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Sammanfattning  
Mängden skrot och behovet av återvinning i världen växer med en växande 
befolkning. Inom EU finns ett direktiv om återvinning av skrotbilar som innebär 
att 1 januari 2015 skall minst 95 % återvinnas.  
Råvaran till fragmenteringsanläggningen är ungefär lika delar verksamhetsskrot, 
skrotade bilar och det metallskrot som samlas in från hushållen på 
återvinningscentralerna. Denna undersökning är gjord på fragmenteringsresten 
magnetisk fines som genom siktning < 14 mm genereras på Stena Recycling i 
Halmstad. Magnetisk fines är svårt att återvinna eftersom det består av små 
partiklar och är ett komplext material med många olika beståndsdelar. Detta 
torde vara en av de största anledningar att majoriteten av detta material 
deponeras världen över. Magnetisk fines i Halmstad deponeras eller används som 
konstruktionsmaterial vid täckning av deponier i dagsläget.  
Magnetisk fines består av bland annat glas, sten, jord, järn, plaster, gummi, 
polyuretan, tyg, textilfibrer, trä, diverse andra metaller inklusive olika 
tungmetaller, bromerade flamskyddsmedel och PCB. För att möjliggöra 
återvinning av materialet så behövs karaktärisering, kvalitetskontroll samt en 
robust kostnadseffektiv återvinningsprocess som kan hantera variationerna i 
materialet. 
Denna undersökning visar på några metoder för karaktärisering av magnetisk 
fines. Rapporten ger några förslag på hur man kan öka återvinning och 
återanvändningen för att nå kraven i EU-direktivet och på sikt nå en hållbar 
utveckling med slutna kretslopp. Innehållet i olika storleksfraktioner av 
materialet karaktäriseras med avseende på metaller med röntgenfluorescens och 
totalhaltsanalys och innehåll av brännbart material med askförsök. 
Karaktäriseringen inkluderar även partikelstorleksbestämning, bulkdensitets-
mätningar och pulverröntgendiffraktion. 
Resultaten visar att halten brännbart organiskt material är högre för de större 
partikelstorleksfraktionerna och att vissa metaller som bland annat 
tungmetallerna bly, cadmium och kvicksilver har en högre koncentration i de 
mindre partikelstorleksfraktionerna. 
Undersökningen visar också att det är möjligt att mäta blyhalterna i magnetisk 
fines med röntgenfluorescens. 
Slutsatsen är att det brännbara materialet bör separeras innan vidare återvinning 
av metaller kan genomföras. Om magnetisk fines skall användas som 
anläggningsmaterial är det viktigt att antingen minska mängden miljöpåverkande 
ämnen eller förhindra utlakning eller annan spridning av dessa. 
 
Nyckelord: Magnetisk fines, Fragmenteringsrest, Materialåtervinning, 
Karaktärisering fines 



 
ii 

Abstract 

With a growing population on earth the amount of end-of-life vehicles (ELVs) 
and other scrap steel increases. The European Directive 2000/53/CE” requires a 
minimum of 95 % reuse and recovery and 85 % re-use and recycling no later than 
1 January 2015, for end-of life vehicles. This imposes a need for more efficient 
recycling and recovery. Despite this shredder residue (SR) is commonly land 
filled. 
This report investigated the magnetic fines residue generated at Stena Metall 
shredder facility in Halmstad, Sweden. Magnetic fines is a complex material 
containing e.g. ferrous metals, non-ferrous metals, glass, plastic, rubber, 
polyurethane, sand, dirt, brominated flame retardants and PCB. 
Characterisation of the material and discussion around area of application 
resulted in suggestions for possible recycling alternatives. 
Characterisation included e.g. particle size, total organic content, x-ray 
fluorescence, x-ray powder diffraction and elemental analysis with a focus on the 
metals. 
The results indicated a higher organic content in larger particles and an 
increasing content of e.g. lead, cadmium and mercury in smaller particles. 
X-ray fluorescence can be used to measure lead in magnetic fines. 
The conclusion was that the combustible organic content needs to be separated 
before further metal recycling can be applied. If magnetic fines should be used in 
construction pollutants probably either needs to be removed or encapsulated to 
prevent exposure to humans and environment.  
 
Key words: Shredder residue, Magnetic fines, Recycling, Characterisation, End of 
life vehicles 



 
iii 

Förord 
Detta examensarbete avslutar min kandidatutbildning till Miljöstrateg på 
Högskolan i Halmstad.  
Med ett brett intresse inom både miljö och kemi tillsammans med en ambition 
att lösa ett problem, tog jag mig an ett av Stena Metalls material som idag till stor 
del deponeras. Jag har inte kommit hela vägen till en färdig lösning på problemet, 
men några förslag på hur man kan fortsätta undersöka olika processer och 
analysera materialet har det ändå blivit. Det har varit lärorikt och intressant. 
Min tro är att komplicerade miljöfrågor måste lösas med en kombination av flera 
olika vetenskaper och kompetenser som få personer besitter ensamma. Således 
hade detta examensarbetets genomförande inte varit möjlig utan hjälp från 
nedanstående personer.  

Tack till: 
 Stena Metall som lät mig härja i hemlighuset (som är precis lika mysigt 

som det låter) och analysera deras magnetiska fines och ta del av deras 
processer.  

 Hitomi Lorentsson som är projektledare inom FoU på Stena som försökt 
att vägleda mig genom innehåll och förutsättningarna för denna typ av 
material.  

 Kenth-Inge ”Kinge” Dahlgren på Stena som förklarat processen som 
resulterar i Fines och alla andra på Stena som varit både trevliga, 
hjälpsamma och möjliggjort genomförandet av detta examensarbete. 

 Ola Bryntorp på Stena Recycling samt Suzanne Näckdal och Michelle 
Strandberg WSP som generöst lånat ut sina XRF instrument till mig.  

 Erik Rasmussen på Stena Metall, Danmark, Bertil Magnusson på SP, Borås 
Michelle Strandberg på WSP, Halmstad för givande diskussioner om 
möjligheter och begränsningar för XRF som metod. 

 Mathias Berglund på SP, Borås för diskussioner om totalhaltsanalyser. 

 Sven Lidin professor i materialkemi på Kemicentrum i Lund som så vänligt 
har utfört XRPD analyserna på magnetisk fines. 

 Lin Tennung, Håkan Johannisson och Anders Lövqvist på NCC för 
funderingar kring anläggningstillämpningar. 

 Per Magnus Ehde som visat mig utrustningen för askanalyserna och stängt 
av instrumentet upprepade gånger. 

 Kristian Eno som varit min handledare på Högskolan i Halmstad och som 
med ett glatt humör har sett till att miljöproblematiken beskrivits korrekt. 

 Sist men inte minst min familj som stöttar mig i nästan allt jag gör. 
 
”Avfall är det som blir över när fantasin tar slut” (Stena) 
 
Halmstad, Maj 2014 
 
Karin Assarsson 
__________________________________________________________ 
Handledare: Kristian Eno (Högskolan), Hitomi Lorentsson (Stena) 
Examinator: Sylvia Waara 
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Förkortningar och andra ordförklaringar 
Agglomerat samling med relativt svagt sammanhållna partiklar 
ANL Argonne National Laboratory, som har föreslagit en teknik för 

återvinning 
COD chemical oxygen demand 
Cyklon Separationsteknik, som med hjälp av luft och 

centrifugalkraften separerar lättare material från de tyngre 
fragmenten. 

DOC dissolved organic carbon, löst organisk kol 
ELV end of life vehicles, fordon som har nått slutet av sin livslängd, 

t ex skrotbilar 
EU-direktiv EU:s mål som medlemsländerna ska uppnå 
FCC face centered cubic, ytcentrerad kubisk kristallstruktur 
Fines < tex 14 mm fint material som bildas vid fragmentering 
Fluff SLF, en i huvudsak organisk fraktion av det fragmenterade 

materialet 
ICP-OES  Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry 
Kungsvatten Blandning av koncentrerad salpetersyra (HNO3) och saltsyra 

(HCl). Denna blandning kan lösa upp t ex både guld och 
platina, som inte går att lösa i rena syror.  

LCA Livscykelanalys, tittar på olika påverkansfaktorer från olika 
processer eller tillverkningar 

m massa 
mw  massan av vått prov innan torkning 
md  massan av torrt prov efter torkning 
mföre  massa före bränning i ugn= morg+minorg 
mefter  massa efter bränning i ugn = minorg 
morg  massa organiskt material, brännbart 
minorg  massa oorganiskt material, icke brännbart 
NF Non Ferro, en fraktion som består av metaller utom järn 
PCB Polyklorerade bifenyler och terfenyler är svårnedbrytbara 

organiska miljögifter 
POP persistant organic pollution, svårnedbrytbara organiska 

föroreningar som ofta är miljöstörande 
PUR polyuretan, komfortskum, ger hälsoskadliga diisocyanater vid 

förbränning 
ρ densitet 
Recovery (Energi-)Återvinning, kan vara både material och 

energiåtervinning. Kan vara t ex förbränning av brännbart 
material vilket ger energi som kan tas till vara eller 
omvandling av icke återvinningsbart avfall (non-recyclable 
waste) till bränsle genom t ex gasifikation eller pyrolys. 

Recycling  (Material-)Återvinning, kan innebära t ex sortering och 
processande av återvinningsbara produkter till nya råmaterial 
som t ex järn, andra metaller och plaster som kan användas i 
nya produkter. 
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Reuse Återanvändning, för bilar kan detta innebära att man 
demonterar delar som kan återanvändas t ex vissa motordelar 
eller fälgar 

SLF Shredded Light Fraction, fluff 
SR Shredder Residue, fragmenteringsrest SLF och fines 
TIC andel icke brännbart= 1-Org 
TOC total organic content, totalt organiskt kol 
TS-halt torrsubstanshalt 
V volym 
Våtbord utrustning som används för att med hjälp av vätska sortera 

partiklar i olika densitetsfraktioner 
WSP WSP Group är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom 

bland annat miljöområdet, XRF-soil mätningarna är gjorda 
med deras instrument och kalibrering 

XRF X ray fluorescence, röntgenfluorescens 
XRPD X-ray powder diffraction, pulverröntgendiffraktion 
Z atomnummer  
Grundämne med kemisk beteckning, namn och atomnummer 
S Svavel Z=16 icke metalliskt grundämne 
K Kalium Z=19 alkalimetall 
Ca Kalcium Z=20 alkalisk jordartsmetall 
Sc Skandium  Z=21 alkalisk jordartsmetall 
Ti Titan Z=22 metall 
V Vanadin Z=23 metall 
Cr Krom Z=24 metall 
Ni Nickel Z=28 metall 
Cu Koppar Z=29 metall 
Zn Zink Z=30 metall 
As Arsenik Z=33 halvmetall 
Se Selen Z=34 icke metalliskt grundämne 
Rb Rubidium Z=37 alkalimetall 
Sr Stronium Z=38 alkalisk jordartsmetall 
Zr Zirkonium Z=40 metall 
Mo Molybden Z=42 metall 
Pd Palladium Z=46 ädelmetall 
Ag Silver Z=47 ädelmetall 
Cd Kadmium Z=48 metall 
Sn Tenn Z=50 metall 
Sb Antimon Z=51 halvmetall 
Te Tellur Z=52 halvmetall 
Cs Cesium Z=55 alkalimetall 
Ba Barium Z=56 alkalisk jordartsmetall 
W Volfram  Z=74 metall 
Hg Kvicksilver  Z=80 metall flytande  
Pb Bly Z=82 metall 
Th Torium  Z=90 radioaktivt grundämne, aktinid 
U Uran Z=92 radioaktivt grundämne, aktinid 
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Inledning 

Mängden skrot i världen växer med en växande befolkning, bland annat så har 
den ökade användningen av fordon (Figur 1) även medfört en ökning av antalet 
skrotade fordon (End of Life Vehicles, ELV) som måste tas om hand. 2011 uppgick 
antalet skrotbilar i Sverige till 184 105 bilar, motsvarande 226 504 ton (Eurostat 
2014).  
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Figur 1. Ökningen av totalt antal bilar och nyttofordon, d.v.s. motordrivna fordon, i bruk 
2006-2010 för olika världsdelar. (Källa: Wardsauto, besökt 2014-03-19) 

 
I flera unioner och länder som t ex EU, USA, Kina, Japan och Sydkorea så är 
återvinningen av bland annat bilar reglerat med olika typer av lagkrav (Sakai et 
al., 2014). 
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Figur 2. Återvinning och återanvändning av bilar i Sverige och några grannländer 
(Eurostat, 2014).  
Målen i EU Direktiv 2000/53/CE för 2015 är recycling & reuse 85 % och recovery & reuse 95 
% (se under ordförklaring ovan vad skillnaden är mellan recovery, recycling & reuse). 
Dessa nås inom EU enligt statistiken endast av Tyskland under 2011. 
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Inom EU finns ett direktiv om återvinning av ELV ”European Directive 
2000/53/CE” med innebörden att senast 1 januari 2015 skall minst 85 % 
återanvändas och återvinnas (recycling) och 95 % återvinnas, inklusive 
energiåtervinning (recovery), det vill säga 10 % av de 95 % kan vara 
energiåtervinning. Ansvaret för att nå detta mål är inte tydligt uttalat men ligger 
hos producenterna som tillsammans med återanvändare, demonterare, 
fragmenterare och återvinnare måste arbeta för att nå målet i direktivet. I 
dagsläget är det en nivå som varken Sverige eller de flesta andra länder inom EU 
når upp till (Figur 2). 
 
EU-direktivet om ELV har fått fordonstillverkarna att tänka på demontering och 
återvinning redan vid design och produktion av fordonen (se till exempel Toyota, 
2005; Toyota, 2014; Volkswagen, 2007) 
I de flesta länder betraktas fragmenteringsresten som icke återvinningsbar och 
således är deponering det vanligaste alternativet för att omhänderta materialet 
(Boughton & Horvath, 2006; U. S. Environmental Protection Agency, 2014).  
 
