de genomfördes med en
dags mellanrum och därför var bränslesammansättningen något förändrad. Resultaten
varierar något mellan de olika proven. I prov 1 sorterades 15 % ut som tungfraktion medan
10 % sorterades ut i prov 2. I prov 1 hamnade 12 % av det brännbara materialet i
tungfraktionen vilket innebar att andelen brännbart i tungfraktionen var 65 %. I prov 2
hamnade 9 % av brännbart material i tungfraktionen vilket gjorde att andelen brännbart i
tungfraktionen var 74 %.
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Figur 7 Vindsiktning i ny vindsikt av krossat och metallseparerat material, prov 1

Figur 8 Vindsiktning i ny vindsikt av krossat och metallseparerat material, prov 2
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Jämfört med tidigare prover utförda på bränsleberedningen, presenterade i avsnitt 4.1.3, samt
även med proverna presenterade i avsnitt 4.3.1, så är mängderna tungfraktionsrejekt och
mängderna brännbart material i tungfraktionen på ungefär samma nivå. Den nya vindsikten
visar alltså inte upp någon förbättring jämfört med de nuvarande vindsiktarna.
I prov 1 hamnade omkring en tredjedel av glaset i lättfraktionen vilket gjorde att glasinnehållet
var 0,6 %. Metallandelen i lättfraktionen var omkring 0,6 % och det totala innehållet av inert
material i lättfraktionen var 1,4 %. I prov 2 hamnade omkring två tredjedelar av glaset i
lättfraktionen vilket gjorde att glasinnehållet i lättfraktionen var omkring 1,6 %. Metallandelen
i lättfraktionen var omkring 1,5 % och det totala innehållet av inert material i lättfraktionen var
3,3 %. Jämfört med tidigare provtagningar presenterade i avsnitt 4.1.3, så är det inerta
innehållet i RDF lågt. Jämfört med resultaten från provtagningarna i avsnitt 4.3.1 så är
innehållet av inert istället relativt högt. Någon klar förbättring av innehåll av inert material i
RDF jämfört mot befintliga vindsiktar går därför inte se.

4.4.2

Vindsiktning av tungfraktionsrejekt

I figur 9 visas resultatet från vindsiktning av tungfraktion från produktionslinjerna när blandat
avfall, främst ankommande med bil, processades.

Figur 9 Vindsiktning av tungfraktion från blandat avfall
Resultatet visar att vindsikten sorterade ut 32 % av totalt ingående material som lättfraktion
medan 44 % av det ingående brännbara materialet sorterades ut i lättfraktionen. Andelen
brännbart i ingående material var 59 % vilket sänktes till 48 % i utgående tungfraktion. Alltså
kunde nästan en tredjedel av det inmatade materialet återföras från det inmatade
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tungfraktionsrejektet med en högre andel brännbart. Lättfraktionen innehöll dock en del inert
material. Glasinnehållet i utgående lättfraktion var omkring 3 % och cirka en sjättedel av
ingående glas hamnade i lättfraktionen. Andelen övrigt inert material i lättfraktionen var
omkring 4 % medan andelen metall i lättfraktionen var omkring 1 %. Totalt var alltså andelen
inert material i utgående lättfraktion nästan 8 %, dessutom kan finfraktionen antas innehålla
en del glas. Överslagsberäkningar visar att det tillförda inerta materialet i lättfraktionen
motsvarade en ökning av inert material i totalt producerad RDF med omkring 0,4
procentenheter.
I figur 10 visas resultatet från vindsiktning av tungfraktion från produktionslinjerna när avfall
som ankommit med båt processades.

