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Förord 
Detta examensarbete har utförts under perioden november 2005 till mars 2006 hos Smurfit 
Kappa Kraftliner i Piteå. Examensarbetet är det avslutande momentet på 
projektingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet och har verkställts under 
institutionen för samhällsbyggnad, avdelningen för produktionsledning. 
 
Arbetet har utförts på uppdrag av projektavdelningen vid Smurfit Kappa Kraftliner Piteå och 
initiativtagare till projektet är projektchef Jan Kaarle. Detta examensarbete har genomförts för 
att kunna ge förslag på en framtida hantering av returfiberrejekt bestående av metallseparering 
och transportsystem. 
 
Inledningsvis skulle jag vilja tacka min handledare Per Johansson som hela tiden följt upp 
arbetet och bidragit med goda idéer. Tack ska även riktas till Jan Kaarle som möjliggjort 
arbetet och visat stort intresse i projektet. 
 
Jag vill även passa på att tacka min handledare Anders Wennström och min examinator 
Stefan Sandesten från Luleå tekniska universitet som regelbundet granskat rapporten och gett 
värdefulla synpunkter på arbetet. 
 
Slutligen vill jag även ta tillfället i akt och tacka projektavdelningen vid Smurfit Kappa 
Kraftliner i Piteå samt alla leverantörer som bidragit med information till rapporten. 
 
Piteå, mars 2006 
 
Tommy Sjödin
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Sammanfattning 
Smurfit Kappa Kraftliner är Europas största kraftlinerbruk och ligger beläget i centrala Piteå. 
Den 21 april 2005 upphandlades en ny biobränslepanna som möjliggör förbränning av eget 
spillmaterial såsom bark, spån, bioslam och returfiberrejekt. 
 
Returfiberrejekt är en restprodukt bestående av 50 % massa och 50 % plast samt 
metallföroreningar. Den aluminiumhalt som idag råder i returfiberrejektet uppgår till 0,225 % 
av torrsubstans, ett värde som enligt pannleverantörerna inte får överstiga 0,05 %. För att 
möjliggöra en förbränning av returfiberrejektet krävs det att aluminiumhalten reduceras. 
 
Detta examensarbete har genomförts för att kunna ge förslag på en framtida rejekthantering 
bestående av metallseparering och transportsystem. Projektets syfte är att presentera ett 
förslag på maskininstallationer och processflöden som innebär att Smurfit Kappa Kraftliner 
Piteå kan utvinna energi ur sitt returfiberrejekt. 
 
Examensarbetet har bedrivits som utvärderande forskning och har verkställts på plats hos 
Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Litteraturstudier och referensbesök har genomförts och 
kompletterats med leverantörskontakter för att kunna presentera ett tillförlitligt och relevant 
resultat. 
 
Maskinförslagen som erhölls från leverantörerna uppfyllde alla de kapacitetskrav som ställdes 
på maskinerna, innan de kunde garantera en tillräcklig aluminiumseparering ville de först göra 
testkörningar. 
 
Det intryck som gavs utifrån fördjupningen gällande transportörer var att utbudet var relativt 
begränsat och att de flesta metoderna byggde på konventionella koncept. När det gällde 
flexibilitet i sidled föll ungefär hälften av transportörerna bort på grund av att banden inte 
klarade en sned belastning. 
 
Det som framkommit genom projektet är att nyckelenheterna vid aluminiumavskiljning ur 
returfiberrejekt är: 

• Sönderdelare. 
• Virvelströmsmagnet med integrerat vibrationsbord. 

 
Systemet bör även kompletteras med magnetavskiljning innan materialet når fram till 
virvelströmsmagneten för att undvika skador på bandtrumman. 
 
Den transportör som visat sig bäst lämpad när det gäller låg investeringskostnad, hög 
flexibilitet och damminneslutande egenskaper är en pneumatisk transportör.
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Abstract 
Smurfit Kappa Kraftliner is the biggest Kraftliner mill in Europe and the mill is located in 
central Piteå. On the 21st of April 2005 a new bio boiler where purchased enabling 
combustion of their refuse material consisting of bark, chip, bio sludge and recycled fibre 
reject. 
 
Recycled fibre reject is a residue product containing 50 % pulp and 50 % plastic plus metal 
impurities. The recycled fibre reject of today contains aluminium with an amount of 0,225 % 
of dry substance, according to the boiler supplier the value must not exceed 0,05 %. To enable 
combustion of the recycled fibre reject the aluminium content must be reduced. 
 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå has commissioned this degree thesis and its purpose is to give 
suggestions for a future reject handling consisting of metal separation and a conveyor. The 
aim with the proposal is to suggest machine installations and a process flow that enable an 
energy recovery from the recycled fibre reject. 
 
The degree thesis has been practised as an evaluating research and has been completed at 
Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå. Literary studies and reference visits has been done and they 
were complemented with supplier contacts in able to present a reliable and relevant result. 
 
All the supplier proposals fulfilled the capacity requirements, but before sufficient aluminium 
separation could be guaranteed the suppliers wanted to make test runs. 
 
The impression given through the deeper conveyor studies was that only limited supplies were 
available and most of the models were based on conventional concepts. Most of the conveyors 
couldn’t handle a asymmetrical distance due to their limited flexibility. 
 
The result of this project showed that the key units regarding aluminium separation from 
recycled fibre reject is: 

• Shredder. 
• Eddy Current separator with integrated vibratory feeder. 

 
The system should also be completed with magnetic separation before the material reaches to 
the eddy current as a safety measure. 
 
Best suited when it comes to properties concerning low investment cost, high flexibility and 
dust enclosure is a pneumatic conveyor. 
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Begreppsförklaringar 
 
Biobränsle Förnyelsebart bränsle som kommer från växtriket 
 
Biobränslepanna Panna som eldas med främst biobränslen för att 

producera ånga. 
 
Combisorter Tjänstgör som sista sortersteg i 

massaberedningsanläggningar och avskiljer 
föroreningar ur pappersmassesuspensioner. 

 
Fastbränslepanna Panna där fast biobränsle förbränns. Finns i två 

utföranden, som fluidiserad bädd och rosterpanna. 
 
Fluidiserad bädd Typ av panna där fast biobränsle förbränns. Kallas 

även virvelbädd och är en bädd där ingående 
partiklar svävar fritt genom att luft eller annan gas 
blåses in underifrån. 

 
Kraftliner Baspapper som tillverkas av råfiberbaserad 

pappersmassa. 
 
Kraftvärmeverk Består av en ångpanna som producerar både el och 

värme. Värmen tas till vara för att nyttjas gällande 
uppvärmning av exempelvis bostäder via ett 
fjärrvärmesystem. 

 
Lignin  Bindemedlet i ved, huvudsakligen uppbyggt av 

oregelbundet hopfogade kolföreningar. 
 
Pappersmassa Råvara som används vid pappersframställning, 

pappersmassa framställs idag främst genom ved. 
 
Returfiber Fibermaterial som tidigare ingått i en pappers- eller 

kartongprodukt. 
 
Returfiberrejekt Material som mekaniskt avskilts ur returfiber och 

består av massafibrer, plast samt metallföroreningar. 
 
Rosterpanna Den vanligaste men även den äldsta typen av panna 

för förbränning av fasta bränslen. En rosterpanna har 
en rost, det vill säga ett galler i botten. Bränslet vilar 
på rosten och förbränningsluften leds genom hålen i 
rosten. 

 
Wellpapp  Tillverkas genom hoplimning av vanligtvis två plana 

skikt (liner) med ett vågformigt skikt (fluting) 
mellan.
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1 Inledning 
Smurfit Kappa Kraftliner är Europas största kraftliner bruk och ligger beläget i centrala Piteå. 
Företaget ägs av Smurfit Kappa Group med huvudkontor i Paris. Produktionskapaciteten 
uppgår till 700 000 ton kraftliner per år. Kraftlinern utgör ytskiktet vid tillverkning av både 
wellpapp och kartong som dock sker vid andra fabriker. Färdigställd produkt levereras till 
kunder spridda över hela världen genom båt- och tågtransporter. Utöver pappersproduktionen 
tillverkas årligen biprodukter såsom 15 000 ton tallolja, 2 000 ton råterpentin, 180 GWh 
fjärrvärme till Piteå stad samt 200 000 el-certifikat. Fabriken i Piteå har runt 630 anställda och 
omsätter cirka 300 miljoner euro (Linerweb, 2005). 
 
Den 21 april 2005 upphandlades en ny biobränslepanna (figur 1), av typen bubblande 
fluidiserande bädd (BFB), från det norskägda företaget Kvaerner ASA. Pannan ska ersätta den 
befintliga barkeldade fastbränslepannan från 1979. Panna kommer efter drifttagning utvinna 
mer energi samt bidra till mindre förorenade luftutsläpp. Pannan kommer att producera elkraft 
som till största delen genereras av förnyelsebara bränslen med en kapacitet på 132 MWth eller 
180 ton ånga per timma. Denna investering innebär att eget spillmaterial såsom bark, spån, 
bioslam och returfiberrejekt kommer att kunna eldas i den egna pannan istället för att fraktas 
bort till kraftvärmeverk, detta var även ett av grundkraven för att investeringen skulle 
godkännas. Biobränslepannan ska enligt planer tas i bruk under våren 2007. 

 

 
Figur 1 Skiss på nya biobränslepannan (Kvaerner, 2005) 

Returfiberrejekt består av massafibrer, plast samt olika metallföroreningar och uppkommer 
när pappersmassa framställs av wellpappavfall. Försök har genomförts vid andra anläggningar 
att elda returfiberrejekt utan metallseparering. De problem som uppstod var att aluminium 
värmdes upp över sin smältpunkt och därför följde med rökgasen för att sedan fastna på 
överhettartubernas kalla ytor. Aluminiumbeläggningarna har i sin tur lett till att pannan 
pluggat igen vid överhettarna med driftstopp som följd. På beläggningarna har även problem 
med korrosion uppstått orsakade av klorider som frigjorts från den eldade plasten. 
 
Tidigare fanns det möjlighet att till låga kostnader deponera returfiberrejektet, men efter att ett 
deponi förbud (NFS 2004:4) införlivats har detta alternativ försvunnit. 
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I dagsläget transporteras allt returfiberrejekt till ett externt kraftvärmeverk beläget utanför 
länet. Där bränns allt material i en rosterpanna som används för att producera fjärrvärme. 
Eftersom en rosterpannas temperatur vanligtvis inte överstiger aluminiumets smältpunkt på 
660 grader Celsius möjliggör det en förbränning av returfiberrejektet eftersom aluminiumet 
följer med askan ut ur pannan. Den totala hanteringskostnaden för returfiberrejektet uppgick 
år 2005 till 2,6 miljoner kronor, en kostnad som förväntas att öka inom en snar framtid. 
 
Den aluminiumhalt som idag råder i returfiberrejektet uppgår enligt Lundmark (2005) till 
0,225 % av torrsubstans, ett värde som, enligt pannleverantörerna, vid förbränning inte får 
överstiga 0,05 % av torrsubstans. 
 
Genom att installera en metallsepareringsanläggning och en transportör kan energi utvinnas 
från returfiberrejektet i den nya pannan, samtidigt undviks de kostnader som annars 
tillkommer vid bortforslingen av materialet. (Kaarle, 2005) 
 

1.1 Problembeskrivning 

1.2 Syfte 

Pappersbruken tillvaratar sällan sitt returfiberrejekt genom energiutvinning, detta beror 
troligtvis på enkelheten att överlåta hanteringen till olika kraftvärmeverk där lågtempererade 
pannor används. I dagsläget råder det en dålig tillgång på referensobjekt där liknande material 
bearbetas. 
 
Tänkbara maskininstallationer och processflöden behöver utarbetas för den tilltänkta 
hanteringen av returfiberrejektet. 
 
Tanken är att det nya metallsepareringssystemet ska inrymmas i den befintliga 
returfiberanläggningen på något utav de tre maskinplanen. Metallsepareringsprocessen kan 
involvera flera maskiner och vara utrymmeskrävande varvid en omstrukturering kan bli 
aktuell i den berörda anläggningen. 
 
Besök på en liknande anläggning har visat att stora problem yttrat sig i form av kraftig 
dammutveckling, något som påverkar arbetsmiljön negativt och även ökar brandrisken. 
Lösningen måste ur damm- och brandsynpunkt vara utformad på ett sådant sätt att den 
invändiga miljön påverkas minimalt av damm. 
 
Avståndet mellan returfiberanläggningen och den kommande biopannan uppgår till cirka 270 
meter (bilaga 1), mellanliggande byggnader omöjliggör en rak transportsträcka för det 
bearbetade materialet. Sträckan mellan mixeri- och biopannbyggnaden kommer kräva stora 
stöd om inte transportören kan nyttja fästpunkter mot befintliga byggnader. Transportören bör 
därför ur kostnadssynpunkt vara flexibel för att kunna klara av en förflyttning i sidled, den 
måste även ha damminneslutande egenskaper för att omgivningen inte ska påverkas av 
damning (Kaarle, 2005). 
 

Projektets syfte är att presentera ett förslag på maskininstallationer som innebär att Smurfit 
Kappa Kraftliner Piteå kan utvinna energi ur ett annars obrukbart restmaterial. 
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1.3 Mål 

1.4 Avgränsningar 

1.5 Intressenter 

1.6 Metod 

Målet med projektet är att ge förslag på maskinval och placering av en 
metallsepareringsutrustning i befintlig returfiberanläggning. Lösningen ska även inkludera 
förslag på lämplig transportör mellan returfiberanläggningen och den kommande 
biobränslepannan. Genom att returfiberrejektet omhändertas vid fabriken kommer detta bidra 
med intäkter genom utvunnen energi samt uteblivna transport- och hanteringskostnader till 
externa kraftvärmeverk. 

Detta examensarbete har avgränsats till att titta på olika maskinval och alternativ för 
maskinuppställningar i den befintliga returfiberanläggningen, ett av alternativen ska sedan 
rekommenderas. Rekommenderad lösning måste klara de krav och kriterier som råder för 
området. 
 
