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Sammanfattning
Den totala globala produktionen av plast är 300 miljoner ton per år, av det representerar
bioplast under 1 procent. För att motverka den globala uppvärmningen krävs det att
bioplasternas representation ökar. Bioplasterna som finns på marknaden idag tillverkas i
liten kvantitet vilket bidrar till att de har ett högt pris.
Känt sedan tidigare är att genom en inblandning av fibrer i en plast ger materialet starkare
egenskaper. Initialt i projektet genomfördes tester som visade att inblandning av
cellulosafibrer tillsammans med en biologiskt nedbrytbar plast bildade ett
kompositmaterial med starka egenskaper. Produkten var i starten av produktlivscykeln och
avsikten med projektet var att undersöka hur processen ska standardiseras. Projektet har
genomförts i SWT Developments lokaler i Varberg och Högskolan i Halmstads lokaler.
En problemidentifiering skedde utifrån tidigare process och marknadsundersökning.
Informationssökning och tester genomfördes vilket gav en ökad förståelse för processens
komplexitet. Det identifierades att många faktorer påverkar varandra och omgivnings
faktorer kan inte uteslutas.
Projektet resulterade i en handlingsplan som kan tillämpas vid verifieringstester av en
produktionslina. En kostnadskalkyl togs fram för en processlina, kalkylen kan användas
vid inköp av en komplett processlina samt för att beräkna lönsamheten för slutprodukten.
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Abstract
The total production of plastics is 300 million tons per year, bioplastics represents under
one percent. To counteract the global warming the usage of bioplastics has to increase. The
bioplastics that is available on the market right now is produced in a small scale that
contributes to their high marketing price.
Previously known through compounding fibres together with plastic gives the compounded
material a strong property. Initially in the project tests were performed that showed through
compounding cellulose fibres with a biologically degradable plastic formed a compounded
material with strong features. The product was in the beginning of the product lifecycle
and the intention of the project was to examine how the process should be standardised.
The project was executed at SWT Development in Varberg and Halmstad University’s
facilities.
A problem identification was performed with an eye to the process choices made and the
market survey. Information retrieval and trials were performed which gave the project
group a deeper understanding of the process complexity. The group identified that many
factors was effecting each other and the factors of the surroundings could not be excluded.
The project resulted in an action plan which can be implied when verifying a test line. A
cost calculation were performed for a process line, the calculation can be used when
buying machines or to make calculations of the profitability of the product.
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Förord
Projektet Gröna granuler har genomförts av Jonas Erlandsson och Fanny Hammarström
och är en del i kursen ”Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning”.
Kursen omfattar 22,5 hp, för studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp, vid
Högskolan i Halmstad.
Projektet har utförts i samarbete med SWT Development i Varberg. Projektgruppen
tilldelades en handledare, Linnea Johnsson, som varit behjälplig med frågor och guidning
under projektets gång. Vi vill därför rikta ett stort tack till Linnea Johnsson och alla
medarbetare på SWT Development.
Projektgruppen vill tacka Leif Nordin som varit handledare under projektet.

Ort och datum:

______________________________
Jonas Erlandsson

________________________________
Fanny Hammarström
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Inledning

1.1. Bakgrund
Fossilbaserade plaster som hamnar i natur och hav bryts inte ner fullständigt, de mals sönder
till mindre och mindre bitar, till mikropartiklar. Dessa partiklar hamnar så småningom i fisk
och djur som senare hamnar i den näring som vi människor äter (TT, 2015), (Lundell, 2014).
Marknaden har länge efterfrågat gröna förnyelsebara material. Efterfrågan och kundernas
medvetenhet fortsätter att öka, men det finns få alternativ till att ersätta dagens plaster med
100 % förnyelsebar råvara (Sporsén, 2014).
Produkter som i dagens läge tillverkas genom formsprutning är ett tydligt exempel.
Formsprutning är en billig tillverkningsmetod och för att förnyelsebara produkter prismässigt
ska kunna konkurrera på marknaden innebär det att de måste anpassa sig till de etablerade
billiga produktionsmetoder, som exempelvis formsprutning.
Av den totala globala produktionen plast på 300 miljoner ton per år representerar bioplast
under 1 procent. År 2013 var den globala kapaciteten bioplast ca 1,6 miljoner ton. Dock
består den till huvuddel av biobaserad PET, PP, PE. Se bilaga 2. European bioplastics räknar
med att marknaden för bioplasten fyrdubblas till 6,7 miljoner ton till 2018 (FAQ about
bioplastics, 2015).
SWT Development AB har tillsammans med Södra Cell AB, Värö, gjort försök med att
använda PLA-cellulosa komposit för formsprutning. Försöken har visat goda resultat och
SWT har nu för avsikt att ta resultaten vidare och industrialisera tillverkningen av granuler.

1.2. Beställare
SWT Development AB, Varberg. Nedan kallad SWT.

1.3. Syfte och mål
Syftet är att utveckla ny teknik för granulering av PLA-cellulosa komposit. För att vara
marknadskraftiga och kunna konkurrera med befintliga material bör försäljningspriset av
färdiga granuler ligger på under 23 kr/kg, ett pris som kommunicerats av SWT.
I projektet ingår att genomföra en marknadsanalys som ger en klarare bild av
marknadsförutsättningarna. Analysen ska visa vilka krav som produkten behöver uppfylla vid
en första marknadsintroduktion, primära kundgrupper, samt vilka volymer som en fullskalig
produktionsanläggning behöver generera för att säkerställa leverans och ekonomi.
Projektet innebär en ökad möjlighet att lansera en ny produkt på marknaden som går att
applicera på befintlig utrustning. Beroende på vilken finansiering som projektet i stort får ser
finns två möjliga slutmål med detta projekt.
1. Projektet mynnar ut i en testanläggning hos SWT Development som kan tillverka
granuler av önskad kvalitet och egenskaper efter framarbetad process.
2. Projektet ger en process för tillverkning av granuler med önskad kvalitet och
egenskaper.

1.4. Avgränsningar
Projektet kommer fokusera på att ta fram en tillverkningsprocess för granulering av material
för användning vid formsprutning och verifiera mot tidigare testresultat för att jämföra
kvalitet. Projektet kommer inte att verifiera eller utveckla någon process för tillverkning av
formsprutade detaljer eller produkt för underlätta vid tillverkning av detsamma.
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Projektmodell

2.1. Sekventiell produkt utveckling
Sekventiell eller seriell produktutveckling är en av de äldsta modellerna för
utvecklingsprojekt. Den kallas även för stafettpinnemetoden då en handling efterföljs av något
annat. Marknadsundersökning efterföljs av produktspecifikation, funktionsdesign,
produktionsutformning, produktion till marknadsföring och försäljningsmetoder. Ansvaret för
det arbetet som utförts och produkten lämnas över när stafettpinnen är överlämnad och ”sin”
del är avklarad. Detaljplanering, regler, långa detaljerade specifikationer och
omorganisationer används som styrmedel i sekventiell/seriell produktutveckling. Modellen
anses ha flera nackdelar. Den anses långsam, medföra dålig intern kommunikation och leda
till att produkten som ska utvecklas blir otidsenlig eller missar det behov hos användaren som
avsågs att fyllas. Utvecklarna har mycket lite kontakt med användarna utan får förlita sig på
den information som förmedlas av marknadsavdelningen som har tolkat användarens behov.
Modellen används troligen då ledning inte vill släppa tagen om detaljplaner eller att
traditioner styr utvecklingen (Holmdahl, 2010), (Yazdani & Holmes, 1999).

2.2. Parallell produktutveckling
Två olika modeller av parallell produktutveckling men som ibland visar sig närbesläktade är
samtidig, simultanious engineering (SE), och samverkande, concurrent engineering (CE). De
syftar till att utvecklingen sker parallellt och i samverkan med konstruktion för få en samtidig
utveckling av produkt och tillverkningsprocess. Grunderna är att det finns en klar bild av
kundens behov vid projektstart, en realistisk projektplan, resurser som erfordras finns
tillgängliga och att en stabilitet i produktspecifikationen finns tillgänglig. SE/CE återanvänder
gärna gamla konstruktionslösningar och standardiseringar för att minimera konstruktionen.
De nackdelar som finns anses vara brist på hänsyn då problem med delade resurser uppstår,
den anses inte lämplig för små- och medelstora företag (SME). Det är svårt att utnyttja den
påstådda potentialen till fullo. Metoderna kräver reformering av befintliga
organisationsstrukturer. Metod anses vara anpassad för utveckling av mycket komplicerade
produkter med tunga konstruktionsuppgifter (Holmdahl, 2010).

2.3. Stage/Gate
Stage-Gate modellen är den dominerande produktutvecklingsmetoden. Modellen är lik
sekventiell produktutveckling men utvecklingen sker i så kallade ”stages”, etapper, separerade
med ”gates”, grindar, där varje etapp mellan grindarna har specifika uppgifter att utföra som
sedan godkänns eller förkastas vid nästa gate. Är inte alla delar godkända vid en gate stannar
projektet upp i väntan på att den felande delen ska bli godkänd. Skulle ett fel upptäckas som
avhandlades i stage 4 ska projektet gå tillbaka till stage 4. Stage-Gate metoden sänker
utvecklingstakten och ökar därmed time-to-market (Holmdahl, 2010) (Holmdahl, Styrning av
en stage-gate process, 2015).
Robert G. Cooper’s modell föreslår förändringar till dagens ”stage-gate” system med vad han
kallar de fyra F:en (Fuzzy gates, Focus on resourses, Flexible och Fluid and adaptable), detta
innebär i kort att projekten ska vara mer anpassningsbara och flytande än idag. Grindarna i
projekten ska bero på situation och villkor, vilket bidrar till ett skarpare fokus på resurser och
ledning av projekten. Kortfattat skall projekten vara mer flexibla än var de är i andra
generationen. Baksidan med Coopers modell är (även kallat de femte F:et; Failabillity) risken
för att projekten inte slutförs då projektmedlemmarna har betydligt mer eget ansvar (Cooper,
1994). Dessutom klargör inte modellen när en uppgift är avgörande för att projektet ska få
fortsätta genom grinden till nästa etapp eller om grinden ska anses som en fuzzy gate, vilket är
mer som ett riktmärke eller ett villkorat godkännande. Denna modell funkar därför bäst med
en mer sofistikerad ledningsmodell där medlemmarna är vana vid att ta eget ansvar.
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2.4. Dynamisk produktutveckling
Dynamic product development, DPD, innebär att utvecklingsprocessen är levande och att
målet inte har någon riktig fast punkt utan kan röra sig. För att nå målet behöver därför också
projektets mål och riktning därför också revideras kontinuerligt. DPD vill nå den kortaste tid
till marknaden, time-to-market. För att nå detta krävs att projektet har en flexibel riktning och
ett högt tempo för att bibehålla hastigheten. Detta åstadkoms genom att flera små beslut tags
allt eftersom arbetet fortskrider. I kontrast till annan traditionella metoder där en specifikation
arbetas fram som projektet förhåller sig till och där beslut samlas ihop till få stora beslut och
som medför väntan och svårigheter då korrigering av felaktiga beslut behövs. DPD väljer att
fokusera på att hitta identifiera huvudproblemet, det som projektet står och faller med, och
angripa för att lösa det. Projektet kan liknas vid vatten som smiter förbi mindre hinder och vid
större ansamlas och letar efter en svaghet för att penetrera hindret där. När huvudproblemet är
löst går det lättare att lösa de mindre problemen (Holmdahl, Tumregler i DPD, 2015),
(Ottosson, 2004) (Holmdahl, Dynamic product development, 2015).
DPD förespråkar att faktainsamling, analys, lösningsgenerering och tester sker samtidigt. Det
ger ett lärande och hastigheten på projektet kan bibehållas hög. En vinning är också att den
senast vunna kunskapen hela tiden är den som används.
Informationen flyter snabbt genom projektet och är ständigt gripbar. Genom samlokalisering
och täta kontakter är ledningen hela tiden informerad om vad som händer med tillräcklig
detaljeringsgrad.
Planeringen bör bestå av en vision av projektet ska uppnå snarare än en detaljerad plan.
Tidsplanen bör hållas till en grov långtidsplan, men med en mer detaljerad närtidsplan
(Holmdahl, 2015).

2.5. Vald projektmodell
Det finns alltid en vinning i att nå marknaden med en produkt före konkurrenten vilket ger att
time-to-market är viktig för det här projektet. Dessutom är bilden av vem kunden är och vad
den önskar i dagsläget lite osäker och kan komma a skifte. Projektmodellen som kommer att
användas är Dynamisk produktutveckling, DPD, med tillägg av så kallade ”milestones”,
milstenar eller riktmärken, för att kunna göra utvecklingen mätbar och vid vissa tidpunkter
säkerställa framsteg.
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Metoder i projektet

3.1. Business Model Canvas
Marknadsanalys och affärsmodell för produkt kommer tas fram genom Business Model
Canvas, BMC. BMC är ett verktyg som används vid framtagning av affärsmodeller. Den ger
en väldigt heltäckande bild från, vilka kunder som produkten eller tjänsten ska rikta sig åt,
vilka resurser som behövs för att säkerställa leverans av en produkt eller tjänst som ger
kunderna den värdeökning som tillfredsställer dem, till hur vilket sätt som produkten ska
finansieras vid framställning och användning (Osterwalder, Pigneur, & Clark, 2009).
Det finns två sätt att starta metoden, det ena är via produkt eller en kundgrupp som man vill
sälja. Vad som är värdeskapande för kunden i produkten identifieras. Därifrån matchas det
mot en lämplig kundgrupp som har behov av de värdeskapande egenskaper produkten
erbjuder, så kallad technology push. Det andra sättet är att går ut på att hitta eller utveckla en
produkt som kan generera värde för en specifik kundgrupp, så kallad technology pull. När
värdeskapande egenskaper och kundsegment identifierats ses det över genom vilka kanaler
(Channels) det värdeskapande ska nå kundsegmenten, om det är en produkt som ska
transporteras, säljas i butiker, eller saluföras genom någon plattform. När kunden väl har
produkten bör kunden hållas kvar på något sätt vilket identifieras under Customer relations.
Vilket värde som kunden upplever genom det som erbjuds påverkar vilka intäkter som kan
genereras. Det finns olika sätt som kunden kan betala för att få del av det värdeskapande som
erbjuds. Exempelvis genom abonnemang, gratis/premium erbjudande, fast eller dynamisk
prissättning.
För att kunna erbjuda kundsegmenten det värdeskapande i produkten bör det även identifieras
vilka nyckelresurser (Key resources) som behövs för att kunna leverera något värdeskapande
till kunden, behövs det några fysiska resurser eller saknas det någon kunskap som behövs.
Vidare behöver det identifieras vilka nyckelaktiviteter (Key activities) som gör att det går att
leverera det värdeskapande, det kan vara produktion av vara som kan behöva investering i
utrustning eller design för att skapa värde för kunden. För kunskapsbaserade värdeskapande
produkter eller tjänster är en nyckelaktivitet att säkerställa att kunskapsnivån motsvarar
kundens förväntningar.
Om det inte finns resurser inom de egna leden för att kunna genera det värde som kunden ska
erbjudas kan man då hitta partners för som gör det möjligt. Dessa identifieras som
nyckelpartners (Key partners). Det behöver dessutom identifieras vilken relation som
förväntas inom partnerskapet. Ska det bildas en allians, joint venture, eller ska tjänsten helt
enkelt köpas av en leverantör.
Vilka kostnader finns för att kunna leverera varan eller tjänsten till kunden. Vilka är de
viktigaste kostnadsbärarna, vilka av nyckelaktiviteterna och resurserna kostar mest, är de
rörliga eller fasta. Har dessa identifieras kan de sedan matchas och mot intäktsmodellen för att
kunna generera ett försäljningspris som motsvarar det värde som kunden känner för det som
erbjuds denne.
När samtliga aktiviteter är genomförda kan denna metod ge en översikt på den affärsmodell
av vad som ska erbjudas vilket kundsegment, på vilket sätt, till vilket pris och
betalningsmodell, vilka behov som finns för att genomföra det, om det finns behov att söka
hjälp och i så fall på vilket sätt och av vem, samt vilka kostnader som finns för att kunna
erbjuda kunden det värdeskapande.

3.2. Brainstorming
I A dictionary of marketing beskriver Doyle (2011) Brainstorming som ett sätt att komma på
idéer och att lösa problem man upptäckt. Det är viktigt att allas idéer kommer fram och ingen
får kritiseras. Vad problemet handlar om ska finnas tillgängligt och alla ska få chans att prata.
Det ska komma fram så många idéer som möjligt som då diskuteras när brainstormingen är
klar.
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Adams (2013) menar i Forbes magasin att det finns fyra sätt till en lyckad brainstorming. Det
börjar med att lägga fram allt material om problemet och lära sig allt om det. Det handlar även
om att lägga upp problemet rätt, att inte endast se det från ett perspektiv utan att få in flera
synvinklar och att lägga fram problemet som det är och inte att lösningen som inte fungerar.
Sedan att komma på flertal lösningar till samma problem så man inte väljer första bästa. Det
påpekas även att det är nyttigt att varje deltagare kommer på en lösning till problemet innan
brainstormingen börjar så den första idé som kommer fram inte påverkar de andra. När allt
detta då är gjort så kommer brainstormingen troligtvis att bli lyckad då allas idéer har kommit
fram.

3.3. Kreativ dialog
Det handlar om att man diskuterar mycket och kommer fram till olika lösningar. Alla har
olika erfarenheter och kunskap och detta gör att man kan komma fram till en mycket
kompetent lösning som kan resulterar i en bra utvecklingsprocess. Vid denna metod kan man
även ge positiv och negativ feedback. Tack vare detta så är det mycket svårt att låsa sig till en
idé/lösning (Holmdahl, 2015).

3.4. Visuell planering
Genom att anpassa planeringen efter de resurser man har istället för att planera efter
aktiviteter blir arbetet mycket mer effektivt eftersom det inte bildas flaskhalsar som kan
uppstå om exempelvis två personer behöver använda samma maskin. Detta är till väldigt stor
nytta när det endast finns en produkt att arbeta med där det kan uppstå problem i form av
flaskhalsar om flera personer försöker arbeta med olika problem på samma produkt
(Holmdahl, 2015).
En webbaserad planeringstjänst, freedcamp.com, har även introducerats i projektet och det
används som planerings- och resursverktyg. Aktiviteter och hålltider ordnas upp enkelt och
tillgängligt för projektmedlemmarna, man kan även se om någon annan slutfört en aktivitet så
de inte görs två gånger. Dessa verktyg kommer användas och följas upp kontinuerligt under
projektets gång.

3.5. Utvärderingsmatris
Det anses ofta bra att kunna fatta ett beslut, baserat fakta snarare än tycke och smak, om vilket
koncept som bäst motsvarar de ställda krav (Holmdahl, 2015). Därför har en
utvärderingsmatris använts. Egenskaper som är viktiga för produkten listas och ges ett värde
mellan 1-9 som beskriver hur stor vikt egenskapen har för produkten. Där 1 är ”nästan
oviktig” och 9 är ”väldigt viktig”. Varje koncept analyseras, var för sig, hur väl de lever upp
till egenskaperna listade och ges värden mellan 0-9 där 0 motsvarar ”inte alls” och 9 är
”fullständigt”. Viktigt är att ingen hänsyn till egenskapens viktvärde bör tas vid analysering
av de olika koncepten. Därefter multipliceras respektive värde för hur väl konceptet uppfyller
den listade egenskapen med vikten för egenskapen. När alla egenskaper för konceptet har fått
ett värde summeras konceptets egenskapsvärden, då ett tal erhålls. Det koncept med högst
värde är det koncept som bäst uppfyller de egenskaper som efterfrågas av lösningen
(Holmdahl, 2015).