Fordon förbehandlas innan fragmentering där många miljöfarliga komponenter 
som batterier, bränsle och oljor avlägsnas och delar som kan återanvändas 
omhändertas. Trots detta har det material som är råvara till fragmenteringen en 
mycket komplex sammansättning. SR, det material som sorterats bort med 
cyklon, (figur 3) består bland annat av glas, sten, jord, Fe, plaster, gummi, PUR, 
tyg och textilfibrer, trä och diverse andra metaller inklusive olika tungmetaller 
och diverse kemikalier som kan inkludera bromerade flamskyddsmedel och PCB 
(Sakai et al., 2014, Boughton & Horvath, 2006). Många av de kvarvarande ämnena 
är ett miljöproblem vid vidare hantering som till exempel deponering och 
förbränning (Boughton 2007). 
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Figur 3. Översiktligt schema för fragmenteringsprocessen och utsorteringen av fines på 
Stena Metall i Halmstad. 

 
På fragmenteringsanläggningen i Halmstad, där ca 20 % av den inkommande 
råvaran består av skrotbilar, sorteras fines (<14 mm) ut från SR med hjälp av en 
stjärnsikt. Det utsorterade materialet delas upp i två fraktioner, fines och 
magnetisk fines, med hjälp av en magnet (figur 3). Denna sortering ökar 
energiinnehållet och minskar askinnehållet i fines och ökar järninnehållet i 
magnetisk fines. 19000 ton av magnetisk fines från Halmstad användes 2013 som 
konstruktionsmaterial på deponier (i botten- och topptätning som 
utjämningsmaterial) och 14000 ton fines deponerades. Behovet av material för 
tätning av deponier är något som förväntas minska framöver i takt med att 
mängden deponier minskar. 
 
Den magnetiska fines fraktion som separeras ut med en magnet (Figur 3) utgör 
den största delen av fines hos Stena fragmentering och är den fraktion som har 
undersökts vidare i detta examensarbete. Både för SLF och fines fraktionerna 
söker Stena årligen dispens att deponera på den närliggande deponin i Kistinge 
utanför Halmstad. 
Det är vanligast att detta material i Halmstad klassas som icke farligt, men 
beroende på ursprung och innehåll kan det även klassas som farligt avfall enligt 
Avfallsförordningen (2011:927), NFS 2004:10. EU-direktivet för ELV kräver minst 
85 % återanvändning och återvinning (recycling) och 95 % återvinning, inklusive 
energiåtervinning (recovery) vilket medför att endast 5 % av materialet kan 
läggas på deponi. 
 
I litteraturen beskrivs olika metoder för energiåtervinning av 
fragmenteringsrester som SLF och fines (t ex Boughton & Horwath 2006), men i 
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dagsläget finns få avsättningar som är specifika för den magnetiska ”fines” 
fraktionen beskrivna. 
 
Stena Metall arbetar kontinuerligt för att hitta avsättning och för att öka 
återvinningsgraden för flera av sina fraktioner för att kraven i EU:s direktiv och 
från myndigheterna skall kunna uppfyllas. Detta arbete sker bland annat genom 
att sätta upp leveransvillkor för dem som levererar material till Stenas 
anläggningar och att ständigt förbättra processerna. Men man söker även efter 
nya tillämpningar och återvinningsalternativ för de olika fraktionerna, där denna 
studie på magnetisk fines ingår som en del i detta. 
 
Material och energiåtervinning är nödvändigt för att begränsa användningen av 
icke förnybara resurser och naturmaterial som olja, kol och metaller vid 
framställning av t ex fordon och andra produkter, men även för att utan 
återvinning skulle vi ha ett ständigt växande avfallsberg. Dock är det viktigt att 
man vid återvinningen inte orsakar större skada på miljön än vad deponering 
eller utvinning av nya material orsakar. Deponier, återvinning eller 
råmaterialutvinning innebär bland annat påverkan på miljön genom utsläpp av 
växthusgaser som påverkar klimatet, utsläpp till luft, mark och vatten som kan 
leda till eutrofiering, försurning, påverkan på ozon eller andra human- eller 
ekotoxiska effekter.  
 
Magnetisk fines är ett material som är inhomogent, smutsigt, innehåller 
miljöstörande ämnen och med ett lågt innehåll av brännbart material. För att 
återvinna detta material så behövs snabb och enkel karaktärisering och 
kvalitetskontroll samt en robust process som kan hantera variationerna i 
materialet. 
 
Syftet med examensarbetet var att utvärdera andra avsättningsmöjligheter än 
som konstruktionsmaterial på deponi eller deponering för att se hur högt upp 
man kan komma på avfallshierarkin (Figur 4). Om man skall kunna använda 
magnetisk fines för andra applikationer är det viktigt att undersöka egenskaperna 
på materialet och försöka ta fram tillförlitliga metoder för att enkelt kunna testa 
kvalitén på ett material som kan vara både inhomogent och variera från dag till 
dag. 

Deponi

Konstruktions-

material deponi

Konstruktions-

material bygge

Återvinning av 

metaller och brännbart

Återanvändning 

av delar

 
Figur 4. Tänkbar avfallshierarki för magnetisk fines. 
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Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsar sig till karaktärisering, utvärdering och avsättning av 
Stenas Recyclings magnetiska fines i Halmstad (se figur 3). Tidigare led som 
producent, demontering, etcetera nämns endast kortfattat i texten.  
Då materialet i huvudsak består av oorganiska beståndsdelar har endast metaller 
har undersökts i närmare detalj, organiska miljöpåverkande ämnen har inte 
inkluderats i denna studie. Undersökningen inkluderar hur egenskaperna varierar 
med avseende på partikelstorlek, variationer som beror på andra egenskaper som 
t ex densitet har inte studerats. På grund av begränsningarna i XRF så har inte 
partiklar större än eller lika med 2 mm analyserats i samma omfattning som de 
mindre partiklarna.  
Inte heller påverkan av dagens användning och deponering diskuteras ingående 
utan fokus ligger på karaktärisering och hur man kan öka återvinninsgraden och 
de positiva effekter detta kan ge. 
 
Det första steget i detta var att karaktärisera materialet med avseende på 
homogenitet och egenskaper. Parametrar som undersökts är torrsubstanshalt 
(TS-halt), siktkurvor/partikelstorleksfördelning, bulkdensitet och TOC/andel 
brännbart material. De kemiska undersökningarna i denna utvärdering 
begränsade sig till metaller och vilka halter som fanns i materialet. Bland annat 
undersöktes möjligheten använda en snabb screeningmetod, XRF, för att 
bestämma närvaron av miljö- eller processtörande metaller i materialet och en 
jämförelse gjordes med traditionella lösningskemiska metoder.  
 
Nästa steg var att matcha egenskaperna mot olika förädlingsalternativ och 
applikationer och undersöka hur dessa kan stå sig miljömässigt mot den 
nuvarande hanteringen. Förslag till olika sätt att höja applikationsvärdet eller öka 
återvinningsgraden beskrivs och för- och nackdelar vägdes mot varandra. Olika 
alternativ där man ersätter jungfruligt material som t. ex. framställning av 
motvikter till truckar, ersätter naturmaterial vid anläggning av vägar eller 
liknande beskrivs såväl som tänkbara metoder för avancerad materialåtervinning.  

Metod 

De metoder som användes för att karaktärisera magnetisk fines var provtagning, 
provdelning, torkning, siktning, bulkdensitetsbestämning, inaskning, XRF, XRPD 
och elementar/totalhaltsanalys. Provtagning, provdelning och torkning skedde 
enligt svensk standard. Övriga metoder finns mer eller mindre väl beskrivna i 
litteraturen och anpassades för att fungera för det undersökta materialet. Varken 
provtagningsutrustning eller analysinstrument var kontrollerad av ackrediterad 
firma med undantag för XRF utrustningarna som kalibreras regelbundet. XRPD 
analyserna gjordes på Lunds universitet. Elementaranalyserna utfördes av SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Undersökningarna har varit 
inriktade på att öka kunskapen om magnetisk fines och för att se hur olika ämnen 
och egenskaper fördelar sig mellan olika storleksfraktioner. Resultaten skall 
därför inte i första hand ses som absolutvärden utan mer som en vägledning för 
att ge förståelse för hur materialet kan förädlas eller användas. 
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Provtagning och provreducering 

Provtagningen av fines gjordes i 200 liters fat med hjälp av en skyffel. Provtagning 
skedde under två separata dagar under två olika veckor (de olika 
provtagningsdagarna benämns som dag 1 och dag 2), vid varje tillfälle togs prov 
till två tunnor. Provtagningen sker enligt rekommendationer i SS-EN 14899:2005 
och PD CEN/TR 15310-2:2006. 
 

 
Figur 5. Magnetisk fines till vänster, provtagningsutrustning till höger. 

 
Provtagningen var utspridd under dagen. Lite olika förhållande rådde de två 
dagarna: 

 Dag 1: En regnig dag, fragmentering av ”normalt” skrot (d.v.s ca 1/3 
skrotbilar, 1/3 verksamhetsskrot, 1/3 hushållsskrot). Provtagning skedde 
med 13 provuttag under 4,5 h (något kortare tid p.g.a. sen driftstart).  

o Uttagna prover betecknas tunna 1 och tunna 2 från dag 1 

 Dag 2: I huvudsak uppehållsväder, fragmentering av ”bottenskrot” (d.v.s. 
rester som faller till botten och läggs undan under normal fragmentering, 
kan t ex innehålla mer jord, sten, glas och mindre organiskt material från t 
ex stoppning och isolering). Provtagning sker med 12 provuttag under 5,3 
h. 

o Uttagna prover betecknas tunna 3 och tunna 4 från dag 2 
 
Provtagning gjordes i den fallande magnetiska fines-fraktionen. Vid varje uttag 
hölls skyffeln direkt i den fallande materialströmmen under max ca 5 s tills 
skyffeln var full. Innehållet i skyffeln placerades sedan i den ena av tunnorna. 
Proceduren upprepades så att material erhölls även till den andra tunnan. Mellan 
provuttagen lades lock på tunnorna. 
Det var minst 15 minuter mellan provuttagen, bland annat innebar tillfälliga 
driftstopp att proverna inte kunde tas regelbundet. Den totala provmängden i 
varje tunna blev ca 100 liter.  
 
För att erhålla ett representativt och hanterbart analysprov måste provmängden 
minskas. Provreducering gjordes med hjälp av karteringsprincipen enligt följande 
(figur 6):  

1. provvolymen blandas  
2. högen plattas till, dela först i två högar  
3. dela sedan i fyra högar  
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4. ta bort två av de fyra högarna (figur 7) 
5. blanda de kvarvarande högarna, plattas till och delas i fyra nya högar  
6. Denna procedur fortsätter tills önskad provmängd kvarstår.  

Vardera hög lades i en hink med lock. Den sista delningen resulterar i delprov 1 
och 2. 
 

 
Figur 6. Provdelning gjord enligt karteringsprincipen (H. Lorentsson, personlig 
kommunikation, 2014-02-07). 

 

 
Figur 7. Provdelning av magnetisk fines enligt karteringsprincipen. 

Torkning – TS-halt 

Torkning av provet gjordes för att bestämma torrhalt (TS i %) och möjliggjorde 
vidare karaktärisering, enligt nedan, på torkat material. Provet lades på en plåt 
och vägdes på en våg med 1 g noggrannhet.  
 

 
Figur 8. Torkning av magnetisk fines i varmluftsugn. 
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Siktning- partikelstorlek 

De första siktförsöken utfördes med sex siktar som skakades i 10-20 minuter: 

 5 mm 

 2 mm 

 600 µm 

 250 µm 

 125 µm 

 63 µm 
Här kunde man se att mycket av det finpartikulära materialet hölls kvar i den 
största storleksfraktionen (10 mm) (Figur 9), att materialet ej var färdigsiktat och 
att kurvan inte gick upp till 100 %. Även de fördelningskurvor som erhölls visade 
att materialet inte var färdigsiktat då en relativt stor andel var kvar i de större 
siktarna. 

Tunna 1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0,01 0,1 1 10

partikelstorlek/mm

 
Figur 9. Första siktningen under metodutvecklingen. 

 
För att komma till rätta med detta problem adderades ytterligare grovmaskiga 
siktar och skaktiden valdes till 20 minuter för att på ett effektivare sätt skaka ut 
de fina partiklarna ur de trådiga agglomerat som återfanns i framförallt i proverna 
från dag 1. Eftersom materialet passerat en 14 mm sikt i processen användes en 10 
mm sikt som största sikt (då det var den största tillgängliga), följande siktar 
användes i siktanalysen: 
 
 
 
 
 
 
 

10 mm 2 mm 
7,1 mm 600 µm 
5 mm 250 µm 
3,35 mm 125 µm 
 63 µm 



 
9 

Siktningen gjordes i två omgångar då siktskaken inte kunde hantera alla siktarna 
på en gång. De grovmaskiga siktarna användes först och materialet som passerat 
alla dessa siktades vidare i de mer finmaskiga. 
 

 
Figur 10. Siktskak med siktar för att sikta provet och bestämma 
partikelstorleksfördelningen. 

 
Siktarna vägdes och placerades ovanpå varandra där den med störst öppningar 
placerades överst och sedan placerades siktarna med minskande storlek under 
varandra (figur 10). Provet placerades på den översta sikten. Allra överst 
placerades ett lock och underst en tät botten för att samla upp den finaste 
fraktionen. Siktarna placerades sedan på siktskak och skakades i 20 minuter. 
Därefter delades siktarna och vägdes igen för att notera provmängden på 
respektive sikt. Proverna överfördes till märkta plastburkar och siktarna 
rengjordes. De erhållna prover med olika storleksintervall (d=storleken) ges i 
tabell 1. 
 