Projektet inkluderar även att studera fem olika transportörer som skall kunna frakta det renade 
returfiberrejektet till en bränslesilo inuti den kommande biobränslepannan. Metoderna ska 
sedan jämföras och i slutändan ska en av dessa lösningar rekommenderas. 
 
De slutgiltiga rekommendationerna kommer att grundas på viktningar gjorda mot ställda krav 
från Smurfit Kappa Kraftliner Piteå samt mindre investerings- och livscykelkalkyler. 
 
Rapporten kommer inte att behandla den tekniska delen mer än på ett överskådligt sätt. 
 

Projektet riktar sig främst till Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, men kan även vara av intresse 
för andra kraftliner- eller pappersbruk som har för avsikt att tillvarata sitt returfiberrejekt. 
Rapporten kan också vara intressant för företag där krav ställs på transportörer när det gäller 
flexibilitet och damminneslutande egenskaper vid förflyttning av material. 
 

Institutionsbedriven byggforskning kan enligt Andersson, Borgbrant (1998) generellt indelas i 
fyra olika kategorier, de olika forskningsinriktningarna är: 

• Förändring 
• Utvärdering 
• Teori- och modellutveckling 
• Utprövning 

 
Förändringsinriktad forskning syftar till att inom områdena konstruktion, förvaltning, 
produktion och projektering studera och bidra till förändringar rörande dessa processer. 
Utförandet sker oftast ute på verksamhetsplatser i kontakt med aktörer som dagligen 
praktiserar någon utav dessa processer. Förändringsinriktad forskning grundar sig på 
datainsamling från dialoger samt frågor och presenteras oftast i genom seminarier. 
 
Utvärderande forskning avser att utvärdera olika enheter i samband med konstruktion, 
förvaltning, produktion och projektering. Forskning bedriven med utvärderande inriktning 
syftar alltid till att ge en objektiv beskrivning av det studerade ämnet och en analys gällande 
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förbättringsåtgärder. Allt från enskilda funktioner till kompletta processer kan innefattas av 
utvärderingen som bygger på kvalitativa och kvantitativa metoder. 
 
Teori- och modellutveckling riktar sig till frågeställningar gällande allt från tekniska till 
socialpsykologiska modeller. Käll- och litteraturstudier ligger till grund för de modeller som 
oftast presenteras i artiklar. Syftet med studierna är att öka kunskapen inom ett tydligt 
avgränsat område exempelvis hållfasthets- och konstruktionslära. 
 
Forskning av utprövande karaktär inriktas på undersökningar gällande enskilda komponenters 
funktion. Utprövningen kan gälla allt från hållfastheter till sprickbildning i ett material. 
Momenten sker oftast i laboratoriemiljö i form av experiment. Datainsamlingen hämtas från 
mätningar samt simuleringar och presenteras genom vetenskapliga artiklar (Andersson, 
Borgbrant, 1998). 
 
Detta examensarbete har bedrivits som utvärderande forskning kännetecknat av en utredning 
baserad på kvalitativ och kvantitativ data. Forskningen har sedan presenterats i form av en 
rapport. 
 

1.6.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Kvalitativa metoder är förståelseinriktade och bygger på att ta hänsyn till olika erfarenheter 
och åsikter. De kvantitativa metoderna baseras på statistiska analyser i form av mätningar och 
vägningar (Forskning, 2005). I denna rapport har både kvalitativa och kvantitativa metoder 
använts för att komma fram till ett objektivt resultat. Information baserad på kvalitativ data 
har förvärvats genom bland annat intervjuer och omvärldsanalyser. Data av kvantitativ 
karaktär har uppnåtts genom investeringskalkyler och viktningar. 
 

1.6.2 Reliabilitet och validitet 
Generellt sett påvisar reliabilitet att en metod har utförts på rätt sätt med hög tillförlitlighet 
medan validitet konstaterar att rätt metod har använts vid rätt tillfälle (Gunnarsson, 2002). För 
att höja validiteten i denna rapport kontaktades flera leverantörer oberoende av varandra något 
som innebar att resultatet framkom tydligare. Genom att samma förfrågningar skickades till 
de berörda leverantörerna kunde tillförlitligheten stärkas gällande reliabiliteten i de inkomna 
förslagen. 
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1.6.3 Arbetsflöde 
Examensarbetet genomfördes på plats hos Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Projektet inleddes 
med ett startmöte där problembeskrivning, användar- och ägarkrav utformades tillsammans 
med projekt- och driftansvariga. Arbetet fortskred därefter (figur 2) genom litteraturstudier 
där kunskap inhämtades inom områden som, utifrån problembeskrivningen, hade en central 
roll i projektet. 
 
Litteraturstudierna, som baserades på fakta från böcker, nätbaserat sökande samt olika 
tidskrifter, kompletterades med informationsinsamling där olika leverantörer kontaktades 
samt rådfrågades. Vissa leverantörer besökte även fabriken dels för att beskriva sina produkter 
men även för att få en bättre bild av anläggningen. Ritningar sammanställdes och sändes till 
leverantörerna som fick lämna anbud för de tilltänkta investeringarna. Benchmarking och 
referensbesök utfördes för att se hur andra företag utformat sina anläggningar för hantering av 
liknande material. 
 
Allt inkommet material i form av offerter, tekniska specifikationer, ritningar och 
processflöden analyserades och utvärderades för att uppskatta vilka installationer som var 
nödvändiga för hanteringen av returfiberrejektet. Utvärderingen skedde med hjälp av 
investeringskalkyler och matriser där alla föreslagna alternativ jämfördes. Personal på 
projektavdelningen som inte var insatt i projektet rådfrågades även för att få synpunkter 
utifrån ett annat perspektiv. 
 
Utifrån resultatet av analyserna och utvärderingarna kunde vissa slutsatser dras gällande 
slutliga rekommendationer samt förslag till fortsatt arbete. De erhållna resultaten grundade sig 
på analyser gjorda mot krav ställda av företaget. 
 
Intryck från det gångna projektets alla moment samt de olika slutsatser som dragits 
diskuterades och analyserades. 
 

 

Figur 2 Arbetsflöde 
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2 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
Den 21 december 2005 färdigställdes sammanslagning av företagen Jefferson Smurfit Group 
(JSG) och Kappa Packaging (Kappa). Genom samgåendet bildades företaget Smurfit Kappa 
Group med marknadsledande positioner i Europa och Latinamerika. Bolagets totala 
omsättning uppgår till omkring 71 miljarder kronor och antalet anställda uppgår till 43 000 
personer. Smurfit Kappa Group har totalt 411 fabriker i sina ägor varvid en är kraftlinerbruket 
i Piteå. 
 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är namnet på kraftlinerbruket som uppfördes mellan åren 1959 
och 1962 med en ursprunglig produktionskapacitet på 100 000 ton kraftliner per år. Brukets 
ursprungliga namn var Assi Lövholmens Pappersbruk och tillkom efter ett statligt beslut 
utfärdat 1959. 
 
År 1972 byggdes fabriken ut och kapaciteten fördubblades när pappersmaskin 2 sattes i drift. 
Allteftersom har produktionen höjts och uppgår idag till cirka 700 000 ton kraftliner per år. 
Fabriken är placerad i anslutning till Piteå stad och bidrar med ungefär 630 arbetstillfällen. 
Kraftlinern som produceras vid fabriken i Piteå används som ytskikt vid tillverkning av 
wellpapp och kartong och bidrar till en höjning av styvheten. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
omsätter årligen 3,3 miljarder kronor. 
 
För att tillverka kraftliner krävs det att pappersmassa kan levereras till pappersmaskinerna. 
Generellt sett kan massan levereras på tre sätt: 

• Massan tillverkas från ved 
• Färdig massa köps in 
• Massan utvinns från returfiber av kartong och wellpapp 

 
Ny pappersmassa utvinns från ved som genomgår olika processer i fabriken (figur 3). Målet 
med de olika processerna är att avlägsna det sammanbindande ligninet så att endast 
massafibrer återstår, massan passerar därefter en pappersmaskin där ett bas- och toppskikt 
sammanfogas genom pressning. Den sammanpressade massan avfuktas sedan i ett torkparti 
innan den slutligen rullas upp som färdig produkt (Linerweb, 2005). 
 

 
Figur 3 Processflöde (Linerweb, 2006) 
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2.1 Returfiberrejekt 
När massan utvinns från wellpappkartonger anländer den i kubiskt sammanpressade balar 
med vikter mellan 500 och 1000 kilo. Balarna transporteras först via kedjetransportörer in till 
en upplösare där fibrerna frigörs, sedan passerar de frigjorda fibrerna olika reningssteg innan 
de slutligen kommer till inloppslådan vid pappersmaskinen. 
 
Wellpappbalarna innehåller mycket smuts och andra ickeönskvärda partiklar, varför 
returfibern måste genomgå olika reningssteg där restprodukter avskiljs från fibrerna.  
Inledningsvis avskiljs de största partiklarna och sedan minskar reningen i storlek successivt 
för att även avskilja mindre partiklar, det har förekommit att skrot i form av bilmotorer 
avskilts vid den första renaren. De större rejektdelarna bestående av metall säljs till 
återvinningsföretag där metallerna återvinns. 
 
Vid rejektpressen (figur 4), som är slutstationen för de minsta restprodukterna, avvattnas det 
kvarvarande rejektet i form av massafibrer, plast samt mindre magnetiska och ickemagnetiska 
metallpartiklar. Avvattningen sker genom att materialet som faller genom ett stup 
skruvpressas mot en öppning i ena gaveln som avgränsar till ett annat stup som leder rejektet 
ner i en container. Returfiberrejektet har efter rejektpressen en torrhalt på cirka 57 % och 
densitet på 350 kilo per m3 (Johansson, 2005). Den totala dygnsproduktionen av 
returfiberrejekt uppgår enligt Jonsson (2005) till maximalt 20 ton, produktionen för år 2005 
slutade på 4 800 ton. 
 
Mera ingående data för returfiberrejektet presenteras i bilaga 2. 

 

 
Figur 4 Rejektpress (Sjödin, 2005) 

Rejektpressen finns placerad i returfiberanläggningens nyare del, byggnaden består av tre 
våningsplan varav rejektpressen befinner sig på den andra våningen. Varje våningsplan har en 
totalhöjd på sex meter och en area på cirka 275 m2. Översta våningen upptas delvis av en 
combisorter och en avvattningstrumma som förser rejektpressen med returfiberrejekt. På 
bottenvåningen finns containrar uppställda där returfiberrejektet samlas upp. Rejekt från alla 
reningssteg hamnar i slutändan på bottenvåningen i olika containrar beroende på var de har 
avskilts. Containrarna töms regelbundet och det ovanbeskrivna returfiberrejektet tippas ut på 
en upplagsplats där materialet får ligga ett tag innan det senare transporteras till ett externt 
kraftvärmeverk (Johansson, 2005). 
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2.2 Beslutsprocessen 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå investerar årligen miljontals kronor i olika projekt, dessa kan 
vara antingen produktions- och kvalitetshöjande nyinvesteringar eller underhållsmässiga 
uppgraderingar av befintlig utrustning (Kaarle, 2005). 
 
Styrning av investering 
För att styra sina investeringar använder sig Smurfit Kappa Kraftliner Piteå av en 
projektchecklista som de själva utarbetat (bilaga 3). Checklistan är uppdelad i olika moment 
(figur 5) och för varje moment finns mera ingående punkter som bör genomgås under 
projektets gång. Listan används mestadels som en mall för att se vilka punkter som kan vara 
aktuella och den anpassas i regel efter det pågående projektet. 
 
Vid förstudien uträttas en utredningsrapport där en eventuell investering ses över. Förstudien 
pågår för ett normalt projekt mellan tre till sex månader och för större projekt ibland mer än 
ett år, förstudien används sedan för att se om någon lönsamhet kan erhållas ur den tilltänkta 
investeringen. Lönsamhetsstudien grundas på grova budgetofferter som samlats in från olika 
leverantörer. 
 
Efter förstudien inleds ett förprojekt där en projektgrupp tillsätts med representanter från de 
berörda avdelningarna, en projektledare utses sedan som ansvarig för projektet. 
Målbeskrivningar och alternativa lösningar ses över och budgetofferter för mer detaljerade 
områden samlas in. Resultatet från förprojektet överlämnas sedan till ledningsgruppen som 
utvärderar och eventuellt sänder det vidare till högsta ledningen för godkännande. 
 
Projektgenomförandet påbörjas efter det att projektet godkänts av ledningen samt upphandlats 
och inleds med att en projektgrupp på nytt tillsätts. Projektgruppen kan variera i storlek men 
består alltid av både tjänstemän och kollektivanställda. Skillnaden mellan projektgruppen från 
förstudien och den aktuella kan vara att den utökas under projektgenomförandet, det är inte 
heller alltid samma personer som deltar i båda. Fackliga representanter och skyddsombud 
ingår alltid i projektgrupperna. 
 
Tidplaner upprättas, utifrån en mall från Skogsindustriernas Teknik AB (SSG), för de olika 
momenten som ingår i projektet. Uppföljning av tidplanerna sker kontinuerligt allteftersom 
projekt framskrider. Kostnadsuppföljningar genomförs med jämna mellanrum och dessa är 
uppdelade för olika moment såsom exempelvis projektering och bygg. 
 
Projektavslut genomförs när alla slutbesiktningar har utförts och anläggningen är redo för 
överlämnande till driften. Driftsansvarig skriver i samband med överlämnandet en slutrapport 
där hela projektet sammanfattas moment för moment, rapporten arkiveras sedan i en databas. 
Ett överlämnandemöte bokas in där projekt- och driftsansvariga träffas, i samband med detta 
möte överlämnas anläggningen till driften. (Kaarle, 2005) 
 

 
Figur 5 Projektchecklista 
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Upphandlingsprocessen 
Efter att förstudien och förprojektet genomförts överlämnas ärendet till högsta ledningen som 
beslutar ifall investeringen skall godkännas eller inte. Det bör noteras att mer än hälften av 
alla projekt sällan kommer längre än till ett förprojekt. 
 