3.6. Kunskapsgap
Kunskapsgap är luckor i projektet där kunskap saknas eller inte är tillräcklig för att täcka upp
behovet. Dessa kan förhindras genom att identifiera dem tidigt och åtgärda innan de skapar
allvarliga konsekvenser för projektet.
Att åtgärda ett kunskapsgap kan innebära att kunskapen efterforskas genom att läsa upp om
ämnet, utföra prov för att lära om egenskaper, hitta kontakter som har tillräcklig kunskap om
ämnet och knyta dem till projektet för att på så sätt fylla det kunskapsgap som råder i
projektet. När kunskapsgapet fyllts utreds om den är fullgod för att genomföra projektet eller
om det behövs göra ytterligare insatser (Holmdahl, 2010).
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3.7. Marknadsundersökning
Genom att undersöka vad formsprutare anser om en produkt med egenskaper som projektet
avhandlar kan vi få fram i vilken utsträckning processen bör skalas upp för att motsvara
efterfrågan på marknaden.
För att nå ut till så många formsprutare och få en bild som speglar marknaden valde vi att
skicka ut frågeformulär genom en intresseorganisation inom plastindustrin i Sverige,
Polymercentrum. De har kontakter i branschen och många bra kanaler för att nå ut till de
personer som skulle kunna ge ett så bra svar på våra frågor som möjligt.
Undersökningen har genomförts genom att låta tillverkare av olika storlek, som använder sig
av formsprutningsteknik, svara på ett frågeformulär med 8 antal frågor. Se frågorna i bilaga 2.
Alt 1:
Frågorna är av typen fleralternativ och besvaras genom att välja ett eller flera alternativ som
den som svarar tycker passar.
Alt 2:
Frågorna besvaras genom att skriva korta motivertingssvar på varje fråga. Där den som svarar
på frågan beskriver vad den tycker är viktigt.
Svaren har därefter sammanställs och analyserats och presenteras grafiskt för att så tydligt
som möjligt ge bild åt vad och vilka egenskaper marknaden tycker är viktig hos en produkt
som denna samt vilket intresse som finns kring produkten.
Vid sidan om frågeformulär så görs även ett studiebesök hos en formsprutare. SWT har
tidigare genomfört tester i deras anläggningen och det fanns möjlighet att genomföra framtida
tester i deras anläggning. Vid studiebesöket erhålls information genom en intervju som kan
bidra till marknadsundersökningens samlade bild.
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Översikt teori och referensram

4.1. Plaster
Det finns många typer av platser som har olika tillämpnings- och användningsområden. Vissa
lämpar sig för gjutning andra för skärande bearbetning eller stansning.
4.1.1. Allmänt om plast
Plast är ett konstruktionsmaterial som baseras på polymerer. Polymerer i sin tur är kemiska
föreningar som består av långa kedjor som är sammansatta av mindre repeterande enheter.
Syntetiskt tillverkade polymera material delas in i tre enheter gummimaterial, termoplaster
och härdplaster. Naturliga polymera material är exempelvis bärnsten, naturgummi och DNA.
Om kedjan består av en sorts monomerer, utgångsmolekylen vid polymerisation som sedan
bildar långa kedjor genom polymerisation, kallas polymeren för homopolymer, om den består
av flera sorters monomerer kallas den sampolymer eller co-polymer.
Termoplasters fördel är att de smälter om man värmer upp dem. De kan smältas ned flera
gånger men materialet bryts till viss del ned under processen. Termoplaster kan användas vid
en rad olika metoder men framför allt till formsprutning som vilket är av stor vikt för
projektets framtid.
Termoplasterna kan delas in i två huvudgrupper beroende på deras struktur, amorfa eller
delkristallina plaster. Den amorfa strukturen följer inget mönster utan är helt slumpmässig till
skillnad från den kristallina strukturen linjerar upp sig likt ordnade lameller. Ett amorft
material har ingen smältpunkt utan mjuknar vid uppvärmning och är passar bra till
varmformning, ett exempel är glas. Delkristallina plaster har en smältpunkt där materialet går
från fast till flytande och har bättre utmattningshållfasthet (Bruder, 2013).
4.1.2. Bioplaster
Uppfattningen om vad som är en bioplast kan skilja sig från person till person. Det finns tre
olika beskrivningar, ”det är en plast som tillverkas av förnyelsebara råvaror från växtriket”,
”det är en plast som bryts ned av mikroorganismer eller enzymer och är komposterbar” eller
”det är en plast som innehåller naturfiber”. Första alternativet bör andelen förnyelsebara delar
vara minst 20 % för att få kallas för bioplast. Alternativ två kallas för komposterbara plaster.
Alternativ tre kallas även för biokompositer och är oftast vanliga plaster som blandats med
naturfiber.’
Att använda förnyelsebara råvaror för plastframställning har till stor del tre huvudargument:
Att minska användningen av fossila råvaror, att minska utsläppen av växthusgaser samt att
fler inom lantbruket kan få sina grödor att komma till nytta och försäljning (IKEM Innovaitons- och kemiindustierna i Sverige, 2016).
4.1.3. Bio-polyestrar
Dessa plaster är gjorda på stärkelser eller petroleum-baserade monomerer. Vissa av dessa
plaster är tillverkade av förnyelsebara råvaror och komposterbara, materialet kallas för PLA
som är en förkortning av ”polyactic acid”. ”Lactid acid” betyder mjölksyra och det är av detta
ämne man tillverkar biopolyestrar. PLA har utmärkande fördelar gentemot andra plaster. PLA
tillverkas genom att stärkelsen ur majsen separeras och sedan utvinns druvsocker ur
stärkelsen. Druvsockret låter man sedan jäsa till en mjölksyra och sedan destilleras den och
polymeren är framställd (Varnäs, 2004). PLA blandas ofta samman med andra material för att
förbättra dess materialegenskaper (RESINEX Group, Sweden, 2016)
4.1.4. Komposterbara plaster
Om en plast ska få kallas för komposterbar måste den uppfylla krav på hur snabbt den bryts
ned i komposten i närvaro av syre och till vilken grad den bryts ned. Om förutsättningarna är
likt standarden föreskriver så ska den brytas ned inom 6 till 12 veckor.
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En anses biologiskt nedbrytbar om den bryts ner av mikroorganismer. För att räknas som
komposterbar ska plasten klara standarderna EN 13432 eller En 14995 (IKEM - Innovaitonsoch kemiindustierna i Sverige, 2016).
4.1.5. Polylaktid
En sammanfattning följer nedan kring plasten som projektet kommer att arbeta med,
Polylaktid, benämns hädanefter som PLA, som är en biologiskt nedbrytbar termoplast.
Råvaran i PLA är vanligtvis majsstärkelse eller rörsocker som genom bakteriell fermentering
bildar mjölksyra som genom en katalysator polymeriseras (ombildas till kedjor). PLA är
biologiskt nedbrytbart och komposterbart under vissa förhållanden. För att PLA ska
komposteras krävs det att man kan styra värmen som behöver vara 70 grader Celsius och
luftfuktigheten som måste vara minst 70 %. PLA kan framställas i olika kvaliteter, en plast
med högre smältflödesindex (MFI) anses ha högre kvalitet. PLA är hygroskopiskt och
behöver av den anledningen ofta torkas innan den bearbetas. Alla olika kvaliteter av PLA
biokomposteringscertifikat EN12342. PLA är UV-resistent. Tillverkning av plasten Ingeo™
(PLA) från NatureWorks ger 60 % mindre växthusgaser än traditionella polymerer som PET.
Det går åt 50 % mindre icke förnyelsebar energi än vid tillverkning av PET. Plasten är ej
allergiframkallande, låg krympning och är lätt att forma, det är bara några av de goda
egenskaperna (RESINEX Group, Sweden, 2016).
4.1.6. Biologiskt nedbrytbara polymerer
Biologisk nedbrytbara polymerer kan bearbetas genom konventionell utrustning om man gör
mindre förändringar med maskinen. Filmextrusion och formsprutning är några av de
metoderna man kan använda sig av. Tre stora sektorer som har introducerats till biologiskt
nedbrytbara polymerer är medicin, paketering och lantbruk. Det finns många branscher där
det finns anledning att börja använda sig av denna typ av material, nedan nämns bilbranschen
som ett exempel.
Bilindustrin, branschen tillverkar allt lättare fordon med hjälp av bioplaster och
biokompositer. I framtiden skulle naturliga fibrer kunna ersätta glasfibrer som används som
ett förstärkande material i dagsläget. Toyota använder en komposit som består av Kenaf,
Hibiscus cannabinus, och PLA som används vid tillverkning av paneler i bilar.
Biologiskt nedbrytbara polymerer har fått större uppmärksamhet de senaste decennierna tack
vare potentialen inom olika fält så som miljön. I dagsläget är bara få av de biopolymerer som
finns tillgänglig attraktiva på marknaden. Det beror framförallt på priset för produkten som de
ännu inte kan konkurrera med. Framtidsutsikterna för utveckling av denna typ av polymer är
goda. För att förbättra egenskaperna i biologisk nedbrytbara polymerer har det utvecklats en
rad nya metoder inom området. Metoderna förbättrar både den biologiska nedbrytbarheten
och mekaniska egenskaperna i slutprodukten. Det har rapporterats om studier nano-lera med
biologiskt nedbrytbara polymerer och nano-biokompositer eller bio-nanokompositer är under
utredning (Vroman & Tighzert, 2009).
4.1.7. Mätmetoder
Vid framtagning av en ny plastkvalitet genomförs olika mätningar för att ta reda på dess
kvalitet. Draghållfasthet och styvhet (drag- eller böjmodul) mäter man genom dragprov av
plasten och beräknas enligt Hookes lag vid linjära värden (Bruder, 2013).

4.2. Formsprutning
Formsprutning är den vanligaste bearbetningsmetoden och går att genomföras med både
termoplast och härdplast. Formsprutning bygger att plasten smälts och pressas till
formrummet med hjälp av en skruv. Det beräknas finnas upp till 500 formsprutar i Sverige i
dag. Anledningen till att formsprutning är den vanligaste metoden beror på de stora
kostnadsfördelarna gentemot andra processer. Andra positiva egenskaper formsprutning har är
att detaljen kan ha en komplex form, hög produktionstakt, stora som små detaljer och
robotisera processen. Negativa egenskaper med processen är att den kräver relativt dyra
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maskiner vilket leder till att man måste tillverka stora serier för att det ska vara lönsamt. En
annan negativ del är att detaljen krymper vilket kan medföra toleransproblem.
Formsprutningsmaskinen består av två delar, sprutenheten och formverktyget. För att
minimera cykeltiderna så arbetar båda enheterna samtidigt. Sprutenheten fyller man med nya
granuler under tiden som detaljen i formen kyls. Kylningen av plasten tar lång tid efter som
plast har dålig värmeledningsförmåga. Genom att skjuta bak det varma munstycket kan man
skynda på processen. I maskinen finns också en styrande enhet som kontrollerar funktionen
och eventuell bredvid-utrustning som en torkugn. Formsprutningsmaskinen framställs i olika
storlekar.
Formen i processen består av minst två delar och är monterad i formblåsningsenheten. Den
valda storleken på formen beror på formsprutans storlek. Alla formar har minst ett formrum
som fylls med smält plast och som sedan kyls och blir en färdig detalj. Hastigheten som
plasten sprutas in med kan man kontrollera vilket är en viktig faktor tillsammans med plastens
temperatur. Själva formen ska tåla ett högt tryck och kunna bibehålla formen. Formen
tillverkas i stål och måste tåla tyck över 300 MPa.

Källa bild: (Edshammar, Formsprutning - Den största metoden, 2004 Nr 7/8)
Formblåsningsenhetens uppgift är att bära formen, öppna och stänga formen, kunna
upprätthålla en låskraft som göra att formen håller sig låst under insprutningen och öppna
formen efter avkylningen samt frigöra formstycket. Formblåsningsenheten består av
stödplatta, rörligt formbord med infäst formhalva, fast formbord med infäst formhalva och en
anordning för att flytta det rörliga formbordet. När insprutning sker görs den med ett mycket
högre tryck än vad omgivningen har och det sätter stor press på att formhalvorna sluter helt
tätt. Om formhalvorna inte har rätt tryck kommer plast rinna ut som sedan måste avlägsnas
manuellt vilket leder till ökade kostnader. Låsningsenheten är en press som styrs med
mekaniska system eller hydrauliska system. Enheten är utrustad med en säkerhetsanordning
som skyddar formen om något går fel i processen. När kylningen av formen är genomförd så
öppnas formen väldigt långsamt för att minska risken att den ska slitas sönder med hänsyn till
det sug som uppstår.
När plasten smälts bereds den med en skruv vilket leder till att värmefördelningen blir väldigt
jämn tack vare frammatningen och trycket. Skruvarna som används är vanligen
universalskruvar, längd-/diameterförhållandet brukar vara från 18:1 till 24:1. Om plastmassan
uppehåller sig lång tid i cylindern blir risken för nedbrytning större. Rotationshastigheten för
skruven beror på plastmassans egenskaper. En skruv delas in i tre olika zoner,
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inmatningszonen, övergångszonen och utjämnings eller utmatningszon. För att inte den
smälta plastmassan ska rinna i motsatt riktning mot skruven är den utrustad med en
återflödesspärr. Spärren fungerar likt en ring- eller kulventil.
4.2.1. Processtegen
Processen när man formsprutar består av sex steg, plasticering, plasticering avlutas, formen
sluts, insprutning, eftertryck och utstötning.
Steg ett, plasticering, genom ett munstycke för materialet, granulat eller pulver, kontinuerligt
ned i plactisieringscylindern. Skruven som roterar för plasten framåt i cylindern.
Temperaturen i cylindern är reglerad noggrant, det är av stor vikt att första delen i cylindern är
kall då plasten som inte är smält ska trycka på den smälta plasten längre fram. Genom friktion
och värmebandens inverkan kommer den plasten som inte smält ändra form längre fram i
cylindern.
Steg två, plasticieringen avlutas, all smält plast samlas längst fram i cylindern, framför
skruvens topp. Plasten växer sedan i volym och det bildas ett tryck på skruven som motverkas
av en hydraulisk kolv. När all plast som ska fylla formen är vid skruvens topp avstannar dess
rotation.
Steg tre, formen sluts, genom att det rörliga formbordet med den uppspända formhalvan rör
sig mot det fästa formbordet med den fasta formen.
Steg fyra, insprutningen, skruven fungerar nu som en insprutningskolv och skjuts framåt.
Plasten sprutas sedan in i formen genom ett munstycke. Om det finns en återflödesspärr
motverkar den att plasten går i motsatt riktning.
Steg fem, eftertryck, i steg fyra fylls formen med plast och stelnar sedan med hjälp av den
kalla formen. När den smälta massan stelnar så sker krympning, det kompenseras genom att
pressa in mer flytande plast, så kallat eftertryck. Kompensering för krympning kan aldrig
göras till 100 %.
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Källa bild: (Edshammar, Formsprutning - Den största metoden, 2004 Nr 7/8)
Steg sex, utstötning, när detaljen är så pass kall att den kan utstötas utan att deformeras
öppnas formen. Det tar relativt lång tid innan detaljen kan utstötas och därför skiljs
sprutenheten från formbordet och processen börjar om (Edshammar, Formsprutning - Den
största metoden, 2004 Nr 7/8)
Den formsprutade detaljen har inga porer om munstycket är rätt dimensionerat. Om
munstycket är för litet blir effekten att smältan istället för att rinna in i formen sprutas in och
då kan porer uppstå.
4.2.2. Alternativa formsprutningsmetoder
Flerkomponentsformsprutning innebär att man kombinerar två eller fler material i en detalj.
Vid denna typ av process använder man sig av fler cylindrar, en för varje material. Gas- eller
vatteninjicering används ofta vid tillverkning av detaljer som är ihåliga.

4.3. Extrudering
Extrudering är ett annat ord för strängsprutning, det används också för kompoundering som är
inblandning av tillsatser och blandning av polymerer. Det används även för
extruderingsbeläggning, omsprutning och tillverkning av cellulära produkter.
Plasticeringsförloppet är väldigt komplicerat och beror på olika faktorer för att benämna några
temperatur, tryck och skruvens rotationshastighet samt materialets egenskaper. Nedan ses en
bild som beskriver en extruderingsanläggning för tillverkning av enklare profiler eller rör.

Källa bild: (Edshammar, 2005).
4.3.1. Extrudern
Extrudern består av en plasticeringskruv och en cylinder. Vanligast är att extrudern har två
plasticeringskruvar men den kan både ha färre eller fler. Plastmaterialet, i form av granulat
eller pulver, fylls på genom en tratt längst bak i cylindern. För att matratten inte ska utsättas
för igensättning kan en vibrator monters på tratten. Granulerna transporteras sedan framåt
med hjälp av skruven, smälter och blir ett homogent material. Materialet längst bak i
cylindern måste vara i fast form för att det ska kunna trycka fram det smälta materialet längre
fram i cylindern. Vridhastigheten på skruven kan varieras mellan 4 till 100 varv per minut.
Plasten värms upp genom friktion mot extrudern och inre skjuvning men även genom tillförd
värme av värmeband. Att ha kontroll på temperaturen är av stor vikt därför sker det även
kylning genom användning av luft eller vatten. Det smälta materialet pressas sedan genom en
silduk och hålskiva för att sedan passera ett munstycke som har önskad utformning. Skivans
hål har en diameter på 3 till 5 mm och är avfasade för att inte trycket ska minskas drastiskt.
Sildukens uppgift är att fånga upp föroreningar och klumpar som annars kan täppa igen
munstycket. Hålen i silduken brukar normalt vara 120-150 µm. Det kan förekomma att även
mindre partiklar orsakar försvagningar i slutprodukten och då brukar en silduk med mindre
hål användas.
Silduken måste bytas ut efter en tid eftersom den täpps igen. Hålskivans huvudsakliga uppgift
är att motverka det spiralformade flödet som orsakas av skruven och räta upp flödet. Vid
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utsprutningen i munstycket är molekylerna ordnade i axiell led och det innebär i
förlängningen att profilen blir stark och styv i längsriktningen.
4.3.2. Skruven
Skruven ska inte deformeras vid det höga tryck eller kraftiga vridning som den utsätts för och
därför tillverkas den i nötnings- och korrosionshärdigt stål. Huvuduppgifterna för skruven är
många, inmatning, transport, smältning och homogenisering. Ett vanligt utförande för en
skruv är tre-zons-skruv som benämns som en universalskruv. Inmatningszonen där det fasta
materialet matas fram och komprimeras så pass mycket att den luft som varit innesluten
pressas bakåt till påfyllningstratten. Eftersom det fasta materialet i början av cylindern ska
trycka det smälta materialet framåt kyls cylinderdelen närmast tratten ned. En smältfilm bildas
först vid den uppvärmda cylinderväggen och den växer i takt med att materialet smälter.
Sedan trycks materialet vidare in i en omvandlingszon som även kallas plasticieringszon. I
denna zon minskar skruvens gängdjup successivt och materialet smälter.
Plasten som lämnar plasticieringszonen ska vara helt smält och delvis homogeniserad och ha
uppnått bearbetningstemperatur som krävs vid utsprutning i munstycket. I zon tre,
utmatningszonen, är det ett konstant gängdjup och det smälta materialet homogeniseras
ytterligare och temperaturen stabiliseras. Smältan trycks sedan ut i munstycket.
Om gängdjupet i inmatningszonen är 9mm och gängdjupet i utmatningszonen är 9mm är
kompressionsförhållandet 3:1. Förhållandet varierar beroende på den plasten som bearbetas.
De olika zonerna behöver också anpassa sin längd utifrån vilket material som bearbetas.
4.3.3. Avgasningszon
En del plaster är hygroskopiska vilket innebär att de absorberar luftens fuktighet och bearbetar
man denna typ av plaster i en vanlig extruder kommer produkten innehålla porer. Det finns
två alternativ för att undvika det antingen förtorkar man materialet eller kan man installera en
tvåstegsskruv med avluftningshål. Processen är då likt en universalskruv fast med en
inkluderad avgasningszon. Vid avluftningshålet sänks trycket i smältan till atmosfäriskt tryck
och de flyktiga komponenterna avgår genom en öppning i cylindern. Om
extruderingstemperaturen är 250 grader Celsius har vattnet i plasten ett tryck av cirka
4MN/!" och det atmosfäriska trycket är 0,1 MN/!" . Det kraftiga tryckfallet innebär att
vattnet avgår som ånga men även andra gaser avdunstar.
4.3.4. Blandningsanordningar
Om det uppstår svårigheter under smältprocessen och homogeniseringen när man använder
den universella skruven bygger man in särskilda blandningszoner. Det finns olika typer av
blandningselement och några kan ses i figuren nedan. Elementen ökar
plasticieringskapaciteten genom höjning av skjuvvärmen.
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Källa bild: (Edshammar, 2005).
4.3.5. Dubbelskruvextruder
Dubbelskruvextrudern finns i flera olika utföranden där skruvarna är raka eller koniska, med
eller utan avtagande stigning och kanaldjup. Den enklaste modellen består av två cylindriska
parallella skruvar som roterar mot varandra eller i motsatt håll. Skruvar som roterar olikriktat
används vid bearbetning av material i pulverform. Fördelen med olikriktade skruvar är att
plasten inte utsätts för större termiska påfrestningar på grund av skjuvbelastningen. Skruvar
med likriktad rotation används vid kompoundering av plast (se bilaga 6).
4.3.6. Munstycken
Munstycket är den delen som monteras på cylinders fläns och formar smältan till ett extrudat.
De flesta fall värms alla munstycken med värmeband. Längsspruthuvuden används
huvudsakligen när tillverkning av slangar, rör och profiler ska genomförs. Smältan fördelas av
kärnans spets och leds runt kärnan förbi fasta fenor som håller kärnan på plats. Slutligen når
smältan den ringformade munstycksspalten. Huvuduppgiften för fenorna är att ge smältan en
jämn strömning men samtidigt hålla kärnan på plats. Fördelen med konstruktionen är
plastflödet blir väldigt centrerat och nackdelarna är att fenorna orsakar sammanflytningar i
flytriktningen. När smältan passerat fenorna minskar kanalens tvärsnitt fram till
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munstycksringen. För att motverka de negativa sammanflytningarna används det ett
spiralhuvud. I huvudet ändrar smältan flöde, från ett radiellt till ett axiellt flöde.
Utmatningshastigheten regleras med hjälp av ett strypelement som sitter i munstycket.
Källa bild: (Edshammar, 2005).
4.3.7. Kalibrering
Vakuumkalibrering är den säkraste metoden att kalibrera en extruder. Plastsmältan dras in i
kalibreringsenheten där den med hjälp av vakuum sugs mot kalla väggar, dessa väggar
bestämmer den yttre dimensionen. När extrudatet förs in i kalibreringsanläggningen är den
fortfarande varm och mjuk men har hunnit kylas ned under några centimeter. För att undvika
att luft tränger in i kalibreringsanläggningen har den 10-20% mindre rördiameter än
munstycket som extrudatet kommer ifrån. Sedan förs extrudatet in i en vattenkyld metallhylsa
för att sedan sugas mot hylsans yta med hjälp av vakuum. När röret lämnat kalibreringszonen
kyls det ned i ett vattenbad för att stabiliseras (Edshammar, 2005).