Tabell 1. Erhållna storleksfraktioner efter siktning för respektive provtagningstillfälle 
(tunna 1, tunna 2, tunna 3 och tunna 4). 

d > 10 mm 
7,1 mm <d <10 mm 
5 mm< d <7,1 mm 
3,35 mm< d < 5 mm 
2 mm < d < 3,35 mm 
600 µm < d < 2 mm 
250 µm < d < 600 µm 
125 µm < d < 250 µm 
63 µm < d < 125 µm 
d < 63µm 

Bulkdensitet-skrymdensitet 

Bulkdensiteten bestämdes genom att hälla de olika storleksfraktionerna samt 
osiktat prov i antingen 100 ml eller 250 ml mätglas. Varpå mätglasen skakades 
och knackades för hand i ca 2 minuter varpå provet vägdes och volymen lästes av 
(figur 11).  
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Figur 11. Mätglas och våg som användes vid bulkdensitesbestämning. 

Askförsök - Andel organiskt material, TOC  

1-10 g av det torkade materialet vägdes noggrant upp i provbägare av aluminium 
med en tre-decimalvåg från Denver Instrument. Proverna placerades sedan i en 
ugn med 500°C (figur 12). Efter 3 h togs proverna ut och placerades i en exicator 
för avsvalning (figur 13). De avsvalnade proverna vägs sedan noggrant. 
 

 
Figur 12. Ugn med provkoppar för askförsök vid 500 °C. 

 

  
Figur 13. Prover från olika storleksfraktioner efter inaskning, stora partikelfraktioner till 
vänster och små till höger. 

XRF 

XRF (röntgenfluorescens) används för att mäta halter av olika grundämnen. XRF 
bygger på att man med hjälp av röntgenstrålning belyser sitt prov som exciteras 
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när de inre elektronerna från bland annat K och L skalen slås ut. När sedan 
elektroner faller tillbaka till dessa lägre energinivåer så sänder provet ut 
röntgenstrålning som är karaktäristisk för de ingående atomslagen och man får 
ett röntgenfluorescens-spektrum (se figur 14 och t.ex. Handbook of Practical X-
Ray Fluorescence Analysis, 2006). 
 

  Fel! 

 

Den typ av instrument som användes för XRF mätningarna var handhållna 
Thermo Scientific XL3t (figur 15) för närmare detaljer och specifikationer se 
produktdatabladet för instrumenten (Niton, 2011). Två olika instrument, av 
samma modell, med två olika typer av kalibreringar användes i jämförelsen: 

1. Alloys w/Cu-Zn, en kalibrering för legeringar, (Stena recycling) 
2. Soils, en avsedd för förorenade jordar, (WSP, miljökonsult) 

 

Mätningarna med XRF-Alloys-kalibreringen gjordes genom att mäta direkt i 
provet på 4 olika ställen under respektive 30 s. Alloy kalibreringen är avsedd för 
att identifiera metaller och legeringar, legeringsmetoden använder endast ett 
main filter (se nedan) och levererar ett resultat i % för metallerna i Tabell 2. 
Metoden förutsätter att hela provet består av en sammansättning av dessa 
metaller så summan av de nämnda metallerna blir 100 %. 

 
Figur 15. Bild på handhållen XRF under mätning med Soil-metoden 
 

XRF-Soil mätningen gjordes på proverna i plastpåsar, instrumentet var monterat i 
en ställning och plastpåsarna placerades under en kupa av bly. Mätningarna 
gjordes två gånger på olika ställen på varje sida innan påsen vändes och 

2. Exciterad 
elektron 

4. Utgående sekundär  

Röntgenstrålning, K 

K 
L 

M 

3. Elektron som faller tillbaka  
till den lägre energinivån 1. Infallande primär 

röntgenstrålning 

Figur 14. XRF mätning med soil-kalibrerat instrument till vänster. Principen för 
röntgenfluorescens till höger 
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mätningen upprepades. Totalt utfördes 4 mätningar på varje prov under 
respektive 90 s. 
Soil kalibreringen används för att kontrollera förorenad jord, metoden använder 3 
olika filter (Main, Low och High) som används för att förstärka signalen för olika 
grupper av grundämnen i olika typer av matriser (Tabell 2, Niton, 2014). 
Main-filtret är avsett för översta raden (och några på andra raden) av 
övergångsmetaller i periodiska systemet. 
Low-filtret är avsett för grundämnen med atomnummer mellan K-Cr, Z=19-24  
High-filtret är avsett för tyngre grundämnen med atomnummer Z=47-56. 
 

Tabell 2. Jämförelse av de metaller som analyseras med XRF i Alloy-metoden och Soil-
metoden, de i fet stil är gemensamma för båda kalibreringarna. 

Main-Alloy Main-Soil Low-Soil High-Soil 

V U V Ba 
Mo, Cr Mo Cr Cs 
Zr, Ti Zr Ti Te 

Sb Sr Sc Sb 
Sn Rb Ca Sn 

 Th K Cd 
Pb, Ag Pb S Ag 
Se, Pd Se  Pd 

 As   
 Hg   

Zn Zn   
W W   
Cu Cu   
Ni Ni   
Co Co   
Fe Fe   

Mn Mn   
Ru, Nb, Bi, Al    

Jordmetoden levererar sina värden som ppm halter i ett tänkt jordprov. 

Totalhaltsanalys 

Elementaranalyser gjordes enligt tabell 4 av, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut i Borås på sex prover från tunna 2, osiktat prov och de 
fraktioner som var mindre än 2 mm enligt tabell 3. Proverna skickade i plastpåsar. 
 

Tabell 3. Prover inskickade till SP för totalhaltsanalys. 

1. Tunna 2 osiktat prov < 14 mm ca 143 g 
2. Tunna 2 siktat prov 0,6-2 mm ca 90 g 
3. Tunna 2 siktat prov 0,25-0,6 mm ca 25g 
4. Tunna 2 siktat prov 0,125-0,25 mm ca 11 g 

5. Tunna 2 siktat prov 0,063-0,125 mm ca 5 g 

6. Tunna 2 siktat prov <0,063 mm ca 4 g 
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Tabell 4. Analyserade ämnen med tillhörande metoder. 

Grundämne Metod 

Huvudelement- Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ca, 
Mg, Ba, Na, K, P 

mod. ASTM D 3682 (ICP- OES) 

Spårelement- As, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, 
Ni, Zn, V, Mo: 

mod. ASTM D 3683 (ICP-OES) 

Sb, Tl, Sn, Se: ICP -OES  
Kvicksilver: EPA 7473  

Kvantifiering av bortplockad 
metallandel:   

röntgenfluorescens (XRF) 

 

Före malning av proverna plockades proverna på de metallbitar (>1 mm) som 
riskerade att förstöra kvarnen. Ur prov 1 plockades 17,5 g och ur prov 2 plockades 
2,5 g metall bort från provet. All bortplockad metall löstes upp i kungsvatten och 
analyserades med XRF. Resultatet för prov ett och två är en totalhalt beräknad på 
resultat från ICP-OES samt XRF analys. 

Jämförelse XRF och Totalhaltsanalys 

Enligt WSP (personlig kommunikation, M. Strandberg, 2014-03-13) brukar de 
komplettera sina XRF mätningar på förorenad jord med elementaranalys för att 
kunna korrigera sina XRF värden. De ämnen som brukar stämma bäst i dessa 
jämförelser för förorenad jord inkluderar bland annat bly, koppar, zink och 
arsenik. En jämförelse gjordes av totalhaltsdata från SP och XRF data (de två 
kalibreringarna XRF-alloy(legering) och XRF-soil (jord)) genom att plotta XRF 
data mot totalhaltsdata för de undersökta proverna från tunna 2 och genom att 
anpassa en linje med hjälp av linjär regression. För ett perfekt korrelation, d.v.s. 
att totalhaltsdata ger samma resultat som XRF (totalhaltsdata=XRF-data)så 
förväntar man sig att punkterna ligger på en rät linje som följer räta linjens 
ekvation y=kx+m där k, lutningen, är lika med ett och interceptet, m, är noll, d.v.s 
y=x. 
Determinationskoefficienten eller förklaringsgrad räknas fram genom att 
kvadrera korrelationskoefficienten R. Om R2=1 innebär det att 100 % av 
variationen i XRF-mätningen kan förklaras av ändringar i totalhalten. Om R2 är 
skiljd från 1 kan det innebära antingen att det inte finns ett linjärt samband eller 
att det inte finns något samband mellan totalhaltsanalysen och XRF-mätningen 
överhuvudtaget. Är R2=0,97 är 97 % förklarad av variationen i x och 3 % är 
oförklarade.  
Om k≠1 så innebär det att de uppmätta XRF-värdena är för höga eller för låga, i 
de fall k är negativt innebär det att låga värde i totalhaltsanalysen ger höga i XRF-
mätningen och tvärt om, i detta fall kan man inte använda XRF-mätningen. 
Är m≠0 så finns det ett systematiskt fel, det kan indikera att XRF-mätningen är 
mer lämplig i ett haltområde och inte kan användas för alla halter.  

XRPD 

XRPD (pulverröntgendiffraktion) mätningarna gjordes på kemicentrum i Lund. 
XRPD används för karaktärisering av kristallina material i pulverform. Kristallina 
material är sådana som har en väl definierad sammansättning och struktur. Det 
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kristallina materialets minsta repeterbara enhet kallas för enhetscell. 
Enhetscellen är en parallellepiped som definieras av tre vektorer a, b och c samt 

vinkeln mellan dessa  och vinkeln kan vara =90˚ eller ≠90˚) (figur 16). I 
enhetscellen, kan beroende på vilken kristallin förening det är, finnas allt från 
enstaka atomer (för grundämnen) till en eller flera större eller mindre molekyler 
eller joner av en specifik förening. 
Genom att repetera innehållet i enhetscellen i tre dimensioner så kan man bygga 
upp det kristallina materialet. I Pulverröntgendiffraktion så belyser man sitt prov 
som är i pulverform med röntgenstrålning. Den vanligaste strålkällan är ett 

röntgenrör med kopparanod som har en våglängd =1,54 Å (1Å=1*10-10 m) där 
våglängden är i samma storleksordning som enhetscellen. 
 

 
 
 
Vid mätning av provet så är det viktigt att ha ett representativt prov med alla 
kristallina föreningar närvarande, men varje förening måste också ha 
partiklar/kristaller i många olika orienteringar för att man skall få representativa 
data. Provet belyses med röntgenstrålning, oftast, under rotation för att öka 
antalet belysta orienteringar av varje partikel. Under mätningen skannas vinkeln, 

 mellan strålkälla, prov och detektorsamtidigt som intensiteten, I, av den 
reflekterade strålningen mäts av detektorn. Vid varje vinkel Braggs lag (Figur 17) 
är uppfylld för något av de ingående kristallina materialen så erhålls en signal 
vars intensitet är relaterad till bland annat hur stor andelen är av det materialet 
är i det mätta provet. Icke kristallina material eller föreningar (t ex många 
plaster) ger upphov till en förhöjd bakgrund. När man använder kopparrör vid 
mätningen kan man, om man har järn i sitt prov, få problem med fluorescens 
som också resulterar i en bakgrundshöjning. 
 

a 

c 

b 






Figur 16. Enhetscell för kristallint material och de parametrar som används för att beskriva 
den. 
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Figur 17. Braggs lag som måste vara uppfylld för att signal skall erhållas i XRPD. 

 
XRPD-mätningarna genomfördes enligt standardmetoder (t ex Jenkins & Snyder, 
2012) på prover som var packade på en provplatta. Analys av data utfördes med 
Rietveld metoden (Young, 1995). 
Vid mätningarna användes en Stoe StadiP Bragg-Brentano Diffraktometer med 
följande inställningar: 
 
Röntgenrör Cu 
Monokromator grafit 
Ström 40 mA 
Spänning 40 kV 
Vinkelområde 4-90° 
Mättid 180 min 
Divergensspalt 0,3 mm 
Antiscatterspalt 0,3 mm 
Detektorspalt 0,1 mm 

Resultat och diskussion 

Provtagningen och provdelningen 

Provtagningen och provdelningen är några av de viktigaste stegen vid 
karaktäriseringen av prover. Morselli, Santini, Passarini och Vassura (2010) visar 
på ett exempel hur provtagningen och provdelningen kan göras. 
Analysmetoderna kan vara hur bra som helst om inte proverna är representativa 
för det undersökta materialet så kommer resultatet att vara missvisande.  
För skrot, sopor och avfall och andra grovkorniga inhomogena material är detta 
speciellt utmanande på grund av följande omständigheter: 

 Storleken på materialet gör det ofta svårt att ta ut ett representativt prov 
utan att ta mycket stora volymer. 

 Variationen över tid kan vara ett problem då man inte alltid kan styra 
vilket material man får in.  

d 
hkl 

hkl 



Braggs lag: 

=2dsin
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 De flesta analysmetoder baserar sig på ganska begränsade mängder 
material typiskt < 1 kg 

Magnetisk fines är i dessa sammanhang relativt småkornigt, mindre än cirka 14 
mm, men fortfarande relativt grovkornigt i förhållande till de valda 
analysmetoderna. Viktigt att tänka på är att ta ut tillräckligt mycket material 
under tillräckligt lång tid. 
 
Karteringsprincipen kan vara känslig för provtagaren och hur man gör högen, 
plattar till den och delar den i fyra delar. Risken finns att man introducerar ett fel 
som sedan fortplantar sig vid upprepade delningar (NIST, 2001) 
För torkad magnetisk fines finns en lättare fluffig SLF fraktion som tenderar att 
lägga sig uppe på och en tyngre mer finkornig som sjunker till botten. Varsamhet 
måste således iakttas vid provdelningen.  