Efter godkännande påbörjar projektledaren arbetet med att skriva förfrågningsunderlag som 
sedan översänds till inköpsavdelningen. Inköpsavdelningen ansvarar sedan för att 
förfrågningsunderlaget sänds till tänkbara leverantörer för projektet. Eftersom Smurfit Kappa 
inte är ett bolag anknutet till stat, kommun eller landsting innebär det att de inte behöver följa 
lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan därför välja vilka leverantörer som ska få 
förfrågan. Leverantörerna utarbetar offerter utifrån förfrågningsunderlaget som sedan skickas 
tillbaka till inköpsavdelningen som tar hand om originaldokumentet, projektledaren erhåller 
sedan kopior av detta. 
 
Vid större projekt bjuds leverantörerna in för en teknisk genomgång där alla punkter för 
projektet tas upp, vid mindre projekt sker detta över telefon. Den tekniska genomgången 
inkluderar utöver leverantörer personer från projekt- och inköpsavdelning. Efter 
genomgången sänds eventuellt revideringar till leverantörerna som då uppdaterar offerterna 
och lämnar ett slutpris. 
 
Slutpriset bearbetas sedan av projektledaren tillsammans med den ansvariga från 
inköpsavdelningen och viktas innan ett slutligt val görs, omfattningen av detta varierar 
beroende på projektstorleken. Upphandling sker när det slutgiltiga valet gjorts. (Johansson, 
2005) 
 
Riskanalys 
Inför alla projekt som inkluderar tillbyggnader eller processförändringar utförs riskanalyser. 
Vid utförandet av riskanalyserna läggs alltid största prioritet på hälsa och säkerhet, detta 
kompletteras även med riskbedömningar för den egendom som involveras i projektet men inte 
med samma preferens. Riskanalyserna vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå delas upp i form 
av en arbetssäkerhetsanalys (ASA) och en Hazop. 
 
Arbetssäkerhetsanalysen riktar sig främst mot att identifiera alla tänkbara risker som kan 
uppstå vid en arbetsplats och följaktligen analysera och eliminera dessa. 
 
Vid Hazopen uträttas riskanalyser för drift- och underhållsrelaterade operationer exempelvis 
driftinstruktioner för att inga olycksfall ska kunna inträffa. En Hazop utarbetas i stort sett 
alltid av en projektgrupp tillsammans med drift- och underhållspersonal för att på bästa sätt 
kunna identifiera risker och ge förslag på hur dessa kan elimineras. 
 
När en entreprenör ska utföra ett arbete vid anläggningen krävs det alltid att de lämnar in en 
riskanalys för sina tilltänkta arbetsmoment. I analysen ska de identifiera risker som kan uppstå 
vid alla moment och även ange hur de tänkt undvika dessa. Utan en riskanalys får de inte 
påbörja sitt arbete. 
 
Riskanalyser anpassas alltid efter det individuella projektets omfattning och installationens 
framtida funktion. Riskanalyserna granskas och kompletteras fortlöpande under projektets 
gång innan anläggningen slutligen tas i drift. Arbetsgång vid riskbedömning redovisas i bilaga 
4. (Lundquist, 2006) 
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3 Krav och kriterier 
Projektet inleddes med att ägar- och användarkrav upprättades, utöver dessa fanns även en 
skyldighet att se över ytterligare en restriktion i form av ATEX-direktivet. Krav och kriterier 
för projektet beskrivs under detta kapitel samt två fördjupningar rörande dammhantering och 
investeringskalkylering, som blev erforderliga för att tillfredställa ägar- och användarkraven.  
 

3.1 Ägarkrav 

3.2 

Ägarkraven har tillsammans med projektansvariga upprättats för de tilltänkta investeringarna. 
 
Krav på valda investeringar: 

• Kort pay-off tid. 
• God driftsekonomi. 
• Bra referenser. 

 

Användarkrav 
Tillsammans med projekt- och driftansvariga har användarkrav formulerats för de två olika 
momenten i projekt. 
 
Krav på metallsepareringsanläggning: 

• Maskiner ska kunna placeras i befintlig returfiberanläggning. 
• Måste vara anpassad för att kunna avskilja aluminium. 
• Kapacitet på 3 ton per timma. 
• Partikelstorlek efter sönderdelning max 50 x 50 millimeter. 
• Ska klara av torrhalter mellan 30-70 %. 
• Damminneslutning och hög tillgänglighet ska prioriteras. 
• Få transportörer mellan maskinerna. 
• Möjlighet att vid eventuella driftstopp kunna släppa ner materialet i en container enligt 

samma metod som sker idag. 
 
Krav på transportör: 

• Damminneslutande egenskaper. 
• Inga omlastningsstationer. 
• Kapacitet på 15 m3 per timme. 

10 



 
 

3.3 ATEX-direktivet 
För de som hanterar explosiva och brandfarliga ämnen gäller numera ett direktiv vid namn 
ATmosphere EXplosif (ATEX). Explosioner kan uppkomma när ett brännbart ämne kommer 
i kontakt med en tändkälla och det samtidigt finns syre i omgivningen (figur 6) (IVF, 2005). 
En explosion är en snabb process där energi frigörs och en tryckvåg uppstår (Wikipedia, 
2005). 
 

 
Figur 6 Explosionstriangel (Europeiska Kommissionen, 2003) 

Direktivet finns framtaget för att inom sina områden skydda människors hälsa och säkerhet, 
men framförallt främja arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot risker som finns där 
utrustningar används i explosionsfarlig miljö. Både elektrisk- och mekaniskutrustning som 
ska arbeta i explosionsfarlig miljö innefattas av ATEX-direktiven,  
 
Benämningen ATEX är ett samlat namn för två olika direktiv, direktiven är uppdelade enligt 
följande: 

• Produktdirektiv (94/9/EG) 
• Användardirektiv (1999/92/EG) 

 
I Sverige finns tre olika instanser som ser till att direktiven efterföljs, dessa är följande: 

• Arbetsmiljöverket 
• Elsäkerhetsverket 
• Räddningsverket 

 
ATEX-direktivets krav införlivas genom följande föreskrifter som ovanstående organisationer 
har låtit upprätta: (IVF, 2005)) 

• AFS 1995:5 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö 
• ELSÄK-FS 1995:6 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för 

explosionsfarlig miljö 
• AFS 2003:3 - Arbete i explosionsfarlig miljö 
• SRVFS 2004:7 - Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid 

hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 
 
Produktdirektiv 
Produktdirektivet innehåller krav som ställs på produkter avsedda för användning i explosiv 
miljö, denna certifiering är ett krav och som måste uppfyllas för att produkten ska vara tillåten 
på den Europeiska marknaden. 
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Direktivet kräver att produkterna kategoriseras efter deras skyddsegenskaper samt att de 
indelas efter sitt tilltänkta användningsområde (ovan jord eller i gruvor). Produktdirektivets 
krav införlivas genom arbetsmiljöverkets AFS 1995:5 och elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS 
1995:6 (Ewert, 2004). 
 
Användardirektiv 
Enligt europeiska kommissionen (2003) kan explosiva atmosfärer kan uppstå nästan överallt 
där varierande processer sker. Allt från kemisk industri till återvinningsföretag finns 
representerade i Europeiska kommissionens utgivna användarguide. Det som omfattas av 
användardirektivet är anläggningsägarens skyldighet att indela och klassificera olika områden 
efter dess atmosfär, detta beroende på om den är explosionsfarlig eller inte. Genom 
arbetsmiljöverkets AFS 2003:3 och räddningsverkets SRVFS 2004:7 efterlevs de krav som 
finns angivna i användardirektivet. 
 
Europeiska kommissionen har gett ut en handbok som ska underlätta tillämpningen av 
direktivet, boken anger icke-bindande riktlinjer och fokuserar på grundläggande punkter. 
De punkter som tas upp är följande: 

• Bedömning av explosionsrisker 
• Tekniska explosionsskyddsåtgärder 
• Organisatoriska explosionsskyddsåtgärder 
• Samordningsskyldighet 
• Explosionsskyddsdokument 

 
Explosionsrisker bedöms genom att studera om farlig explosiv atmosfär kan uppstå inom ett 
visst område samt om aktiverande tändkällor förekommer, exempelvis heta ytor eller gnistor. 
 
Explosionsskyddsåtgärder kan genomföras tekniskt genom att förhindra uppkomst av 
explosiv atmosfär, utöver detta kan även åtgärder göras som hindrar en eventuell antändning. 
Som ett sista alternativ kan företaget försöka begränsa effekterna av en explosion för att 
säkerställa arbetarnas hälsa och säkerhet. Zonindelningar förekommer även där områden 
klassificeras efter vilken förekomst av explosiv atmosfär som råder. Zonindelningar sker där 
det förekommer gas (figur 7) eller damm (figur 8) 
 
Gas: 
Zon 0 – Kontinuerlig förekomst under längre tidsperioder 
Zon 1 – Periodvis förekommande under normala förhållanden 
Zon 2 – Inte förväntad förekomst och vid eventuell förekomst endast kort varaktighet  
 

 
Figur 7 Exempel på zonindelning av en tank för brännbara vätskor (Europeiska 

Kommissionen, 2003) 
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Damm: 
Zon 20 – Kontinuerlig förekomst under längre tidsperioder 
Zon 21 – Periodvis förekommande under normala förhållanden 
Zon 22 – Inte förväntad förekomst och vid eventuell förekomst endast kort varaktighet  
 

 
Figur 8 Exempel på zonindelning för brännbart damm (Europeiska Kommissionen, 2003) 

Explosionsskyddsåtgärder kan även behöva utföras på organisatorisk nivå, detta för att 
komplettera de tekniska explosionsskyddsåtgärderna. Genom utbilda personal inom 
explosionsskydd ges arbetarna en bättre uppfattning gällande de risker som finns. Skriftliga 
driftanvisningar och tydliga instruktioner rörande exempelvis underhåll minskar riskerna att 
fel ska kunna uppstå. Explosionsfarliga områden skall även markeras med varningsskylt. 
 
Samordningsskyldighet innebär att när utomstående företag utför arbeten hos 
anläggningsägaren skall uppdragstagarens personal informeras om de risker som finns. 
Arbetena ska sedan samordnas av en, hos beställaren anställd, med fackkunskaper inom 
explosionsskyddsområdet för att undvika tänkbara risker. 
 
Innan arbetet påbörjas ska ett explosionsskyddsdokument utarbetas, detta skall minst 
innehålla uppgifter om följande punkter. 

• att explosionsriskerna har fastställts och utvärderats 
• att lämpliga åtgärder kommer att vidtas för att uppnå direktivets syfte 
• vilka områden som har delats in i zoner 
• för vilka områden minimikraven i bilaga II till direktivet tillämpas 
• att arbetsplatsen och arbetsutrustningen, inbegripet varningsanordningar, utformas, 

används och underhålls på ett säkert sätt 
• att åtgärder i enlighet med rådets direktiv 89/655/EEG har vidtagits så att 

arbetsutrustningen används på ett säkert sätt 
 
Befintliga riskbedömningar, dokument eller rapporter kan kombineras och inarbetas i 
explosionsskyddsdokumentet (Europeiska Kommissionen, 2003). 
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3.4 Investeringskalkylering 
Ordet investering förklaras enligt Svensson (2002) som ”en utgift som förväntas leda till 
framtida avkastning”. Investeringar ses ofta som något långsiktigt och sådana beslut brukar 
ofta beröra händelser 10-20 år fram i tiden (Olsson, Skärvad, 2003). 
 
Investeringar brukar främst förknippas med följande anläggningstillgångar: 

• Fastigheter 
• Maskiner 
• Inventarier 

 
Investeringsformer 
Det finns flera olika faktorer som kan leda till investeringar och dessa beror mycket på vilken 
bransch som företaget företräder. Generellt är det tre olika sorters investeringar som brukar 
vara aktuella för företaget (Svensson, 2002). 
 
Ersättningsinvestering 
En ersättningsinvestering innebär att företaget köper in och ersätter befintlig utrustning. 
Tillverkande företag utför ofta denna sorts investering för att kunna upprätthålla kapaciteten 
på produktionen i form av exempelvis pumpbyten vid processfabriker. 
 
Expansionsinvestering 
Vanligtvis brukar företag vilja öka sin lönsamhet, detta kan de göra antigen genom att sänka 
de interna kostnaderna eller utöka sin produktion. Vid det senare alternativet måste en 
expansionsinvestering göras och detta innebär att anläggningskapaciteten utökas för att ge 
större intäkter åt företaget. 
 
Miljöinvestering 
I dagsläget ställs allt högre krav på företag när det gäller miljöfrågor och ibland kan det även 
krävas att företaget måste förbättra sin inre eller yttre miljö. Investeringar av denna sort är 
oftast inte ekonomiskt lönsamma utan syftar i regel till att förbättra den omgivande miljön 
(Olsson, Skärvad, 2003). 
 
Kalkylering 
En kalkyl kan enkelt beskrivas som en kostnadsberäkning. Genom att göra 
investeringskalkyler kan företagsledningen överblicka de aktuella investeringsalternativen, 
något som sedan underlättar beslutstagandet för en bra investering (Svensson, 2002). 
 
Grundbegrepp 
Enligt Olsson och Skärvad (2003) finns det ett antal grundbegrepp som bör kännas till för att 
en investeringskalkyl skall kunna utformas. Dessa är följande: 
 
Grundinvestering (G) 
Summan som betalas när själva investeringen sker kallas för grundinvestering, summan går 
oftast med stor säkerhet bestämma utifrån offerter. En grundinvestering kan exempelvis vara 
en ny maskin ute på industrin. 
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Inbetalningsöverskott (a) 
Tanken med investeringar är att de ska leda till ekonomiska vinster för företaget och dessa 
presenteras som inbetalningsöverskott för investeringen. Överskottet kan antingen uppkomma 
genom rationaliseringsinvesteringar där utgifter sänks eller vid investeringar där produktionen 
ger mer inbetalningar. (Olsson, Skärvad, 2003) 
 
Restvärde (R) 
Kortfattat kan ett restvärde förklaras som ”återstående värde av en anläggningstillgång efter 
gjorda avskrivningar” (Ekberg, 2004). Eftersom investeringar inte alltid är slutkörda när den 
ekonomiska livslängden passerats måste detta värde beaktas i investeringskalkylen för att ge 
en rättvis bild av investeringen. 
 