Källa bild: (Edshammar, 2005)

4.4. Effekter på granulat
Det har genomförts en studie på en extruder med dubbelskruv där man undersökte hur olika
faktorer påverkar granulerna. Slutsatsen av testerna var att vissa faktorer hade avgörande
påverkan för slutprodukten. Skruvens hastighet hade en väldigt liten inverkan på granulernas
egenskaper.
Från resultaten i rapporten bör det nämnas att granulatens egenskaper vid processen i en
dubbelskruvsextruder beror på individuella processvariabler. Av den anledningen är det
viktigt att man optimerar processen beroende på omständigheterna, så som fukthalten i
omgivningen, för att få ett bra granulat (Dhenge, o.a., 2010).

4.5. Armering
För att öka ett materials egenskaper kan man legera materialet eller armera det med fibrer av
ett material som har de egenskaper som eftersträvas.
Armeringen har till uppgift att stärka ett material och ge det bättre drag-, böj- samt
skjuvhållfasthet. Det går även att armera material genom att lägga dem i olika lager, s.k.
sandwich, för att dra nytta av de olika materialens egenskaper. Genom inblandning av fiber i
plastmaterial kan man erhålla ett material som har fiberbindnings styrkor och plastmaterialet
hållfasthet i tryck samt fördelar i formbarhet.
Fiber kan även blandas in i plast för att dryga ut användningen av plast, genom att till
exempel blanda in talk, andra mineraler eller trämjöl. Fiber kan användas för att ändra andra
egenskaper hos en plast, exempelvis temperaturtåligheten. Vanliga armeringar av plast är
glasfiber, aramidfiber (Kevlar®) och kolfiber. (Bruder, 2013)
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Förstärkningen i som används i projektet är cellulosafiber framställd av Södra Cell AB, Värö.

4.6. Cellulosa
Cellulosa är den del som utgör huvuddelen av växternas cellväggar. Bomull är den renaste
naturliga formen av cellulosa med 90 % renhet. Historiskt sett utvanns cellulosafibern
uteslutande av bomulls- och linnelump samt olika gräsarter som halm. Sedan 1850 framställs
cellulosa genom ur trämassa genom mekanisk sönderdelning eller genom olika kemiska
metoder där ligninet som binder samman cellulosafibern löses upp genom kokning i tryckkärl
vid temperaturer över 100 °C.
Den metod som används för att ha tagit fram den cellulosa som används i det är projektet är
en sulfatmassaprocess som används vid Södra Cell AB i Värö och utvinns från barrträd. Den
kvalitet som används i projektet är i huvudsak framställs av sågflis med avseende att ge så
långa och slanka fibrer som möjligt. Cellulosafiberns längd är ungefär 2,6 mm långa.
Det vanligaste användningsområdet av cellulosafiber är pappersmassa. Cellulosa används
också redan i rad andra produkter som färg, lim, olika plaster vilket kräver en helt ren
cellulosa. Helt ren och oderivatiserat cellulosapulver används till exempel i tabletter för
läkemedel.

Bild 1; Cellulosafiberns uppbyggnad

4.6.1. Nanocellulosa
Nanocellulosa, även kallad mikrofibrillerad cellulosa, MFC, är vad cellulosa fiber är
uppbyggd av. Även den har väldigt bra styrkeegenskaper och kan användas för armering.
Nanocellulosa utvinns vanligen precis som vanlig cellulosa ur träfibrer men där man sedan
låter pappersmassans fibrer bearbetas ytterligare. Tre vanliga metoder för att mekaniskt bryta
ner cellulosafibern till MFC är homogenisering, ultrafin friktions malning samt
mikrofluidisering framtagen av Microfludics Corp. (Lavoine, Desloges, Dufresne, & Bras,
2012)
Vid Fluidisering pressas cellulosafibern under högt tryck, 3000 bar, genom en Z-formad
kanal. Cellulosafibern sönderdelas genom skjuvning som uppstår och MFC erhålls.
MFC fiber har en storlek på mellan 3-5 nm och 15-20 nm.

4.7. Återanvändning av PLA- och cellulosakompositer
En studie har genomförts där man testade om man kan återanvända en komposit som är
tillverkad av PLA och cellulosa. Studien visade att återanvända materialet som blandades med
”ny” PLA hade relativt god förstärkningsegenskaper i den nya kompositen. De testade
möjligheten att använda de återanvända materialet fler gånger för att se hur materialet
påverkades av att processas flera gånger. Testet visade att om man tillsätter 20 % av
återanvända materialet kan man återanvända det sex gånger och de goda egenskaperna är
fortfarande påtagliga. I studien testade man också mad att använda 50 % återanvänt material
men den nya kompositen fick mycket sämre egenskaper vilket gör det inaktuellt.
Slutsatsen av studien är att man kan använda återvunnet material i låg mängd när man
tillverkar nytt material utan att det påverkar egenskaperna negativt. Om man blandar in
mycket återvunnet material så ändras egenskaperna snabbt och de positiva egenskaperna
försvinner. Kompositerna var utsattes för åldring mellan processtegen, det visade att förhöjd
temperatur och hög luftfuktighet gör att materialet snabbt ändrar sina mekaniska egenskaper.
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Slutligen kan man dra slutsatsen att biokompositen, PLA och cellulosa, inte är anpassade för
att återvinnas om den utsatts för fuktighet (Åkesson, Vrignaud, Tissot, & Skrifvars, 2016).
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Genomförande

5.1. Projektöverlämning
Projektet föregicks av tester av SWT Development vid Swerea IVF där PLA och
cellulosafiber har blandats i en mindre extruderingsanläggning. Där matades cellulosafibern
manuellt. Den skruvprofil som användes vid testet har inte heller kunnat komma
projektgruppen till känna då inte Swerea IVF ville dela dess uppgifter. De tester som
genomfördes då gav väldigt ojämna strängar samt den kraftiga expandering av strängarna vars
effekt vi kallat för popcorneffekten. Dessa strängar har sedan gjorts till granuler som när
manuell sortering har gjorts för att kunna få fram en mängd som gjorde det möjligt att
använda vid formsprutning. Vid formsprutning har dessa granuler visat på mycket bra
testvärden. Dock har det identifierats att det förekommer svaga punkter i materialet kring
cellulosaknutor.

5.2. Informationsinsamling
För att få en förståelse för vilka material som vi jobbar med, hur de framställs, hur och till vad
de används behövdes det göra mycket efterforskningar. Till att börja med så identifierades
olika kunskapsgap som behövdes elimineras. Olika frågeställningar formulerades, vad som
skiljer PLA från andra plaster, vad cellulosa är, vilka maskiner används vid tillverkning av
granuler och hur fungerar de.
Faktainsamling har därför bestått i att läsa en rad artiklar om cellulosafiber och PLA, vad det
är och dess användning, identifiera annan forskning på ämnet, ta reda på hur nuvarande
tillverkning av granuler för användning inom plastformning går till. I vilken utsträckning som
olika plastmaterial är återvinningsbara. Även hitta information för att få en generell förståelse
för hur formsprutning går till.
5.2.1. Kunskapsgap
Processen identifierades till att möjligt innehålla olika steg. Därför delades även
kunskapsgapen upp i områden. Nedan redogörs vilka kunskapsgap som initialt identifierades
under respektive område.
Produkt
• Användningsområde
• Råmaterial
• Konkurrerande produkter
Teknisk lösning/Koncept, Process
• Råmaterial – sammansättning, framställning
• Testmetoder
• MFI – ”Melt Flow Index” innebörd
Tillverkning
• Maskiner
• Nuvarande tillverkning av likande produkter
Användare
• Formsprutare – efterfrågar
• Produkttillverkare/Designers – efterfrågar

5.3. Processtegen innan cellulosaark
Nedan följer genomförande för processtegen som sker vid tillverkning av cellulosaark och
balar som används i projektet.
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5.3.1. Tillverkning, Södra Cell, Värö bruk
Södra Cell tillverkar pappersmassa i tre olika kvaliteter. I projektet används Södra Green som
har en fiberlängd på runt 2,6 mm. Vid mötet med Jan-Erik Hedberg framkom det att de inte
kan säga var i processen som fiberknutorna uppstår, de har vissa idéer men inga bevis. Det
finns möjlighet att få tag i flingpressade balar som inte är pressade så hårt. Vilket kan vara en
fördel då det finns risk att fibrerna klumpar ihop sig för att sedan pressas samman.

5.4. Rivning
Nedan följer genomförandet som berör processteget rivning. Steget rivning i processen har
varit lägre prioriterat då projektgruppen inte har haft maskiner tillgängliga. Projektgruppen
har till förmån prioriterat att analysera processteget malning djupare.
5.4.1. Besök på Recycle i Malmö
Recycle i Malmö är en återvinningsanläggning där de tar om hand massa olika material. I
deras anläggning har de en Franssons rivare, en stor maskin med en roterande cylinder med
tänder som river sönder material för till mindre, mer hanterbara bitar. Vid besöket hade vi
med oss en stor cylinderbal med pappersmaterial för att pröva hur väl rivaren lyckades ”tugga
i sig” cylinderbalen.

Bild 3; Cylinderbal

Bild 2; Franssons rivare

5.4.2. Sammanfattning av processteget
Processteget har inte analyserats av gruppen då malningsstegets har prioriterats. Anledningen
till att det prioriterades bort var för att det inte fanns rivare tillgängliga. Den andra
anledningen var att projektgruppen drog slutsatsen att rivningssteget inte hade stor inverkan
på cellulosan som senare skulle processas i extrudern. Det beror på att efter att balen har rivits
sönder krävs det ytterligare malningssteg innan materialet kan blandas i en extruder.
Anledningen till att steget finns är för att kunna genomföra en kostnadskalkyl för
processlinjen.

5.5. Malning
Nedan följer genomförandet som berör processteget malning. Malningstester genomförs för
att utforska hur små och få knutorna i materialet kan bli. Hänsyn måste även tas till fibrernas
längd då de troligen har en direkt koppling till materialets styrka. Här följer förklaringar till
ord som benämns i detta processteg.
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Hammarkvarn
Hammarkvarn är en typ av kvarn där materialet mals
genom att det slås sönder. En rotor är försedd med
fixerade eller rörliga slagor, typisk 12-24 styck, jämnt
fördelade över rotorn. Rotorn roterar med hög hastighet
och slår sönder materialet som matas in tills det är
tillräckligt litet för att kunna passerar genom den sållplåt
som omgärdar rotorn.
Getecha
I projektet har det vid malning med kantspillskvarn
används en kvarn av märket Getecha.
Kantspillskvarn maler ner materialet genom att
rotorn är försedd med knivliknade eggar som
passerar nära statorn vilket gör att material som
befinner sig mellan statorn och rotorns egg klipps av.
Materialet klipps ner till mindre och mindre bitar till
dess det är tillräckligt små för att passera ut genom
ett såll med önskad storlek på de hål som motsvarar
den önskade acceptstorleken.

Bild 4; Hammarkvarn

Såll
Bild 5; Kantspillskvarn - Getecha
Med ett såll avses en hålperforerad plåt med hål av
samma storlek och form. Hålens storlek beror på
vilken storlek önskas slippa igenom. Ju mindre hål desto mindre måste
också partikeln vara för att kunna passera genom.
Cyklon
En cyklon är en cylindrisk behållare med en konisk del. Luft blåses in i
behållaren och cirkulerar i behållaren. Partiklar i luften slungas av
centrifugalkraften utåt längs sidorna och faller sedan neråt. Den lättare
luften släpps ut ur behållaren genom centrum i toppen på behållaren. För
att undvika onödigt spill och damma används en filterpåse vid utloppet
för luft.
Frekvensomriktare
Frekvensomriktare används för att styra trefas växelströmsmotorer så att
de går att köra med olika varvtal. Det sker genom att omvandla elnätets
fasta frekvens och spänning till steglöst variabla storheter. För delar med
att använda en frekvensomriktare är bland andra möjligheten att kunna
styra motorns exakta varvtal, lägre underhållskostnader samt
energibesparing.

Bild 6; Cyklonrenare

5.5.1. Test malning
Den 10 och 15 februari 2016 genomfördes ett test av malning i hammarkvarnen och Getechakvarnen som finns hos SWT i Varberg. Faktorer som ändrade förutsättningar för malningen
var de sållen som finns i olika storlekar till båda kvarnarna. Till hammarkvarnen finns det 11
olika såll och till getechan finns det tre olika såll. Projektgruppen identifierade fyra olika
felfaktorer:
•
•
•

Att det finns material kvar från tidigare malning när nästa genomförs
Att sållet inte sluter helt tätt
Att det används ett plaströr där materialet kan fastna
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Att plaströret kan utsättas vinklar större än 90 grader som gör att materialet inte kan
flöda som tänkt

Testerna genomfördes framförallt för att lära projektgruppen hur de olika kvarnarna fungerar.
I testerna framställdes olika typer av material, större flakes och även väldigt fint material som
liknar bomull. Gruppen kunde framställde malt material med väldigt små knutar men även
fibrerna är korta. Sammanfattningsvis hade det varit önskvärt att kunna ändra fler faktorer än
sållet för att se vad som påverkar materialet. Därför bestämdes att det att gruppen skulle
bygga en ny testanläggning där ytterligare en fläkt installeras.
5.5.2. Undersökning av materialet
Efter genomförandet av den det testet den 10 och 15 februari bestämdes det att en djupare
analys av knutorna skulle genomföras. Tidigare hade analys med hjälp av syn genomförts.
Kontakt med Sabina Rebeggiani, universitetslektor, biträdande Maskinteknik vid Högskolan i
Halmstad, upprättades för att fördjupa kunskapen kring hur analyser kan genomföras och om
Sabina kunskaper inom cellulosa och PLA som gruppen kunde använda i projektet.
Sabina visade ett mikroskop som var anslutet med ett USB till en dator. Nackdelarna var att
den endast kunde förstora 200 gånger däremot kunde den utläsa lite djup i en bild. Produkten
kunde också ta kort på det den visade vilket var en storfördel för oss då gruppen enklare
skulle kunna jämföra de olika malningsproverna som tagits. Sabina introducerade ett
mikroskop med fotografifunktion som gruppen testade. Förstoringen var 500, 1000 och 2000
gånger och gruppen analyserade en liten del av det malda materialet.
Det som upptäcktes var att vid förstoring 1000 och 2000 gånger kunde gruppen inte utläsa vad
de såg och proverna var inte till användning. Vid förstoring 500 kunde det utläsas fibrer och
mindre knutor men det var ändå svårt att utläsa vad som sågs eftersom mikroskopet är
känsligt för djup. Vid analys med USB-mikroskopet kunde man se fibrer och knutor tydligt.
Enligt den visuella analysen genom USB-mikroskopet identifierades knutorna som samlingar
av fibrer som hakat i varandra. Gruppen beslutar att USB-mikroskopet är ett tillräckligt bra
verktyg för analys av malningsproverna.
5.5.3. Testanläggning
För att kunna genomföra fler tester byggdes testanläggningen om. En getechakvarn, där
malning och utblås finns i en maskin och en hammarkvarn som var hopbyggd med en cyklon
som hade en inbyggd fläkt. Det var processen hammarkvarn och cyklon som skulle förändras
till fördel för att kunna ändra undertrycket i hammarkvarnen.
Installation av en fläkt med frekvensomriktare mellan hammarkvarnen och cyklonen.
Cyklonen ska bytas ut till en med två "utkast" för att klara av det ökade materialflödet. För att
kunna optimera malningen ska en ny hammarkvarn installeras så operatören kan förbereda en

Bild 7; Ursprunglig testanläggning
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kvarn under tiden den andra maler material. Det provisoriska plaströret mellan
hammarkvarnen och cyklonen ska bytas ut mot metallrör och spännband.
I samarbete med SWT sker inköp av hammarkvarn, metallrör i olika utförande med
tillhörande spännband och tillverka något som gör att fläkten hamnar 20 cm ovanför marken.
Hammarkvarnen köps begagnad och spännbanden köps nya hos Ahlsell.