Torkning - TS-halt 

Fukthalten kan variera från dag till dag p.g.a regn, temperatur och 
dammreducerande åtgärder därför är det mest relevant att jämföra torkat 
material (Boughton 2007). 
 
Provet torkas i en varmluftsugn vid ca 95°C över natt ca 20 h. Varpå provet vägs 
igen. Torktemperaturen vid denna typ av analys ligger ofta mellan 100-110°C (se t 
ex Roy & Chaala, 2001; Morselli et al., 2010) men 95°C som använts i detta fall är 
en temperatur som är beprövad för Stenas material (H. Lorentsson, personlig 
kommunikation 2014-02-11).  
 

TS = md / mw 

Där: 
TS= torrsubstanshalt 
mw = massan av provet innan torkning 
md = massan av provet efter torkning 
 
Nackdelen med torkning är att även andra flyktiga ämnen förutom vatten kan 
avdunsta vid förhöjda temperaturer.  
 
Torrhalten, TS, ligger på 77 % för proverna tagna dag 1 (tunna 1 och 2) och på 82 
% för de båda proverna tagna dag 2 (tunna 3 och 4), detta avspeglar den blötare 
väderleken dag 1. 

Siktning - partikelstorlek 

Efter att skrotet fragmenterats så sorteras det efter olika egenskaper som 
magnetism, densitet och storlek. För att ta fram de olika storleksfraktionerna i 
processen används en cyklon, siktar och magneter. Magnetisk fines som 
undersöks i detta arbete har passerat en stjärnsikt som släpper genom ca 14 mm 
stora partiklar samt avskiljts med hjälp av en magnet. 
Partikelstorleksfördelningen har undersökts av två anledningar: 

1. Dels för att undersöka hur materialet kan användas i olika tillämpningar 
som t ex konstruktionsmaterial, 
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2. Dels för att i de övriga undersökningarna se hur de olika undersökta 
ämnena fördelar sig mellan de olika storleksfraktionerna. 

Vissa fraktioner skulle kunna innehålla mer värdefulla ämnen som är värda att 
återvinna (Granata, Moscardini, Furlani, Pagnanelli, & Toro, 2011).  
Det är också möjligt att process- eller miljöstörandeämnen, som t ex 
tungmetaller, finns anrikade i vissa fraktioner. Om så är fallet kan man överväga 
om man vill separera dessa fraktioner från det övriga provet och huruvida det 
skulle vara ekonomiskt försvarbart för att öka användbarheten av materialet 
(Boughton, 2007).  
Siktning är en gammal och välbeprövad metod för att bestämma partikelstorleks-
fördelningen. Testsiktarna som används är konstruerade så att de håller kvar det 
material som är större än den på sikten angivna storleken och mindre material 
tillåts passera genom siktnätet.  
 
Fördelarna med metoden är att: 

1. Den är en av de enklaste och billigaste metoder som kan användas för att 
bestämma partikelstorleken. 

2. Kräver minimalt med provpreparering och kan hantera i sammanhanget 
relativt stora provmängder (kg). 

3. Den fungerar över ett brett storleksområde inklusive stora partiklar. 
4. Den är icke förstörande och man kan ta till vara på de olika 

storleksfraktionerna som kan användas för ytterligare karaktärisering. 
 
Några av nackdelarna med metoden är: 

1. Bestämningen av partikelstorleksfördelningen är tidskrävande, med 
mycket manuellt arbete och låg automatiseringsgrad. 

2. Repeterbarheten kan vara ett problem särskilt om skakningen av siktarna 
varierar detta kan dock minimeras genom att använda en automatisk 
siktskak. 

3. De bästa resultaten får man för sfäriska partiklar, har man avlånga 
partiklar så är det den minsta genomskärsytan som bestämmer 
partikelstorleken. 

4. Har man mycket avlånga partiklar som metall- eller textiltrådar så ökar 
passagetiden väsentligt både på grund av att det tar lång tid för 
metalltrådarna att passera och textiltrådarna kan hålla kvar finpartikulärt 
material. 

5. Risk att skada siktnätet när man siktar metallfragment vilket kan resultera 
i felaktiga mätresultat. 

(NIST, 2001) 
 



 
18 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10

partikelstorlek/mm

dag 1

dag 2

 
Figur 18. Den kumulativa storleksfördelningen dag 1 (blå) och dag 2 (rosa). 

 
Storleksfördelningskurvan (figur 18) visar att det inte skiljer sig speciellt mycket 
mellan proverna från dag 1 och dag 2. Den observerade skillnaden skulle kunna 
bero på att provet från dag 1 är mer svårsiktat då det innehåller mer trassligt 
organiskt material som kan hålla kvar de små partiklarna. Ingen jämförelse har 
gjorts med naturmaterial som används vid t ex anläggning då vidare förädling av 
materialet troligtvis är nödvändig innan man kan använda det för sådana 
ändamål. Det är nödvändigt att göra en ny analys efter en eventuell förädling. 

Bulkdensitet - skrymdensitet 

Densitet beskriver hur ett materials massa förhåller sig till volymen. 
Bulkdensiteten avser hur materialets totala massa förhåller sig till den totala 
volymen av materialet. Bulkdensitetsmätningen kan användas för att undersöka 
hur egenskaperna för magnetisk fines skiljer sig från olika konstruktionsmaterial 
som man kan tänkas ersätta eller hur mycket material man kan få in i t ex en 
smältugn. 
Man kan mäta bulkdensiteten på två sätt, antingen genom att hälla ett prov i ett 
kärl och direkt bestämma massa och volym (Poured density) (Roy & Chaala, 2001) 
eller så kan man skaka provet innan man bestämmer volymen (tapdensitet, tap 
density) (Artamonov, Bykov, Bykov, & Artamonov, 2013). Tapdensitet mättes för 
att erhålla representativa värden då torkad magnetisk fines är inhomogent och 
innehåller mycket fibrer och avlånga partiklar.  
Fördelen med metoden är: 

 Att den snabbt ger ett värde för jämförelse med andra material. 

 Den kan ge uppfattning om hur mycket material man kan få in i en 
smältugn eller liknande. 

Nackdelarna är: 

 Att skillnaden mellan torkat och otorkat prov kan vara betydande då 
fuktigt prov troligen packar sig bättre. 



 
19 

 Att mätosäkerheten kan bli stor om endast en liten provvolym är 
tillgänglig. 

 Person- eller metodberoende av om man inte har tillgång till 
automatiserad standardiserad ”tap”/skak-utrustning. 
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Figur 19. Bulkdensitet för de olika fraktionerna för de prover insamlade dag 1 respektive 
dag 2. 

Densiteten beräknades enligt: 
ρ = m/V 

ρ= bulkdensitet g/cm3 
m= provets totala massa, g  
V= provets totala volym, ml eller cm3 
 
För magnetisk fines har den organiska delen av provet en låg vikt men en stor 
volym (t ex träfiber och textilfiber). Skillnaden i bulkdensitet skulle bli betydande 
om man separerade ut den organiska delen eller gjorde motsvarande mätning på 
fuktigt prov. Resutatet visar att de större partikelfraktionerna har en lägre vikt 
och att proverna från dag 2 är tyngre än de som togs dag 1(figur 19).  

Askförsök - Andel organiskt material, TOC  

Det kan vara önskvärt att andelen organiskt material är så låg som möjligt av flera 
olika anledningar: 

 Vid deponering av icke farligt avfall får andelen organiskt material (TOC) 
inte överskrida 5 % NFS 2004:10. 
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 Förbuden om deponering av avfall gäller inte övrigt avfall som innehåller 
mindre än 10 viktprocent TOC räknat på torr vikt, NFS 2004:4. 

 EU:s direktiv om återvinning av bilar säger att högs 10 % bilar får 
energiåtervinnas, därför är det bättre att så stora delar som möjligt av det 
organiska materialet sorteras ut och återvinns på andra sätt. 

 För att öka användbarheten av materialet i olika tillämpningar är det 
bättre att inte ha en blandning av t ex organiska och oorganiska material, 
då homogenare material förenklar återvinningen.  

Omhändertagandet av den stora andelen organiskt material fluff/SLF från 
fragmenteringsanläggningar sker normalt antingen genom deponering eller 
genom förbränning och energiåtervinning (Nourreddine, 2007). Stenas brännbara 
fines går i huvudsak till energiåtervinning och endast i undantagsfall till deponi. 
All deponering av brännbart material sker på dispens. 
Magnetisk fines sorteras fram med hjälp av ett såll och en magnet, den organiska 
delen skall normalt vara relativt låg och består av den del som fastnar och hänger 
med (t ex textiler, PUR (polyuretan, komfortskum) träflisor, kabelbitar)de 
magnetiska fragmenten och partiklarna. 
Metoden för att bestämma andelen organiskt material är ett askförsök, där man 
hettar man upp provet till 500°C eller mer under någon till några timmar 
(Gonzalez-Fernandez, Hidalgo, Margui, Carvalho & Queralt, 2008, Larsson, 2008; 
Morselli et al., 2010). 
 
Nackdelen med metoden kan vara att andra icke organiska flyktiga ämnen (t ex 
Hg) inkluderas i andelen brännbart. 
 
Andelen icke brännbart bestäms enligt: 
 

TOC = (mföre-mefter)/mföre 

 
TIC = mefter/mföre 

 
TOC=andel brännbart 
TIC=andel icke brännbart= 1-Org 
mföre = massa före bränning i ugn= morg+minorg 
mefter = massa efter bränning i ugn = minorg 
morg = massa organiskt material, brännbart 
minorg = massa oorganiskt material, icke brännbart 
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Figur 20. Andel brännbart material, TOC, i de olika proverna. 

 
Grövre material har lägre askinnehåll och högre andel brännbart än finare 
material, speciellt för tunna 1 och 2 (figur 20), detta har man även funnit för 
andra typer av SR (Boughton 2007). TOC tillsammans med bulkdensiteten visar 
på ett större organiskt innehåll och en lägre bulkdensitet för de större 
partikelfraktionerna. Denna information skulle kunna användas för att minska 
halten organiskt material genom användandet av en lämplig teknik som separerar 
ut det grova materialet. Detta skulle man kunna göra för att öka möjligheterna 
för återvinning eller för att komma under gränserna som gäller vid deponering. 

XRF 

Handhållen XRF används för t ex kvalitetskontroll och identifiering av material 
inom metallåtervinning, jordanalyser eller gruvindustrin (Gonzalez-Fernandeza 
et al., 2008; Gonzalez-Fernandeza, Pessanhab, Queralta & Carvalhob, 2009).  
I denna undersökning har XRF använts som en snabb, enkel och icke förstörande 
metod för att snabbt bestämma metallinnehållet av olika metaller i magnetisk 
”fines”. XRF är tänkt som ett komplement till traditionell våtkemisk analys där 
man skickar iväg sitt prov och får svar efter någon vecka. Analysen skulle man 
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kunna använda för att titta på sådana ämnen som kan vara störande för miljön 
eller för de tillämpningar och användningsområden som materialet skall 
användas i som till exempel Fe, Pb, Zn och Cu m.fl. 
 
Fördelarna är som tidigare nämnts att metoden är en snabb icke förstörande 
analysmetod 
Nackdelarna kan vara att metoden mäter på små volymer och för att få en 
representativ mätning så krävs ganska små partiklar som är mindre än en 
millimeter (Personlig kommunikation E. Rasmussen, (Stena) mars 2014 och B. 
Magnusson, (SP) mars 2014), för att erhålla detta så kan det krävas malning eller 
annan finfördelning av proverna. XRF kan bara mäta på de grundämnen som är 
tyngre än Al och som instrumentet är kalibrerat för. En annan nackdel är att 
provets beskaffenhet kan göra det nödvändigt att ta fram en kalibrering för det 
material man vill mäta på eller ha en referensmetod som t ex en totalhaltsanalys. 
XRF gör ingen skillnad på grundämnen eller föreningar så resultatet är en summa 
av den mängd metall som finns både som fri metall och förekommande 
föreningar. 
Det Alloy-kalibrerade instrumentet är inställt för att mäta även på Aluminium, 
vilket visade sig inte fungera för denna typ av prover. Proverna får halter av 
aluminium på mellan 0 och ca 96 %. Figur 21 visar en jämförelse av XRF-spektra 
för prover med "hög" och "låg" aluminiumhalt visar att båda (0 och 96 %) 
signalerna ligger i brusnivån. Därför normaliseras värdena på nytt till 100 % för de 
undersökta metallerna Fe, Zn, Pb, Ti, Cu, Ni, Mn och Cr. Mätning har inte utförts 
på alla de stora fraktionerna då det inte varit möjligt att mala proverna och 
erhålla ett representativt prov. 

 
Figur 21. Aluminiums specifika signal förväntas vid 1,49 eV. XRF-prov mätta med 
Alloy/legerings-metoden visar att #352 har en beräknad aluminiumhalt på 83 %, #353 har 
en beräknad aluminiumhalt på 83 % och att #355 har en beräknad aluminiumhalt på 0 %. 
Spektran visar att det är mycket brus och liten signal i det inzoomade området och att 
den beräknade Aluminiumhalten som gjorts i XRF-Alloy/legerings-metoden har för stora 
fel för att kunna användas. 

Vid 1,49 keV skall 
Aluminium synas 
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Figur 22. XRF på osiktat prov med soil-kalibrering, #27 tunna 1, #59 tunna 4, #88 tunna 2 
och #116 tunna 3 visar att bland annat bly- (Pb) och zink- (Zn) halten varierar mellan olika 
provtagningstillfällen. 

 
Figur 23. XRF på siktat prov med soil-kalibrering #67 (600 µm<d< 2 mm) och #84 (0<d<63 
µm), visar på variationer för bland annat bly- (Pb) och zink- (Zn) halt för olika 
storleksfraktioner. 



