Waste is what is left when imagination fails

Forskargruppen Industriell Materialåtervinning
startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall
5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade doktorander
Specialiserade inom separationsvetenskaper: SX, smält salt/metal
Leder Chalmers Centre for Recycling (CCR)
CCR är helt tvärvetenskapligt: filosofi, biologi,
mekanik, LCA och kemisk teknologi…
Nära samarbete med industrin

CCR – projekt
• Återvinningsmetoder för sällsynta jordartsmetaller från lysrörslampor (Formas,
Energimyndigheten, Nordic Recycling AB)
• Metallåtervinning från Ni-Me-hydridbatterier (Vinnova, Stena MetallAB)
• Metallåtervinning från Li-ion batterier (Vinnova, ETC Fuel Cells AB)
• Återvinning av material från LCD skärmar (Vinnova, CITRET m fl)
• Återvinning av metaller från CIGS solceller (MIdsummer AB)
• Återvinning avTiO2 (Vinnova, Akzo Decorative Paints, Stena Metall AB)
• Lakning och separation i superkritisk CO2 (Vinnova, Akzo Decorative Paints, Stena Metall AB)
• Svartmassa som syrebärare i Chemical Looping Combustion (Vinnova, Renova m fl)
• Återvinning av metaller genom upplösning och separation i saltsmälta (Vinnova, Stena Metall
AB m fl)
• Mikrovågspyrolys av elektronikskrot (Stena Metall AB)
• Återvinning av plaster (Chalmers Styrkeområde Produktion)
• Metallåtervinning från avfallsaska (Formas, Avfall Sverige, Tekniska Verken Linköping)
• Speciering av metaller i förbränningsrester (Energimyndigheten, Chalmers styrkeområde
Energi)
• Miljösystemanalys av återvinningsprocesser (Vinnova m fl)
• Återvinning av fosfor från industriella avfallsvatten (Mistra och Akzo Nobel AB)

Dedikerad återvinning
+
+
+
-

Energieffektivt
Höga renheter
Kan designas så att mycket lite avfall genereras
En stor mängd processer/kompetenser
Ofta komplicerade och känsliga system
Kräver en stor uniform ”waste-stream”

Generell återvinning
+
+
-

Enkla traditionella metoder (banka och elda)
Robusta processer med högt genomflöde
Svåra materialseparationsproblem (sortering)
Skapar svåranvänt sekundäravfall
Kräver i många fall en selektiv förbehandling

”Lokal” återvinning
+
+
+
-

Energieffektivt (få transporter)
Specialdesign för koppling direkt till produktion
Kan behandla tillverkningsspill + produktåtervinning
En stor mängd procesställen/kompetenser
Vid kompetensbrist måste processen vara robust

Centraliserad återvinning
+
+
+
-

Samordningsvinster (personalkompetens etc.)
Vinstmarginaler
Högre omsättning
Transporter och logistik
Svåroptimerat vid produktionsförändringar

”Öppenhet” för alternativa metoder, eller kombinationer
Mekaniska
Enkla och robusta i sitt första steg men leder ofta till
komplicerade materialseparationer samt ”restbildning”.
Lämplig för stor skala

Hydrokemiska
Ofta mindre robusta. Höga renheter kan uppnås.
Ofta olämpliga för ”bulkåtervinning”.
Lämplig för liten till stor skala

Pyrokemiska
Energikrävande och en hel del intressant material
kan brinna upp eller slaggas ut.
Lämplig för stor skala

Andra

Ett exempel på en ”ren” produktström
NiMH-batterier

•

Prius idag: cirka 3 miljoner sålda totalt
(mars 2011)

•

Toyotas produktion: cirka 1 miljon
hybrider/år från 2011-2012

•

Cirka 9kg rent nickel per batteripack (väger
totalt cirka 45kg)

•
•

Anode
No Mg or Zn

Feed Material:
NiMH Batteries
• Cathode
Mechanical
Separation

•

No lantanides

Ett exempel på blandad produktström
WEEE återvinning

ca …1993 – nu

De finns allihop i WEEE nu!

Andra exempel
•
•
•
•

•
•

Mobiltelefoner – upp till 30 olika metaller, litium,
Kobolt, guld, antimon, koppar mm
Datorer – upp till 60 olika råmaterial, bl.a. indium i
bildskärmen, koppar mm
Batterier – litium, nickel, lantan mm
Lågenergilampor – Sällsynta jordartsmetaller, dvs
yttrium, lantan, cerium, europium, gadolinium och
terbium. I vanliga lysrörslampor finns en blandning
av metaller och metalloxider som ger röd, grön och
blå färg till ljuset.
Katalysatorer för bilar – Platinagruppmetaller
Permanentmagneter behövs i många tekniska
applikationer och då används neodym, samarium,
gadolinium och dysprosium. Vindkraftverk är ett
exempel, elektriska motorer ett annat viktigt
exempel

Demontering – fragmentering - sortering
 Manuell demontering. Det finns t.ex. dedikerade anläggningar som demonterar
CRT-TV, LCD-skärmar, vitvaror, mobiltelefoner
 Fragmentering
 Mekanisk sortering
 Densitetsseparering Olika termoplaster kan separeras i lösningar med olika
densitet (salthalt)
 Storleksseparering. Siktning
 Separering m.h.a. magnetiska egenskaper. Vanlig magnetism och Eddy current
magnetisering skiljer bl.a. ut aluminium och koppar
 Färg Färg på etiketter och metallers färg utnyttjas för optisk sortering
 Fluorescens Plaster dopas med metaller som fluorescerar

Miniatyriseringens inverkan på återvinningen
 Insamlingen av prylar kan bli mindre effektiv
Komponenternas funktion kräver mycket rena material vilket ställer stora
krav på återvinningsprocesserna
 Återvinningsprocessen kan bli mera tidskrävande
 Materialens komplexitet ökar
 Opläterade metaller är lättare att återvinna än pläterade
 Kontaminering av önskad metall med andra metaller ger lägre
användbarhet

Att underlätta återvinning
•
•
•
•
•

Enkla produktströmmar (ex en sorts batterier)
Lätt demonering t.ex. 1 sorts skruvar i stället för 15 olika i en pryl
så kan man göra en robot som demonterar och kanske
återanvända en del av prylen i en annan produkt
Lim som går att lösa upp eller värma bort utan att man skadar
den pålimmade komponenten (ex Neodymmagneter)
Så enkla material som möjligt, dvs inte lager på lager som är
svåra att skilja åt
Märkning av material med olika egenskaper, färg, fluorescens
mm

Tack för att
ni lyssnade!
Dags för
diskussion