Bild 8; Färdigställd testanläggning

I bilden ovan kan man se tre stycken maskiner sammansatta med rör. Längst till höger är en
hammarkvarn där materialet matas in genom den fyrkantigt konformade metalldelen längst
fram. Materialet sugs sedan vidare genom metallröret som sitter längst upp på kvarnen för att
fortsätta mot fläkten som är blå på bilden. Sedan går materialet genom ytterligare en fläkt som
sitter ihop med två cykloner, som ses längst till vänster i bild. De påsarna som sitter ovanpå
cyklonen kallas för filterpåse och under cyklonerna kommer det fästas en påse innan man kör
igång testanläggningen. I dessa påsar hamnar sedan de bearbetade materialet.
Enligt planering skulle ytterligare en hammarkvarn monteras för att kunna effektivisera
processen dock är det inte prioriterat i dagsläget. Hammarkvarnen som ska monteras är
identisk med den som är på plats i dagsläget men den sitter fast i en annan anläggning. Stegen
som krävs för att anläggningen ska bli komplett är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta bort maskinen från befintliga anläggningen
Bygga en ställning till maskinen
Beställa frekvensomriktare
Inställning av frekvensomriktaren
Beställa ett större elskåp
Ombyggnation av el (saknar behörighet)
Kabeldragning
Fästa maskinen på ställningen
Fästa ställningen i marken
Bygga samman kvarnen med den redan färdigställda anläggningen

Det genomförs en uppskattning av tiden det skulle ta, gruppen beräknar arbetstiden till 32
timmar.
Förutsättningen för att tidsramen ska hålla är att alla verktyg och materialet finns på plats och
inga oförutsedda komplikationer uppkommer.
Beslut fattades att gruppen inte ska genomföra installeringen av hammarkvarnen.
Anledningen är att det inte kommer påverka testresultaten utan endast effektiviteten vid
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genomförandet av testerna och gruppen anser inte tidsförlusten kommer vara så pass stor att
det är värt att genomföra arbetet.
Gruppen har förberett för att en maskin ska kunna installeras och rördelarna är redan
beställda. Det har installerats två spjäll, en till varje kvarn, så i dagsläget vid malning stänger
man spjället som ska monteras tillsammans med den andra kvarnen. Då genomförs malningen
enligt gruppens önskemål.
5.5.4. Test malning i testanläggning
Testanläggningen är ombyggd så att undertryck kan skapas, gruppen ska analysera om
malningen får ett annorlunda resultat vid ett annat undertryck än tidigare tester. Trycket
ökades från 0,02 bar till 0,08 bar, en total ökning på 0,06 bar.
Cellulosaarken har först gått igenom en getecha-kvarn innan materialet går igenom
testanläggningen. I testanläggningen går de igenom en hammarkvarn, en fläkt, ytterligare en
fläkt och en cyklon. Det är tidigare den andra nämnda fläkten som skapat allt undertryck i
anläggningen. Gruppen identifierar sex möjliga felfaktorer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fläktarna har inte samma styrka, första fläkten är starkare än den andra
Anläggningens rör är inte raka utan vissa delar har 90 graders vinkel
Sållen i hammarkvarnen sluter inte helt tätt
De två cyklonerna är i olika utföranden
Att gruppen inte monterat korrekt
Att inte eldragningen är gjord korrekt
Att cyklonerna och fläktarna inte är rengjorda sedan tidigare användning
Att filterpåsarna hänger ned över cyklonerna

I den nya anläggningen har materialet möjligheten att hamna på två olika ställen, antingen går
det igenom den första cyklonen och hamnar i påse 1 eller går det igenom den andra cyklonen
och hamnar i påse 2. Om materialet hamnar i påse 2 passerar det ovanför den första cyklonen.
Det skiljer sig mycket mellan det materialet som hamnar i påse 1 och påse 2. Materialet som
hamnar i påse 1 är mindre än massan som hamnar i påse 2. Materialet i påse 1 är också
mycket finare än det materialet som hamnar i påse 2. Att cyklonerna är olika kan vara en
felfaktor, gruppen beslutar att korrigera anläggningen så de båda cyklonerna är likadana.
Det kan vara till fördel för projektet att materialet separeras, att de mindre delarna hamnar i
ena cyklonen.
En visuellanalys gjordes av materialet och i första anblick är det knappt eller ingen skillnad på
materialet före korrigering av undertryck och vid tillfört undertryck. Materialet behöver
analyseras vidare och att utesluta att den visuella analysen är korrekt.
5.5.5. Ombyggnation av testanläggning
För att utesluta att de olika testresultaten mellan påsarna beror på att det är olika cykloner sker
en ombyggnation av anläggningen. För att utesluta felfaktorn att cyklonerna inte är rengjorda
sedan tidigare malning genomförs det samtidigt en städning. För att eliminera felfaktorn att
filterpåsarna inte stod upp under testet byggs det en provisorisk upphängningsfunktion för
påsarna.
Cyklonen på testanläggningen kommer monteras bort tillsammans med filterpåsen. En annan
cyklon som är likadan som sitter på plats kommer monteras fast. Samma filterpåse monteras
fast på den monterade cyklonen
Cyklonerna är nu likadana och förhoppningsvis kommer det ge resultat vid nästa test.
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5.5.6. Test malning ombyggd testanläggning
Testanläggningen är nu ombyggd och förhoppningen är att resultaten i de olika påsarna inte
kommer skilja sig likt de gjort under tidigare tester den 4 mars.
Cellulosaarken har först gått igenom en getecha-kvarn innan materialet går igenom
testanläggningen. I testanläggningen går de igenom en hammarkvarn, en fläkt, ytterligare en
fläkt och en eller två cykloner. Det är tidigare den andra nämnda fläkten som skapat allt
undertryck i anläggningen. Gruppen identifierar sju möjliga felfaktorer.
•
•
•
•
•
•

Fläktarna har inte samma styrka, första fläkten är starkare än den andra
Anläggningens rör är inte raka utan vissa delar har 90 graders vinkel
Sållen i hammarkvarnen sluter inte helt tätt
De två cyklonerna är i olika utföranden
Att gruppen inte monterat korrekt
Att inte eldragningen är gjord korrekt

Gruppen trodde att resultaten skulle förändras efter att cyklonen bytts ut vilket inte stämmer
överens med vad testet visade. Gruppen väljer att lyfta frågan under ett möte på företaget för
att kunna gå vidare i processen.
5.5.7. Kasteffekt
Resultaten från de genomförda testerna diskuterades under måndagsmötet den 7 mars på SWT
Development då Gunnar uppmärksammade de olika resultaten gruppen fått under testerna
med den nya anläggningen. Gunnar påpekade att när materialet trycks från fläkten genom
röret till cyklonerna uppstår en kast-effekt där materialen får olika rörelseenergi beroende på
vikt och att det var troligt att det var anledningen till att materialet hamnar i olika påsar. P
står för rörelseenergi och V för hastighet samt M för massa, kan det utläsas ett samband
mellan de tre enheterna som styrker Gunnars teori. V, hastigheten för partikeln, = P/M.
Upptäckten innebär att materialet eventuellt kan separeras genom att utsätta det för denna typ
av aktivitet.
Gunnar föreslog även en typ av siktning som kan genomföras med produkter som finns på
plats hos SWT. Gruppen är skeptisk till ett positivt resultat av ett genomförande eftersom
diskussion först med Russel Finex angående siktning utan positiva resultat. Det beslutas att en
siktning ska genomföras eftersom möjligheten finns.
5.5.8. Separeringsmöjligheter
Gustav Fredriksson har lång erfarenhet av att arbeta med kvarnar och projektgruppen
kontaktade honom för att utöka kunskapen om uppkomsten av fiberknutar. Informationen som
delgavs handlade om separering av fiberknutar och Gustav hade ett flertal olika alternativ (se
bilaga 6) som kan tillämpas.
5.5.9. Sammanfattning av processteget
De tester som genomfördes i processteget malning var grundliga och strukturerade.
Projektgruppen kunde mala materialet väldigt fint och knutorna i materialet var väldigt små i
jämförelse med fibrerna.
Att öka undertrycket med 0,06 bar genererar ingen skillnad vid malning av cellulosa.
Gruppen upptäckte i samband med testerna en separeringsmetod för knutor och fibrer som
kan tillämpas. Gruppen fick information om separeringsmetoder som är tillämpbara för
cellulosa.
Det upptäcktes att det räcker med 200 gånger förstoring för att analysera materialet. Det är
mer fördelaktigt att få ett djup i bilden än att förstora många gånger för att kunna göra en
lyckad undersökning av materialet.
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5.6. Siktning
Nedan följer genomförandet som berör processteget siktning. Processen utforskades då den
skulle kunna vara tillämpar för att minska knutorna i det malda materialet.
5.6.1. Siktning
Kontakt med Lennart Håkansson från Russel Finex upprättades den 8 februari 2016 för att
kunna avgöra om siktning skulle vara en passande delprocess. Russel Finex är ett företag som
levererar olika typer av lösningar för att separera olika material och finns i Skandinavien och
England.
Ett möte genomfördes där Lennart fick ta del av olika materialprover malda från cellulosa ark,
ett prov var malt med getechan 5mm och hammarkvarnen 3mm och det andra 5 mm med
getechan. Lennarts uppfattning om materialet var att det skulle bli svårt att sikta då fibrerna
och knutorna fäste bra i varandra. Under mejlkorrespondens hade vakuumsiktning varit uppe
för diskussion, detta ansåg Lennart inte längre var en möjlig process efter att ha undersökt
materialet. Han skulle samråda med sina kollegor i Köpenhamn och England om de hade en
potentiell lösning. Cyklonsiktning var ett alternativ där man kan sikta material på vikt och inte
storlek.
Lennart återkom med negativa besked, med deras maskiner går det inte att sikta materialet.
5.6.2. Sammanfattning av processteget
Gruppen fick insikt i hur komplext materialet är att arbeta med. Att fibrerna fäster i varandra,
det är lätt och dammigt.

5.7. Extrudering
Nedan följer en beskrivning över hur projektgruppen arbetat med processteget extrudering.
Extrudering är en komplex metod vilket beskrivs grundligt i teoristycket gruppen har därför
samarbetat med flera parter för att få en bättre uppfattning kring hur extrudering fungerar.
Efter utforskandet av processteget är det önskvärt om ”popcorn-effekten” kunde elimineras.
Avsikten har även varit att tester ska kunna genomföras hos samarbetspartnerns anläggning då
SWT inte har maskinen.
5.7.1. Samarbete med RKW
Första mötet
Vid besök hos RKW diskuterades tidigare försök som har gjorts av SWT hos Swerea IVF.
Under samtalet menar Lars Bengtsson, technical manager på RKW, att det nog är bättre att
blanda in fibrer i PLA i extrudern i flera steg. Blandar man in fibern i ett steg så kyls
processen av, vilket ge upphov till att fibern innesluts och därför inte blandas ut i den smälta
PLA plasten och klumpar bildas. Dessutom kan det ge upphov till att mer gas bildas som
sedan inte kan hanteras av evakuerings-vakuumet och därför också resultera i att strängarna
smäller av.
Lars menar vidare att oavsett vilken polymer som används så sväller materialet. Ju mer ickeorganiskt material som är inblandat i plasten desto mindre sväller polymeren när de pressats
genom matrisen på extrudern.
RKW visade oss runt i sin anläggning och förklarade att de använde renoverade begagnade
extruderingsmaskiner med medroterande dubbelskruv av märket Berstorff.
Andra mötet
Ett möte med RKW Group skedde på SWT Developments kontor i Varberg. Diskussioner
kring hur en lyckad produkt skulle framställas hölls och det fanns många potentiella
lösningar. RKW var positiv till ett samarbete som innefattade att SWT skulle genomföra
tester på deras produktionsanläggning. Det skulle innebära ett produktionsstopp på tre dagar
för RKW:s normala produktion enligt deras beräkningar. Testkörningen av materialet skulle
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uppta marginellt med tid i jämförelse med den tiden som skulle avsättas. Den stora
tidsåtgången skulle gå till att städa efter det genomförda testet. Cellulosan som ska blandas in
med PLA:n är ett väldigt flyktigt och dammigt material och skulle kunna orsaka stora
problem för RKW. Om inte allt material städats bort innan deras normala produktion går
igång kan dammet blandas in i deras material och det skulle orsaka att alla produkterna
kasseras. Anledningen till de höga kraven på att anläggningen ska vara helt ren från damm är
att RKW kör produkter för livsmedelsindustrin.
Christina Salomon som var en utav representanterna för RKW var väldigt intresserad av
projektet men hon var tvungen att förankra ett beslut hos ledningen. RKW skulle kalkylera
riskerna för projektet och återkomma med ett svar och eventuell kostnadsfördelning. En
månad senare återkopplade Christina med ett negativt besked, det innebar för stora risker för
att RKW skulle kunna genomföra projektet. Kostnadsrisken var en del, den andra delen var att
materialet dammar mycket vilket skulle kunna orsaka problem i framtiden för RKW.
5.7.2. Samarbete med Coperion
Det har genomförts en intervju (bilaga 7) med David Wattmore som arbetar som säljare på
Coperion(bilaga 5). Coperion är två företag som slogs sig samman 2001, företagens historia
sträcker sig tillbaka till 1879 och de har stor erfarenhet av extrudering. Under mötet med
David knöts värdefulla kontakter och han delade med sig av information kring deras
extruders. Projektgruppen fick ta del av priser, funktioner och olika användningsområden för
olika produkter i deras sortiment. David förklarade komplexiteten kring extruders och
informationen som gruppen tagit del av via skrivna källor (referens) bekräftar David. David
delger sin teori om vad som kan vara anledningen till popcorn-effekten. Den största orsaken
tror han vara att inmatningen av cellulosan sker manuellt.
David berättar att han levererat en anläggning till Perstorp som de ska använda för att testa
nya produkter efter deras kunders önskemål. Den anläggningen är till för PLA, skruvprofilen
är gjord för PLA, och det hade varit optimalt för oss att göra våra tester på den säger David.
Coperion har processtekniker som är specialiserade för PLA med inblandning av fibrer som
kan vara behjälpliga med information vid ett test hos Perstorp.
5.7.3. Samarbete med Perstorp
Under mötet med David från Coperion berättade han att Coperion hade levererat ett extruder
till ett företag som heter Perstorp. Anläggningen, skruven, är gjord för att bearbeta PLA och
den är utrustad med bland annat vakuumutsug vilket innebär att den hade varit optimalt att
genomföra ett test på deras anläggning. David skulle ta kontakt med Perstorp och fråga om de
var intresserade av den typen av tester. David berättade också att Coperions processtekniker
skulle kunna vara behjälpliga vid om den typen av test genomfördes.
Projektgruppen meddelade SWT om möjligheten att genomföra tester hos Perstorp och de
förklarade att de redan hade kontakt med Perstorp genom ett annat projekt. Projektgruppens
handledare frågade sin kontaktperson om det hade varit möjligt att genomföra ett test på deras
provanläggning. Perstorp var mycket positiva till förslaget och det bokades in ett möte för att
se anläggningen och för att bestämma vad ett samarbete skulle innebära för parterna.
Mötet kommer genomföras den 17 maj 2016 vilket gör att det blir mindre aktuellt för
projektgruppen att delta då redovisning av projektet sker den 18 maj 2016. Projektgruppen
kommer bli tilldelad informationen som är av vikt för projektet så den kan presenteras den 18
maj 2016.
5.7.4. Samarbete med Plastico Trading
Kontakt togs med Plastico Trading (bilaga 4) i samband med att en kostnadskalkyl för
processen skulle genomföras. Kontakten togs i förhoppning om att få en prisuppgift för den
typen av anläggning, Plastico Trading påstod sig då kunna leverera en fungerande cellulosaoch PLA-anläggning. Plastico Trading kommunicerade att de skulle kunna genomföra tester
på sin anläggning om de fick tillgång till materialet som skulle extruderas. Gruppen skickade
ned 70 kg PLA och 30 kg cellulosa till Plastico Trading.
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Cellulosan var olika processade då det inte är bestämt vad som är optimalt för processen ännu.
15 kg cellulosa var malt i en getechakvarn med 8mm såll och de andra 15 kg var också malt i
getechakvarnen med 8mm såll och ytterligare en gång i Hammarkvarnen i 3mm såll.
Plastico genomförde tester i sin extruderingsanläggning för att påvisa att de hade stor kunskap
inom området. Plastico sände efter en tid över bilder från sina tester där gruppen kunde utläsa
att testerna varit lyckade. Plastico hade lyckats att extrudera materialet med stor framgång och
även granuleringen har genomförts på ett ypperligt vis. De skickade sedan materialet för att
projektgruppen skulle kunna utvärdera materialet visuellt.
5.7.5. Sammanfattning av processteget
Komplexiteten i processteget kvarstår men Plastico Trading har lyckats genomföra lyckade
tester med materialet och Perstorp kommer genomföra tester med materialet. Perstorp var
positiva till ett samarbete med SWT.

5.8. Problemidentifiering
Projektet har resulterat i att gruppen har identifierat olika problemområden och handlingar
som löser problemen. För att sammanfatta vilka slutsatser projektgruppen kommit fram till
har gruppen valt att dela upp det i fyra olika problemområden. De har döpts till
”Popcorneffekten”, ”Weakspots”, ”Damm” och ”Färg”. Det är de problem som produkten står
inför i dagsläget och nedan följer en djupare förklaring kring varje individuellt område. Till
varje område finns en handlingsplan som kan appliceras för att lösa problemet.
5.8.1. Popcorneffekten
Popcorneffekten uppkommer när materialen blandas samman i extrudern och matas ut genom
munstycket. När materialet trycks ut genom munstycket ut i atmosfäriskt tryck expanderar
alltid materialet marginellt men i gruppens fall expanderar det markant. Orsakerna till
Popcorn-effekten kan vara många och av den anledningen har gruppen gjort ett
rotorsaksdiagram för att få en god överblick av de olika faktorerna. Nedan följer en
förklarande text om de olika problemområdena som uppkommer vid inblandning av cellulosa
i PLA.
Ojämn inmatning
Inmatning i en extruder kan ske på olika vis, i testet som genomförts har cellulosan matas in i
extrudern manuellt vilket kan vara en av orsakerna till problemet.
Den manuella inmatningen har skett genom att man med ett verktyg tryckt ned materialet. Det
vanligaste förfarandet är att materialet faller ned i extrudern med hjälp av gravitationen. Med
den metoden som använts sker inmatningen stötvis vilket innebär att det krävs blandning i
extrudern för att fördela cellulosan.
Ojämn inmatning kan cellulosafibrerna tryckas ihop och enklare fastna i varandra. Det kan
innebära att det blir svårare att separera fibrerna vid blandningen.
Vid gravimetrisk inmatning har vikten på cellulosan stor inverkan på inmatningen. Om
materialet har en väldigt låg vikt är risken stor att de inte pressas ned i extrudern med hjälp av
sin egen dragningskraft utan istället täpper till inmatningen.
Munstycke
Munstycket som sista passagen i en extrudern, munstycket kan utformas på många olika vis.
Munstyckets längd kan ha en inverkan på slutprodukten om den är väldigt kort och slutar tvärt
kan det orsaka en snabb tryckökning. Vid en snabb ökning av diametern i munstycket sker en
snabb tryckökning på materialet som pressas ur extrudern.
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Luft
Att luft finns i processen i extrudern är vanligt med det kan orsaka problem för slutprodukten.
Att det vid inmatning av PLA finns luft som pressas vidare in i extrudern. Att det vid
inmatning av cellulosa finns luft som tillsammans med cellulosan blandas in i extrudern.
Fukt
Fukt är vanligt förekommande i en extruder men det kan också orsaka problem för
slutprodukten. Att PLA-granulerna inte är helt torkade när de matas in i extrudern. Att
cellulosan inte är helt torkad när den matas in i processen. Att omgivningen där extrudern
finns omges av fuktig luft vilket innebär att processen i extrudern påverkas.
Temperatur
Temperaturen i extrudern kan vara en avgörande faktor för om slutprodukten ska uppfylla
kraven. För hastig ökning av temperaturen i extrudern kan påverka smältan negativt. För hög
eller låg värme kan innebära att smältan inte får de egenskaper som är önskvärt.
Labbskruv
Utrustning som är i mindre format än den utrustningen som används vid storskalig
produktion. Labbutrustningen har inte samma utrustning som en storskalig produktionslinje
innehar. Inmatningen sker manuellt vilket kan vara en faktor. Storleken på diametern kan ha
en inverkan på slutprodukten. Svårare att kontrollera värmeutvecklingen. Extrudern är kortare
och därmed är bearbetningstiden kortare.
PLA förändrade egenskaper
Att PLA under processen förändras och får nya egenskaper. Värmeutveckling i materialet kan
vara en faktor. Bearbetning av materialet kan vara en faktor.
Cellulosa förändrade egenskaper
Värmeutveckling i materialet kan vara en faktor. Bearbetning i materialet kan vara en faktor.
5.8.2. Weakspots
I cellulosan återfinns mindre knutor, enligt en intervju med Jan-Erik Hedberg, Södra Cell, är
det inte identifierat var knutorna uppkommer. Knutorna har i tester (bilaga 11) med flakes och
fluff varit lika stora vilket styrker teorin om att de finns i arken.
5.8.3. Damm
Cellulosan är i många olika utförande ett flyktigt material. Det bildas många små partiklar när
det mals vilket kan vara ett problem när det ska användas vid extrudering. Många miljöer
kräver att det är rent i lokalerna då de samtidigt tillverkar andra produkter. Extrudering
används exempelvis vid extrudering av mat som kräver en klinisk miljö. Arbetsmiljön är en
annan aspekt, hur stor negativ inverkan det har på en människa att andas in cellulosadamm
under sina arbetspass.
5.8.4. Färg
Den slutgiltiga produkten kommer ha en brun färg (bilaga 11) som är ett problem när den
färdiga produkten ska formsprutas. I formsprutarprocess ingår det ofta att den formsprutade
produkten ska ha en specifik färg och det är omöjligt att färga den bruna produkten till en ljus
färg.