Figur 10 Vindsiktning av tungfraktion från båtavfall
Resultatet visar att vindsikten sorterade ut 53 % som lättfraktion medan 64 % av det ingående
brännbara materialet sorterades ut i lättfraktionen. Andelen brännbart i ingående material var
73 % vilket sänktes till 57 % i utgående tungfraktion. Över hälften av det inmatade materialet
kunde alltså sorteras ut från det inmatade tungfraktionsrejektet, med en högre andel
brännbart. Glasinnehållet i utgående lättfraktion var omkring 2 % och omkring en åttondel av
ingående glas hamnade i lättfraktionen. Andelen övrigt inert material i lättfraktionen var
omkring 2 % och andelen metall i lättfraktionen var omkring 3 %. Totalt var alltså andelen
inert material i utgående lättfraktion nästan 7 %, dessutom kan finfraktionen antas innehålla
en del glas. Överslagsberäkningar visar att det tillförda inerta materialet i lättfraktionen
motsvarade en ökning av inert material i totalt producerad RDF med omkring 0,6
procentenheter.
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Genom att jämföra de två testerna ovan framgår det tydligt att sorteringen fungerade bättre då
vindsikten matades med tungfraktionsrejekt från båtavfall än från blandat avfall. Detta kan
antas bero på att andelen lättbrännbart i ingående material var högt för båtavfallet medan
tungt brännbart och övrigt inert dominerade det ingående materialet i det första provet. Detta
visar att det avfall som bereds har stor inverkan på utfallet av avskiljningen.
De två testerna av vindsiktad tungfraktionsrejekt visar att det finns potential att återföra en
stor del av tungfraktionsrejektet till RDF om en två stegs vindsiktning, som i figur 4, skulle
konstrueras. Särskilt då båtavfall processas. Visserligen skulle en del inert material följa med
till RDF-bunkern eftersom andelen inert i lättfraktionen från vindsikten var relativt hög.
Andelen brännbart i utgående tungfraktion är lägre i båda ovanstående provtagningar än i de
tidigare testen på anläggningen presenterade i Tabell 2 samt i huvudsak betydligt lägre än i de
provtagningar som utförts i detta arbete som presenteras i avsnitt 4.3.1. Andelen inert material
i lättfraktionen (RDF) är däremot något högre än i prov 1 i Tabell 1 och betydligt högre än i
provtagningarna utförda i detta arbete.

4.5
4.5.1

Åtgärder som förväntas ge förbättrad avskiljning
Minskat materialflöde

Både Vrancken m.fl. (2017) och Gundupalli m.fl. (2017) framhåller att materialflödets tjocklek
har betydelse i avskiljningsprocessen. Detta bekräftas också i den visuella granskningen av
avskiljningen som genomförts där materialflödets tjocklek har bedömts ge problem både i
magnetavskiljaren och virvelströmsavskiljaren. Dessutom bekräftas detta genom diskussion
med personal, nämligen att både magnetavskiljaren och virvelströmsavskiljaren är
dimensionerade för ett lägre materialflöde än det som normalt går igenom linjen. Utifrån
provtagningarna som presenteras i avsnitt 4.3 så har även krossrotorns hastighet diskuterats
som en viktig parameter, antagligen för att det påverkar hur mycket material som går igenom
linjen. Den provtagning där krossrotorns hastighet var lägre gav bland de bästa resultaten för
både vindsikt, virvelströmsavskiljare och magnetavskiljare.
Ovannämnda argument påvisar att genomströmningen av material har en påverkan på
avskiljningen. Genom att minska materialflödet, d.v.s. mängd material per tidsenhet genom
linjerna skulle troligtvis bättre bränslekvalitet och minskade rejektvolymer kunna uppnås.
Problemet är att ett minskat materialflöde innebär minskad produktion av RDF vilket är ett
problem då bränsleberedningsanläggningen periodvis har svårt att producera tillräckligt med
RDF för att försörja avfallspannan. En mer aktiv och förutseende planering av RDFproduktionen skulle kunna tillåta ett lägre materialflöde genom linjerna utan att äventyra
tillgången på färdigt RDF. Det kan göras genom att anpassa hur mycket RDF som ska
produceras utifrån tillgången i RDF-bunkern, planerad drift av pannan, planerade
underhållsstopp av produktionslinjerna, planerad tillgång av material i avfallsbunkern mm.
Under perioder då en minskad produktion kan tillåtas bör det dock inte det göras som idag,
genom att stänga av en tillgänglig produktionslinje. Istället bör produktionen anpassas genom
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att ändra matningen av material och fördela mellan samtliga tillgängliga linjer så att
materialflödet blir så jämnt och lågt som möjligt. Att minimera stopptiden för linjerna
möjliggör också att en hög produktion av RDF kan fastställas utan att öka materialflödets
storlek genom linjerna. Något som bör påpekas är även att om ett minskat materialflöde ger
mindre mängder brännbart i rejekten så medför det i sig att mer RDF produceras vilket
motverkar den minskade produktionen.