 
24 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

T
u

n
n

a
 1

 2
 m

m
 <

d
<

 3
,3

5
 m

m

T
u

n
n

a
 1

 2
5

0
µ

m
 <

d
<

 6
0

0
 µ

m

T
u

n
n

a
 1

 6
3

µ
m

 <
d

<
 1

2
5

 µ
m

T
u

n
n

a
 1

 o
s
ik

ta
t

T
u

n
n

a
 2

 2
 m

m
 <

d
<

 3
,3

5
 m

m

T
u

n
n

a
 2

 2
5

0
µ

m
 <

d
<

 6
0

0
 µ

m

T
u

n
n

a
 2

 6
3

µ
m

 <
d

<
 1

2
5

 µ
m

T
u

n
n

a
 2

 o
s
ik

ta
t

T
u

n
n

a
 3

 2
 m

m
 <

d
<

 3
,3

5
 m

m

T
u

n
n

a
 3

 2
5

0
µ

m
 <

d
<

 6
0

0
 µ

m

T
u

n
n

a
 3

 6
3

µ
m

 <
d

<
 1

2
5

 µ
m

T
u

n
n

a
 3

 o
s
ik

ta
t 

T
u

n
n

a
 4

 2
 m

m
 <

d
<

 3
,3

5
 m

m

T
u

n
n

a
 4

 2
5

0
µ

m
 <

d
<

 6
0

0
 µ

m

T
u

n
n

a
 4

 6
3

µ
m

 <
d

<
 1

2
5

 µ
m

T
u

n
n

a
 4

 o
s
ik

ta
t

Prov och storleksfraktion

b
ly

in
n

e
h

å
ll
 g

/k
g

 
Figur 24. Blyhalt enligt XRF-soil kalibreringen för de olika siktade (< 3,35 mm) och 
osiktade proverna 
 

Resultaten från XRF mätningarna för metallerna, Fe, Zn, Pb, Ti, Cu, Mn, Cr och 
Ni visas i Bilaga 1. Blymätningarna i de olika storleksfraktionerna (figur 24) visar 
att halterna ökar med minskande partikelstorlek. 

Totalhaltsanalys 

Under mätningarna med XRF kom funderingar upp hur tillförlitliga dessa 
mätningar är, speciellt då Aluminiumhalterna med alloy-metoden var helt 
orimliga och sedermera exkluderades helt från resultaten. För att validera 
huruvida XRF överhuvudtaget kan användas för att ge en uppfattning av 
innehållet i magnetisk fines så skickades proverna till SP i Borås för en 
totalhaltsanalys med de metoder som normalt används inom Stena Metall för 
karaktärisering av magnetisk fines. Tunna 2 valdes ut för denna karaktärisering.  
 
Endast de fina fraktionerna (<2mm) undersöktes då erfarenheten av XRF tydligt 
visat begränsningar för större partiklar. För att möjliggöra en relevant analys med 
XRF av även de större fraktioner måste en kvarn användas vilket inte har funnits 
tillgängligt och således har legat utanför denna undersökningens avgränsning.  
Alla prover analyserades med avseende på spårämnen (tabell 4) eftersom de mest 
miljöskadliga ämnena var inkluderade i denna grupp. Övriga analyser utfördes på 
färre prover (tabell 5). 
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Tabell 5. Resultat från totalhaltsanalyserna från SP. 

Element osiktat 
prov 

0,6-2 
mm 

0,25-0,6 
mm 

0,125-0,25 
mm 

0,063-0,125 
mm 

< 0,063 
mm 

vikt%       
Al 3,6 3,2 - 3,5 - 4 
Si 10,2 11,3 - 14,6 - 13,6 
Fe 33,5 28,1 - 20 - 19 
Ti 0,61 0,66 - 0,77 - 0,54 

Mn 0,29 0,3 - 0,25 - 0,29 
Mg 0,85 0,87 - 1,11 - 1,3 
Ca 2,8 3,1 - 3,2 - 4,1 
Ba 0,45 0,44 - 0,25 - 0,24 
Na 1,7 2 - 2 - 1,8 
K 0,71 0,8 - 0,98 - 1,1 
P 0,08 0,09 - 0,11 - 0,15 

Cu 1,5 0,88 0,85 0,46 0,21 0,2 
Zn 1,3 1,3 2 2 1,9 2,4 

mg/kg       
V 110 160 93 82 93 130 
Cr 2400 3400 2500 900 620 640 
Co 49 310 54 66 59 61 
Ni 620 830 590 590 500 500 
Pb 2300 2700 3400 4000 5300 7300 
Cd 10 6 12 19 19 25 
Mo 99 140 110 86 87 95 
As 25 30 38 21 29 34 
Tl <20 <20 <20 <20 <20  
Sb 140 95 91 76 80 85 
Sn 230 99 290 100 120 150 
Se <20 <20 <20 <20 <20  
Hg 1,2 0,8 - 2,4 - 5,2 

 
Analysresultaten ligger för de flesta ämnen i nivå med vad som tidigare 
rapporterats i litteraturen. Halterna för barium och tenn ligger högre än de 
tidigare rapporterade värdena (Sakai et al., 2014, tabell 6). 
Gonzalez-Fernandez et al. (2008) rapporterade att de hade hittat ett samband 
mellan partikelstorleken och halten av bly och zink men ej för koppar och nickel. 
Denna totalhaltsundersökning bekräftar att halterna av bly och eventuellt zink 
ökar i de mindre storleksfraktionerna (tabell 5).  
Andra ämnen som uppvisar en ökande halt med minskande partikelstorlek är  
Al, Mg, Ca, K, P, Cd och Hg. För koppar och nickel kan man i denna 
undersökning se en trend av lägre halter i de mindre fraktionerna. Motsvarande 
trend kan observeras för Fe, Ba och eventuellt Cr. 
Dessa data skulle kunna användas när man bestämmer hur man eventuellt vill 
behandla eller återvinna sitt material. T ex skulle halterna av tungmetallerna bly, 
cadmium och kvicksilver kunna minskas gen0m att separera ut de minsta 
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fraktionerna utan att det skulle ha lika stor effekt på halterna av järn som man 
kanske är mer intresserad av att återvinna. 
Observeras bör dock att dessa data endast är från ett provtagningstillfälle och 
vissa av ämnena endast är analyserade på endast tre av storleksfraktionerna och 
att det inte är säkert att det är en generell trend. Om man skulle vara intresserad 
av att sortera eller återvinna materialet utifrån dessa data så bör kompletterande 
data tas fram. 
 
Tabell 6. Jämförelse av totalhaltsanalys av osiktat prov från tunna 2 med litteraturdata 
enligt Sakai et al., 2014. 

Ämne Magnetisk fines 
tunna 2/vikt % 

Halt litteraturdata 
/vikt % 

Ämne Magnetisk fines 
tunna 2 /mg/kg 

Halt litteraturdata  
/mg/kg 

Al 3,6 0,1600-10 V 110  

Si 10,2 2,1-12,9 Cr 2400 0,2-11000 

Fe 33,5 0,14-69,73 Co 49  

Ti 0,61 0,9 Ni 620 34,8-4000 

Mn 0,29 0,07-0,11 Pb 2300 0-53000 

Mg 0,85  Cd 10 0-200 

Ca 2,8 1,49-13 Mo 99  

Ba 0,45 0,0028-0,00389 As 25 0-63 

Na 1,7 0,8-5,7 Tl <20  

K 0,71 0,1-0,6 Sb 140 400 

P 0,08  Sn 230 54,6-169 

Cu 1,5 0,3543-6 Se <20 <0,01-1,3 

Zn 1,3 0-3,31 Hg 1,2  

 
I en jämförelse av analysvärden med de värden som finns som bakgrundshalter i 
jord (Statens Geotekniska Institut, SGI, 2007) ser man att analyshalterna inte helt 
oväntat överskrider de naturliga halterna som uppmätts (Bilaga 5). 
Om man jämför halterna som finns beskrivna i totalhaltskriterier för skydd av 
hälsa och markmiljö(SGI, 2007) med de i magnetisk fines visar det att de flesta 
halterna i fines överstiger både Kategori 1: Allmän användning och Kategori 2: 
Användning ovan tätskikt på deponier. Dock är kvicksilverhalterna lägre än de 
som krävs för kategori 2 användning (Bilaga 5). 
De generella riktvärden som finns för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009) 
visar att halterna i magnetisk fines överskrider många av de värden som finns för 
både KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig 
markanvändning). Dock kan man se att Bariumhalten understiger riktvärdet för 
KM. Jämförelsen med MKM riktvärdena visar att halterna för Arsenik, Barium, 
Kadmium, Kvicksilver, Molybden och Vanadin understiger dessa. Men halterna 
av Antimon, Bly, Kobolt, Koppar, Krom, Nickel och Zink överskrids rejält (Bilaga 
5). 
Tidigare lakmätningar utförda på Stena metall visar att magnetisk fines uppfyller 
kraven för deponier för icke-farligt avfall (Bilaga 6).  
Dessa jämförelser med olika riktvärden och kriterier visar att det troligen blir 
mycket svårt att använda materialet i olika konstruktionssammanhang utanför 
deponier utan vidare behandling eller inkapsling som kan förhindra urlakning 
och exponering som t ex betong eller asfalt. 
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Jämförelse XRF och Totalhaltsanalys 

Jämförelsen gjordes både med (bilaga 3) och utan (tabell 7) det osiktade provet. 
Som väntat blev resultaten något bättre för jämförelsen utan det siktade provet 
som ju innehåller för stora partiklar för att kunna ge relevanta data med XRF.  

Pb
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Figur 25. Korrelation mellan blymätningar från totalhaltsanalys och XRF-soil och XRF-
alloy mätningarna. 

 
Det bästa linjära sambandet och således de mest tillförlitliga resultaten med XRF 
erhölls för bly, kalium och kalcium när mätningarna gjorts med XRF-soil 
kalibreringen. Observera att analyserna för kalium och kalcium endast inkluderar 
tre punkter, dock är dessa metaller kanske mindre intressanta för vidare 
undersökningar då de sällan ställer till problem. Intressant är dock att ett bra 
linjärt samband erhölls för bly med en R2=0,97, en lutning på k=0,82 och 
interceptet m=-456 (figur 25). Mätningar på bly med XRF-alloy metoden visar 
sämre överensstämmelse (tabell 7). 
 
För att kunna använda XRF i större omfattning och eventuellt på fler metaller 
skulle man kunna förbättra mätningarna dels genom provberedning och dels 
genom att ta fram en kalibrering som är speciellt anpassad för det undersökta 
materialet. Ett problem för en kalibrering skulle kunna vara det inhomogena 
materialet som kan variera från dag till dag och att detta eventuellt inte skulle 
täckas av en alternativ kalibrering om egenskaperna varierar för mycket.  
Provberedningen skulle kunna bestå av finfördelning/malning av provet till 
mindre partiklar så att mätningen sker på ett mer representativt prov. T ex består 
koppar i magnetisk fines ofta av långa trådar som i denna undersökning kan ha 
tagit sig genom siktarna då trådarna ofta är ganska tunna och det är svårt att 
mäta dessa på ett representativt sätt. Man skulle också kunna undersöka om t ex 
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förbränning av det organiska materialet skulle kunna förbättra mätnogrannheten. 
Slutligen skulle man kunna lösa upp metallerna med kungsvatten och indunsta 
detta för att erhålla ett homogent prov, men då är det frågan om mer omfattande 
provberedning. 
 
Tabell 7. Korrelation mellan totalhaltsanalys och de båda XRF-mätningarna (alloy och 
soil). Räta linjens ekvation y=kx+m och korrelationskoefficienten, R

2
, presenteras i 

tabellform de analyserade siktade fraktioner är inkluderade men inte osiktat prov 

 XRF-alloy XRF-soil 
 k m R2 k m R2 

Fe 0,01 76,50 0,00 -0,62 36,86 0,96 
Ti 15,81 -5,35 0,67 1,89 -0,43 0,34 

Mn -3,57 2,08 0,12 -0,29 0,41 0,01 
Ca    0,81 -0,30 0,94 
Ba    0,04 0,11 0,06 
K    0,74 -0,26 0,998 

Cu 10,26 -1,80 0,85 -0,08 0,21 0,51 
Zn 2,87 7,50 0,18 0,24 2,04 0,60 

       
V -8,88 5201,50 0,05 -0,03 129,29 0,01 
Cr 1,32 4626,20 0,09 -0,15 1042,80 0,98 
Ni -1,58 2533,90 0,68 -0,50 515,52 0,68 
Pb 2,32 10846,00 0,70 0,82 -456,34 0,97 
Mo 0,05 311,29 0,00 -0,55 115,35 0,72 
Sn 3,09 605,81 0,57 -0,37 161,51 0,25 

 
Snabba analyser av blyhalt (eller kalium och kalcium) med XRF tycks möjlig 
enligt denna utvärdering. Fördelen med att kunna göra en sådan analys är att bly 
är både miljöstörande och processtörande vid t ex gjutjärnsframställning. 
Nackdelen är att det troligen krävs malning (eller siktning) av proverna för att få 
ett så tillförlitligt värde på hela provet. 