5.9. Handlingsplan för felavhjälpning
Till de problemen som finns beskrivna ovan finns en handlingsplan som kan läsas nedan.
Problembeskrivningens överskrift återfinns i handlingsplanen där lösningarna finns att läsa.
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5.9.1. Extrudering
Ojämn inmatning
Genom att installera en ”sidefeeder” kan man minimera risken att inmatningen sker ojämnt
och att fibrerna fastnar i varandra. Matningen kan varieras i hastighet och med hjälp av en
skruv så förs materialet framåt mot smältan i extrudern. Sidefeedern kan mata in materialet
ovanifrån eller från sidan.
Munstycke
Munstycken kan man variera och för att undvika ett hastigt tryckfall bör man installera ett
munstycke som successivt ökar i omfång. Optimal form skulle vara likt en kon som där
innerdiametern skulle öka efter hand. Munstycket bör inte ha ett för hastigt slut då även det
ökar trycket på materialet som pressas ut.
Luft
Cellulosan kan förpackas och pressas i ett ytterligare processteg innan man matar in det i
extrudern. Det kommer minska de luftfickor som finns i det malda materialet. Vid inmatning
av PLA och cellulosa kommer det alltid följa med luft in i processen och det finns flera
processmöjligheter i extrudern att minska luftmängden i smältan. Ett alternativ är atmosfäriskt
tryck där luft kan stiga uppåt ur extrudern samtidigt som smältan är kvar i extrudern. Det
andra alternativet är att man använder vakuum för att pressa luft ur materialet. Det alternativet
kräver att man har en process som gör att smältan behåller sin plats i extrudern och inte följer
med gaserna uppåt.
Fukt
Cellulosan och PLA kan torkas i ett tidigare processteg för att minimera fukten i extrudern.
Materialen torkas i exempelvis ugnar under en tid för att sedan matas in i extrudern när de är
helt torra. Luftfuktigheten kan regleras med god ventilation och med många kontrollsystem då
små förändringar kan ha stor inverkan i processen.
Temperatur
Att ha kontroll på temperaturen är viktigt för att materialet inte ska få förändrade egenskaper.
Det finns möjlighet att tillföra kyla och värme under tiden som smältan genomgår hela
extrudern. Extrudern kan delas upp i olika blocks och till varje block kan det tillföras värme
eller kyla. En förståelse för att temperaturen på smältan i extrudern höjs under hela
processtiden och att det är i princip omöjligt att det inte sker.
Labbskruv
Genom att installera en "sidefeeder", en skruv som matar in materialet från sidan, undviken
man problemet som uppkommer vid manuell inmatning. Det finns extruders i olika storlekar
och om man väljer en större ökar skruvens diameter och bearbetningen blir längre. Det finns
många olika tillbehör till maskinen och det finns värme- och kylningsslingor som gör att man
kan ha kontroll över massan.
PLA förändrade egenskaper
Enligt en undersökning som gjorts av Leadco (bilaga 10) där man kan utläsa att under
bearbetning av PLA förändras materialet. Det är en faktor som man bör ha i åtanke då
materialet bearbetas i extrudern likt temperaturen i extrudern.
Cellulosa förändrade egenskaper
Till problemet finns inte en handling utan det krävs att man har det i åtanke under processens
genomförande. Cellulosa tål inte för mycket värme och hur den förändras under bearbetning
är en okänd.
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5.9.2. Weakspots
Ett alternativ är att ta materialet tidigare i processen hos Södra cell då teorin är att knutorna
uppkommer då materialet pressas. Genom ett möte (bilaga 6) gavs insikten att vid optimering
av extrudern skulle knutorna kunna minskas. Under samma mötestillfälle gavs informationen
att ett filter skulle kunna monteras vid slutstycket av extrudern. Lösningen med ett filter är
inte optimal för produktion av produkten men kan vara ett sista alternativ.
5.9.3. Damm
Den tidigare benämnda kasteffekten kan användas för att sortera bort de fina partiklarna. Ett
annat alternativ är att packa materialet men då finns risken att det tillkommer nya knutor.
Tredje alternativet är att förpacka materialet så att det inte behöver cirkulera fritt i lokalen, en
påsliknande produkt som materialet kan fraktas i fram till att det blandas tillsammans med
PLA.
5.9.4. Färg
Under extruderingen kan det tillsättas blekning i processen som gör att infärgningen vid
formsprutningen blir enklare. Vid kontroll av temperatur och inblandningstid kan den bruna
färgen minimeras. Andra alternativ är lackning av färdig formsprutad produkt alternativt låta
kunderna begränsas till en mörkare färg på produkten.
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Affärsmodell

Nedan följer en utarbetad affärsmodell som kan tillämpas för den utvecklade processen.

6.1. Business model generation – Canvas
Vid arbetande med att genera en affärsmodell så identifierades tre möjliga scenarion med
olika kunder och värdeerbjudanden som kan generera inkomster. De är:
1. Tillverkning av granuler sker själva och distribueras direkt till slutkund eller via
grossist.
a. Tillverkning genom egen regi
b. Tillverkning hos underleverantörer/lego.
2. Kunskapen om tillverkningsprocess säljs möjligen genom licensavtal och erbjuder
uppstartshjälp och support för produktion.
3. Tillverkning av ”råmaterial” som säljs till kompounderare som kan blanda produkten
för att sedan sälja till slutkund/grossist.
”Business model generation”-canvas erbjuder. Genom
att använda en canvas kan en överskådlig bild över affärsmodellen snabbt erhållas. Se bilaga
13 för att se affärsmodellens canvas i sin helhet.
6.1.1. Customer Segments – Kundsegment
1. De kunder som produkten vänder sig till är i första hand tillverkare
inom formsprutning av plastdetaljer och är intresserade av att tillverka produkter i
nedbrytbart material. Till exempel jordbruksindustrin, engångsprodukter, djurhållning,
eller produkter som kan användas i katastrofdrabbade områden.
2. En alternativ kundgrupp kan vara att vi säljer kunskap och/eller material till företag
som idag tillverkar compounds, plastblandningar, för att de sedan ska kunna blanda till
produkten och sälja som sin egen.
3. De företag som idag tillverkar granuler och har ett intresse i att vilja utöka sitt
produkterbjudande, sin produktionsvolym och/eller sin miljöprofil kan ha intresse i att
vilja handla med råmaterial för att kunna skapa sin egen produkt.
6.1.2. Value proposition – Värde erbjudande
1. Det som kunden i erbjuds är en produkt för formsprutning som är av
helt biologisk råvara och är biologiskt nedbrytbar. Den svenska marknaden och
marknaden generellt i västvärlden är miljömedveten och att då kunna erbjuda en
slutprodukt som är biologiskt neutral kan innebära ökat värde för slutkunden. Det kan
hjälpa företagens miljöprofilering gentemot slutkonsumenten. Produkten behöver inte
ytterligare investering för att kunden ska kunna använda den i sin verksamhet. I och
med att produkten är fiberarmerad är produkten betydligt mer stöt och slagtålig
jämfört med ren PLA-plast. Jämfört med konkurrerande miljövänliga produkter så kan
denna produkt erbjudas till kunden till ett lägre pris.
2. Det alternativa värdet som en kund som köper kunskap och/eller material är att de får
resurser för att kunna generera intäkter genom att antingen erbjuda dem material som
ska blandas till en slutprodukt eller att erbjuda dem kunskap om tillverkningen.
3. Kunden får tillgång till ett råmaterial som de kan använda vid tillverkning av
cellulosafiber armerade granuler. Kunden kan även erbjudas att få leverans av ”rätt”
mängd råmaterial, motsvarande mängd i vikt för sitt recept av tillverkning av produkt.
Exempelvis har kunden en inblandning av 30 vikt-% cellulosafiber får de rätt mängd
av både PLA och cellulosafiber, rätt uträknad mängd. Kunden kommer därmed inte
lagerhålla material som de inte använder.

6.1.3. Channels – Kanaler
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1. För att få produkten till kunderna kan vi låta återförsäljning ske genom grossister.
Dock krävs det att produkt och varumärke blir etablerat innan grossister kan tänka sig
att plocka in produkten i sitt sortiment. Medvetenhet för produkten skapas därför
genom marknadsföring på olika branschmässor. För att kunna leverera till kund får vi
ta spedition till hjälp. Beroende på kvantitet kan produkten skickas antingen i form,
”big-bag” eller säckar i olika storlekar (5,10, 25 kg). Allt kan levereras på pall för
enklare spedition. Kund kan även få en specifik mängd om så önskas. Det finns även
möjlighet för kunder i närområde att själva kunna hämta material hos producent vid
behov.
2. Distribuera kunskapen till kund sker genom utbildningspaket där upplärning av
personal gällande material-, temperaturkrav och inblandning, intrimning av maskiner
för bästa produktion. För att göra kund medveten om möjligheten krävs uppsökande
försäljning mot företag.
3. Vid tillverkning av råmaterial för att kompounderare ska kunna tillverka sin produkt
själva sker distributionen genom spedition, råmaterial skeppas i slutna trummor eller i
stora koner för att undvika komprimering och där med klumpbildning, kunden kan få
specificera den mängd som önskas levereras eller standard mängder om, 5, 10, 25kg.
Till detta distribueras även PLA med rätt mängd uträknad för att rätt mängd material
för kundens önskade recept ska kunna blandas utan att tvinga att kontakt flera
återförsäljare.
6.1.4. Customer Relationships – Kundrelationer
1. Marknadsföring och försäljning behövs göras genom uppsökande
säljverksamhet. För att bibehålla kunder sker ett nära samarbete med kunden och deras
önskemål på produkten. Kunden blir del av produktutveckling, och får därmed
ensamrätt till ”sitt” recept under en kontrakterad tid. Vid etablering på marknaden kan
saluförande genom grossister. Det innebär dock endast distribution av granuler i sitt
grundutförande. Kunder kan även genom prenumeration av leveranser få kontinuerliga
leveranser utan att behöva lägga nya beställningar. Kunden kan när som helst säga upp
avtalet. Det innebär mindre lagerkostnader för kunden och jämnare produktion för
tillverkaren. På så sett kan kunden säkerställa att det finns material för produktion,
utan att binda kapital i material för den samma. Väljer kunden att neka leveransen
utgår dock inget krav på ersättning. Den risken anses vara acceptabel att bära om
kunder väljer att ge förtroende i avtal om kontinuerlig leveranser.
2. Kunden får en tekniker som hjälper till vid uppstart och intrimning av anläggning.
Kunden kan sedan välja till om de vill skapa ingå i avtalad plan för återkommande
service, utveckling, uppdatering, och produktionsförbättringar eller enbart nöja sig
med den inledande utbildning som de fått.
3. Kundrekrytering och kundvård görs på liknade sett som tillverkning av granuler.
Råmaterialet kan även det levereras löpande till kund genom prenumeration, likt ovan.
6.1.5. Revenue Streams – Intäktsströmmar
1. Försäljning av produkten genererar intäkter. Kunder kan erbjudas
listpris per kg, eller sker försäljning i antal säckar. En utveckling av ett specialrecept
ger en kundunik produkt och service som kan värdesättas högre av kunder. De kunder
som väljer att prenumerera på leverans av produkt genererar en stadig ström av
intäkter.
2. Vid erbjudande av kunskap, kan kund få tillverka produkt på licens under en
begränsad tid. Därefter får kunden tillåtelse att producera. Att teckna avtal om
samarbete i form av hjälpa kunden utveckla sin produkt, service, uppdatering av sin
anläggning.
3. Vid försäljning av råmaterial erhålls intäkter för försäljning. Tjänst för att ta hand om
materialhantering. Likt nr 1.
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6.1.6. Key Resources – Nyckelresurser
1. För att kunna tillverka produkten behövs maskiner; kvarnar, extruder,
paketeringsutrustning. Råmaterial är nödvändigt för att kunna blanda
till produkten och nå ett gott resultat.
Vid hantering av material för kundens räkning innebär att någon form av avläsning
hos kund behöver ske samt kunna ha ett nära samarbete med kund för att se i deras
planerade produktion om det kan väntas någon större mängd material.
2. Är det endast kunskap som ska förmedlas till kunden är det av stor vikt att det finns
personal som kan förmedla kunskapen till kunden. Processtekniker som ska hjälpa
kund vid uppstart av produktion är nyckelresurs.
3. De resurser som behövs vid produktion av råmaterial är rivare och kvarn för att mala
ner de cellulosabalar som kommer från leverantör av cellulosa, för närvarande Södra
Cell i Värö. Kan ett avtal knytas med annan partner som kan utföra malning kan
värdeökande för kund koncentreras till att försäljning material och säkerställande av
material för kundens produktion.
6.1.7. Key Activities – Nyckelaktiviteter
1. Vid produktion är inblandning och extrudering av produkten
nyckelaktiviteten. Granuler har krav att ha jämn form, vikt och dispersion av cellulosa.
Produktion ska kunna leverera enligt efterfrågad mängd. Vid kontinuerlig leverans
genom prenumeration är leveranssäkerhet av stor vikt.
2. Kundrelation och utbildning av kund så kund känner sig trygg i att hantera produktion.
Kunden ska vid utbildning se fördelar i att kunna uppgradera och utveckla sin
anläggning kontinuerligt.
3. Vid tillverkning av rå-ingredienser för att kund ska kunna bland till produkten krävs
det att material finns framtaget, men även att kunden har kännedom över hur
inblandning ska ske. Malning av cellulosa och hantering av den för att säkerställa låg
fukthalt, kvalitet i form av låga halter av flockning hos material, även efter transport.
Därför är utvärdering av förpackningar av material vid transport nödvändig.
6.1.8. Key Partnerships – Nyckelpartner
1. Vid egen tillverkning av granuler för formsprutning är
råmaterialleverantörer nyckelpartners. Ett gott samarbete med
leverantörer ger att ett bättre pris på råmaterial kan erhållas. Södra Cell
har intresse i att sälja mer cellulosa av ”Green”-kvalitet (se bilaga 5).
Produktion av material kan även ske hos underleverantör eller partner. Produktion av
fibermaterial kan göras ”in-house” för att sedan låta partner genomföra tillverkning av
granuler. Endast försäljning av material kan därefter ske på önskat sätt och genom
önskade kanaler.
2. Nyckelpartner vid erbjudande av kunskap blir att ha ett nära samarbete med tillverkare
av extruderingsmaskiner, som exempelvis Coperion (bilaga 5) och KraussBerstoff.
För att på så sett ständigt vara uppdaterad på teknik och lösningar. För att kunden även
ska få bästa möjliga service av sin anläggning då det behövs.
3. Vid produktion av inblandningsmaterial är tillverkare av grundråmaterial en
nyckelpartner. Kan tillverkare, i valt scenario Södra Cell, leverera icke pressade balar
kan det också ompaketeras utan att malning av material behöver ske, eller att
rivningssteg av balar inte behöver genomföras.
6.1.9. Cost Structure – Kostnadsstruktur
1. De kostnader som kan identifieras är inköp av råmaterial, cellulosa,
PLA, etcetera, lokaler för tillverkning och lagerhållning. Initialt behövs det även göras
inköp för maskiner som behövs vid tillverkning samt den kostnaden för
sammanställning och installation av produktionslinje. Kostnader för personal för att
styra tillverkningen.
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Låter vi en underleverantör producera är kostnaderna för inköp av färdiga granuler och
omkostnaderna för marknadsföring, försäljning och dylikt.
Kan produktion ske genom samarbetspartner finns det kostnader för produktion.
2. Då erbjudande av kunskap är det endast kostnad för personal och utbildning av dem.
Personalkostnaden är dock högre då det innebär att resurser i form av kunnig personal
måste finnas att erbjuda den service och kunskap som är av värde för kunden.
3. Vid tillverkning och försäljning råmaterial för kompoundering finns kostnader som
inköp av cellulosafiber. Initialt finns kostnader för inköp och installation av maskiner.
Vill kund även ha tjänst i form av sambeställning av receptspecifik PLA mängd krävs
inköp av PLA granuler.

6.2. Trendanalys
Anledningen till att projektet uppkom beror på de trender som är i samhället i Sverige. Det
säljs allt färre papperstidningar och det behövs mindre papper då det mesta av
kommunikationen sker via dator, läsplatta och mobiltelefon. Det har gjort att pappersmassa är
ett allt mindre attraktiv produkt vilket har medfört att de måste hitta nya marknader. Många
pappersbruk bedriver nu egna utvecklingsprojekt där de försöker hitta nya sätt att använda
pappersmassa på. Det pappersbruk som SWT samarbetar med är Södra Cell och de genomför
många utvecklingsprojekt i samarbete med SWT. Ett utav de projekten som Södra drev från
början är det som mynnade ut i gruppens examensarbete, Södra valde att prioritera andra
projekt. SWT å andra sidan tyckte fortfarande att det fanns potential. Av samma anledning har
även projektet många konkurrenter eftersom många bruk har egna projekt är chansen stor att
någon av dem utvecklar en liknande produkt.
Det sker mycket forskning på området kring cellulosa. Forskare har precis utvecklat en
produkt som heter Nanocellulosa som är lika starkt som Kevlar (Alpman, 2015). Kevlar är ett
ämne som är fem gånger starkare per viktenhet än stål, lätt och flexibelt. Materialet används
ofta i skottsäkra västar (Allt om vetenskap, 2005).
Cellulosa fiber spelar sedan de senaste årtionden en viktig roll i tack vare sin miljövänliga
fördelar. Fibrerna utvärderas och är potentiella alternativ till traditionella syntetiska fibrer som
”grön förstärkning”. Möjligheterna är många och industrierna där materialet har potential är
marin-, bil-, elektronik- och flygindustrin. (Thakur & Thakur, 2014)

6.3. Marknadsundersökning
Resultatet av marknadsundersökningen (bilaga 2) som innefattat, intervju, mejl och
enkätstudie är att det finns ett stort intresse för produkten på marknaden. Det finns ett område
som gruppen väljer att kalla problem, är granulatets färg. Granulens infärgningsbarhet är av
stor vikt för en framtida kund och i dagsläget är den bruna färgen en begränsning i
infärgningsbarhet till endast mörka färger. Andra områden som är viktiga är materialets
temperaturspann och MFI, om materialet har bra värden kommer det bli mer attraktivt för
marknaden. Marknadsundersökningen pekade på att den viktigaste faktorn inte är materialets
pris utan att allt beror på vilka andra egenskaper materialet även har. Hänsyn tas alltid till
vilken typ av produkt som ska formsprutas och därför är olika faktorer, olika viktiga, vid olika
tillfällen.