4.5.2

Utjämning

Utifrån den visuella granskningen framkom det att materialflödet var ojämnt fördelat i
magnetavskiljaren vilket ger skapar problem med dålig avskiljning och mycket brännbart i
rejektet. Dessutom har det framkommit vid diskussion med personal att magnetavskiljaren är
underdimensionerad till bredden. Genom att, som ovan diskuterats, minska materialflödet så
minskar i sig även topparna på materialflödet vilket antagligen ger en förbättring. För att ge en
bättre fördelning av materialet och undvika toppar vid magnetavskiljaren så föreslås också en
utjämning av materialet innan magnetavskiljaren. Skakbordet, som utjämnar materialet innan
virvelströmsavskiljaren, fungerar väl men en liknande kan av flera skäl inte placeras innan
magnetavskiljaren. Då bandet till magnetavskiljaren ska kunna köras baklänges krävs en
konstruktion som möjliggör detta, dessutom bör konstruktioner undvikas som kan leda till att
material fastnar och stockas. En enkel konstruktion för utjämning av materialet föreslås
därför, exempelvis tjocka plastkjolar som hänger ned och slätar ut materialet.

4.5.3

Investering i ny vindsikt

Resultatet från vindsiktning av krossat och metallseparerat material som presenterades i
avsnitt 4.4.1 ger inga indikationer på att den nya sortens vindsikt fungerar avsevärt bättre än
de som finns installerade i anläggningen. Det bör poängteras att RDF är heterogent och att
provtagningsmetoden kan har flera källor till mätosäkerhet. Dock finns det ingenting som
utifrån test resultatet tyder på att den nya vindsikten skulle ge stora fördelar. Att byta ut de
befintliga vindsiktarna mot de nya kan därför inte ges som förslag för att nå förbättrad
avskiljning.
Utifrån resultatet från testerna med tungfraktion som ingående material fastslås att en tvåstegs vindsiktning däremot skulle kunna ge förbättrad avskiljning. Två-stegs vindsiktningen
visades kunna sänka den brännbara andelen i tungfraktionsrejektet med omkring 10 – 20
procentenheter genom att återföra mellan en tredjedel till hälften av tungfraktionsrejektet som
RDF. Dock var innehållet av inert material relativt stort i RDF från den nya vindsikten. Det
tillförda inerta materialet i lättfraktionen motsvarade en ökning av inert material i totalt
producerad RDF med omkring en halv procentenhet. För att uppnå högre bränslekvalitet med
hjälp av den nya vindsikten krävs det att inerta materialet kan sänkas på annat vis. En
möjlighet är att avskilja en större mängd material i beredningslinjernas vindsiktar än idag och
låta mer material gå igenom den nya vindsikten. Två-stegs vindsiktningen ger alltså möjlighet
att fördela hur mycket material som ska sorteras ut i det första steget respektive i det andra
steget för att uppnå mindre inert material i RDF och mindre brännbart i tungfraktionsrejektet.
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Ett annat sätt att minska andelen inert material i RDF från den nya vindsikten är att
kombinera med ytterligare avskiljning, till exempel någon typ av glasavskiljare. Att kombinera
den nya vindsikten med ytterligare avskiljning skulle möjliggöra att vindsikten kan ställas in
för att producera ännu mer lättfraktion. Den högre mängd inert material som då hamnar i
lättfraktionen kan sen avskiljas efter vindsikten. Positionen efter vindsikten skulle lämpa sig
för att införa ytterligare avskiljning eftersom det inerta materialet blir relativt koncentrerat
där.
För att en investering av en ny vindsikt ska kunna föreslås bör dock en mer noggrann studie av
kostnader och besparing genomföras. Kostnaden för investering, ombyggnation och drift bör
vägas mot den årliga besparingen som kan åstadkommas för att på så vis beräkna om
investeringen är lönsam och hur lång återbetalningstiden är. Det kan också vara intressant att
studera vilka miljö- och klimatmässiga besparingar som investeringen kan leda till då detta
också kan vara värt att betala för. Besparingspotentialen för förbättrad avskiljning diskuteras
vidare i avsnitt 4.6.