Ekonomisk livslängd (n) 
Med ekonomisk livslängd beaktas den tid som det lönar sig att använda en 
anläggningstillgång innan den anses vara olönsam för produktionen (Ekberg, 2004). Oftast 
stämmer inte den ekonomiska och tekniska livslängden överens utan i regel brukar de 
överlappa varandra till antingen för- eller nackdel. 
 
Kalkylränta (r) 
Företag använder sig ofta av olika kalkylräntor det vill säga det krav som ställs på satsat 
kapital. Det som påverkar ett företags kalkylränta kan bero på mycket men en faktor kan vara 
till vilken ränta som företaget kan låna kapital. (Olsson, Skärvad, 2003) 
 
Metoder för investeringskalkylering 
Företag vill ofta belysa en investering utifrån olika kriterier vid investeringskalkylering. För 
att anpassa kalkylen efter rådande kriterier kan olika metoder användas för att utforma 
investeringsunderlaget (Olsson, Skärvad, 2003). 
 
Nuvärdemetoden 
Denna metod bygger på att alla in- och utbetalningar jämförs vid nolltidpunkten 
(grundinvesteringen) och detta ger ett värde som visar vilken investering som är lönsammast. 
Lönsamhet uppnås om kapitalvärdet överstiger noll. Vid olika alternativ bör det med högst 
kapitalvärde väljas. 
 
Om a är lika stort varje år 
Kapitalvärde = a x tabell C* + R x tabell B* - G 
 
Om a är olika stort varje år 
Kapitalvärde = a1 x tabell B + a2 x tabell B osv. + R x tab B - G 
 

• Tabell B: Nuvärdefaktor 
• Tabell C: Nuvärdesummefaktor 
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Pay-off metoden 
Pay-off är en enkel form av kalkylering och innebär att investeringen viktas mot 
återbetalningstiden som företaget maximalt kan tänka sig. 
 
Om a är lika stort varje år 
 
Återbetalningstid = G / a 
 
Om a är olika stort summeras inbetalningsöverskotten de enskilda åren till dess att de är lika 
stora som grundinvesteringen. 
 
Annuitetsmetoden 
Generellt kan sägas att annuitets- och nuvärdemetoden bygger på samma metod men visar 
olika saker. Med annuitetsmetoden fås ett genomsnittligt år ur investeringssynpunkt. Tanken 
med metoden är att differensen ska bli positiv och det alternativ som uppvisar största positiva 
differens är lönsammast. (Olsson, Skärvad, 2003) 
 
Om a är lika stort varje år 
a - ( G - R x tabell B) x tabell D* = Differens 
 
Om a är olika stort varje år 
( a1 x tabell B + a2 x tabell B osv. ) x tabell D - ( G - R x tabell B ) x tabell D = Differens 
 

• Tabell D: Annuitetsfaktor 
 
Life Cycle Cost 
Life Cycle Cost (LCC) beskrivs enligt Wååk (1995) som ett mått på ett systems eller en 
utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser under hela dess livslängd. Under 1960-talet 
började militärindustrin i USA att använda sig av LCC. LCC är ett ekonomiskt synsätt där 
inte bara inköpspris belyses utan även driftkostnad, underhållskostnad, produktionsbortfall 
och restvärde för anläggningen. LCC kan ha olika innebörd beroende på inom vilket område 
det brukas. 
 
LCC = Investering + LCCUnderhåll + LCCEnergi + LCCMiljö + LCCÖvrigt
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3.5 Dammhantering 
Det intryck som gavs utifrån problembeskrivningen var att dammgenereringen sågs som ett 
stort problem. Eftersom damm bidrar till försämrad arbetsmiljö och ökad brandrisk är det 
därför viktigt att problemet ses över. 
 
Damm definieras av The Mine Safety and Health Administration (MSHA) som ett fast 
finfördelat material vilket kan bli luftburet från sitt ursprungstillstånd utan någon kemisk eller 
fysisk ändring. 
 
Dammspridningen sker generellt genom någon av dessa tre punkter: 

• Sönderdelning av material 
• Frigörande av tidigare genererat damm genom omlastning och transporter 
• Återcirkulation av tidigare genererat damm genom vind eller rörelse 

 
Det finns tre olika tillvägagångssätt för att begränsa dammandet vid anläggningar, mest 
fördelaktigt är ifall dessa genomgås steg för steg. 

• Förhindra uppkomst 
• Användning av dammkontrollsystem 
• Utspädning eller isolering av dammig luft 

 
Att förhindra uppkomsten kan tyckas vara en svår uppgift men i regel kan små korrigeringar 
leda till stora förändringar. Genom en varsammare hantering i form av minskade antal fall och 
kortare transportsträckor kan dammuppkomsten reduceras kraftigt. Dammgenereringen 
minskas även om berörda maskiner och transportörer inkapslas. 
 
Ifall dammandet fortfarande kvarstår kan anläggningen kompletteras med ett 
dammkontrollsystem i form av ventilation, vätsketillförsel eller sprutbefuktning. 
 
Ventilationssystemet bygger på att den dammiga luften fångas upp vid uppkomstpunkten 
(undertryck) och sugs via ett ventilationsrör in till en dammuppsamlare som renar luften. 
Dammhanteringen kan även ske genom att vätska i form av vatten tillförs på materialet som 
leder till att dammgenereringen minskas. Tredje alternativet riktar sig uteslutande till det 
luftburna dammet och när det sprayade vattnet träffar dammpartiklarna leder det till 
sedimentering och partiklarna faller ned på marken. (Mody, Jakhete, 1987) 
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4 Hantering av returfiberrejekt 
För att returfiberrejektet ska kunna förbrännas i den kommande biobränslepannan krävs det 
att två delmoment infrias i form av bearbetning och transport. Metoder för dessa två moment 
presenteras under detta kapitel samt en omvärldsanalys där benchmarking har utförts 
gentemot liknande anläggningar. 
 

4.1 Metallseparering 
För att avskilja metaller ur ett ämne måste materialet genomgå olika processer. Vilka moment 
som krävs varierar beroende på material, dess sammansättning samt partikelstorlek. Mindre 
och sammanpressade material kräver oftast att metallerna exponeras genom en sönderdelning 
för att få en acceptabel avskiljning (Jacoby, Wrangensten, 2004). De maskiner som oftast 
återfinns i metallsepareringsanläggningar är följande: 

• Sönderdelare 
• Överbandsmagnet 
• Trummagnet 
• Vibrationsbord 
• Virvelströmsmagnet 
 

Sönderdelare 
En sönderdelare används för att riva upp material till önskade fraktioner. Sönderdelare finns 
både som mobila och stationära med antingen diesel- eller eldrift. Maskinen kan bestå av 
olika antal knivförsedda rotorer som utför sönderdelningen. Rotorantalet anpassas efter 
storleken på det inmatade materialet för att en effektiv verkningsgrad ska uppnås. Vanligtvis 
när mindre material ska sönderdelas är sönderdelarna stationära med eldrift och bestående av 
endast en rotor (figur 9). Genom olika tester som Värmeforsk utfört har de kommit fram till 
att långsamtgående krossar med skärande verktyg ger bästa sönderdelningsresultat och därför 
kommer inga andra modeller att studeras (Wiklund, 2000). 
 
Principiellt sett sker sönderdelningen genom att material matas in i en konisk öppning uppe på 
sönderdelaren och landar direkt på de skärande rotorbladen. Materialet pressas horisontalt, av 
en hydraulikdriven pressande vägg (pusher), mot rotoraxeln med resultatet att materialet som 
passerar rotorn rivs upp i fraktioner efter önskad storlek. Storleken regleras genom ett såll 
som monteras under rotorn. Partiklar som har rätt storlek faller genom sållet medan de större 
stannar kvar och sönderdelas ytterligare. Därefter faller de små fraktionerna ut under 
maskinen och eventuellt ner på en transportör för vidare transport. 
 
Knivarna som sitter monterade på rotorn är av slitstarkt stål med Hardox-belagd yta och till 
formen fyrkantiga. Knivarna kan vid behov vändas när de blivit ovassa och byts regelbundet 
ut mot nya. Rotordriften varierar mellan olika modeller men principiellt sett drivs axeln av en 
motor med en mellanliggande koppling och växellåda. 
 
Eftersom metaller ofta kan vara inkapslade i olika partiklar krävs det generellt en 
sönderdelning av materialet för att senare i processen kunna få en tillfredställande 
metallavskiljning. Om metallpartiklarna inte överstiger storleken och hållfastheten på baltråd 
är det enligt Borg (2005) inte något problem att köra det direkt in i sönderdelaren utan att 
separera det först. 
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Figur 9 Sönderdelare (Vecoplan, 2005) 

Överbandsmagnet 
Överbandsmagneter används på många återvinningsanläggningar ute i världen där krav på 
metallseparering råder. Metoden fungerar bra vid avlägsning av metalliskt material som 
vanligt stål och placeras oftast tvärs över det band som transporterar det osorterade materialet. 
Överbandsmagneten lämpar sig bäst när större metalldelar ska avskiljas. Placering kan 
variera, men ofta monteras dessa före en eventuell sönderdelare för att minska risken att större 
metaller ska kunna åka in och förstöra knivarna. (Wyllie, 2005) 
 
Magneten består av två bandtrummor varav den ena är försedd med en elmotor som driver 
bandet i önskad hastighet. I ena änden finns en magnet placerad bakom bandet som gör att 
metaller attraheras och följer med i bandets riktning för att sedan falla loss när det magnetiska 
fältet upphör vid kanten av maskinen. Bandet består av vulkat gummi och är relativt 
stryktåligt. Sidorna består av plåtar med totalt fyra lyftöglor där kedjor fästes vid 
uppriggningen av överbandsmagneten som alltid hänger i luften (figur 10). (Jacoby, 
Wrangensten, 2004) 

 
 

 
Figur 10 Överbandsmagnet (Steinert, 2005) 

Trummagnet 
Ytterligare en metod för att separera magnetiska metaller är att avskilja dem med hjälp av en 
trummagnet (figur 11). Separeringen sker genom att materialet får passera över trumman som 
innehåller en stillastående magnet. Eftersom magneten inte fyller hela utrymmet attraherar 
den bara på ett specifikt område. Metallerna fastnar på den magnetiska delen och följer med 
trumman till dess att magnetismen upphör och materialet lossnar. Trummagneten placeras 
alltid i materialets färdriktning för att allt material ska löpa över den, trumman drivs av en 
elmotor med varierande effekt beroende på trumstorlek. (Jacoby, Wrangensten, 2004) 
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Figur 11 Trummagnet (Steinert, 2005) 

Trummagneterna kan ibland vara mer utrymmeskrävande än överbandsmagneterna på grund 
av monteringen i transportriktningen. Numera finns det dock möjlighet att få trummagneter 
integrerade i exempelvis virvelströmsmagneter för att spara utrymme i lokaler enligt Wyllie 
(2005). Sedan mitten av 1980-talet tillverkas magneterna med tillsatser av det metalliska 
grundämnet Neodym, ett ämne som bidrar med en hög energitäthet och bärförmåga i 
förhållande till storlek. Genom att förse magneterna med ovanstående material har 
avskiljningsförmågan förbättrats avsevärt för de magnetiska metallerna. (Borg, 2005) 
 
Vibrationsbord 
Metallavskiljare kan vara känsliga när det gäller utbredningen av det tillförda materialet. För 
att underlätta separeringen kan materialet få passera ett vibrationsbord. Vibrationsbordets 
funktion är att ge en jämn och utbredd tillförsel av det transporterade materialet. Maskinen 
består av en lutande plåt som sitter monterad med kraftiga fjädrar på ett fast ramverk (figur 
12). På den slutna gaveln hos vibrationsbordet finns två vibrationsmotorer monterade, dessa 
har till uppgift att sätta bordet i gungning för att materialet ska fördelas och tillföras i lagom 
stor mängd. (Borg, 2005) 
 

 
Figur 12 Vibrationsbord (TCI, 2005) 

Virvelströmsmagnet 
Alla metaller är inte magnetiska därför krävs det en speciell metod för att separera exempelvis 
aluminium som är en icke-magnetisk metall. Virvelströmsmagneter (figur 13) används för att 
separera icke-magnetiska metaller. Maskinen påminner, med vissa undantagsmodeller, 
utseendemässigt om en bandtransportör och fungerar delvis på samma sätt med två roterande 
bandtrummor. I den ena bandtrumman finns en magnet som roterar med upptill 3000 varv per 
minut. Magnetrotationen leder genom kontakt med metallföremål till att en virvelström alstras 
(Lorentz kraft) från ett inducerat magnetfält. Det inducerade magnetfältet leder till att det 
icke-magnetiska materialet stöts bort. Lorentzkraften är direkt proportionell mot styrkan av 
magnetfältet och påverkar inte material som saknar ledningsförmåga. Virvelströmsmagneter 
finns även att tillgå i form av en ensamt roterande trumma på ett stativ, trumman matas direkt 
från en transportör alternativt via ett vibrationsbord och avskiljning sker genom att den icke-
magnetiska metallen stöts iväg mot transportriktningen. (Jacoby, Wrangensten, 2004) 
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Figur 13 Virvelströmsmagnet (Hamos, 2005) 

Virvelströmsmagneter kan antingen vara försedda med en koncentriskt eller excentriskt 
roterande magnet (figur 14). Skillnaden ligger i den interna placeringen av magneten 
gentemot centrum på trumman. En något kraftigare Lorentz kraft uppnås ur den excentriskt 
placerade magneten. Kraftskillnaden beror huvudsakligen på att den excentriska magneten får 
en mer koncentrerad kontakt med materialet. En excentrisk magnetplacering kan däremot 
innebära mer underhåll i form av regelbundna justeringar. 
 