XRPD  

XRPD har tidigare använts av bland annat Péra, Ambroise och Chabannet (2004) 
för att undersöka den icke brännbara kristallina delen av fragmenteringsrester.  
Förhoppningen med denna typ av undersökning var att man skulle kunna urskilja 
olika kristallina faser för ett ämne t ex hur mycket bly som föreligger som 
metalliskt bly, blymönja (Pb3O4) eller blystearat (C36H70O4Pb) eller hur mycket 
zink som är metalliskt eller zinkoxid (ZnO) för att utifrån detta kunna göra en 
bedömning av hur störande ämnena är för miljön och för en eventuell process. 
Tanken var att även kunna studera hur stor del som är lätt återvinningsbart av 
olika ämnen, om materialet föreligger som t ex järn och järnoxid eller aluminium 
och aluminiumoxid.  
XRPD analysen visar att provet innehåller mycket järn som ger fluorescens 
tillsammans med den använda kopparröntgenstrålningen, varför signal till brus 
förhållandet blir relativt dåligt. Det är därför svårt att identifiera mer än de 
dominerande kristallina materialen i magnetisk fines. De undersökta 
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finfraktionerna från tunna 2 gav alla liknande diffraktionsmönster (resultat från 
XRPD). Man kan urskilja tre kristallina faser som är väl identifierade nämligen 
kvarts (SiO2), calcit (CaCO3) och FCC-järn med en enhetscellparameter som 
antyder ett visst kolinnehåll. Det dåliga signal till brus förhållandet gör det också 
mycket svårt att förfina andelarna av de ingående komponenterna eftersom 
bakgrunden dominerar så starkt. Den enda slutsatsen man kan dra är att kvarts 
dominerar det kristallina innehållet och att kalicit kommer tvåa.  
För att få en mer meningsfull analys krävs det en mätning vid en våglängd där 
fluorescensen är mindre, det vill säga en annan typ av röntgenrör. För att 
ytterligare förbättra data skulle man kunna behandla provet före mätning t ex 
skulle man kunna bränna av det organiska materialet som också bidrar till 
bakgrunden och/eller sortera ut järn med en magnet. 

 
Figur 26. Pulverröntgendiffraktogram av siktat prov från tunna 2. 

Generell diskussion 

Lagar och Etik 

Lagar baseras ofta på ett samhälles etik (normer, värderingar, moral). Allt som är 
etiskt återfinns dock inte i lagar, inom miljön är detta mycket komplext då 
prioriteringar i förhållande till miljön ständigt är aktuellt. Samtidigt som vi ska ta 
ansvar för naturen och mänskligheten, anser vi också att människor skall ha en 
hygglig materiell välfärd och meningsfulla arbeten (Naturvårdsverket, 2007). Det 
är här dilemmat med prioriteringar kommer in. Vilka utsläpp kan vi tolerera vilka 
uppoffringar är vi beredda att göra? De flesta av oss är i dagsläget beredda att 
betala mer för en ny bil eller en resa än vi är villiga att betala för rent vatten och 
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ren luft som är nödvändiga för den mänskliga överlevnaden (Torpman, 2014). 
Huruvida en hållbar utveckling är möjlig, där sociala, ekonomiska och miljömål 
tar lika stor plats, är omdiskuterat (Naturvårdsverket, 2007). Ett första steget är  
att följa de lagar, förordningar och direktiv som bygger på våra gemensamma 
normer samt att försöka nå de miljömål som är uppsatta.  
En ökad återvinning och minskad deponering kan hjälpa Sverige att uppnå EU-
direktivet om skrotbilar, men det kan även bidra till en bättre måluppfyllnad för 
de gemensamma miljömål som satts upp (Miljömål, 2014). Till exempel innebär 
återvinning av metaller en energibesparing där stål sparar 75 % och aluminium 95 
% av den förbrukade energin. Klimatpåverkan kan också minska med upp till 90 
% vid återvinning av aluminium och bly (Ragnsells, 2014). Återvinning innebär 
också att mindre jungfruligt material måste utvinnas, detta innebär också mindre 
deponimassor från gruvor. De flesta miljömålen skulle kunna påverkas positivt av 
en ökad återvinning.  
Några exempel: 
Begränsad klimatpåverkan: Minskad energianvändning, transporter etc. 
minskar utsläpp av klimatgaser som koldioxid och kväveoxider. 
Frisk luft: Mindre transporter och mindre gruvdrift minskar utsläpp. 
Grundvatten av god kvalitet: Minskad deponering minskar mängden lakvatten 
som kan läcka till grundvattnet. 
Storslagen fjällmiljö: Minskad gruvdrift i fjällmiljö (Svenska turistföreningen, 
2013). 
Myllrande våtmarker: Minskad deponering minskar mängden lakvatten som 
kan läcka till våtmarker. 
Giftfri miljö: Minskad deponering, minskad gruvdrift minskar exponeringen av 
toxiska ämnen. 
Levande sjöar och vattendrag och Levande skogar: Minskad 
energianvändning och transporter minskar t ex försurande utsläpp. 

Stena recycling i Halmstad 

Metallåtervinning av fordon och skrot från verksamheter och hushåll sker delvis 
på fragmenteringsanläggningar, andra delar i återvinningskedjan består av t ex 
insamling, bilskrotar, demonterare och smältverk. På Stena Recyclings 
fragmenteringsanläggning i Halmstad som ingår i Stena Metall koncernen 
hanteras metaller för återvinning. Uppskattad andel bilar på Stena Recyclings 
anläggningar i Sverige är ca 20 %. Resterande råvara till anläggningen är ungefär 
lika delar verksamhetsskrot och metallskrot som samlas in från hushållen på 
återvinningscentralerna. I Halmstad, 2013, fragmenterades ca 237000 ton skrot, av 
detta återvanns ca 151000 ton järn och 25000 ton andra metaller. Detta motsvarar 
ca 74 % återvinning av metallerna. Efter fragmenteringen delas materialet upp i 
olika fraktioner för återvinning. Den största andelen går till framställning av järn 
och stål, men även andra metaller återvinns (figur 3). Den rest som blir kvar när 
huvuddelen av metaller (Fe och NF) avskiljts brukar kallas fragmenteringsrest 
(SR) och består av SLF och fines. 2013 energiåtervanns 22000 ton SLF, vilket 
motsvarar ca 9 %. Kvar är ca 14 % fines och magnetisk fines som används på 
deponier eller deponeras. 
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Deponering/Deponimaterial 

Så länge behovet av täckning av deponier kvarstår så kan magnetisk fines fylla en 
funktion som konstruktionsmaterial och även här ersätta jungfruliga material. I 
dagsläget är transportsträckan till deponin som är belägen in till 
fragmenteringsanläggningen i Halmstad kortast tänkbara, men efterhand 
behovet av deponier kommer att minska så kommer behovet av andra 
användningsområden att öka. 

Alternativa användningsområden/förädling 

Det är en fördel om man kan hitta tillämpningar för det återvunna materialet 
som inte kräver alltför hög renhet, då högre renhet ofta kan innebära en mer 
omfattande process och en högre kostnad både ekonomiskt och miljömässigt.  
Enligt miljöbalken, 2 kapitlet 7 §, skall de åtgärder som vidtas för att förhindra 
skada på människor och miljö inte vara orimliga. Vid denna bedömning ska 
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.  
Materialet som ska återvinnas bör, för att minimera processkostnader och 
maximera utbytet, vara antingen en huvudbeståndsdel, som t ex järn eller ett 
ämne av högt värde. Om man lyckas hitta miljömässigt acceptabla och 
ekonomiskt kostnadseffektiva återvinningsmetoder skulle det även kunna vara 
intressant att återvinna material från befintliga deponier, detta kräver troligen att 
lagen ändras så att eventuell rest som behöver deponeras efter återvinningen 
befrias från deponiskatt så att den inte blir dubbelbeskattad och återvinning 
uppmuntras (Naturvårdsverket, 2013). 
För att återvinna material kan det krävas både rening och separation av olika 
fraktioner, detta kan inkludera flera olika steg. Detta innebär tillförsel av energi i 
form av el, bränsle, värme och/eller processvatten. Miljövinsterna vid återvinning 
är bland annat minskad brytning av nya råmaterial, minskad deponering och bör 
medföra minskade utsläpp av växthusgaser. Nackdelarna skulle kunna vara ökad 
försurning eller ökade utsläpp till mark, vatten och luft där ett tvättningssteg 
skulle föra över föroreningar till vatten och en förbränning av den brännbara 
delen skulle innebära utsläpp till luft. För att minimera denna påverkan kan man 
behöva t ex vattenrening eller rökgasrening. Det är också viktigt att mängden 
förbrukad energi inte är större än den skulle ha gått åt om man hade utvunnit 
materialet på annat sätt. Eftersom fragmenteringsresten består av många olika 
material så är det också sannolikt att man inte kommer att kunna återvinna allt 
material. Detta innebär en rest som tills vidare kommer att behöva deponeras. 
Denna rest kan komma från rening (t ex filter), slagg eller aska. Det finns också 
en risk att miljöfarliga ämnen, som t ex tungmetaller, kommer att ha en högre 
koncentration i den kvarvarande resten, vilket skulle kunna leda till högre 
deponikostnader per mängd deponerat material om resten kommer att klassas 
som farligt avfall.  
Vid alla tänkbara återvinningsstrategier är det viktigt att ta hänsyn till och 
minimera transportsträckan för att maximera miljönyttan. T ex så slutförde 
Boughton (2007) inte sina försök att återvinna den mineralrika delen av SR då det 
bland annat ansågs för dyrt att transportera det tunga materialet och att det 
således inte var ett ekonomiskt försvarbart alternativ till deponering. 
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Truckmotvikter 

Stena Metall har ett projekt för att försöka framställa truckmotvikter från 
magnetisk fines. Det ideala hade varit att kunna utnyttja materialet oförädlat 
men detta är förknippat med en del problem p.g.a. sammansättningen. Det 
organiska materialet tar upp en relativt stor volym. Även om viktandelen ligger 
kring 23 vikt% TOC för osiktat material enligt analyserna i denna undersökning 
så är volymsandelen runt 60 vol% vilket kan ställa till bekymmer då utrymmet i 
smältugnen är begränsat (personlig kommunikation H. Lorentsson 2014-04-08). 
Kan detta problem lösas skulle man förhoppningsvis kunna utnyttja värmen som 
uppstår när det organiska materialet förbränns som energitillskott vid 
smältningen av järn. Ett krav för att kunna inkludera det organiska materialet, 
med sin komplexa sammansättning, i processen är att det finns rökgasrening. 
Dessutom består proverna av en stor andel sand ca 20-22 vol % medför ett stort 
slitage på smältugnens infodring. Närvaron av sand och andra icke brännbara 
material tar dessutom upp plats och innebär att extra energi behöver tillföras för 
att järnet skall nå smälttemperatur. För att kunna hantera de stora volymerna 
sand och brännbart skulle det vara fördelaktigt med en ugn som har kontinuerligt 
slagguttag och kontinuerlig tillförsel. Slaggen med sitt höga sandinnehåll skulle 
eventuellt kunna användas som konstruktionsmaterial i t ex betong eller 
liknande. Tanken med truckmotvikter är att man i denna järnlegering kan 
acceptera högre halter av koppar och bly som är ett problem för hållfastheten vid 
vanliga järnkvaliteter. Blyet i magnetisk fines föreligger som bland annat 
blystearat (gummi), blymönja (rostskydd) och metalliskt bly (från bl a hjulvikter, 
motordelar). Om andelen metalliskt bly överstiger 1 % i järnet går det inte att 
använda till gjutning.  
Alternativet till att använda magnetisk fines direkt vid gjutning av truckmotvikter 
är att förädla materialet ytterligare innan gjutning. En förädling innebär en 
kostnad, men den skulle kunna medföra att kvaliteten på järnet blir bra nog för 
valfria tillämpningsområden och skulle kunna generera ett högre 
försäljningsvärde. Om en förädling sker kan det också innebära att ytterligare 
metaller kan tas till vara och eventuellt energiåtervinning av den organiska delen. 

Asfalt/anläggning 

En fundering som har kommit upp är att använda magnetisk fines som 
fyllmaterial i asfalt eller vid andra bygge. Kraven på asfalt är att det skall vara 
hållbart, ha rätt friktion, låga bullernivåer och dränera vatten. Glas, slagg (från 
järnframställning), däck och plast finns föreslagna som fyllnadsmaterial i asfalt. 
Med magnetisk fines får man en blandning av dessa material. Det finns dock krav 
på bland annat geometrisk form, fysikaliska, mekaniska, kemiska egenskaper och 
hållbarhet mot termisk och vittrande påverkan. Detta mäts genom bland annat 
formen av partiklar, innehåll av små partiklar, flakighet, motståndskraft mot 
belastning, urlakning av kemiska substanser, vatten absorption och innehåll av 
magnesium sulfat (Huang, Bird, & Heidrich, 2007). För att undersöka möjligheten 
att använda magnetisk fines vid vägbygge måste materialet karaktäriseras utifrån 
de krav som ställs på materialet. Till exempel använder sig NCC idag av 
regelverken bland annat från trafiksäkerhetsverket Trvkb, Trvk för alternativa 
material, NFS 2010:4, Handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” 
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och AMA Anläggning 10 för att bestämma vilka material som kan bli aktuella. Det 
finns också en oro för närvaron av bromerade flamskyddsmedel i fines vid 
tillämpningar i anläggningsarbete (personlig kommunikation L. Tennung, Area 
Manager Recycling, NCC,2014-04-25). Lämpligt skulle då vara att börja med att ta 
reda på vilka värden de olika parametrarna skall ha för att se om man tror att de 
är möjliga att nå med magnetisk fines och sedan undersöka materialets 
lakegenskaper i asfalt för att se att de miljöfarliga ämnena är fixerade. En 
bedömning bör också göras av risken med de partiklar som sprids från asfalten i 
samband med t ex dubbdäckskörning.  
En allmän bedömning av materialets användbarhet som fyllmaterial gjordes av 
NCC anläggning utifrån utseende och känsla. Ett första intryck var att materialet 
verkar vara svårt att packa och att det tycks ha begränsad bärighet. Detta är 
egenskaper som eventuellt skulle kunna åtgärdas genom att tillsätta ett grövre 
material och/eller genom utseparering av det organiska materialet (personlig 
kommunikation Håkan Johannisson och Anders Lövqvist, april 2014). 