4.5.4

Förändring av luftflöde i befintliga vindsiktar

Det har iakttagits att hög turbulens i befintliga vindsiktar orsakar att mycket brännbart
material hamnar i tungfraktionsrejektet. En lösning på detta hade kunnat vara att byta ut
befintliga vindsiktar mot den nya modellen men då detta inte har visats ge bättre avskiljning
bör detta inte föreslås. Istället föreslås att en förändring av vindflödet i befintliga vindsiktar
genomförs. Det kan till exempel åstadkommas genom att installera spärrluft som hindrar lätt
material från att dras med som rejekt. Spärrluften skulle möjligen även kunna riktas så att den
förhindrar att avfall fastnar på vindsiktsspjället. Detta skulle ge en förbättring eftersom det
också har iakttagits att materialet som fastnar där stoppar upp brännbart material som ramlar
ner i tungfraktionsrejektet. Om en förändring, så som spärrluft, genomförs som leder till att
minskat brännbart material hamnar i tungfraktionsrejektet så kan det ge möjlighet att sänka
hastigheten på vindsiktsfläkten för att sortera ut mer inert material. Visserligen skulle då
återigen mer brännbart material hamna i tungfraktionsrejektet men det skulle bli betydligt
mindre än innan.

4.5.5

Förslag för varierande process

Det inkommande avfallet varierar över tid utifrån typ av avfall, ursprung, sammansättning,
fukthalt med mera. Utifrån litteraturstudien och diskussioner med personal har inkommande
avfall identifierats som en viktig parameter som påverkar avskiljningens prestanda. Detta har
också bekräftats i provtagningarna som presenteras i avsnitt 4.3, där inkommande avfall
karaktäriserats utifrån uppskattad mängd avfall som ankommit med båt, vilket kan påvisas ha
inverkan på avskiljningen i främst vindsikten men även i magnetavskiljaren och
virvelströmsavskiljaren. Både Vrancken m.fl. (2017) och Bisaillon m.fl., (2013) lyfter fram
övervakning och kontroll av bränsleproduktionsprocessen samt styrning av processen utifrån
variationer, som en viktig del för att säkerställa god bränslekvalitet. I dagsläget finns dock
ingen sådan kontroll eller styrning av processen på den aktuella bränsleberedningen. Därför
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föreslås att detta bör införas. Övervakning och kontroll kan ske antingen manuellt eller
automatiskt med sensorer, vilket Vrancken m.fl. (2017) föreslår. Dock menar Vrancken m.fl.
att automatiserad övervakning av avfall i realtid är en omogen teknik som behöver utvecklas
ytterligare för att kunna införas på systemnivå. Därför föreslås att en manuell kontroll av
bränslekvaliteten och rejektkvaliteten genomförs regelbundet, förslagsvis dagligen. Kontrollen
bör innebära uttag av RDF för visuell bedömning av innehåll av inerta material, uttag av
tungfraktionsrejekt för visuell bedömning av brännbart material samt eventuellt uttag av
magnetrejekt och icke-magnetiskt metallrejekt för visuell bedömning av mängd brännbart
material. Informationen från kontrollen bör sedan vägas samman med information som kan
insamlas om inkommande avfall, d.v.s. övergripande fördelning mellan typ av avfall,
eventuella avvikelser av inkommande avfall samt eventuell uppskattning av fukthalt. Utifrån
informationen från kontrollen av RDF och rejekt samt informationen om inkommande bränsle
så bör beslut tas hur processen ska styras för att på bästa sätt ge en god bränslekvalitet och
samtidigt undvika att för mycket brännbart material hamnar i rejekten. Styrningen av
processen kan ske genom de inställningar som identifierats i Tabell 4 i sektion 4.2. Den
visuella bedömningen bör genomföras av en person som återkommande genomför detta för att
få en konsekvent bedömning. Hur processen ska styras utifrån tillgänglig information kan vara
osäkert då konsekvenserna av styrningen ej är utforskad, men genom att dokumentera hur
styrningen skett utifrån viss information och vad detta har lett till kan styrningen utvecklas för
att bli succesivt bättre. Att börja insamlingen av information och testa att på daglig basis
anpassa processen kan leda till ett lärande som på sikt kan ge goda kunskaper om hur
anläggningen ska anpassas för att uppnå hög kvalitet på avskiljningen.