 
Figur 14 Centriskt- och Excentrisktplacerad magnet (Sjödin, 2006) 

Virvelströmsmagneter fungerar tillfredställande vid separering av aluminium (figur 15) under 
förutsättning att partiklarna inte är för stora eller inkapslade samt att det matas fram i ett tunt 
lager. Aluminium i form av tunna folier som har en låg egenvikt och stort luftmotstånd är 
däremot svår att separera eftersom den kastparabel som krävs för avskiljningen inte alltid går 
att uppnå. 

 
Figur 15 Aluminiumseparering (Master Magnets, 2001) 

Vissa företag levererar även virvelströmsmagneter med en trummagnet integrerad i 
konstruktionen för avskiljning av magnetisk metall, detta innebär att utrymme kan sparas 
istället för att hänga en överbandsmagnet tvärsöver bandet. Anledningen till att leverantörerna 
förberett virvelströmsmagneterna för montage av trummagnet beror på att magnetiska 
metaller inte stöts iväg av Lorentz kraft, istället får de en temperatur på flera hundra grader 
Celsius när de utsätts för varierande magnetfält. Värmeutvecklingen kan i värsta fall leda till 
skador på både bandet och bandtrumman, därför vill leverantörerna försäkra sig om att de 
magnetiska metallerna avskiljs. För att lösa problemet med metall som attraheras av Lorentz 
kraft kan bandet förses med tvärgående ribbor som ser till att metallerna inte fastnar mot 
bandtrumman. Mer information gällande virvelströmsmagneten presenteras i bilaga 4. 
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Alternativet till en virvelströmsmagnet är att använda en metalldetektor som sorterar ut 
material innehållande aluminium, i detta fall skulle det innebära att större delen av 
returfiberrejektet skulle avskiljas och därigenom tappa sin funktion som bränsle. (Jacoby, 
Wrangensten, 2004) 
 

4.2 Transportörer 
Avståndet mellan den befintliga returfiberanläggningen och den nya biobränslepannan 
kommer att uppgå till närmare 270 meter (bilaga 1), därför krävs det ett transportsystem för 
det bearbetade returfiberrejektet. Något som eftersträvas vid denna installation är en lösning 
där dammandet är nästintill obefintlig och att transportören är anpassningsbar efter den 
tilltänkta sträckan. Fem metoder med olika egenskaper har studerats, transportörerna beskrivs 
här nedan. 
 
Bandtransportör 
Bandtransportörer är en av de vanligaste transportörerna som påträffas ute på industrin och 
har funnits länge på marknaden. Materialtransporten sker via ett band som löper på 
kullagerförsedda rullar. Bandet drivs av en elmotor som sitter monterad i ena änden av 
transportören. 
 
Transportören som studerats här är av bandgångsmodell (figur 16) och det innebär att bandet 
är monterat i ett fackverk med gångplan på ena sidan. Anledningen till att en 
bandgångstransportör används är för att skydda materialet från väder och vind samt för att 
förenkla servicearbetet som måste utföras med jämna mellanrum. 
 
Bandtransportörer kan vinklas i höjdled för att klara varierande höjdskillnader, leverantörerna 
rekommenderar dock att vinkeln inte bör överstiga 15 grader. I sidled finns däremot ingen 
större flexibilitet att tillgå eftersom bandet inte klarar av en sned belastning. Ifall en 
inneslutning krävs för det transporterade materialet finns möjligheten att förse transportören 
med täckplåtar över bandet eller alternativt för hela transportören. 
 
Underhållet sker löpande där största fokus läggs på de kullagerförsedda rullarna, dessa ersätts 
kontinuerligt allteftersom lagrena slits. Motor och växellåda servas även kontinuerligt genom 
smörjning samt regelbundna inspektioner. (Ragnar, 2005) 

 

 
Figur 16 Bandtransportör i bandgång (NV-Teknik, 2005) 
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Pneumatisk transportör 
Pneumatiska transportörer (blåsledningar) används ofta när flis eller olika bränslen ska 
transporteras vid mindre gynnsamma sträckor. En blåsledning består av en rörledning som är 
monterad mellan de berörda positionerna (figur 17), antingen kan en blåsmaskin eller ett antal 
fläktar vara inkopplade på den aktuella ledningen. Blåsmaskinen eller fläktarna blåser 
materialet i önskad riktning och aggregaten drivs av enskilda elmotorer med varierande 
effekter beroende på vilken kapacitet som erfordras. (Nilsson, 2005) 
 

 
Figur 17 Blåsledningar (Powder Conveying, 2001) 

Rören kan vara av antingen vanligt eller rostfritt stål med rak- eller spiralsvetsade längder, 
detta väljs efter de förutsättningar som råder för installationen. Rören levereras om längder på 
sex meter och monteras på tänkta upphängningar, rören förbinds sedan genom svetsning av 
skarvarna. 
 
Bränsletillförsel till blåsledningen sker med hjälp av en slussmatare som har till uppgift att 
dosera och delvis finfördela bränslet. Slussmataren består vanligtvis av ett plåthölje med en 
inbyggd rotor som drivs av en elmotor. Blåsledningar är enkla att anpassa efter rådande 
förutsättningar och kräver ingen bandgång som vanliga konventionella bandtransportörer ofta 
måste förses med. Rörledningarna monteras antingen i en befintlig rörgata eller på separata 
upphängningar bestående av fyrkantiga stålrör. 
 
Vid utloppen förses alltid blåsledningar med cykloner där materialet kan falla ner och vidare 
in till bränslesilos. Cyklonerna kan variera i storlek men är oftast koniska och tillverkade av 
rostfritt stål. (Nilsson, 2005) 
 
Rörbandtransportör 
En rörbandtransportör kan i grova drag liknas med en vanlig konventionell bandtransportör. 
Skillnaden är att de kullagerförsedda rullarna sitter monterade i cirkulära öppningar (figur 18) 
som bidrar till att bandet får en sluten form istället för att vara öppen som en vanlig 
bandtransportör. Bandet drivs av en elmotor som finns placerad i ena änden av bandet. Mellan 
motorn och transportören finns en växellåda monterad. Underhåll sker genom inspektion av 
rullarna som byts med jämna mellanrum, även motor och växellåda renoveras kontinuerligt. 
 
Rörbandtransportören är mer flexibel än den konventionella bandtransportören för att den 
klarar av svängar under förutsättning att dessa inte är för snäva. (Heinonen, 2005) 
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Figur 18 Rörbandtransportör (BMH, 2005) 

Fördelen med en rörbandstransportör är att den har samma billiga driftsegenskaper som en 
konventionell bandtransportör men även en sluten hantering som en pneumatisk transportör. 
Den slutna hanteringen innebär en mindre dammpåverkan på den yttre miljön och genom den 
uppfinningsrika konstruktionen möjliggörs även transporter där sträckorna inte är helt linjära, 
flexibiliteten är dock begränsad när det krävs snävare svängar på korta sträckor. (Heinonen, 
2005) 
 
Sluten bandtransportör 
År 1987 började Sicon Roulunds AB att tillverka en bandtransportör av sluten karaktär, 1989 
tilldelades Olle Siwersson Polhemspriset för sin tekniska innovation (figur 19). Den slutna 
bandtransportören fungerar enligt Brandt (2005) principiellt genom att ett gummibaserat 
transportörband med invulkade stålvajrar löper på kullagerförsedda rullar i en önskad 
riktning. Rullarna som sitter monterade på fyrkantiga stålrör medverkar till att en 
droppformning av bandet uppstår. De i bandet invulkade vajrarna tar upp belastningen som 
uppstår från dragspänningen. Den droppliknande formen som uppstår bidrar till en dammfri 
hantering av bränslet, konstruktionen möjliggör även snäva kurvtagningar och branta 
stigningar. 
 
Okulärbesiktning av bandet utförs med 14 dagars mellanrum och bandet byts normalt efter 
30-35 tusen drifttimmar. Transportören är inte testad i kyla men ska garanterat tåla minus 20 
grader Celsius. 
 
Driftkostnaden är inte stor för dessa transportörer eftersom låga effekter om fem till 15 
kilowatt erfordras. Bandet kan utföra 180 graders svängar med en radie på mindre än en meter 
och den maximala höjdvinkeln ligger på 35 grader. (Brandt, 2005) 
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Figur 19 Sluten bandtransportör (Sicon-Roulunds, 2005) 

Tubulatortransportör 
En tubulatortransportör är ett transportsystem avsett i första hand för spån, flis och 
barkprodukter. Transportören kännetecknas av hög kapacitet i ett energisnålt och tätt system 
som innebär att det är spill- och dammfritt. 
 
Tubulatortransportören fungerar grundläggande genom att ett gummitransportband, uppburet 
av en luftkudde genererad av externa fläktar, löper med hög hastighet inuti en ståltub som 
endast är öppen vid in- och utlopp (figur 20). Bandet drivs med hjälp av en snurrande 
drivtrumma som roteras av en elmotor på effekter mellan 10-15kW, bandet är sedan utrustat 
med en rensskrapa på returparten för att avlägsna medföljande material. 
 
Fördelen med denna metod är dels att den inte dammar, och även dess möjlighet att monteras 
där långa transportsträckor eller stora spännvidder råder. Transportören kan vara fribärande 
vid avstånd upptill 18 meter och ifall vajertorn används kan avståndet ökas till 70 meter. Vid 
montage levereras transportören i sektioner om sex alternativt 12 meter. En transportör av 
denna modell har kapaciteter på mellan 400-1400 m3/timma vid horisontell transport och har 
en tiondels effektförbrukning jämfört med en vanlig blåsledning. 
 
Det som talar emot denna transportör är dess begränsade flexibilitet när det gäller 
svängmöjligheter både i höjd- och sidled. I sidled finns inga svängmöjligheter överhuvudtaget 
medan den i höjdled kan vinklas med två grader per sektion. (Eriksson, 2005) 

 

 
Figur 20 Tubulatortransportör (Bruks Klöckner, 2005) 
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4.3 Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys utfördes för att se vilka alternativa lösningar som kunde tänkas för de 
olika delmomenten i projektet. Inledningsvis besöktes SCA Munksund där ett nästintill 
identiskt material metallsepareras och transporteras. Sedan studerades även andra lösningar, 
dels gällande returfiberrejekt, men även över hur biobränsleanläggningar transporterar sitt 
bränsle. 

4.3.1 Returfiberrejekt 
De få referensobjekt som kunde hittas gällande hantering av returfiberrejekt presenteras under 
detta kapitel. Materialmässigt bearbetade SCA Packaging Munksund den mest likvärdiga 
produkten medan de två andra anläggningarnas returfiberrejekt hade ett annorlunda innehåll. 
 
SCA Packaging Munksund 
SCA Packaging Munksund är ett kraftlinerbruk som ligger beläget strax utanför Piteå stad. 
Bruket producerar årligen cirka 330 000 ton kraftliner. År 2002 togs en ny biobränslepanna i 
drift, en investering som SCA Packaging Munksund utfört tillsammans med Vattenfall. I den 
nya biobränslepannan förbränns numera allt deras returfiberrejekt. Besök gjordes vid SCA 
Munksund den 14 juni 2005 och ytterligare ett den 9 januari 2006 för att studera deras 
metallsepareringsanläggning som används för returfiberrejektet. 
 
Anläggningen består av en överbandsmagnet, sönderdelare, vibrationsbord och 
virvelströmsmagnet samt långa transportörer mellan objekten (figur 21). Utrustningen är 
placerad i en ny byggnad som är väl tilltagen i yta och volym, avståndet mellan maskinerna är 
relativt stort samt även dess dimensioner. Det intryck som gavs var att dammandet sågs som 
ett stort problem som de försökte begränsa med hjälp av sprutbefuktning monterat strax under 
taket, transportörerna verkar vara en av anledningarna till dammandets omfattning. 
 

 
Figur 21 Vy från sönderdelare mot virvelströmsmagnet (Sjödin, 2006) 

Överbandsmagneten har leverantörerna valt att placera före sönderdelaren för att minimera 
risken att större metalldelar ska passera sönderdelningen. Anledningen till att en 
överbandsmagnet installerades beror på att SCA valt att bygga en tippficka för ytterligare 
inmatning i anläggningen, något som ökar riskerna för att mindre lämpligt material ska följa 
med. (Malmström, 2005) 
 
I virvelströmsmagneten tas magnetiska metaller, som attraheras mot den snabbroterande 
magneten, omhand i ett separat stup. Transportbandet är försett med tvärgående ribbor som 
förhindrar att metallerna fastnar mot den inre roterande virvelströmsmagneten. Efter att 

26 



 
 

okulärt granskat det magnetiskt avskiljda materialet och jämfört det mot överbandmagnetens 
avskiljning kan det konstateras att metalldelarna är i stort sett av samma karaktär. Enligt 
Malmström (2005) säljer SCA den avskiljda metallen till ett återvinningsföretag inbringar 
därigenom intäkter. 
 
När SCA installerade anläggningen införskaffades även en bandtransportör som fraktar 
returfiberrejektet från returfiberanläggningen in till separeringen. Bandtransportören är av 
bandgångsmodell med öppet transportband. Även där upplevs miljön som dammig och en 
inneslutning av bandet hade nog varit att rekommendera. 
 
Holmen Paper Braviken 
Holmen Papers pappersbruk beläget i Braviken tillverkar årligen cirka 750 000 ton tidnings- 
och telefonkatalogspapper. Vid anläggningen används en rosterpanna för energiutvinning ur 
olika biobränslen, bland annat returfiberrejekt. Returfiberrejektet som består av mestadels 
plast och större restprodukter i form av exempelvis cd-skivor och torkfiltar matas genom en 
mobil sönderdelare med skärande rotorknivar. Materialet transporteras sedan via skruv- och 
bandtransportörer in till pannan där returfiberrejektet blandas med returträ innan förbränning. 
Rosterpannan som står för energiutvinningen är lågtempererad och därför utgör aluminiumet 
ingen fara pannans innandöme. (Jonsson, 2006) 
 
Smurfit Kappa Roermond Papier 
Vid Smurfit Kappas fabrik i Roermond tillverkas årligen över 500 000 ton papper med 
returfiber som råvara. Från returfiberrejektet vid denna fabrik tillverkas numera ett bränsle vid 
namn Rofire, bestående av massafibrer, plast och andra organiska ämnen. Framställningen 
sker genom olika processer men det som har studerats här är hur deras metallseparering är 
uppbyggd (Kappa Roermond Papier, 2005). 
 