Cementtillverkning 

En LCA analys från 2006 visar att användning av SR som bränsle och råvarukälla 
vid cementtillverkning skulle minska miljöpåverkan med 30-75 % (Boughton & 
Horvath, 2006). Det i litteraturen studerade materialet hade dock en betydligt 
högre koncentration av brännbart material och lägre metallinnehåll jämfört med 
det här studerade magnetiska fines. Många av ämnena som kisel, aluminium, 
kalcium och järn som återfinns i SR skulle kunna vara tänkbara som ersättning 
för minerogena råmaterial som används i framställningen av cement (Boughton 
2007). Boughton (2007) liksom Stena Metall (H. Lorentsson, personlig 
kommunikation 2014-03-05) har dock funnit att deras undersökta fraktioner inte 
hade den lämpliga sammansättningen och skulle därför inte vara lämpliga för 
detta ändamål. Närvaron av ämnen, som koppar, kalium och natrium, verkar 
störande vid cementtillverkningen är ett problem. Miljövinsterna hade varit 
bland annat minskad brytning av nya råmaterial, minskad deponering, minskade 
utsläpp av växthusgaser (Boughton & Horvath 2006).  
Péra, Ambroise & Chabannet (2004) föreslår behandling av fragmenteringsresten 
(inklusive eliminering av det organiska materialet) för att möjliggöra användning 
i betong för vissa tillämpningar. 

Återvinning och återanvändning av material från magnetisk fines 

Som flera av exemplen ovan indikerar är det svårt att använda magnetisk fines 
utan vidare behandling. Materialåtervinning från fragmenteringsresten betraktas 
ofta som komplicerat och dyrt på grund av materialets komplexa 
sammansättning och har visat sig vara känsligt för den mängden energi som går 
åt i processen liksom att andelen återvunnet material kan vara relativt låg 
(Boughton & Horvath 2006). Men om EU-direktivet för ELV skall kunna uppfyllas 
måste man hitta nya metoder och processer för att öka återvinningen. Material 
och energiåtervinning är nödvändigt för att begränsa användningen av icke 
förnybara resurser och naturmaterial som olja, kol och metaller. Det är viktigt att 
man vid återvinningen inte orsakar större skada på miljön än vad deponering 
eller utvinning av nya material orsakar. All hantering av material som 
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deponering, återvinning eller råmaterialutvinning innebär påverkan på miljön 
genom utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet, utsläpp till luft, mark och 
vatten som kan leda till eutrofiering, försurning, påverkan på ozon eller andra 
human- eller ekotoxiska effekter.  
För att kunna göra en bedömning av vilka återvinningsmetoder som kan vara 
lämpade med minst negativ påverkan på människor och miljö, kan man göra en 
jämförande LCA för olika tänkbara återvinningsmetoder. 
Jämförande LCA studier har beskrivits i litteraturen på liknande material där man 
tittar på miljöpåverkansfaktorer som människors hälsa, ekosystem kvalitet och 
resursanvändning (Ciacci, Morselli, Passarini, Santini & Vassura, 2010) eller 
energianvändning, materialanvändning, vattenanvändning, landanvändning, 
global uppvärmning, human toxicitet, process-/behandlingskostnad (Vermeulen, 
Block, Van Caneghem, Dewulf, Sikdar, & Vandecasteele, 2012). Båda LCA 
analyserna visar att deponering är det sämsta alternativet och att avancerad 
materialåtervinning och energiåtervinning är den mest fördelaktiga (Jody, 
Daniels, Duranceau, Pomykala & Spangenberger, 2010; Gallon & Binder , 2006). 
Både Vermeulen et al. (2012) och Ciacci et al. (2010) kom vid sina LCA analyser 
fram till att en metod utvecklad av Argonne National laboratory var den mest 
fördelaktiga både ur ett miljöperspektiv och för att kunna uppnå EU-direktivet 
om ELV. Metoden har visat en återvinninsgrad på 90 % för både polymerer och 
metaller inklusive järn, dock med förbehållet att materialet är > 6 mm (Jody et al., 
2010). En uppenbar begränsning för att kunna använda denna metod för det 
undersökta magnetiska fines materialet ligger i att minst 85 % av materialet i 
denna undersökning är < 6 mm. 
 
En annan metod som finns beskriven är WESA-SLF (Sattler & Laage, 2000). Det 
är en mekanisk metod som kan sortera torrt material efter de olika materialens 
densitet och används för att sortera ut organiskt material, metaller och mineraler. 
Metoden kräver att materialen är separerade från varandra och att t ex 
isoleringen runt kopparkablar och liknande är åtskilda. Detta kan erhållas genom 
att finfördela materialet till < 7mm och genom att torka till en fukthalt lägre än 2 
%. En prototyp med denna metod och en kapacitet på 4 ton/timme startades i 
Tyskland 1999. 
En sortering, kompaktering och solidifieringsmetod finns också beskrevs av 
Kusaka och Iida (2000). Sorteringen görs med en lutande magnet separator 
(slanted roller separator) och tre olika viktfraktioner erhålls tung, medium och 
lätt. Det tunga materialet sorteras med magnet och eddy current separator 
(virvelströmsmagnet) och det resterande materialet skickas tillbaka till 
rollerseparatorn. Mediummaterialet sorteras i tre storleksfraktioner fin, medium, 
grov. Det fina materialet består i huvudsak av sand, glas och jord. Och de 
återstående medium och grovfraktionerna blandas med det tunga materialet och 
separeras med magnet och eddy current separator. Kvarvarande lätta material 
kompakteras och förgasas. 

Separationstekniker för återvinning  

Som framgår av ovanstående beskrivningar så finns det inte en enkel lösning för 
att återvinna magnetisk fines. Troligen är en kombination av flera olika 
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processteg och separationstekniker nödvändig, där flera redan idag används 
flitigt vid olika steg i metallåtervinning. 
Separation av olika material bygger på de ingående materialens egenskaper som t 
ex: 

 Fysikaliska egenskaper som storlek, densitet, form, ledningsförmåga  

 Magnetiska egenskaper  

 Kemiska egenskaper som löslighet, hydrofil/hydrofob,  
 
I detta stycke ges exempel på ytterligare separationer eller processteg som i 
lämplig kombination kan behövas för att kunna återanvända de olika ingående 
materialen. Ett av de återkommande problemen vid hanteringen av magnetisk 
fines är närvaron av brännbart material och miljöskadliga ämnen. Det brännbara 
materialet som trots sin relativt låga andel ca 20 % tar upp en stor volym, får inte 
heller deponeras. Närvaron av det brännbara materialet försvårar också vidare 
separation och återvinning av magnetisk fines. De miljöskadliga ämnena kräver 
också att rening sker av rökgaser vid förbränning och av vatten i de fall 
processvatten använd. 

Malning 

För att få mindre partiklar eller homogenare material, te x för vidare återvinning 
eller som råmaterial för betong eller asfalt. 

Extraktion/tvättning 

Extraktion är en annan tänkbar behandlingsmetod av lösliga ämnen för att 
antingen utvinna önskade ämnen eller minska skadliga ämnen innan vidare 
återvinning. Kurose et al. (2006) beskriver hur man kan tvätta bort tungmetaller. 
Tvättning kan även användas för att minska t ex DOC, COD, lakbara metaller, 
klorider, sulfater, fluorider, kväveföreningar (Cossu & Lai, 2013). Halterna av 
klorid minskas genom extraktion med en kalciumhydroxidlösning (Tai, Liu & 
Wu, 2007). Minskning av kloridkoncentrationen kan ge minskad bildning av 
dioxiner och minskat slitage på en ugn vid förbränning för energiåtervinning. 
Det finns även mer innovativa processer beskrivna som inkluderar 
uppkoncentrering av metaller (Cu, Zn, Sn, Ag) i fines med hjälp av 
mikroorganismer (Lewis, Gaydardzhiev, Bastin, & Bareel, 2011). 

Siktning  

Siktning torrt eller vått för att sortera ut önskvärda eller icke önskvärda 
fraktioner. Resultaten i denna undersökning visar att det skulle kunna vara 
möjligt att minska mängden organiskt material genom att sortera ut de stora 
partikelfraktionerna eller att minska blyhalten genom att sortera ut de små 
fraktionerna. 

Densitet 

Flotation eller sjunkmetoden, densitetsseparering med olika bad med olika 
densitet separerar material med olika densitet, denna metod skulle kunna 
användas för att urskilja t ex en brännbar organisk fraktion med lågt askinnehåll 
och högt energiinnehåll (Boughton 2007) som sedan kan användas för pyrolys 
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(Santini, Passarini, Vassura, Serrano, Dufour, & Morselli, 2012), gasifikeras eller 
förbrännas med energiåtervinning(Srogi, 2008). Återstående icke brännbar 
metallfraktion har en högre renhet och är lättare att återvinna med avseende på 
metaller. I ett laboratorieförsök skulle man kunna testa att separera med 
avseende på densitet och karaktärisera de olika fraktionerna för att se huruvida 
man lyckas förädla materialet. Flotation visade sig enligt Santini et al.(2012) vara 
mer effektivt än siktning för att urskilja det organiska materialet. 
Våtbord - vibrationsbord där man låter materialet blandat med vatten flöda över 
ett bord efterhand som man sorterar ut material med olika densitet skulle också 
kunna användas som ett steg för densitetsseparering och återvinningen av 
magnetisk fines. 
Cykloner kan användas för att skilja från lätta och fluffiga material. 

Hydrofilicitet 

Flotation med luft (Froth-flotation) separerar hydrofila material från hydrofoba 
med hjälp av en luftström genom vatten. Olika materials affinitet till luft gör att 
man kan separera materialen. Även detta är en metod som skulle kunna 
användas igen för att sortera bort ytterligare organiskt material, problemen kan 
vara att det krävs torrt material och att en del av det organiska är för tungt för att 
sorteras bort. 

Optisk sortering 

Optisk sortering och handsortering skulle troligen inte fungera speciellt bra för 
dessa ganska stora mängder av finkornigt material. 

Förbränning/ Fluid bed/ Pyrolys 

Förbränning eller pyrolys kan användas i närvaro av organiskt material. Antingen 
på obehandlad magnetisk fines (direkt eller med t ex fluid bed eller pyrolys) för 
att bli av med det organiska materialet och möjliggöra vidare återvinning av det 
icke brännbara materialet. Alternativt kan utsorterat organiskt material användas 
och då finns flera metoder beskrivna i litteraturen t ex: 

 pyrolys (Roy & Chaala, 2001),  

 bränsle och energiåtervinning (Boughton & Horvath 2006) 

 hydrolys och framställning av eldningsolja som kräver mycket organiskt 
material och stora mängder elektricitet (Boughton & Horvath 2006) 

Magnet/Eddy current(virvelströmsmagnet) 

Järn kan sorteras ut med magnet och övriga metaller (NF) kan sorteras ut med en 
eddy current. För att detta skall fungera effektivt så är det nödvändigt att 
använda någon teknik för att bli av med det brännbara organiska materialet. Se 
exempel ovan. 
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Föreslagen återvinningsprocess 

 
Figur 27. Föreslagen procedur för vidare återvinning av fines. 

 
I figur 27 beskrivs schematiskt hur en vidare återvinning av magnetisk fines skulle 
kunna se ut. Denna modell är inte tänkt att utesluta någon av ovanstående 
beskrivna metoder som ANL-metoden eller WESA-SLF-metoden, utan snarare 
som en förenkling. Varje processteg behöver troligtvis testas och utvecklas 
speciellt för magnetisk fines för att hitta rätt kombination av separationsmetoder 
för en optimal återvinning. 
En eventuell förprocess kan vara nödvändigt beroende på vilka vidare 
separationsmetoder man tänker sig. Den skulle kunna bestå av t ex torkning, 
malning eller siktning beroende på kraven i de kommande processtegen. 
Separation av det brännbara organiska materialet skulle kunna ske på flera 
tänkbara sätt, beskrivna ovan, som förbränning, siktning, densitetsseparation 
eller hydrofilicitetsseprering.  
En magnetavskiljare skulle kunna användas för att separera ut järn från 
materialet som är torrt och fritt från organiskt material.  
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En eddy current används för att separera ut övriga metaller. De separerade 
metallerna kan sedan återanvändas inom lämpliga användningsområden. 
Kvar är en fraktion som till största del borde bestå av glas, sten, sand och jord 
som beroende på innehåll antingen kan användas som anläggningsmaterial, 
andra konstruktionsmaterial eller deponering. 
Den föreslagna proceduren är förenklad och det är inte omöjligt att vissa 
processer behöver upprepas beroende på hur god separation man erhåller. 
 