4.6

Besparingspotential och följder av förbättrad avskiljning

En förbättrad avskiljning har potential att ge ekonomiska och miljömässiga vinster. Som
nämnts i avsnitt 4.5.3 bör kostnaden för investering av ny vindsikt jämföras med den
ekonomiska besparing som investeringen kan ge. En förstudie bör genomföras för att ta reda
på vilka kostnader som kan undvikas med den nya vindsikten för att beräkna återbetalningstid
och avkastning på investeringen. De övriga förslagen till förbättrad avskiljning som har tagits
upp är däremot inte förenade med någon stor investeringskostnad och därför behöver ingen
förstudie göras innan förslagen kan implementeras. Dock kan det vara fördelaktigt att ha en
klar bild av vilka vinster som kan ges av ett projekt, innan det startas.
De vinster som kan ges av minskad inert material till CFB-pannan är dels att driftproblem kan
undvikas. Driftproblemen orsakade av inert material har ibland lett till att pannan fått stoppas
vilket är mycket kostsamt, eftersom avfallseldad CFB-pannor är förenade med mycket låga
rörliga kostnader men mycket höga fasta kostnader. Vid pannstopp ersätts produktionen med
förbränning av trädbränslen eller fossila bränslen, beroende på efterfrågan av värme, bränslen
som har högre kostnader än avfallsbränslet. När driftproblemen inte är fullt så allvarliga att de
orsakar stopp av anläggningen så åtgärdas de genom att blanda avfallsbränslet med
trädbränslen till pannan. Även detta är kostsamt på grund av de lägre rörliga kostnaderna för
avfallsbränslet än för trädbränslen. I daglig drift motverkas driftproblemen orsakade av inert
material genom en hög sandcirkulation vilket ger högre interna värmeförluster, högre
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tryckluftsförbrukning och högre sandförbrukning vilket samtliga är förenade med kostnader.
Förutom dessa besparingar som är kopplade till driftproblem så skulle en förbättrad
bränslekvalitet avseende inerta material ge besparing genom minskade mängder bottenaska.
Dels genom att mindre inerta material hamnar i askan och dels genom att, som ovan nämnt,
sandförbrukningen skulle kunna minskas.
Förutom besparingarna som är kopplad till bränslekvaliteten så kan besparingar göras genom
minskade rejektmängder. Rejekten skickas till extern mottagare och är förknippade med
mottagningskostnader. När det gäller metallrejekten så finns det ett visst värde hos rejektet.
Minskade mängder brännbart material i rejekten skulle innebära renare metall vilket skulle
höja dess värde.
Miljö – och klimatmässiga besparingar är också möjliga genom förbättrad avskiljning. Det
brännbara materialet i rejekten skickas iväg, sorteras ut och skickas sedan tillbaka till
anläggningen. Detta orsakar onödiga transporter och utsläpp från lastbilar. När det kommer
till driftproblemen av pannan på grund av inert material i bränslet så kan flera typer av
besparingar göras. Den förhöjda sandcirkulationen leder till hög tryckluftsförbrukning, vilket
förbrukar mycket el, värmeförluster samt sandförbrukning. El och värme är två produkter som
ofta har en marginalproduktion som baseras på fossila bränslen. Bäddsand är en begränsad
naturresurs som ej återvinns och som utvinns på speciella platser och fraktas till anläggningen.
Driftproblemen kan, som ovan nämnts, leda till att mindre avfall förbränns och ersätts av
trädbränslen eller fossila bränslen. Om trädbränslen ersätter avfallsbränslet så minskar
utsläppen av fossil koldioxid från anläggningen eftersom drygt en tredjedel av koldioxiden från
avfallsförbränning i Sverige är fossilt (Jones & Blomqvist, 2012). Dock anses
avfallsförbränningen göra större klimatnytta än förbränning av trädbränslen eftersom ökad
avfallsförbränning i Sverige leder till minskad deponering i Europa (Fråne m.fl., 2016). Profu
(2016) genomför klimatberäkningar för energiföretag i Sverige. De anger att Marginalavfallsbränslet i Sverige i dagsläget är importerat avfall från Europa, främst Storbritannien,
vilket innebär att varje ton avfall som inte förbränns i Sverige leder till att ett ton mer avfall
deponeras i Storbritannien. Kvaliteten och utsläppen från avfallsdeponier i Europa varierar
kraftigt men Storbritannien bedöms ha relativt höga krav på deponier. Trots det är
klimatnyttan med att förbränna avfall i Sverige jämfört med trädbränslen stor (Profu, 2016).
Även om ökad avfallsförbränning och avfallsimport är fördelaktigt ur ett klimatperspektiv så
kan det vara problematiskt ur ett socialt perspektiv. Allmänhetens inställning till importerat
avfall kan vara negativ, på grund av rädsla för att importen leder till utsläpp av miljöfarliga
ämnen, orsakade av människor som bor långt bort. Rädslan kan grundas på en bild av att
importen sker utan kontroll och kan även bero på att allmänhetens kunskap om
avfallssammansättning och rökgasrening är låg. Det är därför viktigt att ha noggrann kontroll
av det importerade avfallet för att undvika att farligt avfall importeras och att förbränning,
askhantering och rökgasrening håller hög säkerhet.
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SLUTSATSER