Metallsepareringen sker genom att materialet passerar en virvelströmsmagnet med en 
överbandmagnet placerad hängandes över bandet (figur 22). De magnetiska metallerna 
avskiljs innan materialet når till virvelströmsdelen där de icke-magnetiska metallerna 
separeras. Genom denna lösning har de en kompakt anläggning som både separerar 
magnetiska och ickemagnetiska metaller. Sönderdelaren använder de sig av senare i 
framställningsprocessen, metallsepareringen fungerar tillfredställande trots att materialet inte 
är sönderdelat. 
 
Maskinerna stannas en gång i månaden för rengöring och inspektion, tillgängligheten har 
hittills varit hög med nästan inga driftstopp (Cox, 2004). 
 

 
Figur 22 Metallseparering vid Kappa Roermond Papier (Cox, 2004) 
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4.3.2 Biobränsleanläggningar 
Här presenteras de anläggningar som kontaktades vid omvärldsanalysen gällande 
transportörer. Anledningen till att biobränsleanläggningar kontaktades var för att överblicka 
utformningen av deras bränslehantering samt ta del av deras synpunkter. 
 
Tranås Energi AB 
Tranås energi beläget i Jönköpings län har producerat fjärrvärme sedan 1948. Anläggningen 
utvinner energi genom eldning av rena träbränslen i form av sågspån, bark, grot samt olika 
biprodukter från sågverk. Till sin bränslehantering använder de sig av täckta 
bandtransportörer för att frakta bränslet till pannan, transportörerna är sprinklerförsedda och 
fungerar felfritt. (Blom, 2005) 
 
Norrköping Miljö & Energi AB, Händelöverket 
Händelöverket som ägs av Norrköping miljö och energi producerar årligen 1 200 GWh energi 
från biobränslen. Totalt består anläggningen av tre olika pannor där en av dem är avsedd för 
biobränslen. Biopannan är avsedd för eldning av returträ och skogsflis. Bränslena kan 
antingen tillföras separat eller blandas. Händelöverket använder sig till största del av öppna 
bandtransportörer bortsett från en som är av rörbandsmodell. Bränslehanteringen är 
sprinklerförsedd och vid omlastningsstationerna råder undertryck. De problem som 
uppmärksammats är dammandet från de öppna bandtransportörerna samt en sänkt 
tillgänglighet genom snedvridning av transportbandet i rörbandtransportören. (Fält, 2005) 
 
Stora Enso Anjalankoski 
Vid Stora Ensos fabrik i Anjalankoski har en fastbränslepanna byggts om för att elda 
biobränsle bestående av bark, slam och torv. Den befintliga bränslehanteringen lämnades kvar 
och består av en öppen bandtransportör som är gemensam för allt biobränsle. Den öppna 
bandtransportören bidrar till dammgenerering, genom att sänka matningshastigheten på 
transportören har dammandet minskats. 
 
För sitt blandslam använder Stora Ensa sig av en blåsledning med en kapacitet på åtta ton per 
timma. Transportören är uppemot en kilometer lång och materialet, som har en torrhalt på 45 
%, blåses genom denna och fram till deras biobränslepanna. 
 
Det som de rekommenderade gällande blåsledningar var: 

• Ur underhållssynpunkt bör en rak dragning av transportören eftersträvas. 
• En vågrät sträcka innebär en kraftig sänkning av driftskostnaden. 
• Systemet bör vara slutet ur dammsynpunkt. 

 
Tillförlitligheten och underhållskostnaderna har legat på bättre värden än väntat och 
driftkostnaden ungefär som beräknat. (Frantsi, 2006) 
 
SCA Packaging Ortviken 
Vid pappersbruket i Ortviken som ägs av SCA Packaging används ett antal olika pannor till 
elförsörjningen. En av dessa är anpassad för att ta emot biobränslen i form av bark, spån, slam 
och aska. Bränslehanteringen består av täckta bandtransportörer som används för alla bränslen 
bortsett från slammet som fraktas genom en blåsledning. Alla transportörer och 
avlastningsstationer har täckts in och genom detta har dammproblem undvikits. (Halling, 
2005) 
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5 Underlag från leverantörer 
Underlagen som leverantörerna skickat bestående av tekniska specifikationer, processflöden 
och offerter redovisas här kort sammanfattat. Delar av materialet har utelämnats för att enbart 
fokusera på de detaljer som är intressanta för projektet. 
 

5.1 Maskinförslag 
Här redovisas de maskinförslag som inkommit från olika leverantörer. Maskinförslagen har 
leverantörerna utarbetat utifrån förfrågan, egna förslag samt data som finns över 
anläggningen. Vissa av leverantörerna besökte även anläggningen för att skaffa sig en bättre 
uppfattning gällande rådande förutsättningar. Inledningsvis fanns tendenser att leverantörerna 
ville förse anläggningen med många maskiner, därför krävdes det att leverantörerna styrdes 
för att inte systemet skulle bli för utrymmeskrävande. Förfrågan som sändes till 
leverantörerna var densamma som de angivna användarkraven för 
metallsepareringsanläggningen. 
 
Totalt frågades sex olika leverantörer varvid en inte var intresserad att offerera ett system med 
aluminiumseparering på grund av materialets fukthalt. En annan leverantör offererade ett 
system som var mer lämpat för återvinningsstationer där material i samma storlek som en bil 
behandlas. Dessa två leverantörer gallrades bort och fortsättningsvis behandlas bara de 
resterande fyra leverantörernas maskinförslag (tabell 1). 

Tabell 1 Leverantörernas maskinförslag 

Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D 
Bandtransportör Sönderdelare Sönderdelare Sönderdelare 

Överbandsmagnet Virvelströmsmagnet Bandtransportör Skraptransportör 
Sönderdelare  Virvelströmsmagnet Virvelströmsmagnet 

Bandtransportör    
Virvelströmsmagnet    

 
 
De inkomna offerterna varierade prismässigt mellan 2,2 till 5,5 miljoner kronor. 
Prisskillnaden berodde delvis på att vissa av leverantörerna inkluderat transportörer i sina 
offerter, men även för att vissa fabrikat var dyrare. För att jämföra leverantörernas priser 
begärdes separata priser för varje enhet. De maskiner som sedan jämfördes tekniskt och 
prismässigt var sönderdelaren och virvelströmsmagneten som enligt maskinförslagen visade 
sig vara de viktigaste maskinerna (tabell 2). 
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Tabell 2 Teknisk specifikation 

  Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D 
Sönderdelare 1800x1600x15004420x4470x33603550x2705x2800 4300x3300x4500
Effekt (kW) 200 132 110 132 
Rotorbredd (mm) 915 2000 1500 1800 
Rotordiameter (mm) 915 x 600 740 
Rotorhastighet (rpm) 750 x 90 350 
Vikt (ton) 16,6 13 11 12 
Pris (Kr) 890 000 kr 3 995 000 kr 1 442 000 kr 1 700 000 kr 
      
Virvelströmsmagnet 2325x1020x12005800x1455x15004120x1190x2000 4300x1340x1000
Total effekt (kW) 7 15 13 14 
Bandbredd (mm) 800 900 600 500 
Bandhastighet (m/s) 0,23 0,26-3 0,5-2,5 0,26-3 
Magnethastighet (rpm) 1000 1000-3000 1000-3000 0-3000 
Vibrationsbord Ja Ja Ja Ja 
Magnetavskiljning Nej Integrerad Trummagnet Trummagnet 
Vikt (ton) 1,2 1,5 2,35 1,85 
Pris (Kr) 560 000kr 1 275 000kr 561 000kr 857 000kr 
      
Totalt (Kr) 1 450 000kr 5 270 000kr 2 003 000kr 2 557 000kr 
      
Elpris (Kr/kWh) 0,27 0,27 0,27 0,27 
Uppskattad drifttid (h) 8700 8700 8700 8700 
Drift (kW) 207 147 123 146 
Driftkostnad (Kr/år) 486 243 345 303 288 927 342 954 
 
För att få ytterligare objektivitet i ärendet skickades förfrågningar ut direkt till olika 
huvudleverantörer för att se om det var några större skillnader pris- och dimensionsmässigt. 
Resultatet av detta visade att det inte rådde någon större skillnad mellan huvudleverantörernas 
rekommendationer och de olika leverantörsförslagen som inkommit, de flesta låg inom 
samma spann med reservation för något mindre prispålägg. 
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5.2 Transportörer 
Fem olika leverantörer, med lång erfarenhet av de specifika transportörerna, ombads offerera 
kompletta transportsystem för den aktuella sträckan. Förutom priset för de mekaniska delarna 
fick de även uppskatta montage-, reservdels- samt drift och underhållskostnader för sina 
offererade system (tabell 3). För de pneumatiska systemen efterfrågades rostfria rör-
installationer ur väderbeständighetssynpunkt. Utifrån de tekniska specifikationerna 
uppskattades, med hjälp av underlag från Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, kostnaderna för 
både elinstallationer och byggarbeten (fundament och pålning). Driftkostnader för varje 
metod räknades ut baserat på tilltänkt motorstorlek, effekterna antogs vara permanenta trots 
att de i verkligheten eventuellt kommer variera, detta för att jämföra de olika metodernas 
driftkostnader ur el-perspektiv. 

Tabell 3 Underlag för de olika transportörerna 

 Pneumatisk Rörband Bandgång Tubulator Sluten 
Offert (Kr) 2 350 000 4 600 000 4 970 000 2 000 000 1 800 000
Mek (Stål och montage) 1 340 000 2 300 000 2 100 000 2 000 000 2 800 000
Bygg (Fundament och pålning) 200 000 400 000 400 000 400 000 300 000 
El (Installation) ↓ ↓ ↓ ↓ 27 500 
Elmotor 134 725 96 925 37 800 40 050 Ingår 
Totalt 4 024 725 7 396 925 7 507 800 4 440 050 4 927 500
       
Elpris (Kr/kWh) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
Uppskattad drifttid (h) 8700 8700 8700 8700 8700 
Drift (kW) 80,5 7,5 5,5 11 7,5 
Driftkostnad (Kr/år) 189 095 17 618 12 920 25 839 17 618 
Underhållskostnad (Kr/år) 40 000 50 000 20 000 20 000 100 000 
 
Som kan utläsas från tabellen varierar prisintervallet mellan 4 och 7,5 miljoner kronor för 
installationerna av dessa transportsystem, mekaniska kostnaderna mellan 1,3 till 2,8 miljoner 
får endast ses som riktlinjer eftersom leverantörerna uppskattat dessa utan att studera 
anläggningen. Ställnings- och krankostnader kan tillkomma på vissa av alternativen eftersom 
information saknas ifall de är inräknade i priserna. 
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6 Analys och utvärdering 
De tänkbara alternativ som hittills presenterats i rapporten har diskuterats och utvärderats, 
detta tillsammans med berörd personal hos Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. 
 

6.1 Maskinförslag 
Maskinförslagen som erhölls från leverantörerna uppfyllde alla de kapacitetskrav som ställdes 
på maskinerna, innan de kunde garantera en tillräcklig aluminiumseparering ville de först 
göra testkörningar. Lösningen för maskinernas placering i returfiberanläggningen var däremot 
något som blev tvunget anpassas senare för att även de tre sista kraven skulle uppfyllas. 
 
Maskininnehållsmässigt var det inga större skillnader mellan leverantörernas 
rekommendationer bortsett från deras val av transportörer. Leverantör A utmärkte sig genom 
att vilja förse anläggningen med flest antal transportörer, en trumbaserad virvelströmsmagnet 
och en överbandsmagnet. Resterande leverantörer var mer sparsamma gällande transportörer 
och har den magnetiska separeringen integrerad i virvelströmsmagneterna. Antalet 
transportörer som leverantörerna valt att inkludera bör det inte fästas någon större vikt vid 
eftersom detta beror på vilken maskinplacering som tilltänkts. 
 
När det gäller sönderdelaren valde leverantör B och D att offerera maskiner på effekter runt 
132 kilowatt till skillnad från leverantör C vars sönderdelare krävde 110 kilowatt. 
Sönderdelaren som föreslogs av leverantör A låg på i sammanhanget höga 200 kilowatt, men 
den bygger på ett litet annorlunda koncept med kraftigare rotorknivar och saknar dessutom en 
pusher. 
 
På de offererade virvelströmsmagneterna låg bandbredden från leverantör C och D på runt 
500 till 600 millimeter, leverantör B: s var störst med sina 900 millimeter och leverantör A 
låg strax under med 800 millimeter. Eftersom en 500 millimeters bandbredd garanteras klara 
av den erfordrade kapaciteten fick de andra ses som överdimensionerade. Den 
virvelströmsmagnet som leverantör A offererade var av trummodell utan rörligt 
transportörband, en förhållandevis kompakt konstruktion, men som bör studeras närmare 
innan ett eventuellt köp. 
 
Leverantör B och D bifogade även ritningar där maskinerna fanns placerade i den befintliga 
returfiberanläggningen medan leverantör A och C endast bifogade enhetsritningar för 
maskinerna. Något som bör poängteras är att leverantör D även valde att offerera ett 
transportsystem ända fram till den kommande biobränslepannan, vilket också fanns 
dokumenterat i de erhållna ritningarna. Av sekretesskäl kunde inga av leverantörernas 
ritningar presenteras i denna rapport. Eftersom det i rapporten förekommer priser och 
information hämtade från leverantörsofferter har det beslutats att leverantörer inte ska 
namnges. 
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6.2 Transportörer 
Det intryck som gavs utifrån fördjupningen gällande transportörer var att utbudet var relativt 
begränsat och att de flesta metoderna byggde på konventionella koncept. När det gällde 
flexibilitet i sidled föll ungefär hälften av transportörerna bort på grund av att banden inte 
klarade en sned belastning. Transportörerna kunde dock ändå användas i detta fall, men det 
höga priset för stödben kunde innebära en alltför hög investeringskostnad. 
 