6.4. Kostnadskalkyl produktionslina
För att få fram ett pris på slutprodukten behöver vi även göra en kostnadskalkyl för inköp av
produktionsutrustning. Samt vad de skulle kosta att tillverka på denna anläggning. Alternativt
är att hela eller delar av produktionen görs av en underleverantör.
Tanken är att göra en kalkyl på olika områden i produktionslinan där delar är grupperade i
block, nedan finns respektive block graderade i olika underrubriker. Detta för att sedan
enklare kunna göra val per produktionsområde och se hur det påverkar slutpris på produkten.
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Den totala kostnaden beräknas för maskiner till en produktionsanläggning där cellulosa balar
kan matas in i ena änden, tillsättas till PLA granuler för att få ut en färdiga kompoundgranuler. Beräkningar görs på en anläggning för produktion av 400 kg/tim.
Se Bilaga 13 för lista på prisuppgifter som använts vid kostnadsuppskattningen. Samt bilaga
14 för energiuppskattning
6.4.1. Rivare
Råmaterial till cellulosafiber-armeringen kommer från massabruk och levereras i form av
flingpressade balar eller balar med ark. Råmaterialet är den billigaste formen av
cellulosafiber. För att kunna mala ner balen i kvarnar behövs balen först rivas sönder, genom
en balrivare.
Balrivning kan göras genom olika typer av maskiner. Franssons tillverkar maskiner för att
riva ner trä, plast och paper för återvinning. Deras maskiner lämpar sig för att användas för att
riva ner balar till mindre storlekar, som en kantspillskvarn eller hammarkvarns skulle kunna
hantera.
En maskin som klarar av att leverera den mängd per timme som efterfrågas kostar 832000 kr.
Det som lämnar rivaren går igenom ett såll på 10 mm vilket gör att materialet skulle kunna
passera direkt till en hammarkvarn. Det skulle eventuellt innebära ett steg färre i
malningsprocessen, materialet inte behöver malas i en kantspillskvarn innan det ska malas av
hammarkvarnen.
Vi har under projektet endast hanterat balar av ark för att hitta en lämplig storlek av nermald
cellulosa som kan hanteras vid extrudering. Arken tillverkas samtidigt och skiljer sig inte i
innehåll från flingpressade balar.
De flingpressade balarna pressas först med 300 tons tyck för att sedan pressas igen men då
med 1000 tons tryck. Kan leverantörer undgå att utföra sista pressen behövs inte heller en lika
kraftfull maskin för att riva sönder balen.
6.4.2. Kvarnar
Beroende på hur mycket materialet behöver malas så kan blir kostnaderna för kvarnar olika.
Behövs materialet malas med en kantspillskvarn, eller om det behövs ytterligare steg av
malning, som till exempel med hammarkvarn, blir det merkostnader i form av maskiner och
driftskostnader.
Vid kompoundering av 400kg/timme går det åt 120 kg mald cellulosafiber per timme med ett
recept på 30 % inblandning av fiber. För att kunna leverera den mängd som behövs bör
således den uppsättning kvarnar som ska mala ner cellulosan också klara av att leverera minst
120 kg/timme mald cellulosafiber av rätt kvalitet för att inte extruderingen ska stanna av på
grund av materialunderskott.
Pris för en ny kantspillskvarn, uppgår till € 36000. Medan en renoverad begagnad kvarn av
samma typ kostar € 14500.
En ny Hammarkvarn från Euromilling/MAFA kostar 38750 kr.
6.4.3. Fläktar för transport och undertryck
För att transportera material från olika produktionssteg är det viktigt att undvika att materialet
hålls i en sluten produktionslinje vilket annars kan medföra en väldigt dammig arbetsmiljö
vilket i längden kan leda till hälsorisker för de som arbetar med och kring maskinlinjen.
Därför sugs och blåses material från ett produktionssteg till ett annat. För kunna göra detta
krävs fläktar av olika typer.
Det går att transportera på transportband men då riskeras produktionsmiljön bli väldigt
dammig och därmed också sämre för de som arbetar i den.
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Vid kostnadsberäkning har ingen fläkt tagits med i beräkning då det anses av projektgruppen
vara en vidareutveckling av produktionslinjen för att öka dess kapacitet snarare än en
nödvändig del av processen. Manuell påfyllning av de behållare för inmatning av material till
extruderingsmaskinen ger tillräckligt gott resultat.
6.4.4. Extruder
Extruderingsanläggning kan variera i storlek därför också i pris. Till detta kommer olika
kringutrustning som pelletering, inmatning/dosering av fiber, ventilering, vakuumenheter,
eventuellt filterhus innan smältan passerar genom formverktyget.
En ny extruderingsanläggning från Coperion ZSK-18 som klarar av att leverera 3-5 kg/timme
kostar enligt uppgift ca €150000. För en Coperion ZSK-82 som kan leverera 3-5 ton/tim ökar
priset till € 650000 men det är bara för själva extrudern. Med kringutrustning som kan tänkas
att behövas går priset upp till € 2.8 miljoner.
Enligt KraussMaffei Berstorff, en annan tillverkare av extruderingsutrustning, skulle en
anläggning för 300-500 kg/timme kosta runt € 350000. Inklusive sidomatare för inblandning
av fiber, vakuumventilering, styrsystem och kopplingsskåp.
Tillägg behöver dock göras om undervattenspelletering och gravimetrisk-doseringsutrustning
önskas.
En begagnad helrenoverad anläggning som kan producera 300-500 kg/timme med
kringutrustning som undervattenpelletering och indoseringshantering kostar enligt prisuppgift
från Plastico Trading, handlare med begagnad maskinutrustning, € 300000.
De skiljer cirka € 50000 mellan nya och begagnade men helrenoverade extruderingsmaskiner.
För en maskin med utkapacitet på mellan 300-500 kg per timme hamnar priset runt € 300000.
För att på enklaste sätt kunna göra en beräkning på kostnader och försäljningspris räknar vi
med en inköpskostnad på 3 miljoner kronor med 300 000 kr i installationskostnader.
6.4.5. Energi och personalkostnader
Vid beräkning har vi även tagit kostnad för personal och energi vid drift av anläggning. För
produktion har det antagits att det behövs en resurs i form av personal för att sköta drift av
anläggning. Vid beräkning har en timkostnad på 300 kr/timme använts. Det anser vi bör täcka
de kostnader som företag har för en anställd,
Den energi som används av produktionslinjen vid drift kommer att variera beroende på vilka
delar som väljs in i produktionslinjen, vilken storlek på produktion som efterfrågas och ålder
på utrustning, då äldre maskiner i regel drar mer energi än nyare.
Vid beräkning energiförbrukning per timme har följande utrustning antagits: Rivare
(Franssons FRP 141-40), kvarn (Euromilling/MAFA EU2B), extruder (Alphatech AD-S 75).
Linjens totala märkeffekt uppgår till 200kW. En kilowattimme (kWh) kostar ungefär 1,5 kr,
baserat på historiska prisuppgifter från Vattenfall, se bilaga 14, samt tillägg för nätavgift.
Vilket innebär att energikostnaden för en timme uppgår till 300 kr.
Totala kostnader för energi och personal blir 600 kr/tim.
6.4.6. Materialkostnader
PLA säljs för 25kr/kg och cellulosa kostar 7 kr/kg. Prisuppgiften för cellulosa är baserad på
pressmeddelande 29/2 2016 om prissättning för barrmassa till 810 USD/ton.
Då inblandning av 40 viktprocent cellulosa och således 60 % PLA så hamnar
materialkostnaderna på 17,8 kr/kg.
Vid full produktion om 400 kg/timme uppgår materialkostnader till 7120 kr/timme.
Kan man förhandla till bättre priser på råmaterial hos leverantörer kan givetvis även slutpriset
på produkten, återbetalningstiden på investering, och vilken vinst som kan plockas ut ur
försäljningspriset på produkten bli bättre.
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6.4.7. Pris per kilogram
Vid kalkylering har samma antagande gjorts som vid beräkning för energikostnader. Vidare
har tid för avskrivning på maskiner och installation ställts till 7 år.
Vid tillverkning skulle kostnader för material, inköp och avskrivning av maskiner, samt drift i
form av personal och energi hamna på drygt 8100 kr/tim. Produktion är då beräknad till att
leverera 400 kg/tim. För att täcka de kostnaderna bör ett försäljningspris vara minst 20,25
kr/kg. Kan däremot kostnaderna för cellulosa förhandlas ner till runt 4 kr/kg uppgår
produktionskostnaderna per kilogram 19 kr.
Ökar produktion till att köra tvåskift medför det att tillverkningskostnaderna till sjunker
ytterligare, till följd av högre beläggningsgrad, till 19,8 kr. Det bör dock tas i beaktning om
den ökade produktionen motiveras av marknadens behov.
Med produktion 40 av 52 veckor á 40 timmar produktion per vecka ger det ett positivt resultat
på totalt 1,7 miljoner kr/år.
Skulle produktion med två skift operera skulle det medföra positivt resultat på 4,1 miljoner kr.
6.4.8. Sammanfattning kostnadskalkyl
I den uppskattningen vi gjort har vi räknat med materialkostnader på 18,7 kr/kg. Till det
kommer kostnader för el, personal samt avskrivningar av maskiner.
Vid produktion har vi räknat med att producera 400 kg/tim. Det resulterar i att
tillverkningskostnaderna hamnar på ungefär 21 kr/kg, vid en-skiftsdrift.
Räknar vi med ett försäljningspris på 23 kr/kg, som är ett målpris som kommunicerats från
SWT, kan vi göra en uppskattad vinst om drygt 1,7 miljoner kr/år. Ändras receptet i
fördelning mellan PLA och cellulosa är möjligt att få ner kostnaden för material ytterligare
några kronor per kilogram. Om det används flera skift per dag får till följd att kostnaderna per
tillverkningstimme går ner.
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Resultat

Examensprojektets resultat blev positivt, gruppen kunde presentera granuler som går att
använda vid formsprutning. Granulerna är jämna och har en bra storlek som krävs för att de
ska kunna användas i en formspruta (se bilaga). Då det är många faktorer i en extruder som
beror på varandra, även omgivningens faktorer, är det inte en självklarhet att Plastico
Tradings recept fungerar i alla miljöer. Vid uppkomna problem kan tillämpning av
handlingsplanen ske. Vidare om önskan att eliminera resterande identifierade
problemområden kan handlingsplanen tillämpas.

Bild 9; Resultat och hur strängar såg ut innan projektets start

Projektet lämnas över till SWT för vidareutveckling av produkten. Under vidareutvecklingen
rekommenderar gruppen att marknadsundersökningens resultat ska finnas i åtanke. Gruppen
har identifierat tre möjliga tillvägagångssätt för SWT som presenteras nedan.

7.1. Inköp av extruder
Att SWT köper anläggningen som Plastico Trading har levererat samt kunskap. Då
extruderingen är komplex och styrs av mindre parametrar är det av stor vikt att kunskapen
som Plastico Trading har delas med SWT.

7.2. Utveckla samarbete med Plastico Trading
Att SWT ingår med ett samarbete tillsammans med Plastico Trading för att få tillgång till
informationen kring extruderingen. I detta alternativ finns det en mängd möjliga vägar och det
är SWT och Plastico Trading som kommer överens om vad som skulle vara mest optimalt för
dem.

7.3. Fortsatt samarbete med Perstorp
Att SWT analyserar resultaten som Plastico Trading har skickat för att sedan fortsätta
samarbetet med Perstorp. De använder sig av handlingsplanen som gruppen sammansatt samt
ett samarbete med Coperions processtekniker som har god erfarenhet av extrudering med
PLA och fiber. Coperion har levererat den anläggningen som Perstorp har.
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Diskussion/reflektion

Nedan följer diskussioner ur olika synvinklar för hela projektet.

8.1. Produkt
Produktens starka sidor är utvecklingspotentialen och de unika egenskaperna. De svaga
sidorna är att det är ett relativt outforskat område och det kommer krävas tålamod och
ytterligare utveckling för att produkten kan levereras till slutkund. Det kommer krävas vidare
samarbete med företag som har tillgång till extruder för att kunna vidareutveckla produkten.
En kontakt med en formsprutare behövs också för att kunna se hur man ska processa
granulatet på ett optimalt sätt.
Konkurrenterna till produkten är ovissa. Det är många som är intresserade av att blanda olika
fibrer tillsammans med plast. Det forskas mycket inom ämnet och gruppen kan dra slutsatsen
att det förmodligen kommer finnas konkurrenter som erbjuder likande produkter. I dagsläget
är konkurrenterna till materialet bland annat tillverkare av glasfiber.
Vid vidareutveckling av produkten kan det uppnås goda marknadsfördelar om den utvecklas
med hänsyn till marknadsundersökningen. Det finns faktorer som gör materialet mer attraktivt
för kunden vilket borde tas i akt under vidareutvecklingen.

8.2. Hållbar utveckling
Projektet har hela tiden präglats av ett grönt tänkande. Produkten är inte tillverkad av fossila
ämnen utan är gjord av biologiska ämnen. Produkten kan brytas ned i en industriell
kompostering.
Den medvetenhet som människan har i dagens läge om vår inverkan på naturen och dess
resurser är den insikt som också innebär projektets existens. Att jorden och dess resurser är
ändliga men ändå är del av ett kretslopp. De fossila bränslen som används är något som har
blivit till för mycket länge sedan och är den användningstakt som vi förbrukar påverkar vår
biologiska omgivning. Att vi med detta projekt vill föra ett material med samma eller bättre
egenskaper närmare marknadens användning. Det utan att tumma på de centrala grundvärdena
om bio-neutralitet i produktens livscykel.
Projektet har valt att använda cellulosa från Värö bruk av anledning att de kontinuerligt
arbetar med att ta till vara på så stor del av sina råvaror och hitta användningsområden för
dess produktionsspill, i form av energi och restprodukter samt minimerar utsläpp till nära noll.
SWT Development affärsområde är att ”ta idéer till verkliga affärer” det tillsammans med
deras övertygelse om att förnyelsebara material är av stor vikt för att framtidens hållbara
samhälle innebär att de är med och leder vägen för att det ska bli möjligt.

8.3. Etik och moral
Produkten är framtagen i Sverige och Tyskland och då det finns goda kontroller i både länder
kan slutsatsen dras att produkten framtagen med hänsyn till etik och moral. Gruppen har i det
förekomna fallet av eftersökning av information, intervjuer och marknadsundersökningar varit
tydliga med att projektet är ett examensarbete. För att undvika missförstånd och eventuella
falska förhoppningar om affärer som kan uppkomma vid kontakter med andra företag som
tagits inom projektets ramar.

8.4. Arbetsmiljö
Produkten kan orsaka damm som inte är en positiv aspekt för arbetsmiljön. Det finns
lösningar på problemet som är nämnda i handlingsplanen.
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8.5. Lika villkor
Produkten kommer användas vid formsprutning. Gruppen har besökt en
formsprutningsanläggning (bilaga 5) där anställda med olika kön och bakgrund arbetade. Då
produkten kan formas till vilken typ av produkt som önskas är det svårt att veta om produkten
som slutkunden får i handen präglas av lika villkor.
Produkten är avsedd för formsprutning vilket är en begränsade målgrupp. Ett av de högt
rankade önskemål som fanns på produkten var att produkten ska kunna användas utan att det
utav kunden krävs investering i ytterligare utrustning vilket också har präglat de val som har
skett under projektets gång.

8.6. Projekt
Under projektets gång tillkom en medarbetare, gruppen har försökt att minimera
kunskapsgapen för personen så tidigt som möjligt i projektet.
Gruppmedlemmarna har haft olika arbetssätt och har därför försökt underlätta arbetet genom
att applicera olika hjälpmedel. Medlemmarna har haft tillgång till samma material under hela
projektet för att ha möjlighet att arbeta med projektet när tid funnits. Gruppen har också
upprättat en actionlist som använts för att få en god överblick över vad som ska göras och när.
Det har gjort att båda gruppmedlemmarna har haft en god översikt över projektet och tiden
som återstod.
De delar som ingår i en extruderingsprocess är komplicerade och ofta är det inte möjligt att
replikera ett resultat igen på grund av att det är för många okänd variabler som kan påverka.
Projektet har använt sig av en modell för dynamisk produktutveckling vilket har varit till stor
nytta då det sällan finns en klar väg att gå och att projektet ofta stött på patrull och motgångar.
Att då kunna styra om och ändra fokus eller arbetsuppgift är något som projektet har haft
nytta av om än det hade kunnat användas tydligare.
Att fullständigt förstå en så komplicerad process är en tung uppgift och att tidigare förstå
vikten av att nå tillräcklig kunskapsnivå för att kunna ta beslut hade varit av stort värde för att
kunna föra projektet ännu längre fram.
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Bilaga 1: Konceptdel i konceptrapport
1. Koncept
Processen kan delas upp i olika steg, enligt figur 1.
Ark

Riv/Mal

Bal

Mix

Filter

Delning

Efterbearb
.

PLA

Figur 1 – Process för granulering

1.1. Rivning/Malning
Till steg ett kommer materialet för cellulosafiber som levereras antingen i former av ark
eller balar. Dessa behöver rivas ner och malas ner för att kunna blandas in som
armeringsmaterial i extruderingen av nya granuler. Det uppstår bekymmer med vid
inmatning av cellulosafiber då en hög malgrad, d.v.s. att cellulosa fibern är nermald väldigt
mycket, gör att materialet blir fluffigt och då blir svårt att mata ner i extruderaren. Med en
lägre malgrad är det enklare att mata ner materialet.
Rivningen genomförs för att kunna hantera balar för att sedan kunna mala ner dem till
ytterligare. De kvarnar som maler ner till den kvalitet som behövs för att kunna blanda in
cellulosafibern i extruderingsprocessen klara bara av att hantera inkommande material av
en viss storlek.
• Getecha-kvarn: Maler söder med stora roterande knivar klipper ner materialet som
matas in. När materialet är tillräckligt litet passerar det ut genom ett såll. Beroende
på storlek på sållets hålstorlek erhålls olika malgrad. Den malgrad som används från
denna typ av kvarn har ett såll med 8 mm hål.
• Hammarkvarn: Materialet behöver vara relativt finrivet från början och mal ner
genom att roterande armar slår söder inkommande till dess att materialet passerar ut
genom sållets hål. Denna metod ger en finare malgrad, dock är den mer tidskrävande.
• Raffinör: En typ av kvarn där material matas in mellan två motroterande plattor med
struktur och mal ner genom att de trasas söder då materialet fastnar i strukturen
mellan plattorna. Beroende på avståndet mellan skivorna kan olika grader av
malgrader erhållas. Detta ger den finaste malgraden. Dock blir värmeutvecklingen i
friktionen för hög och cellulosafibrerna förstörs. Metoden är även den tidskrävande.

1.2. Blandning
Blandning mellan PLA plast och cellulosa fiber sker i extrudern. PLA matas in i extrudern
och smälts genom friktion och hjälp av värmeelement. Den smälta plasten matas fram och
två steg av inmatning av cellulosafiber bör användas då inmatningen påverkar
temperaturen på den smälta plasten genom att kyla ner den. Det kan ge upphov till
gasbildningar och påverka blandningen mellan cellulosafibern i PLA-plasten. Två
inmatnings punkter gör att smältan håller en jämnare temperatur.

1.3. Filter- typ
Cellulosa fibern som levereras har i tidigare skede klumpat ihop sig och bildar väldigt
hårda knutor som inte kan malas sönder. Dessa knutor skapar svagheter i den formsprutade
detaljen vilket kan leda till brott på grund av att cellulosafibern inte är helt blandad med
PLA plasten.
För att undvika att knutor hamnar i den färdiga granulen kan ett finmaskigt filter användas
i slutet av extruderingen. Den smälta plast-cellulosa blandningen pressas genom filtret och
knutorna fastnar.
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Är det mycket knutor fylls filtret väldigt fort och någon typ av filterväxlare bör finnas för
att kunna byta filter utan att avbryta processen.

1.4. Delning
Formning av den smälta plasten till granuler kan ske på flera sätt. Med
undervattenskärning direkt efter plastblandningen lämnar extrudern kan homogena
granuler erhållas. Granulerna kyls ner och transporteras med vattenflödet vidare till
avsilning och torkning innan den är klar att förpackas.
Cellulosa är väldigt hydrofilt, vattenlösligt, PLA plast är till viss del hydrofil dock krävs
det väldigt lång tid för den att lösas upp. Cellfibern blir inbäddad i PLA plast och den tid
som granulerna befinner sig i vatten kommer inte att vara tillräcklig för lösa dem.

1.5. Efterbearbetning
Då avkylning av granulen har skett i vatten behöver granulerna torkas och bli fri från fukt
innan den kan förpackas. Fukt kan inverka vid formsprutning och kan leda till defekta
detaljer. Granulerna förpackas efter torkning i storsäckar eller i trummor.

2.

Uppföljning projektplan

Projektplanen behöver revideras vad gäller tidsplan. De kunskapsgap som fanns vid
projektets start var mer omfattande och större än förväntat. Ju mer kunskap om ämnet som
erhölls desto mer insikt erhölls också om vidden på kunskapsgapet. Merparten av tiden
under hösten har gått åt till att ta reda på information om tillverkningsprocesser för
cellulosa och för PLA-plast.