Detta examensarbete har avsett att undersöka faktorer som påverkar avskiljningen av inert
material från avfallsbränsle och att ge förslag till åtgärder som kan ge bättre avskiljning. Detta
har genomförts genom en fältstudie på en bränsleberedning i anknytning till en avfallseldad
CFB-panna.
De faktorer som har identifierats ha störst påverkan på avskiljningen av inert material är
inkommande avfall och dess egenskaper samt materialflödets storlek genom
produktionslinjen. Dessa faktorer antas ha påverkan på samtliga avskiljare. Dessutom antas
ojämnt materialflöde ha påverkan på magnetavskiljaren samt tillbakakastande turbulens och
fastnande material ha påverkan på vindsikten.
Att minska materialflödet, d.v.s. mängd material per tidsenhet, genom produktionslinjerna
föreslås som en åtgärd för att ge förbättrad bränslekvalitet och minskade rejektvolymer. Detta
kan uppnås genom att fördela RDF-produktionen så jämnt som möjligt på produktionslinjerna
och över tid. För att ge möjlighet för det bör matningen av material genom linjerna anpassas
genom mer aktiv planering av produktionen och minimering av stopptider för
produktionslinjerna.
Två typer av enklare konstruktioner föreslås som åtgärder. En konstruktion för att jämna ut
materialflödet innan magnetavskiljaren föreslås för förbättra dess funktion, då materialet är
tjockt och ojämnt fördelat i magnetavskiljaren. En konstruktion för att förändra luftflödet i
vindsikten föreslås, exempelvis genom att sätta in en typ av spärrluft, för att förhindra
tillbakakastande turbulens och att förhindra att material fastnar på vindsiktsspjället.
Slutsatsen har dragits att en investering i en ny vindsikt för att konstruera en två-stegs
vindsiktning skulle kunna ge bättre avskiljning. Mängden brännbart material i
tungfraktionsrejektet skulle minskas och möjlighet skulle ges att minska andelen inert material
i avfallsbränslet. Ytterligare avskiljning placerad efter den nya vindsikten kan rekommenderas
för att säkerställa lägre inert innehåll i RDF eftersom det inerta materialet är relativt
koncentrerat där. Huruvida investeringen skulle vara lönsam eller ej har diskuterats men ej
undersökts i detta arbete. Vidare undersökning kring om investeringen skulle vara lönsam
eller ej bör genomföras innan investeringen kan föreslås som åtgärd.
En slutsats som har dragits är att det inkommande avfallet har stor inverkan på
avskiljningsprocessen. Det inkommande avfallet är varierande till sitt innehåll och därmed
föreslås att en regelbunden variation av processen bör genomföras för att säkerställa god
bränslekvalitet och rejektkvalitet. Avskiljningsprocessen föreslås varieras genom att
information samlas in genom uttag och visuell bedömning av bränslekvalitet och rejektkvalitet.
Informationen från den visuella bedömningen bör sedan sammanvägas med en bedömning av
inkommande avfall för att sedan leda fram till ett beslut om hur processen ska anpassas utifrån
den styrning som är möjlig. Denna insamling av information och anpassning av processen bör
genomföras regelbundet, förslagsvis dagligen, för att på så sätt säkerställa god avskiljning.
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FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Ett viktigt fortsatt arbete är att göra en förstudie för besparingarna som kan uppnås genom
investering i den testade vindsikten för att se huruvida en investering är lönsam eller ej.
Förstudien bör göras genom att beräkna hur stor besparing som kan göras av de delar som
presenteras i kapitel 4.6. Studien bör fokusera på att uppskatta och beräkna både de
ekonomiska och miljö- och klimatmässiga besparingar som kan uppnås av förbättrad
avskiljning.
Slutsatsen har dragits i detta arbete att ett behov finns att aktivt styra anläggningen utifrån
inkommande avfall för att upprätthålla god avskiljning. Fortsatt arbete på den aktuella
anläggningen kan vara att undersöka hur anläggningen ska styras utifrån insamlad
informationen kring RDF-kvalitet, rejektkvalitet samt inkommande avfall. Mer kunskap
behövs kring hur olika inställningar av anläggningen påverkar avskiljningen vid olika sorters
inkommande avfall. Liknande arbete kan också vara intressant för andra anläggningar inom
avfallsindustrin för att uppnå besparingar av förbättrad sortering.
Resultatet av detta arbete visar att det finns ett behov av insamling av mer information från
beredningsprocessen och ett allmänt behov inom avfallsindustrin att införa mer automation.
Fortsatt arbete bör fokusera på hur och på vilka sätt processen automatiskt kan övervakas och
mätas för att ge nyttig information. Vidare bör även undersökas hur insamlad information kan
ligga till grund för styrning av processen, både manuellt och automatiskt. Automation inom
avfallsindustrin har en enorm potential till att leda till ökad resurseffektivitet och minskade
växthusgasutsläpp.
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BILAGA 1:

PROVTAGNING AV FAKTORER, DATA

Provtagningsnamn Bokstav Linje Båtavfall FläkthastighetKrosshastighet Pusherhastighet Kranlyft (ton)
Grundfall L2
A
2
60%
90%
90%
40
14
Grundfall L3
B
3
40%
90%
90%
40
14
Vindsiktsfläkt hög
C
3
0%
90%
80%
30
14
–ǁ–
medel
D
3
0%
75%
80%
30
14
–ǁ–
låg
E
3
0%
60%
80%
30
14
Låg rotorfrekven
F
2
50%
90%
75%
40
14
Kran
G
2
50%
90%
90%
40
9
Bilbränsle
H
2
0%
90%
90%
40
14
Båtbränsle
I
2
100%
90%
90%
40
14

Provtagningsnamn Brännbart Glas
Grundfall L2
72.1%
Grundfall L3
75.9%
Vindsiktsfläkt hög
72.1%
–ǁ–
medel
81.3%
–ǁ–
låg
74.6%
Låg rotorfrekven
77.6%
Kran
81.5%
Bilbränsle
78.3%
Båtbränsle
81.1%

Provtagningsnamn Lätt Bb Tung Bb
Grundfall L2
39.0%
37.6%
Grundfall L3
34.6%
37.7%
Vindsiktsfläkt hög
6.5%
48.9%
–ǁ–
medel
11.8%
67.2%
–ǁ–
låg
31.5%
46.6%
Låg rotorfrekven
11.1%
61.2%
Kran
34.8%
38.4%
Bilbränsle
27.7%
47.8%
Båtbränsle
47.1%
24.3%