Kapacitetsmässigt klarade alla transportörerna de uppsatta kraven med goda marginaler, även 
när det gällde lönsamheten ställt i paritet mot det inbetalningsöverskott som ges från 
investeringen. Ur dammsynpunkt fanns inget att tillägga mer än att bandtransportören var den 
enda som krävde lite modifikation för att uppfylla de damminneslutande kraven. 
 
Bandtransportörer och blåsledningar finns sedan tidigare installerat vid fabriken för olika 
ändamål, erfarenhetsmässigt finns mycket kunskap gällande dessa. Bandtransportörerna anses 
vara säkra och ekonomiska ur driftssynpunkt sett, men tyvärr svårare att anpassa för icke-
linjära sträckor. Omvärldsanalysen visade en frekvent användning av bandtransportörer med 
varierande omdömen, största problemet var dammandet som yttrade sig vid de flesta fallen. 
En bandtransportör måste därför täckas in med plåtar för att förhindra damning som i sin tur 
kan försvåra underhållet. 
 
Blåsledningar är enkla att anpassa efter givna förutsättningar och är ofta inköpsmässigt billiga 
jämfört med övriga transportörer, däremot kräver de förhållandevis hög energitillförsel och 
har ibland en lägre driftsäkerhet. Blåsledningar används flitigt som transportör för olika 
sorters slam vid biobränsleanläggningar, det intryck som getts hittills är att de flesta verkar 
vara nöjda med anläggningarna bortsett från den i sammanhanget höga effektförbrukningen. 
Fördelen ifall en blåsledning väljs för detta ändamål är att befintliga delar kan finnas att tillgå 
i form av blåsmaskiner samt diverse rör- och reservdelar, installationen kan däremot komma 
att kräva en separat byggnad eller inkapsling ur ljudsynpunkt. 
 
Utöver de ovan nämnda transportörerna finns däremot mindre kunskap mer än några 
studerade referensobjekt. Den som utmärker sig främst är tubulatortransportören mestadels 
för sin kompakta uppbyggnad och goda underhållsmässighet, prismässigt ligger den även bra 
till gentemot sina konkurrenter. Nackdelen med tubulatormodellen är dess begränsade 
flexibilitet i höjd- och sidled som innebär att mindre hinder kan leda till rejäla 
kostnadsökningar ifall sträckan inte studerats tillräckligt noggrant. 
 
Den slutna bandtransportören hade varit ett intressant alternativ ifall den varit testad i 
temperaturer lägre än minus 20 grader Celsius, med tanke på det periodvis kalla klimatet här 
uppe i norra Sverige bör transportören vara förberedd för nästan det dubbla. Prismässigt ligger 
den slutna bandtransportören bra till, och dess flexibilitet gör den lätt att anpassa efter de 
förutsättningar som råder. 
 
Rörbandtransportören som är en vidareutveckling av den traditionella bandtransportören är 
bra genom att den ger en dammfri hantering och på samma gång en låg energiförbrukning. 
Tyvärr är den förhållandevis dyr i inköp jämfört med de andra transportörerna och har heller 
inte en flexibilitet att jämföra med exempelvis en blåsledning. Många kullagerförsedda rullar 
antas även leda till ökat underhåll som dock inte har någon större betydelse för 
tillgängligheten. Omvärldsanalysen visade även att problem uppstått genom snedvridningar 
av transportbandet, något som påverkat tillgängligheten negativt. 
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6.3 Utvärderingsunderlag 
Matriser och investeringskalkyler för både metallseparerings- och transportördelen 
presenteras under detta avsnitt. Materialet har legat till grund när de olika alternativen har 
utvärderats och viktats gentemot varandra, matriserna är utarbetade tillsammans med personal 
på projektavdelningen. 
 
Metoderna som användes vid investeringskalkyleringen var följande: 

• Pay-off 
• Nuvärdesumma 
• Annuitetsvärde 
• Life Cycle Cost (LCC) 

 
Anledningen till att kalkyleringsmetoder utöver den efterfrågade pay-off metoden användes 
var för att belysa hur de andra metoderna tar större hänsyn till de årliga utgifterna. Eftersom 
större hänsyn tas till de årliga utgifterna ges därefter en bättre bild av ett 
investeringsalternativs verkliga värde gentemot konkurrerande alternativ. 
 
Något som bör poängteras är att investeringskalkylerna för metallseparerings- och 
transportördelen är utförda utan hänsyn till varandra. Kalkylerna ger därför en felaktig bild 
när gäller vilket inbetalningsöverskott som förvärvas från energiutvinningen och den 
uteblivna hanteringen ner till externa kraftvärmeverk. Kalkylerna återger däremot korrekta 
nyckeltal för alla alternativ som möjliggör en inbördes jämförelse. 
 
Första investeringskalkylerna utarbetades för metallsepareringsutrustningen (tabell 4), dels för 
att se ifall det fanns någon lönsamhet i investeringen men även för att inbördes skilja 
förslagen åt. Kalkylerna för maskininstallationerna omfattar endast maskinernas inköpspris 
och tar ingen hänsyn till montage och byggnadsanpassningar. Anledningen till att dessa 
kostnader inte tagits upp är därför att oavsett maskinval förblir tillvägagångssättet för 
montaget i stort sett detsamma. 

Tabell 4 Investeringskalkyl för metallsepareringsutrustning 

  Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D 
Totalt (Kr) 1 450 000 kr 5 270 000 kr 2 003 000 kr 2 557 000 kr 
Driftkostnad (Kr/år) 486 243 345 303 288 927 342 954 
      
Elproduktion (Kr/år) 5 110 600 5 110 600 5 110 600 5 110 600 
Utebliven hantering (Kr/år) 2 567 132 2 567 132 2 567 132 2 567 132 
Ekonomisk livslängd 20 20 20 20 
Kalkylränta 11 % 11 % 11 % 11 % 
Pay Off (år) 0,20 0,72 0,27 0,35 
Nuvärdesumma (Kr) 56 020 784 53 327 106 57 044 635 56 058 878 
Annuitetsvärde (Kr/år) 7 009 268 6 670 148 7 137 088 7 013 440 
Life Cycle Cost (Kr/20år) 11 174 860 12 176 060 7 781 540 9 416 080 
 
Resultatet av kalkylerna visade att förslaget från leverantör A skulle ge den snabbaste 
återbetalningstiden. Leverantör C: s förslag är däremot det mest ekonomiska alternativet 
utifrån de andra använda metoderna, leverantör D ligger tätt bakom med små marginaler. 
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En matris sammanställdes där leverantörsförslagen viktades, detta för att utifrån de i projektet 
ställda kraven kunna jämföra alternativen sinsemellan (tabell 5). Maskinförslagen jämfördes 
dels som kompletta lösningar men även gällande deras offererade maskiner. 

Tabell 5 Viktning av de olika leverantörsförslagen 

  Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D Viktprocent
Sönderdelare      
Driftkostnad 2 3 4 3 5 % 
Referenser 2 5 3,5 2,5 20 % 
Enhetspris 5 2 4 3,5 25 % 
Virvelströmsmagnet      
Integrering 4 5 4 4 5 % 
Driftkostnad 4,5 3 4 3,5 5 % 
Referenser 4 5 3,5 4,5 15 % 
Enhetspris 5 2 5 3,5 25 % 
       
  Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D  
Sönderdelare      
Driftkostnad 0,1 0,15 0,2 0,15  
Referenser 0,4 1 0,7 0,5  
Enhetspris 1,25 0,5 1 0,875  
Summa 1,75 1,65 1,9 1,525  
Virvelströmsmagnet      
Integrering 0,2 0,25 0,2 0,2  
Driftkostnad 0,225 0,15 0,2 0,175  
Referenser 0,6 0,75 0,525 0,675  
Enhetspris 1,25 0,5 1,25 0,875  
Summa 2,275 1,65 2,175 1,925  
Summa totalt 8,1 6,6 8,2 6,9  

 
Viktningen visade att helhetslösningen som leverantör C offererat var totalt sett det bäst 
lämpade alternativet utifrån de krav som angetts för projektet. Individmässigt visade 
viktningen att sönderdelaren offererad av leverantör C och virvelströmsmagneten offererad av 
leverantör A var de mest intressanta enheterna ifall en egen komponering skulle genomföras. 
 
Investeringskalkyler upprättades även för transportörerna (tabell 6) för att få ut nyckeltal som 
sedan kunde användas till att jämföra dem sinsemellan. 
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Tabell 6 Investeringskalkyler för transportörerna 

  Pneumatisk Rörband Bandgång Tubulator Sluten 
Totalt (Kr) 4 024 725 kr 7 396 925 kr 7 507 800 kr 4 440 050 kr 4 927 500 kr 
Driftkostnad (Kr/år) 189 095 17 618 12 920 25 839 17 618 
Underhållskostnad (Kr/år) 40 000 50 000 20 000 20 000 100 000 
       
Elproduktion (Kr/år) 5 110 600 5 110 600 5 110 600 5 110 600 5 110 600 
Utebliven hantering (Kr/år) 2 567 132 2 567 132 2 567 132 2 567 132 2 567 132 
Ekonomisk livslängd 20 20 20 20 20 
Kalkylränta 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
Pay-Off (år) 0,54 0,97 0,98 0,58 0,65 
Nuvärdesumma (Kr) 55 501 062 53 419 305 53 585 719 56 550 223 55 489 155 
Annuitetsvärde (Kr/år) 6 942 850 6 680 543 6 701 307 7 073 912 6 940 876 
Life Cycle Cost (Kr/20år) 8 606 615 8 749 275 8 166 190 5 356 830 7 279 850 

 
Det som kunde utläsas av investeringskalkylerna var att den pneumatiska transportören gav 
den snabbaste återbetalningstiden gentemot sina konkurrenter, tätt följd av tubulatormodellen 
som uppvisade bäst värden för de tre andra metoderna. Tyvärr var den inkomna offerten för 
tubulatortransportören grovt beräknad och byggde på antaganden varvid dess låga 
totalkostnad kunde ifrågasättas. I budgetofferten för transportören framgick heller inte om 
kostnader för installation av tryckluft samt kringliggande utrustning för luftgenereringen 
ingick i priset. 
 
Efter att investeringskalkylerna färdigställts gjordes matriser (tabell 7) för transportörerna 
med syfte att kunna vikta dem gentemot varandra utifrån de specifika parametrarna. 

Tabell 7 Viktning av de olika transportörerna 

  Pneumatisk Rörband Bandgång Tubulator Sluten Viktprocent 
Pay-Off 5 2 1 4 3 40% 
Driftkostnad 1,5 4,5 5 4 4 25% 
Underhåll 2,5 2 4 4 1 10% 
Flexibilitet 5 3,5 1 1,5 4,5 10% 
Brand/Damm 5 4 3 3,5 4 5% 
Referenser 5 2 5 2 2 10% 
  Pneumatisk Rörband Bandgång Tubulator Sluten  
Pay-Off 2 0,8 0,4 1,6 1,2  
Driftkostnad 0,375 1,125 1,25 1 1  
Underhåll 0,25 0,2 0,4 0,4 0,1  
Flexibilitet 0,5 0,35 0,1 0,15 0,45  
Brand/Damm 0,25 0,2 0,15 0,175 0,2  
Referenser 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2  
Summa 3,375 2,675 2,3 3,325 2,95  

 
Viktningen visade, utifrån de för detta projekt intressanta punkter, att den pneumatiska 
transportören var det bästa alternativet för att transportera returfiberrejektet till 
biobränslepannan, detta trots att metoden inte skulle erbjuda den bästa driftsekonomin jämfört 
med sina konkurrenter. Tubulatortransportören hamnade på andra plats med ytterst liten 
marginal därefter ökade marginalerna mellan de konkurrerande alternativen. 
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6.4 Processflöde 
I dagsläget finns störst utrymme att tillgå på det nedersta våningsplanet (+103) i 
returfiberanläggningen (figur 23), personalen vill fortsättningsvis att utrymmet ska vara 
tillgängligt för tömning av containrar som sker med hjälp av traktorer och dylikt. Att placera 
hela metallsepareringsanläggningen på nedersta våningsplanet utan hänsyn till underhåll och 
åtkomst till kringliggande enheter vore inget problem. 
 

 
Figur 23 Utrymme våningsplan under rejektpress (Sjödin, 2005) 

Maskinerna kräver dock stora ytor och långa transportörer mellan varandra om de placeras på 
samma våningsplan. För att undvika detta är ett alternativ att placera sönderdelaren på det 
mellersta våningsplanet (+109) bredvid utloppet från rejektpressen (figur 24). Problemet ifall 
sönderdelaren placeras på plan +109 är att få in returfiberrejektet i påfyllnadstratten, detta 
beror dock på den valda sönderdelarens höjd. En åtgärd gällande höjdproblemet är att flytta 
upp rejektpressen genom att höja stödbenen och gångplanet som sitter i anslutning till den. 
 

 
Figur 24 Utrymme bredvid rejektpressens utlopp (Sjödin, 2005) 

Eftersom det under användarkrav finns angivet att möjlighet ska finnas till förbikörning vid 
eventuella driftstopp innebär det att sönderdelaren inte kan placeras direkt under 
rejektpressen. För att mata in materialet i sönderdelaren bör förslagsvis en u-formad plåt 
monteras som leder returfiberrejektet till inmatningstratten, plåten måste vara försedd med en 
öppningsbar lucka i linje med det nuvarande avledningsstupet (figur 25). Genom den 
öppningsbara luckan ges möjlighet att vid eventuella driftstopp släppa materialet ner till en 
container utifrån samma metod som används idag. 
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Figur 25 Öppningsbar plåt mellan rejektpress och sönderdelare (Sjödin, 2006) 

Under sönderdelarens såll där det bearbetade materialet faller ut eller skruvutmatas måste ett 
hål tas upp genom betongbjälklaget. Genom betongbjälklaget monteras sedan ett plåtstup som 
leder returfiberrejektet ner till virvelströmsmagnetens integrerade vibrationsbord på plan 
+103. 
 
Någon sorts magnetseparering bör installeras i regionerna kring vibrationsbordet för att 
avlägsna större delen av magnetiska metaller innan de når virvelströmsmagneten. 
 