Bilaga 1, Sida 2 av 2

EXAMENSARBETE: GRÖNA GRANULER

JONAS ERLANDSSON

UTVECKLINGSINGENJÖRSPROGRAMMET HT2015-VT2016

FANNY HAMMARSTRÖM

Bilaga 2: Marknadsundersökning
Enkätstudie
I studien har gruppen valt ut åtta frågor som har sänts ut till företag som använder
formsprutare i sin produktion. Nedan följer resultaten av studien fördelat i åtta avsnitt.
Första frågan i studien var ”hur viktigt är det med en specifik färg på granulerna”, frågan
var upplagd i flersvarsalternativ samt att en kommentar kunde lämnas. Efter att ha
analyserat svaren och kommentarerna med hjälp av den informationen som gruppen
delgivits under projektets gång blev resultatet att infärgningsbarheten var av stor vikt. Att
ett granulat har en specifik färg var i sig inte viktigt men att färgen den har enkelt kan
färgas till en annan är viktigt. Ytterligare information som kunde utläsas ur svaren var att
om alla granuler inte har samma färg kan det orsaka problem då den formsprutade
produkten inte får en enhetlig färg.
Andra frågan i studien var ”hur ofta tillsätter ni färgämnen när ni formsprutar?”, i denna
fråga gav alla deltagare samma svar, att de ofta använder färgämnen. Det betyder att det är
av stor vikt att vår granul är infärgningsbar annars kommer marknaden för produkten bli
begränsad.
Tredje frågan i studien var ”hur viktigt är det att formen på granulerna är jämn?”, svaren
var fördelade på två alternativ, stor vikt och liten vikt. Det betyder att granulerna inte
behöver ha ett identiskt utseende för att vara attraktiva vilket är en stor fördel.
Fjärde frågan i studien var ”vilken form på granulerna föredrar ni vid formsprutning?”,
alla i undersökningen svarade att formen på granulen var oviktigt utom en deltagare som
föredrog cylinderformade granuler. Slutsatsen gruppen enas om är att formen är oviktig,
andra faktorer har större betydelse.
Femte frågan i studien var ”vilken egenskap har störst betydelse när ni väljer material?”, i
denna fråga skiljde sig svaren mycket mellan deltagarna. Frågan var gjort med
flervalsalternativ var av ett av alternativen var döpt till ”annat” och där fanns det möjlighet
att lämna en kommentar. Gruppen analyserade de svaren som innehöll en kommentar och
fann att svaren beror på produkten, de skiljer sig från fall till fall.
Sjätte frågan i studien var ”hur stor användning har ni av en formsprutad produkt med hög
E-modul?” svaren var jämt fördelade på alternativen stor och liten nytta på en skala från
mycket stor till ingen nytta. Betydelsen för den slutgiltiga produkten är att det finns ett
användningsområde för den.
Sjunde frågan i studien var ”hur attraktivt är det med produkter av biologiskt tillverkade
och nedbrytbara material?” svaren var jämt fördelade med 2 svar på varje alternativ från
mycket stor till liten användning. En deltagare svarade att det inte kände till att det var
attraktivt med denna typ av produkt. Information som gruppen tidigare tagit del av visar att
det är ett känsligt område då många (Referens) vilket kan vara anledningen till de spridda
svaren. Gruppen anser att det finns ett intresse för produkten men hur stort intresset är blir
svårt att definiera.
Åttonde frågan i studien var ”vad är inköpskostnaden för granulat per kilo i genomsnitt?”
svaren var utspridda över spannet från 18 till 30 kr/kg. Slutsatsen är att precis som i femte
frågan så skiljer sig priset mycket, besluten tas från fall till fall.
En av deltagarna i marknadsundersökningen kompletterade marknadsundersökningen med
ett mejl (Se bilaga 3). Informationen som Malin Holmström, ingenjör på Rosti, delade med
sig av som gruppen inte kunde utläsa från enkätstudien följer här. Om en produkt med hög
E-modul ska tillverkas kostar de mer då det är tillsatt glasfiber eller kolfiber, priserna
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överstiger 31 kr som är det högsta priset i marknadsundersökningen. Att ha kontroll över
granulens egenskaper är viktigt då de inte får variera under tillverkningsprocessen. Om
materialet varierar under processen kommer det innebära kvalitetsproblem. Det är viktigt
att tillgången till materialet inte är begränsad, att inte kunna producera på grund av brist är
ett dyrt utfall.

Intervju
Enkätstudien har stärkts genom en djupintervju med en processanasvarig
på Triplan i Lönsboda. Informationen som Thomas Henriksson, nedan kallad Thomas,
delgav är sammanfattad nedan.
Enligt Thomas finns det intresse för biologiskt nedbrytbara granuler. Triplans största kund
IKEA har utryckt ett stort intresse för denna typ av produkt.
Det finns flera olika faktorer som gör en granul till en bättre eller sämre produkt. En sämre
granul har ett platt utseende vilket gör att det är svårt för den att med hjälp av gravitationen
falla ned i formsprutan. Granulerna kommer haka i varandra och orsaka stopp. Om
granulerna är väldigt lätta kan den faktorn också orsaka stopp. En annan faktor är om
granulerna är ojämna i sin form vilket kan vara en bidragande faktor till stopp.
Spillprodukterna återanvänds sedan när man formsprutar produkterna, en blandning 70/30,
70 % "nya granuler" och 30 % spill fungerar fint och materialet faller som planerat trots
att spillprodukterna har olika former och inte liknande granulen alls. Om man däremot
höjer blandningen till 50/50 blir det svårare och plasten har svårt att falla av egen kraft.
Kvalitén på granulerna mäts i hur bra flytbarhet de har, hur lätt det är att formspruta med
dem MFI men även vad den klarar för temperaturspann. Det Thomas menar då är att
exempelvis PP är väldigt bra, den smälter vid 150 grader och klarar upp till 350 grader.
Till 70-75 % av deras produkter tillsätts någon typ av färgämne och oftast är det 2 % av
materialet i formsprutan som utgörs av färgämnen.
De tillsätter ibland också olika ämnen typ smörjmedel, antistatmedel och
flamskyddsmedel, en del av granulerna kommer redan färdiga med dessa blandningar.
Thomas säger att det finns flera olika varianter av ämnena men han tror inte att det finns
några som är biologiskt nedbrytbara. Ungefär 10 % av deras produkter går igenom denna
typ av behandling.
Den bruna färgen vi har på granulerna kan vara ett problem vid färgning av produkterna,
Thomas tror att det går att färga de svarta eller mörkt blåa, vid liten gulnad färg på
granulerna är det svårt att få bort. Det går att lacka produkterna när de är klara med
formsprutningen men det kostar några kronor per produkt.
Resultaten av Thomas information är att granulatets färg kan orsaka problem i framtiden
när produkten ska säljas in till kunderna. Att produktens säljbarhet är beroende av hur brett
temperaturspann den tål kan vara förödande för produkten då den innehåller cellulosa som
inte klarar för höga temperaturer och PLA:n har en smältpunkt på 173 till 178 grader.
Kvalitén på produkten avgörs av hur bra MFI (Melt Flow Index) som är ett mått på hur
plastsmältan rör sig, ett högt MFI är väldigt attraktivt.
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Frågor

Antal deltagare: 7
Fråga 1: Hur viktigt är det att granulerna har en specifik färg?
Antal svar: 7
Hoppade över: 0

Fråga 1

6

Kommentarer
”Det ska lätt gå att färga in
materialet till önskad färg”
”Det är ju bra om man kan
färga in dem till vilken kulör
som helst”
”Bra om det är i natur så man
kan färga in plasten”
”Infärgningsbarhet viktigt”

5
4
3
2
1
0
Mycket

Lite 1
Fråga

Inget

Fråga 2: Hur ofta tillsätter ni färgämnen när ni formsprutar?
Svar: 7
Hoppade över: 0

Fråga 2
8
6
4
2
0
Ofta

Sällan

Aldrig

Fråga 2

Fråga 3: Hur viktigt är det att formen på granulerna är jämn?
Svar: 7
Hoppade över: 0

Fråga 3
6
4
2
0
Stor vikt

Liten vikt

Ingen vikt

Fråga 3

Bilaga 2, Sida 3 av 5

EXAMENSARBETE: GRÖNA GRANULER

JONAS ERLANDSSON

UTVECKLINGSINGENJÖRSPROGRAMMET HT2015-VT2016

FANNY HAMMARSTRÖM

Fråga 4: Vilken form på granulerna föredrar ni vid formsprutning?
Svar: 7
Hoppade över: 0

Fråga 4
8
6
4
2
0
Cylinderformade Linsformade

Kubformade

Formen är
oviktig

Fråga 4

4
3
2
1
0

Fråga 5: Vilken egenskap har störst betydelse när ni väljer material?
Svar: 6
Hoppade över: 1
Kommentarer:
Fråga 5
”Det beror på produkten
den ska användas till,
vilka egenskaper som är
viktiga. Men priset har
alltid en betydelse”
”Pris, kvalitet,
leveranssäkerhet,
konsekvens,
Flytbarhet, Grundfärg Pris per
Form på
Granuler
Annat
egenskaper”
Viskositet
kilogram
granuler
med
(specificera)
förberedd…
”Vi väljer material efter
kravspecifikationen på
Fråga 5
den tänkta produkten”
Fråga 6: Hur stor användning har ni av en formsprutad produkt med hög E-modul?
Svar: 6
Hoppade över: 1

Fråga 6
4
3
2
1
0
Mycket stor

Stor

Liten

Ingen

Fråga 6
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Fråga 7: Hur attraktivt är det med produkter av biologiskt tillverkade och nedbrytbara
material?
Svar: 7
Hoppade över:0

Fråga 7
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Väldigt mycket

Mycket

Lite

Inte vad vi
känner till

Fråga 7

Fråga 8: Vad är inköpskostnaden för granulat per kilo i genomsnitt?
Svar: 5
Hoppade över:2

Fråga 8
2,5
2
1,5
1
0,5
0
18 kr/kg eller 19-22 kr/kg 23-26 kr/kg 27-20 kr/kg 31 kr/kg eller
mindre
mer
Fråga 8
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Bilaga 3: Kompletterande mejl i samband med enkätstudie.
Mejlet är skickat av Malin Holmström, ingenjör på Rosti, se nedan.
”Jag har svarat på din undersökning. Det är väldigt mycket beroende på vilka egenskaper man
behöver för en produkt som avgör vilket material man använder. Priserna du har angivit är
alla för billiga material. Behöver man en produkt med hög hållfasthet så kostar de mer
eftersom man då ofta tillsätter glasfiber eller kolfiber.
I övrigt är det viktigt att materialet har en jämn grundfärg så att inte den varierar och
produkterna får olika utseende. Granulatens utseende har inte så stor betydelse men de får inte
klibba ihop i materialsäckarna. Det är också viktigt att man har bra kontroll över materialets
egenskaper, dessa får inte variera utan måste vara stabila under hela tillverkningsprocessen
annars kommer det bli kvalitetsproblem.
Till sist är tillgången på material viktig. Det är ingen idé att testa ett nytt material om det inte
är säkerställt att det finns att tillgå på marknaden. Att inte kunna producera på grund av
material brist kan få dyra konsekvenser.”
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Bilaga 4: Beskrivning av företag
SWT Development
SWT Development startades 2014 i Varberg med avsikten att bedriva verksamhet inom
forskning och utveckling. På företaget idag finns det 9 personer som är anställda inklusive
deras VD. De arbetar med material som är förnyelsebara bland annat cellulosa och andra
fibrer. Deras unika kompetens är att omvandla idéer till affärsmöjligheter. Deras största kund
är IKEA och många projekt bedrivs i samarbete med dem.
Russel Finex
1934 startades Russel Finex och har sedan starten haft en framgångsrik tillväxt. Företaget är i
dagsläget en internationell koncern med över 200 anställda. De omsätter årligen 30 miljoner
euro. Russel Finex är världsledande inom tillverkning av hög kvalitativ siktning- och
filtreringsutrustning. I dagsläget har de kontor i Storbritannien, Belgien, Indien. De levererar
utrustning till alla typer av företag och branscher men framförallt inom livsmedels- och
läkemedelsindustrin. Deras unika kompetens är att de kan leverera skräddarsydda lösningar
för att kunna möta specifika kundkrav.
RKW Group
RKW group är ett familjeägt företag som startades 1957 av Jan Müller i Woms, Tyskland. I
dagsläget har de 3000 anställda och omsätter 953 miljoner euro om året. Företaget finns i 20
olika städer i hela världen och processar mer än 405 000 ton plastmaterial per år. Företaget
har över 60 års erfarenhet av forskning, utveckling och tillverkning av polyolefin films. RKW
Group är marknadsledande på filmer till hygien, jordbruk och dryckesindustrin samt
pulvervaror. De gör även filmer och ovävda material till medicinapplikationer till kemi och
omvandlingsindustrier samt byggnadssektorn.
Coperion
Coperion är två företag som slogs sig samman 2001, företagens historia sträcker sig tillbaka
till 1879 och de har stor erfarenhet av extrudering. Coperion har en världsomspännande
marknad och är tekniskt ledande inom kompoundering och extrudering, materialhantering och
service. De applicerar sina system och processexpertis för att implementera individuella
lösningar för kompounderingsteknik. De kan leverera konsultation och planering genom
ingenjörer, process optimering, tillverkning, leverans, installation och tillgång till deras
världsomspännande servicenätverk.
Plastico Trading
Plastico Trading är ett tyskt företag baserat i Wuppertal i västra Tyskland. Företaget handlar
med maskinutrustning för plastindustrin och har 5000 m2 försäljningsyta för nya och
begagnade maskiner av kända varumärken inom branschen. Deras team har mer än 30 års
erfarenhet av processutrustning för plastindustrin, speciellt inom området för extrudering,
granulering, kompoundering samt pelletering.
Plastico moderniserar, renoverar och modifierar maskiner allt efter kundens önskemål.
Södra Cell
Södra ägs av mer än 50000 sydsvenska skogsägare som är medlemmar i den ekonomiska
föreningen Södra. Södra Cell med sina tre fabriker i Mönsterås, Mörrum och Värö är världens
största tillverkare av pappersmassa med sammanlagt 1,6 miljoner ton producerat per år.
Huvuddelen av pappersmassan kommer från skogarna i Södras medlemsområde och ungefär
90 % av produktionen utgörs av barrmassa med barrträd som råvara.
Fabriken i Värö, ungefär 6 mil söder om Göteborg, byggdes 1972 och har sedan dess
genomgått mycket utveckling och är idag helt oberoende fossila bränslen, som första bruk i
världen. Bruket levererar även överskott av el, fjärrvärme, samt biobränsle. Södra Cell Värö
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även först med att ha en helt klorfri tillverkning av cellulosa. Södra har investerat i att öka
produktionskapaciteten från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Det gör bruket till
världens största för produktion av barrsulfatmassa. Ombyggnationerna beräknas vara klara
under tredje kvartalet 2016.
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Bilaga 6: Mötesanteckningar
6.1. RKW, första mötet
RKW i Helsingborg tillverkar plastfilm av PP inblandad med talk. De använder sig av en
filmblåsning vid deras tillverkning. För att få rätt blandning mellan PP och talk så tillverkar
de sina egna granuler.
Vid besök hos RKW diskuterades tidigare försök som har gjorts av SWT hos Swerea IVF.
Under samtalet menar Lars Bengtsson på RKW, technical manager, att det nog är bättre att
blanda in fibrer i PLA i extrudern i flera steg. Blandar man in fibern i ett steg så kyls
processen av, vilket ge upphov till att fibern innesluts och därför inte blandas ut i den smälta
PLA plasten och klumpar bildas. Dessutom kan det ge upphov till att mer gas bildas som
sedan inte kan hanteras av evakuerings-vakuumet och därför också resultera i att strängarna
smäller av.
Lars menar vidare att oavsett vilken polymer som används så sväller materialet. Ju mer ickeorganiskt material som är inblandat i plasten desto mindre sväller polymeren när de pressats
genom matrisen på extrudern.
RKW visade oss runt i sin anläggning och förklarade att de använde renoverade begagnade
extruderingsmaskiner med medroterande dubbelskruv av märket Berstorff.

6.2. RKW, andra mötet
Ett möte med RKW Group skedde på SWT Developments kontor i Varberg. Diskussioner
kring hur en lyckad produkt skulle framställas hölls och det fanns många potentiella
lösningar. RKW var positiv till ett samarbete som innefattade att SWT skulle genomföra
tester på deras produktionsanläggning.
Det skulle innebära ett produktionsstopp på tre dagar för RKW:s normala produktion enligt
deras beräkningar. Testkörningen av materialet skulle uppta marginellt med tid i jämförelse
med den tiden som skulle avsättas. Den stora tidsåtgången skulle gå till att städa efter det
genomförda testet. Cellulosan som ska blandas in med PLA:n är ett väldigt flyktigt och
dammigt material och skulle kunna orsaka stora problem för RKW. Om inte allt material
städats bort innan deras normala produktion går igång kan dammet blandas in i deras material
och det skulle orsaka att alla produkterna kasseras. Anledningen till de höga kraven på att
anläggningen ska vara helt ren från damm är att RKW kör produkter för livsmedelsindustrin.

6.3. Coperion
Närvarande:

David Wattmore
Jonas Erlandsson
Fanny Hammarström

Var:

Scandic Hallandia, Halmstad

Företag:

Coperion

Datum

23/3 2016

Vi gav David en kort förklaring om projektet, visade malt material i olika utföranden och
testbitarna vi fått fram från Swerea IVF.
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David valde att utgå från en PowerPoint som används vid upplärande av personal som köpt en
extruder när han skulle förklara principen av deras extruder för oss. Nedan följer information
om deras extruderare:
En extruder består oftast av 10-11 barrels som kan byggas ut efter kundens efterfrågan.
Oftast består en extruder av 10 heatingzon.
Skruvhastigheten kan styras.
Coperions extruderare består av en dubbelskruv
Det finns kneeding blocks, knådningselemnet, i olika varianter från 45 graders vinkel till 90
som är beroende på hur hårt man vill blanda massan
Han föreslår till vår process:
• En sidefeeder för inmatning av cellulosan - det gör att inmatningen av materialet
kommer ske i jämn takt.
• Ventilation under processen, både atmosfäriskt tryck och vakuumtryck.
• Om man inte får bukt med knutorna i materialet kan sista utvägen vara att lägga till ett
filter men förhoppningen är att vi ska kunna minska dessa under processen i extrudern
David tror att en dubbelskruv kommer vara mest optimalt vid inblanding av cellulosa med
PLA. David uppmärksammar oss på att temperaturen i en extruder inte går att sänka mer än
marginellt, upp till 1-2% om materialet som man tillsätter är kallt. Bearbetningstiden i
maskinen är 32 sek - 2 min. David tror att popcorneffekten beror på att det är manuell
matning som inte sker kontinuerligt. Han berättar också att det är svårt att kontrollera värmen
i processen, man kan addera "coolers" men de kommer inte kunna sänka temperaturen men
förhoppningsvis behålla den. Man kan kyla/värma delar för sig. David tror att vi kommer
behöva någon typ av torkningsprocess efteråt.
David berättar att han levererat en anläggning till Perstorp som de ska använda för att testa
nya produkter efter deras kunders önskemål. Den anläggningen är till för PLA (PLAskruvprofil) och det hade varit optimalt för oss att göra våra tester på den säger David.
Anläggningen är en labbanläggning med en 18mm skruv som producerar 2-5kg/h och kostar
150 000 euro och kräver att en person sköter maskinen. För en större maskin som skulle
kunna användas i produktion 82mm med en output på 3-5 ton/timme kostar 650 000 euro för
maskinen och med alla tillbehör c:a 2.5 millioner euros.

6.4. SWT Development
Närvarande:

Anna Altner
Linnea Johnsson
Fanny Hammarström
Jonas Erlandsson

Var:

SWT Development, Varberg

Datum:

23/3

PLA-bearbetning uppstår gaser?
Cellulosa-bearbetning uppstår gaser?
PLA- hur bearbetar man endast PLA?
• Fråga hur avluftningen skiljer sig mellan Swerea och Perstorp
•

Olika typer av problem som kan orsaka popcorneffekten och hur vi tror att dessa ska
lösas

•

Projektet kommer mynna ut i en handlingsplan, vilka möjliga problem som kan finnas
och hur man löser dem. Rotorsaksdiagram
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Även en enklare kostnadskalkyl för en maskinlina "blockprincip" inte kostnad för en
helhet utan för individuella maskiner.

6.5. Kvarn-Gustav
Närvarande:

Gustav Fredriksson
Linnea Johnsson
Fanny Hammarström
Jonas Erlandsson

Var:

SWT Development, Varberg

Datum:

23/3

Gustav håller en kort föreläsning som är anpassade efter vårt problem, nedan följer
anteckningar på vad han gick igenom och förklarande bilder.
Långsam inmatning i kvarnen ökar risken för brända fibrer.
Hastighet och tryck påverkar
• Inmatning
Undertryck
• Periferihastighet
• Spalt (mellan rotor och …)
• Plåttjocklek
• Hålstorlek
Då rotordiameter 600 mm standard, nu rotordiameter 300mm standard
Hammarkvarn nackdel -> mellanrum stort
•
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Högt undertryck kan göra så att fibrerna "ställer sig på höjd" (se de röda fibrerna illustrerade
på bild, vid lågt undertryck är de likt de blå) och kan åka ned genom filtret - Gustav tror inte
detta fungerar i vårt fall eftersom att fibrerna kommer att ta eld.
Man kan också använda en definör, som tillsätter värme och tryck i en maskin och sedan
matas materialet ut i atmosfärisktryck och då slits materialet isär. Han funderar också på om
man skulle kunna använda en cyklon för att sortera materialet, där acceptet är det som går
uppåt.
Alternativt använda den metod som är beskriven ovan, där man höjer undertrycket för att få
fibrerna att ställa sig upp. Ju högre undertryck desto snabbare accept. Observera att
plåttjockleken har en inverkan och det gäller att labba sig fram till optimal tjocklek.
Luftfuktigheten i lokalen påverkar resultatet. Idag har man ofta konditionering i lokalerna.