RDF
Magnet IMM
0.5%
0.5%
0.3%
0.6%
1.4%
0.0%
0.5%
0.6%
0.2%
0.7%
0.3%

0.5%

Finfr
Övrigt inert
27.0%
0.5%
22.5%
0.2%
26.0%
0.5%
18.7%
24.9%
20.7%
1.1%
0.5%
17.3%
0.5%
21.0%
0.5%
17.5%
0.1%

Tungfraktion
Glas
Magnet IMM
Finfr
Övrigt inert
4.0%
5.6%
1.1%
4.6%
8.1%
6.0%
0.0%
1.7%
5.9%
14.1%
5.8%
2.6%
5.1%
1.4%
29.7%
5.9%
1.8%
8.2%
5.0%
5.0%
5.0%
2.6%
9.3%
8.1%
1.0%
1.1%
2.0%
15.5%
4.5%
3.1%
0.8%
6.7%
11.6%
0.3%
2.8%
1.7%
19.7%
5.4%
3.9%
1.3%
8.9%
9.1%

Metall
Aluminium
Provtagningsnamn Brännbart Magnet Finfr
Brännbart IMM
Grundfall L2
6.4%
92.2%
1.3%
7.1%
92.9%
Grundfall L3
4.8%
93.8%
1.4%
5.3%
94.7%
Vindsiktsfläkt hög
–ǁ–
medel
–ǁ–
låg
Låg rotorfrekven
4.3%
94.3%
1.4%
1.5%
98.5%
Kran
4.5%
93.4%
2.1%
2.8%
97.2%
Bilbränsle
4.9%
94.1%
1.0%
1.3%
98.7%
Båtbränsle
6.6%
92.1%
1.3%
7.6%
92.4%
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BILAGA 2:

DATA FRÅN PROVTAGNIG AV NY VINDSIKT

Tungfraktion från båtavfall
Utgående
Tungfraktion

Lättfraktion

Plockanalys
Andra
Fin- Övrigt
Lätt
Tungt
Andel
Järn
Alu
Glas
Summa
metaller
fraktion inert brännbart brännbart
46.56% 5.03% 1.43% 0.58% 12.03% 0.74% 23.48% 17.50%
39.21%
100.0%
53.44% 0.39% 2.20%
0
1.69% 5.64% 2.32% 65.96%
21.80%
100.0%

Tungfraktion från blandat avfall
Utgående
Tungfraktion

Lättfraktion

Plockanalys
Andra
Fin- Övrigt
Lätt
Tungt
Andel
Järn
Alu
Glas
Summa
metaller
fraktion inert brännbart brännbart
68.25% 0.33% 2.49% 0.00% 7.27% 0.29% 41.47% 1.53%
46.62%
100.0%
31.75% 0.00% 0.83%
0
3.20% 9.31% 3.70% 30.14%
52.82%
100.0%

Ej vindsiktat - prov 1
Utgående
Tungfraktion

Lättfraktion

Plockanalys
Andra
Fin- Övrigt
Lätt
Tungt
Andel
Järn
Alu
Glas
Summa
metaller
fraktion inert brännbart brännbart
15.03% 0.96% 3.85% 1.14% 6.95% 4.23% 17.81% 27.43%
37.63%
100.0%
84.97% 0.00% 0.57%
0
0.63% 13.38% 0.18% 66.98%
18.26%
100.0%

Ej vindsiktat - prov 2
Utgående
Tungfraktion

Lättfraktion

Plockanalys
Andra
Fin- Övrigt
Lätt
Tungt
Andel
Järn
Alu
Glas
Summa
metaller
fraktion inert brännbart brännbart
10.40% 0.30% 7.52% 0.12% 7.11% 1.13% 10.03% 31.98%
41.81%
100.0%
89.60% 0.00% 1.45%
0
1.64% 7.19% 0.26% 69.84%
19.61%
100.0%
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