Vibrationsbordet måste förses med damminneslutande plåtar på ovansidan för att undvika 
spridning av damm som till största sannolikhet kommer genereras av fallet. Returfiberrejektet 
matas med ett jämnt flöde från vibrationsbordet och vidare till virvelströmsmagneten där 
aluminiumet avskiljs och acceptet faller ut under maskinen. 
 
Materialet faller sedan ner i en slussmatare som förser en blåsledning med lämpliga mängder 
av returfiberrejekt. Blåsmaskinen ser till att materialet transporteras genom en blåsledning 
(figur 26), som använder sig av fästpunkter mot befintliga byggnader, fram till en bränslesilo 
inuti biobränslepannan. Kompletta ritningar gällande uppställningsförslag presenteras i bilaga 
6. 

 
Figur 26 Tänkbar dragning för blåsledning (Sjödin, 2006) 
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7 Slutsats 
Det som framkommit genom projektet är att nyckelenheterna vid aluminiumavskiljning ur 
returfiberrejekt är: 

• Sönderdelare. 
• Virvelströmsmagnet med integrerat vibrationsbord. 

 
Systemet bör även kompletteras med magnetavskiljning innan materialet når fram till 
virvelströmsmagneten för att undvika skador på bandtrumman. Ifall returfiberrejektet 
innehållit större metalldelar än idag hade även en överbandsmagnet före sönderdelaren varit 
att rekommendera. 
 
Sönderdelaren ska vara av långsamtgående modell med vändbara skärstål och bör även vara 
försedd med en pusher som pressar materialet mot den knivförsedda rotoraxeln. 
 
Att på något sätt kunna rekommendera en leverantörs lösning före en annans var i detta fall 
nästintill omöjligt eftersom maskinförslagen var så pass lika. Ett alternativ är att komponera 
ihop en lösning där alla maskinförslagens fördelar kombineras och sedan låta leverantörerna 
på nytt offerera för ett system efter förfrågat koncept. Ytterligare ett alternativ kan vara att 
göra separata köp av maskiner och på egen hand ta anläggningen i drift, något som 
förmodligen skulle dra ner investeringskostnaden. 
 
Med tanke på att leverantörer av både sönderdelare samt virvelströmsmagneter kan garantera 
ett visst resultat utifrån givna förutsättningar är en egen komponering av maskiner ett 
intressant alternativ att se över. 
 
Enheterna bör i största möjliga mån kapslas in för att undvika dammspridning, liten 
användning av transportörer är även att föredra. Genom att låta materialet nyttja tyngdlagen 
kan användningen av transportörer minskas, detta ställer dock högre krav på inkapslingen av 
maskinerna eftersom det självfallande materialet genererar mycket damm. 
 
Utredningar bör utföras gällande returfiberrejektetets materialegenskaper när det gäller brand- 
och explosionsbenägenhet. Syftet med utredning är för att se ifall en zon-klassning av 
området kring anläggningen enligt ATEX-direktivet kan vara aktuell. En väl utförd 
installation där god damminneslutning åstadkommits skulle möjligen kunna exkludera en 
eventuell zon-klassning. 
 
Den transportör som visat sig bäst lämpad när det gäller låg investeringskostnad, hög 
flexibilitet och damminneslutande egenskaper är en pneumatisk transportör. En blåsledning 
bidrar däremot inte till den bästa driftsekonomin i jämförelse med bandförsedda transportörer 
men det är prioritering som bör tas från fall till fall. 
 
När det gäller beslutsprocessen som Smurfit Kappa i Piteå använder sig av verkar den vara 
väl anpassad efter deras verksamhetssystem. Kanske borde mindre vikt läggas på att få snabba 
pay-off tider på sina investeringar istället borde alternativen studeras mera långsiktigt genom 
att nyttja LCC-kalkyler eller liknande. Med tanke på exempelvis dagens elpriser finns stora 
summor att spara ifall investeringarna ses över hela sin ekonomiska livslängd. 
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Upphandlingsprocessen verkar även den väl fungerande med utförliga tekniska genomgångar 
inför varje inköp. Enda nackdelen som upplevts från de anställda är att investeringarna kräver 
godkännande från många led och höga instanser innan en investering blir aktuell. 
 
De riskanalyser som genomförs vid kraftlinerbruket påvisar att Smurfit Kappa Piteå ligger 
långt fram när det gäller säkerhetstänkande både för sina egna anställda men även vid arbeten 
utförda av entreprenörer. 
 

7.1 Förslag till fortsatt arbete 
Referensanläggningar bör besökas där de tilltänkta maskinerna finns installerade, detta för att 
få en bättre uppfattning gällande deras funktion och vilka erfarenheter som användarna har av 
maskinerna. 
 
För att uppnå en optimal bearbetning av returfiberrejektet bör tester utföras både gällande 
sönderdelning samt även metallseparering. Anledningen till att tester bör utföras beror på att 
vissa metoder skiljer sig åt principmässigt och att förutspå resultatet är helt omöjligt utan 
fullskaliga tester. 
 
Att begränsa sig till leverantörer som erbjuder helhetslösningar kan vara ett tryggt alternativ. 
Förfrågningar bör likväl sändas till leverantörer av separat utrustning av den anledning att 
sammanbindningen mellan objekten inte kräver någon större expertis. 
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8 Diskussion 
Examensarbetet har bidragit med en väldigt lärorik period som inneburit ökad förståelse inom 
ett flertal olika områden. Kunskap gällande olika biobränslepannors uppbyggnad och 
funktioner har inhämtats, tillsammans med förståelse hur avfallshantering, metallseparering, 
transportsystem och allmänna kemiska processer fungerar. Projektet har med andra ord varit 
brett och anslutet med många olika moment. Konstruktionsmässigt har arbetet inneburit att 
CAD-kunskaperna testats fullt ut både när det gäller två- och tredimensionellt ritande. 
 
Det intryck som erhållits under det gångna projektet är att det finns få referensobjekt i Sverige 
där returfiberrejekt bearbetas. SCA Munksund är förmodligen ett av de första kraftlinerbruk i 
Sverige som omhändertar sitt returfiberrejekt med hjälp av metallseparering. Enkelheten med 
att skicka returfiberrejektet till olika kraftvärmeverk där lågtempererade rosterpannor används 
måste ses som en av anledningarna till att få pappersbruk investerat i 
metallsepareringsutrustning. 
 
Centraleuropeiska länderna ligger förhållandevis långt fram gällande hanteringen av 
returfiberrejekt, troligtvis beror det på den råvarubrist som framtvingar ett mer eller mindre 
konstant användande av returfiber. De flesta pappersbruk som påträffas i centraleuropeiska 
regioner är oftast renodlade returpappersbruk till skillnad från de många råvarubaserade 
pappersbruk som återfinns i Sverige. 
 
De flesta referensobjekt som påträffats genom omvärldsanalysen i Sverige har varit 
kraftvärmeverk av olika slag, gemensamt för dessa är att de har tagit hand om avfall av större 
karaktär. Metallsepareringen för avfall ter sig annorlunda eftersom det handlar om större 
objekt till skillnad från det returfiberrejekt som tagits upp i denna rapport. Olikheterna mellan 
användningen har därför inneburit att de flesta referensobjekt som handhar avfall har 
uteslutits ur rapporten. 
 
Lyckligtvis fanns det ett referensobjekt nära till hands genom SCA Munksunds investering. 
Genom denna investering har många lärdomar kunnat dras dels genom studiebesök samt bra 
information från de anställda på företaget. Viktig information kunde även inhämtas genom 
Värmeforsks rapporter där praktiska test utförts gällande sönderdelning av plast samt 
djupgående fakta om metallseparatorer. 
 
Det underlag som inhämtats rörande maskinval påvisar att leverantörerna gärna 
rekommenderar överdimensionering av maskinerna, främst på sönderdelarna för att kunna 
garantera att kapacitetskraven efterlevs. De innehållsrika maskinförslagen som inledningsvis 
mottogs var en av anledningarna till att en viss styrning av leverantörerna påtvingades. 
Styrningen gjordes enbart för att systemet skulle kunna få plats i returfiberanläggningen. 
 
Att ta ställning utifrån de inkomna offerterna var en svår uppgift eftersom leverantörerna hade 
olika påståenden gällande dimensionering och toleranser. För att få klarhet i alla frågor 
skickades förfrågningar direkt till huvudleverantörer. De separata förfrågningarna visade dock 
samma resultat som de förslag leverantörerna tidigare lämnat, dock förekom det vissa mindre 
prispålägg. 
 
När det gäller transportördelen fanns betydligt mycket mer information att tillgå eftersom 
sådana system används frekvent på de flesta större industrier. Leverantörsmässigt var det 
heller ingen brist eftersom de flesta leverantörer har möjlighet att offerera de olika 
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lösningarna som efterfrågats i rapporten. Svårigheterna låg mest i att kunna sovra i det 
inkomna materialet och analysera deras uppskattade priser. Transportörmässigt kan sägas att 
det inte har hänt mycket de senaste 15 till 20 åren utan de flesta transportörerna bygger på 
konventionella metoder. 
 
Svårigheterna gällande transportördelen har legat i att få fram noggranna budgetofferter för de 
olika metoderna eftersom inga fasta positioner och bra ritningar funnits till hands. Främst är 
det stöd- och montagekostnader som leverantörerna haft problem med att uppskatta på grund 
av de mellanliggande byggnaderna, dessa har även vållat svårigheter när dragningsmöjligheter 
för transportörerna studerats. Det faktum att den nya biopannan inte heller finns på plats har 
även försvårat de okulära uppskattningarna av sträckan. 
 
Inledningsvis utarbetades tvådimensionella ritningar över tänkbara transportördragningar för 
att underlätta kostnadsuppskattningarna, dessvärre var detta inte tillräckligt överskådligt och 
tredimensionella ritningar utarbetades. Arbetet med ritningarna var oerhört tidskrävande och 
tyvärr ett moment som inte märks i någon större utsträckning i rapporten. 
 
Sammanfattningsvis har projektet varit intressant och utvecklande, en hel del personlig 
lärdom har kunnat dras genom alla möten med leverantörer som omfattat både svenska och 
utländska kontakter. 
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Typiska värden för rejekt från återvunnen wellpapp ser ut enligt följande: 
 
Genomsnittlig 
torrhalt (vikt-%) 57 
 
Askhalt (vikt-%) 3,1-4,6 
 
Effektivt värmevärde 
vid 40% fukt (GJ/ton)  14,4 
 
Volymvikt (kg/m3) 300-500 
 
 
Materialet har följande kemiska innehåll uttryckt i procent av torrt prov: 
 
Kiseloxid   SiO2 0,71-0,83  
Aluminiumoxid Al2O3 0,61-0,84 
Kalciumoxid  CaO 0,71-0,93  
Järnoxid  Fe2O3 0,04-0,15 
Kaliumoxid  K2O 0,04-0,05  
Magnesiumoxid MgO 0,08-0,09 
Mangandioxid MnO2 0,005 
Natriumoxid  Na2O 0,10-0,13 
Titandioxid  TiO2 0,35-0,40 
Klor  Cl 0,38-0,67 
 
Metallinnehåll uttryckt i mg/kg torrt prov: 
 
Arsenik  As 0,08-0,14  
Barium  Ba 43-52 
Kadmium  Cd 0,14-0,28 
Kobolt  Co 0,19-0,33 
Krom  Cr 4,2-24  
Koppar  Cu 10-27 
Kvicksilver  Hg <0,01  
Nickel  Ni 0,65-0,97 
Bly  Pb 2,8-11  
Zink  Zn 46-73 
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• Miljöchecklista 
• Investeringsförslag 
 

Projektgenomförande   Klart/Sign 

• Projektregistrering i UH-syst 
• Projektchecklista 
• Plats- och kortnummer i UH-system 
• Arbetsorder 
• Projektorganisation 
• Projekt och underhållstandard till berörda 
• MBL-förhandlingar 
• Info Intranät 
• Tidplaner 
• Kostnadsuppföljning 
• Riskanalys 
• Inköp reservdelar 
• Uppdatera UH-system – Anläggningsregister 
• Drift och skötselanvisningar 
• Dokumentation incheckad 
• Prestandaprov 
• Slutbesiktningar 
• FU på ny utrustning 
• Projektutvärdering mot projektmålen 
• Uppdatera miljö- och projektchecklista 
• Uppdatera processflödesschema 
 

Projektavslut    Klart/Sign 

• Slutrapport 
• Överlämnandemöte 
• Projektavslut 
• Arkivering 
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Faktorer som kan påverka avskiljningsförmågan 
 
Materialegenskaper 
Partikelform 
Partikelstorlek 
Storleksfördelning i strömmen 
Elektrisk ledningsförmåga 
Densitet 
Fukthalt 
Klibbighet 
Andel metall 
 

Översikt över risker, underhållsbehov och tänkbara åtgärder för drift av 
virvelströmsmagnet 

 

Systemparametrar 
Matningshastigheten 
Magnetens rotationshastighet
Materialflöde 
Typ av matning 
Splitterarrangemang 
Magnetisk fältstyrka 

Risk och underhållsbehov Åtgärd 
Transportbandet kan skadas av 
materialflödet Minska fallhöjder av materialet på transportbandet 

Föremål kan klämmas fast i spalten 
mellan transportband och sidlisterna 

Påmatningsbredden skall vara mindre än bredden på 
transportbandet 

Magnetiska föremål kan värmas upp 
kraftigt av virvelströmmarna och 
bränna fast vid transportbandet 
Magnetiska föremål kan fastna på 
magnettrumman och skada 
transportbandet eller trumman 

Magnetiska partiklar måste sorteras ut från materialströmmen 

Magneten åldras och förlorar fältstyrka Magneten skall vara tillverkad av ett sådant material som inte 
förlorar sin magnetism 

Drivmotorer och sekundärsystem Service skall genomföras enligt tillverkarnas 
rekommendationer 

Mekaniska belastningar på hela 
systemet 

Mekaniska laster får ej överskrida de gränser som anges av 
tillverkaren 
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