6.6. Triplan
Närvarande:

Thomas Henriksson
Fanny Hammarström
Jonas Erlandsson

Företag

Triplan

Var:

Triplan, Lönsboda

Datum:

7/4-2016

Företaget har 30 formsprutor med en låskraft från 50 till 650 ton och 35-40 anställda. De har
även en anläggning i Litauen som också har formsprutor och sköter det mesta av
monteringen. Hela Triplans anläggning är nästan automatiserad och det krävs inte många
personer för att sköta hela anläggningen. Granulaten forslas via plaströr till formsprutorna och
det som kräver manuellt arbete är när kartongerna med färdiga produkter är fulla byts mot
tomma kartonger. Det genomförs också viss montering som sker manuellt. Formsprutorna
behöver ibland ställas om vid byte av verktyg vilket sker manuellt, även finjusteringar som
sker kontinuerligt görs manuellt. Samtalet genomförs på Triplans kontor i Lönsboda och
syftet är att undersöka vilka krav granulatet måste uppfylla för att kunna användas i en
automatiserad formspruteanläggning.
Företaget har 30 formsprutor, allt ifrån 50-650 ton (låskraft), de har 35-40 anställda. De har
även en anläggning i Litauen och deras största kund är IKEA. Cykeltiderna på maskinerna är
allt ifrån 10 till 70 sekunder och det beror mycket på hur stor godstjockleken är, där massan
pressas i den så kallade verktygdelen, tar upp den större delen av cykeltiden. Den vanligaste
plasten de använder är PP och PA6. De har i princip en maskin till varje plast men man kan
använda samma maskin till olika plaster men man måste då andra så pass mycket faktorer i
formsprutan så det blir inte kostnadseffektivt.
Granulerna
Beroende på hur skrymmande de är bestäms hur "bra" de är. Exempelvis är platta granuler de
sämsta eftersom de är lätta och skrymmande så får de svår att av egen kraft åka ned i
formsprutan. De flesta granulerna har en cylinderform och är väldigt små. Vissa har en mer
lins-likande form eller rund. En del av granulerna är också spretiga och ojämna, de som
Thomas visade upp var det och det berodde på att det var glasfibrer i dem. Så fort man
tillsätter fibrer till plasten blir det svårt att få jämna granuler. Stor del av materialet som
används vid formsprutning blir spill, antingen är det pga. formens utformning eller för att
produkterna inte blir som de ska. Spillprodukterna återanvänds sedan när man formsprutar
produkterna, en blandning 70/30, 70 % "nya granuler" och 30 % spill fungerar fint och
materialet faller som planerat trots att spillprodukterna har olika former och inte likdanande
granulen alls. Om man däremot höjer blandningen till 50/50 blir det svårare och plasten har
svårt att falla av egen kraft. Det finns möjlighet att hjälpa granulen att falla ned till
formsprutan med hjälp av en skruveffekt men det krävs då extraarbete.
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IKEA intresserade av biologisk nedbrytbara produkter
Till 70-75% av deras produkter tillsätts någon typ av färgämne och oftast är det 2 % av
materialet i formsprutan som utgörs av färgämnen. De tillsätter ibland också olika ämnen typ
smörjmedel, antistatmedel och flamskyddsmedel, en del av granulerna kommer redan färdiga
med dessa blandningar. Thomas säger att det finns flera olika varianter av ämnena men han
tror inte att det finns några som är biologiskt nedbrytbara. Ungefär 10 % av deras produkter
går igenom denna typ av behandling.
Tidigare har de testat att köra PP+Cellulosa och även då var det svårt att få jämna granuler
och svårt att få ned i formsprutan eftersom de är så lätta och ojämna. Granulerna var likt våra
lite brunfärgade.
Den bruna färgen vi har på granulerna kan vara ett problem vid färgning av produkterna,
Thomas tror att det går att färga de svarta eller mörkt blåa, vid liten gulnad färg på granulerna
är det svårt att få bort. Det går att lacka produkterna när de är klara med formsprutningen men
det kostar några kronor per produkt.
Det är olika lätt att färga produkterna beroende på vilken plast man använder
De flesta av deras granuler levereras i big bags eller wellådor.
Granulaten kan kosta allt ifrån 10-11 kronor till 400 kr/kg, den dyraste används till
bensinpumpar och är redan preparerade med antistatiska, antiflammedel och liknande vilket är
anledningen till att de är så dyra. Den billigaste plasten är PP. Polyamid kostar kring 20 kr/kg.
Standardpris för de flesta granulerna är 30 kr/kg.
Kvalitén på granulerna mäts i hur bra flytbarhet de har, hur lätt det är att formspruta med dem
MFI men även vad den klarar för temperaturspann. Det Thomas menar då är att exempelvis
PP är väldigt bra, den smälter vid 150 grader och klarar upp till 350 grader. De olika faktorer
som korrigeras i formsprutan är tryck, hastighet (insprutning till munstycket), verktygets kyla
eller värme.
Vissa granuler sliter mer på verktyget, typ glasfiber är väldigt slitsamt då måste man byta
verktygen 2 gånger per år.

6.7. Södra Cell
Närvarande:

Jan-Erik Hedberg
Fanny Hammarström
Jonas Erlandsson

Företag

Södra Cell Värö

Var:

SWT Development, Varberg

Datum:

11/3-2016

Inplanerade studiebesök hos Södra Cell i Värö gick inte att genomföra då de genomförde
stora ombyggnationer på området. Jan-Erik Hedberg, processingenjör på Södra, genomförde
en kortare utbildningsdag där processen för tillverkning av cellulosa avhandlades.
Förhoppningen var att genom att få en ökad förståelse för tillverkningen av pappersmassa, då
också cellulosa, också kunde hitta en förklaring och möjligtvis en lösning till varför knutor
bland fibrerna uppstår.
Jan-Erik höll en väldigt intressant och givande genomgång av hela processen och förklarade
att processen för tillverkning av cellulosa präglas i mycket hög grad av att kunna vara ett
slutet kretslopp där så mycket av energin i träet ska tas till vara på. Vidare visade Jan-Erik att
processen för cellulosa är en våt process och att vätan inte pressas ur pappersmassan förrän
mot slutet av tillverkningen.
Tillverkning av pappersmassa vid Södra Cell i Värö ger i huvudsak tre olika kvaliteter av
pappersmassa som de har valt att kalla, black, blue och green. Black och blue används i
huvudsak till torkpapper respektive papper till trycksaker. Green är billigaste kvaliteten och
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används traditionellt till billigare trycksaker som telefonkataloger och tidningspapper. De
olika kvaliteterna innebär olika fiberlängder där korta fiber (2,1 mm) som finns i blackkvaliteten ger dragstarkt papper. Ju längre fibern blir övergår dragstyrkan i pappret till att bli
mer rivstarkt. I green-kvaliteten används långa fibrer (2,6 mm).
De olika kvaliteterna använder olika råvaror, där black och blue använder olika blandningar
mellan skogsavverkat trä och sågverksflis medan green kommer helt från sågverksflis.
Södra Cell i Värö är ett sulfatmassabruk och genom att flisa ner ved, koka i lut i olika steg,
tvätta massan fri från lut, blekning av massan i olika steg (syrgas, svavelsyra, väteperoxid,
natriumhydroxid), för att sedan tvättas fri från kemikalier, sila bort tvätt vätska, forma, torka
och pressa ut ytterligare vätska ur massan, erhålls massaark med 88 % torrhalt. Arken staplas
på hög och packas in till balar. Bruket kan även leverera massa i flingpressade balar. Balarna
med flingpressad massa genom går en liknande process men massan rivs sönder efter att
vätska pressats ut ur massan till 50 % torrhalt. För att torka massan blåses den genom olika
steg av cykloner. Därefter formas flingmassan till kakor och där sedan tre kakor pressas
samman i två steg till en bal. Första steget pressas balen med 400 ton och andra steget med
1000 ton. En bal väger cirka 200 kg.
Södra arbetar mycket med att ha ett slutet kretslopp i sin tillverkning. Av den ved som
kommer in i ena änden ska ingen gå till spillo och bruket ska i vara självförsörjande i energi
och återanvände kemikalier.
Jan-Erik berättade att de inte kunde säga var i deras process knutor i cellulosan uppstår. Enligt
Jan-Erik så har de några idéer på var de kan uppstå men det är inget som de har hittat bevis
för (Hedberg, 2016).
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Bilaga 7: Test malning
Test genomfört den onsdag den 10 februari 2016
Råmaterial: Cellulosa-ark
Maskiner: Getecha-kvarn och Hammar-kvarn
Såll: Använde 2 olika såll i Getecha-kvarnen, 2 olika såll i Hammarkvarnen
Undertryck: För att materialet ska hamna i påsen som har fästs till de olika kvarnarna
krävs ett utblås som skapar ett undertryck. Detta undertryck är ej justerbart på de olika
kvarnarna i dagsläget men det går att montera samman Hammarkvarnen med en fläkt för
att kunna justera undertrycket.
Cellulosa-ark

Getecha-kvarn
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Olika såll till Getecha-kvarnen

Såll till Hammarkvarnen
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Test 1 Getecha-kvarnen
Malde ned 6 ark genom ett 5mm såll, sedan monterades säcken av och materialet lades i en
påse.

Test 2 Getecha- + Hammarkvarnen
Materialet som användes vid test 1 maldes ned i Hammarkvarnen.
Getecha såll: 5mm
Hammar såll: 2,5mm
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Test 3 Getecha- + Hammarkvarn
Materialet från test 1 maldes ned i Hammarkvarnen. Malde ned ungefär lika mycket
material som i test två men nästan allt material fastnade i kvarnen.
Hammar såll: 1 mm

Test 4 Getecha
6 ark maldes ned genom ett 12mm kvadratiskt såll, sedan monterades säcken av och
materialet lades i en påse.
Slutsatser
I test 3 där vi använde minst såll förväntade vi oss få ut minst knutar vilket överensstämde.
Dock skiljer sig inte knutorna nämnvärt från test 2 där vi använde oss av ett 1,5mm större
såll. Vi tror att man skulle kunna genomföra en snabbare malningsprocess om vi tillförde
en extra utblås samt vid malning med fint såll skulle materialet hamna i påsen istället för
att fastna i maskinen som vid test 3.
Åtgärder
Enligt Melker (SWT Development) finns det möjlighet att montera samman
Hammarkvarnen med en extern fläkt så nästa test kommer genomföras under nya
förutsättningar.
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Bilaga 8: Test malning i testanläggning
Bakgrund: Testanläggningen är ombyggd så att undertryck kan skapas, gruppen ska
analysera om malningen får ett annorlunda resultat vid ett annat undertryck än tidigare
tester.
Cellulosaarken har först gått igenom en getecha-kvarn innan materialet går igenom
testanläggningen. I testanläggningen går de igenom en hammarkvarn, en fläkt, ytterligare
en fläkt och en eller två cykloner. Det är tidigare den andra nämnda fläkten som skapat allt
undertryck i anläggningen.
Felfaktorer:
•
•
•
•
•
•

Fläktarna har inte samma styrka, första fläkten är starkare än den andra
Anläggningens rör är inte raka utan vissa delar har 90 graders vinkel
Sållen i hammarkvarnen sluter inte helt tätt
De två cyklonerna är i olika utföranden
Att gruppen inte monterat korrekt
Att inte eldragningen är gjord korrekt

Nedan nämns uttrycken Påse 1 och Påse 2, Påse 1 är det materialet som hamnar i den
cyklonen som kommer först i produktionskedjan. Påse 2 är det materialet som hamnar i
den cyklonen som är sist i produktionskedjan.
Test 1
Undertryck innan malning påbörjas:
0,08 bar
Undertryck under malning:
0,07 bar
Getecha-kvarnens såll:
12 mm, kvadrat
Hammarkvarnens såll:
2,5 mm, rund
Påse 1: Mindre material i denna påse än nästa
Påse 2: Nästan allt material hamnar i denna påse, materialet är smutsigt, förmodligen från
tidigare malning med cyklonen.
Felfaktorer: Att det är smuts i den ena cyklonen, Jonas lyfte filterpåsen ovan cyklon 2
innan testet påbörjades, mellanrum mellan filter och kvarn c:a 5mm. Fastnar material i
filtret i hammarkvarnen.
Test 2
Undertryck innan malning påbörjas:
0,08 bar
Undertryck under malning:
0,07 bar
Getecha-kvarnens såll:
12 mm, kvadrat
Hammarkvarnens såll:
10 mm, kvadrat
Påse 1: Väldigt lite material, väldigt fint material ”fluff”
Påse 2: Mycket material och större flakes
Vi tror att den stora skillnaden mellan påsarna beror på att det är olika typer av cykloner
och att den ena skapar större tryck och att det av den anledningen inte hamnar lika mycket
material där i.
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Test 3
Undertryck innan malning påbörjas:
Undertryck under malning:
Getecha-kvarnens såll:
Hammarkvarnens såll:
Påse 1: Mindre material i mindre bitar
Påse 2: Mer material i större bitar

0,08 bar
0,07 bar
12 mm, kvadrat
7mm, rund

Test 4
Undertryck innan malning påbörjas:
0,08 bar
Undertryck under malning:
0,07 bar
Vid malning pendlar undertrycket mellan 0,08 och 0,07
Getecha-kvarnens såll:
5mm, rund
Hammarkvarnens såll:
7mm, rund
Påse 1: Skillnaden mellan påsarna är i linje med tidigare resultat
Påse 2: Skillnaden mellan påsarna är i linje med tidigare resultat
Test 5
Undertryck innan malning påbörjas:
0,08 bar
Undertryck under malning:
0,07 bar
Getecha-kvarnens såll:
5mm, rund
Hammarkvarnens såll:
5mm, rund
Påse 1: Skillnaden mellan påsarna är i linje med tidigare resultat
Påse 2: Skillnaden mellan påsarna är i linje med tidigare resultat
Gruppens handledare Linnea tror att anledningen till att det skiljer sig mellan påsarna kan
vara att det är smutsigt i cyklonerna.
Test 6
Undertryck innan malning påbörjas:
0,08 bar
Undertryck under malning:
0,07 bar
Getecha-kvarnens såll:
5mm, rund
Hammarkvarnens såll:
2,5 mm, rund
Påse 1 & 2: Hamnar mer i denna påse nu än tidigare tester men fortfarande märkbart mer
än i påse 2, Nästan samma storlek på ”fluffet” i påse 1 och 2.
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Bilaga 9: Test malning i ombyggd testanläggning
Bakgrund: Testanläggningen är nu ombyggd och förhoppningen är att resultaten i de olika
påsarna inte kommer skilja sig likt de gjort under tidigare tester den 4 mars.
Cellulosaarken har först gått igenom en getecha-kvarn innan materialet går igenom
testanläggningen. I testanläggningen går de igenom en hammarkvarn, en fläkt, ytterligare
en fläkt och en eller två cykloner. Det är tidigare den andra nämnda fläkten som skapat allt
undertryck i anläggningen. Gruppen rengjorde även cyklonerna för att utesluta ytterligare
felfaktorer.
Felfaktorer:
•
•
•
•
•
•
•

Fläktarna har inte samma styrka, första fläkten är starkare än den andra
Anläggningens rör är inte raka utan vissa delar har 90 graders vinkel
Sållen i hammarkvarnen sluter inte helt tätt
De två cyklonerna är i olika utföranden
Att gruppen inte monterat korrekt
Att inte eldragningen är gjord korrekt
Att cyklonerna och fläktarna inte är rengjorda sedan tidigare användning

Test 1
Undertryck innan malning påbörjas:
0,08 bar
Undertryck under malning:
0,07 bar
Getecha-kvarnens såll:
5mm, rund
Hammarkvarnens såll:
5mm, rund
Påse 1 & 2: Skillnaden mellan påsarna kvarstår precis som under tidigare tester.
Gruppen trodde att resultaten skulle förändras efter att cyklonen bytts ut vilket inte
stämmer överens med vad testet visade.
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Bilaga 10: PLA förändrade egenskaper
LEADCO, är ett ingenjörsföretag med inriktat på produkt- och processutveckling för
tillverkningsindustrin.
Enligt uppgift från gruppens handledare Linnea Johnsson, SWT Development genomförde
LEADCO ett test med PLA. De undersökte vad som skedde med materialet då det
bearbetades under en längre tid.
Genom att valsa materialet kunde de visuellt se att PLA fick en brun ton och blev trådigt
efter en längre tids bearbetning.
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Bilaga 11: Provbitar
Nedan ses en bild över tre ”hundben” som består av PLA och cellulosa som genomgått
extrudering och formsprutning. I bilden kan man utläsa mindre vita prickar i det bruna
materialet, dessa prickar refererar gruppen till som knutor i rapporten.
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Bilaga 12: Business modell Canvas

Bilaga 12, Sida 1 av 1

EXAMENSARBETE: GRÖNA GRANULER

JONAS ERLANDSSON

UTVECKLINGSINGENJÖRSPROGRAMMET HT2015-VT2016

FANNY HAMMARSTRÖM

Bilaga 13: Uträkningar för kostnadsuppskattning
Sammanställning av prisuppgifter maskiner

Maskintyp

Tillverkare

Modell/
Beteckning

Flistugg/Rivare Franssons
Flistugg/Rivare Franssons

FRP 141-40

Hammarkvarn Euromilling/MAFA EU2B

Hammarkvarn Giesinger

Pris, kr

Egenskaper

Övrigt

125 000 kr Komplett med inmatningsbana, Motor 37 kW

Begagnad

832 000 kr Maskin och tratt

NY

38 750 kr

NY

Motor 7,5 kW, kapacitet 700 kg/h
Throughput: 500 1500 kg / h (depending on material, loading,
discharge, screen size, etc.) drive motor: 75 kW Number of
€ 9 800 blades: 64 pcs screen size: 6 mm

Kantspillskvarn ALPINE

Ro 40/63-5-3

€ 14 900

Kantspillskvarn Weima

WLKM 12

Schubboden 650 rpm 55 kw motor hopper 1300 x 1200 mm
€ 36 000 hydr. pivot screw conveyor

Extruder

Coperion

ZSK-18

€ 150 000 2-5 kg/h

Extruder

Berstorff

ZE (52)

€ 350 000 300 kg/h, 52mm, 600 rpm, one side feeder, vacuum.

Extruder

Coperion

ZSK-82

€ 650 000 3-5 ton/h

Line-Extr

Alphatec

AD-S 75

€ 300 000 72mm, 700 kg/h, 132 kW

Begagnad

Begagnad
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Begagnad
NY, 1 person
operation
NY, 1 person
operation
NY, 1 person
operation

Säljare

Kontakt

Burbage
Maskin AB
Franssons,
Sundsvall
MAFA,
Ängelholm

Hans Wäcklén:
0583-770890

SC SEVA
GROUP SRL
JochemMeissner
Handel
Schreinerei
J. Fässler

Mr. Horst
Bottesch

Jürgen Urbas
Anders Eriksson
0708-151 968

Mr. Bernd
Eschelbach
Mr. Josef Fässler

Coperion
David Watmore
KraussMaffei
Berstorf
Claas Uphoff
Coperion
Plastico
Trading

David Watmore
Martin Rickelhoff
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Maskiner beräknade att ingå i produktionslinje
Maskin
Tillverkare
Modell

Effekt (kW)

Pris (SEK)

Övrigt

Kontakt

Rivare

Franssons

55

832 000

1,5-2,5 ton/h

Franssons

Kvarn

Euromilling/MAFA EU2B

7,5

38 750

700kg/h

MAFA

Extruderlina

Alphatec

132

700 kg/h

Plastico Trading

141-40

AD-S 75

€ 300 000*

Installation

300 000

*Valutaomräknat med SEB valutaomräknare 2016-05-21, (€ 300000 = 2 715 930 SEK).
Beräkningar har gjorts med 3 miljoner för att ta höjd för eventuella prisförhandlingar samt fraktkostnader.
Uppställning för kostnader och intäkter
Kostnader (SEK)

1 kg

400 kg – 1 tim

1 år -1600 tim

1 år – 2 skift

Material

17,8

7120

11 392 000

22 784 000

Energi

(0,75)

300

480 000

960 000

Personal

0,75)

300

480 000

960 000

Avskrivning Maskiner
och installation (7 år)

(0,93)

372

595 200

595 200

Summa kostnad

20,23

8092

12 947 840

25 299 200

Försäljning

23

9200

14 720 000

29 440 000

Summa intäkt

23

9200

14 720 000

29 440 000

1108

1 772 160

4 140 800

Intäkter (SEK)

Resultat

2,77
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Bilaga 14: Elpriser vattenfall 2016
Graf för historiska energipriser per månad.

Källa: Vattenfall AB – Historik rörliga elpriser: Område 4 – södra Sverige
Effekttariffer

Källa: (Vattenfall Eldistribution, 2016)
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