Felkällor  

Flera av metodernas fel och brister diskuteras närmare i texten ovan. Alla 
analyser innebär osäkerhet i större eller mindre omfattning.  
Provtagningen och provtagningstillfället kan som synes när man jämför proverna 
tagna dag 1 och dag 2 resultera i olika resultat. I detta fall så anses skrotet som 
fragmenterades dag 1 vara mer representativt än det som processades dag 2. För 
att få en ännu bättre uppfattning av hur egenskaper och halter varierar skulle 
man kunna göra fler provtagningar vid fler olika tillfällen. Även själva 
provtagningen och provdelningen kan introducera fel om man inte lyckas ta ut 
ett representativt prov. 
För att se hur representativa de uttagna proverna är måste man överväga hur 
många analyser man skall göra detta är en avvägning mellan tid, resurser samt 
hur säkra data man behöver. Fler analyser ger säkrare data men tar också längre 
tid att mäta och analysera. För att förbättra de vidare analyserna framförallt av de 
större partiklarna där man i vissa provuttag faktiskt måste välja ut enskilda 
partiklar skulle t ex en kvarn kunna underlätta för att finfördela och 
homogenisera proverna. Flera av analyserna kräver relativt små mängder för 
analyserna och kan inte ge representativa resultat genom att analysera enskilda 
partiklar. 
Även själva analyserna ger upphov till fel och variationer, där t ex siktningen 
komplicerades av det organiska materialet som höll kvar mycket av de små 
partiklarna. Detta skulle kunna ha undersökt genom att testa ännu fler sikttider 
eller genom att t ex bränna av det organiska materialet innan siktning, för att 
ytterligare fokusera på det icke brännbara materialet och göra siktningen enklare. 
Valet av siktar skulle också kunna ha optimerats ytterligare, i de vidare 
analyserna var en del fraktioner så små att det var svårt att göra rimliga analyser, 
detta gällde främst för de större fraktionerna där man i vissa fall fick små 
mängder och få partiklar. 
Resultaten från XRF-mätningarna visar också på begränsningar, där en riktig 
kalibrering och små partiklar visat sig vara nödvändiga för att erhålla tillförlitliga 
resultat. Även här skulle ytterligare undersökningar kunna genomföras för att 
tydligare visa på möjligheter och begränsningar för XRF som metod, t ex kan man 
testa att mala eller att lösa upp och indunsta sina prover. En annan åtgärd som 
vore bra är att försöka ta fram en anpassad kalibrering för att se hur bra data man 
kan få fram.  
I jämförelsen av XRF och totalhaltsanalyserna så ansåg jag att det endast var 
relevant att undersöka de partiklar som var mindre än 2 mm då jag inte hade 
möjlighet att finfördela de större partiklarna. Detta tillsammans med att antalet 
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totalhaltsanalyser var begränsat resulterade i att den linjära regressionen endast 
kunde genomföras på fem eller tre punkter (se Bilaga 2). Idealt hade man velat ha 
fler punkter för denna analys för att säkerställa att enstaka felaktiga data inte ger 
felaktiga resultat, men analysen ger ändå en fingervisning hur gott det linjära 
sambandet kan vara mellan dessa metoder. 
 

Källkritik  

I flera av källorna är det otydligt hur de olika materialen har tagits fram, vilket 
råmaterial man använt och hur likt eller olikt det är magnetisk fines som 
undersökts här. Detta är i många fall helt förståeligt då materialet är komplext, 
men de använda separationsmetoderna hade gärna kunnat beskrivas lite mer 
detaljerat. Vidare så är beskrivningarna av hur man skall gå till väga för att 
ytterligare sortera sitt material ganska knapphändiga, huruvida detta hänger 
samman med eventuella patentansökningar, andra försök att skydda sina 
metoder eller andra osäkerheter är inte helt klart. 

Slutsats 

En återvinning med ett eller få processteg, med låg energiåtgång och få 
restprodukter hade varit det ideala alternativet. Utifrån resultaten av 
karaktäriseringen, litteratursammanställningen och utvärderingen i denna 
undersökning verkar en direkt återvinning utan ytterligare separation av 
materialet som en svårframkomlig väg.  
I detta arbete föreslås några tänkbara alternativ med olika separationsprocesser 
som skulle resultera i en avancerad återvinning av de flesta ingående materialen. 
Under rubriken förslag till fortsatt arbete ges några exempel på hur man kan 
fortsätta.  
Karaktäriseringen i detta arbete visar på olika tekniker som kan användas för att 
analysera innehållet i magnetisk fines före återvinningen men även under 
utvecklingen och test av olika separationstekniker och processer.  
 

Förslag till fortsatt arbete 

Förslag till fortsätt arbetet är att testa några av separationsteknikerna ovan där en 
närmare studie och utvärdering av metoderna beskrivna av ANL (Jody et al., 2010) 
som givit goda resultat i LCA utvärderingar och WESA-SLF (Sattler & Laage, 
2000) borde ingå. 
 
I första hand kan man fokusera på att minska innehållet av brännbart material för 
att möjliggöra en enklare återvinning av det återstående materialet. 
Det finns två huvudalternativ för denna separation: 

1. Separera ut det organiska materialet för återvinning  
2. Bränna av materialet direkt i magnetisk fines utan föregående separation 

För båda dessa alternativ finns flera olika metoder att testa, t ex kan man utnyttja 
det faktum att andelen brännbart är högre i de större partikelstorleksfraktionerna 
för att minska halten. Vid test av de olika föreslagna separationsteknikerna ovan 
bör man karaktärisera materialet efter varje försök för att se hur väl man har 



 
40 

lyckats, t ex genom ett askförsök. Ur miljösynpunkt är det mest fördelaktigt att 
använda en teknik som möjliggör återanvändning eller återvinning av det 
organiska materialet, t ex energiåtervinning. Men man måste väga samman olika 
påverkan så att t ex utsläpp och energiåtgång under processen inte överstiger den 
positiva effekten av möjligheten att återvinna materialet. 
För det kvarvarande, mer lätthanterliga, icke brännbara materialet skulle en 
första test bestå i att separera det med en magnet och en eddy current, för att 
skilja ut järn och andra metaller och se hur väl denna separation fungerar.  
Den sista resten med lägre metallhalter behöver testas för miljöpåverkande 
ämnen för att bedöma om den kan användas för konstruktionsändamål eller om 
den behöver deponeras. 
 
I andra hand skulle man kunna försöka minska de miljöpåverkande ämnena som 
finns i magnetisk fines, t ex skulle blyhalterna kunna minskas genom att separera 
ut de finare partikelstorleksfraktionerna. Detta skulle man t ex kunna göra innan 
en smältning av materialet till truckmotvikter där blyhalterna kan riskera att 
förstöra kvaliteten på järnet. Halterna för flera andra farliga ämnen skulle säkert 
också kunna minskas genom vidare separation som t ex tvättning eller extraktion. 
Denna typ av borttagning av olika ämnen kan vara aktuell om man hittat en 
tillämpning där halterna för vissa ämnen överstiger de önskvärda.  
 
Provberedning och flera av analysmetoderna skulle kunna vidareutvecklas för att 
generera mer information om magnetisk fines:  

 Borttagning av brännbart material skulle underlätta analyserna 

 Val av siktar och sikttid kunna optimeras ytterligare 

 Införskaffandet av en kvarn och en kalibrering av XRF för magnetisk fines 
skulle kunna möjliggöra en tillförlitlig analys för fler metaller och på större 
del av provet 

 XRPD mätning på endast den icke brännbara fraktionen med en annan 
röntgenkälla där järnet inte stör mätningen skulle kunna möjliggöra en 
analys av fler kristallina beståndsdelar 
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XRF-resultat från de två olika kalibreringarna alloy (i % av de mätta metallerna, aluminium borträknat) och soil (g/kg) 
prov-siktfraktion Fe-

alloy 
% 

Fe g/kg 
soil 

Zn-
alloy % 

Zn 
g/kg 
soil 

Pb-
alloy 
% 

Pb g/kg 
soil 

Ti 
alloy 
% 

Ti g/kg 
soil 

Cu 
alloy 
% 

Cu 
g/kg 
soil 

Mn 
alloy % 

Mn g/kg soil Cr 
alloy % 

Cr g/kg 
soil 

Ni 
alloy % 

Ni 
g/kg 

Tunna 1 d>10 mm 78  12  2,1  5,3  1,2  1,11  0,46  0,17  

Tunna 1 7,1 mm <d< 10 mm 93  2  0,6  2,0  0,1  1,56  0,30  0,09  

Tunna 1 5 mm <d< 7,1 mm 76  13  3,0  3,6  2,7  1,03  0,47  0,18  

Tunna 1 3,35 mm <d< 5 mm 82  10  2,1  3,6  0,6  1,13  1,21  0,18  

Tunna 1 2 mm <d< 3,35 mm 57 266 9 20 0,9 2,4 6,7 5,1 17,9 2,4 0,86 3,0 6,60 6,42 1,04 0,06 

Tunna 1 600µm <d< 2 mm 78 231 13 16 2,8 2,8 3,6 9,8 1,2 4,2 0,71 2,3 1,26 0,86 0,12 0,09 

Tunna 1 250µm <d< 600 µm 73 225 12 23 1,5 2,7 9,4 10,7 2,0 2,2 1,01 2,5 0,47 0,78 0,17 0,17 

Tunna 1 125µm <d< 250 µm 75 249 12 24 1,9 3,2 6,2 7,2 2,6 2,4 1,00 3,3 0,45 0,85 0,16 0,32 

Tunna 1 63µm <d< 125 µm 80 246 11 23 2,2 4,2 4,1 5,1 0,9 1,7 1,06 3,1 0,46 0,81 0,21 0,20 

Tunna 1 0 µm <d< 63µm 68 279 19 25 8,1 7,0 1,5 3,7 1,4 1,8 0,85 3,8 0,25 0,98 0,35 0,31 

Tunna 1 osiktat 75 217 10 19 2,2 2,6 5,6 6,0 4,9 1,1 0,97 2,7 0,81 0,85 0,15 0,17 

Tunna 2 2 mm <d< 3,35 mm  114  19  1,5  4,8  1,1  1,7  1,52  0,07 

Tunna 2 600µm <d< 2 mm 77 196 10 24 1,6 1,5 3,6 11,7 6,4 1,5 0,78 2,5 0,34 0,54 0,13 0,10 

Tunna 2 250µm <d< 600 µm 62 195 17 24 2,3 2,6 7,5 12,1 8,6 1,2 1,09  2,6 1,69 0,64 0,14 0,18 

Tunna 2 125µm <d< 250 µm 74 239 14 25 1,8 3,1 7,6 8,4 0,9 2,2 1,13 3,2 0,43 0,93 0,15 0,23 

Tunna 2 63µm <d< 125 µm 79 227 12 25 2,1 3,6 4,6 5,9 0,9 1,8 1,16 3,4 0,50 0,92 0,18 0,21 

Tunna 2 0 µm <d< 63µm 79 257 12 27 2,9 5,6 3,0 4,2 0,9 1,9 1,33 4,2 0,45 0,96 0,19  0,33 

Tunna 2 osiktat 81 240 10 18 1,4 2,0 5,1 10,9 0,6 2,0 1,09  2,9 0,84 1,07 0,14 0,14 

Tunna 3 d>10 mm 65  28  0,6  4,9  0,9  0,60  0,13  0,23  

Tunna 3 3,35 mm <d< 5 mm 86  10  0,6  0,8  1,2  0,91  0,27  0,29  

Tunna 3 2 mm <d< 3,35 mm 76 265 12 15 1,6 1,3 1,2 2,6 7,9 2,5 1,04 5,0 0,25 2,09 0,25 0,37 

Tunna 3 600µm <d< 2 mm 74 303 12 18 1,0 0,9 1,2 3,4 9,2 6,4 1,09 4,8 0,53 0,78 0,42 0,34 

Tunna 3 250µm <d< 600 µm 83 314 10 13 0,9 1,3 2,6 4,8 1,7 6,2 1,19 5,1 0,83 1,54 0,50 0,26 

Tunna 3 125µm <d< 250 µm 75 305 17 19 1,6 1,3 1,4 4,1 3,4 3,1 1,15 5,0 0,28 1,15 0,80 0,35 

Tunna 3 63µm <d< 125 µm 75 322 18 21 1,9 1,5 1,2 4,2 2,2 2,3 1,37 6,0 0,27 1,18 0,51 0,47 

Tunna 3 0 µm <d< 63µm 76 375 17 22 2,4 2,3 0,9 3,3 2,0 2,6 1,49 8,3 0,25 1,34 0,56 0,57 

Tunna 3 osiktat  74 291 13 15 1,0 1,0 5,8 3,0 3,4 8,4 1,35 5,8 0,52 1,11 0,43 0,52 

Tunna 4 d>10 mm 89  8  0,2  2,0  0,4  0,42  0,09  0,12  
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Tunna 4 7,1 mm <d< 10 mm 87  12  0,2  0,3  0,5  0,38  0,05  0,07  

Tunna 4 5 mm <d< 7,1 mm 83  9  0,4  1,0  3,0  0,63  0,11  2,92  

Tunna 4 3,35 mm <d< 5 mm 81  13  0,6  1,4  2,2  1,04  0,25  0,26  

Tunna 4 2 mm <d< 3,35 mm 84 291 6 19 0,6 1,2 1,4 2,2 0,6 5,4 0,93 4,6 5,41 0,72 0,84 0,24 

Tunna 4 600µm <d< 2 mm 81 295 10 17 0,9 0,9 1,2 2,9 4,3 2,4 1,04 5,9 0,41 2,26 0,61 0,29 

Tunna 4 250µm <d< 600 µm 73 282 17 16 1,0 0,8 2,0 4,6 5,7 3,4 1,20 4,7 0,24 1,02 0,34 0,24 

Tunna 4 125µm <d< 250 µm 75 318 18 20 1,2 1,0 1,3 4,9 2,8 3,6 1,17 5,8 0,27 1,01 0,45 0,56 

Tunna 4 63µm <d< 125 µm 74 338 19 20 1,7 1,3 1,3 3,7 1,9 2,4 1,26 6,2 0,25 1,05 0,43 0,35 

Tunna 4 0 µm <d< 63µm 75 371 18 23 1,9 1,7 1,0 2,9 1,8 2,5 1,35 7,5 0,27 1,17 0,59 0,50 

Tunna 4 osiktat 72 277 14 18 1,0 1,1 1,3 4,1 9,9 3,9 0,98 5,7 0,32 1,02 0,37 0,42 



 

Jämförelse av de båda kalibreringarna med totalhaltsanalys från SP för siktade prover mindre än 2 mm och osiktat prov. 
Analys SP XRF-soil XRF-

alloy 
SP XRF-

soil 
XRF-
alloy 

SP XRF-
soil 

XRF-
alloy 

SP XRF-
soil 

XRF-
alloy 

SP XRF-
soil 

XRF-
alloy 

SP XRF-
soil 

XRF-
alloy 

Storleks-
fraktion 

osiktat 
prov 

osiktat 
prov 

osiktat 
prov 

0,6- 
2 mm 

0,6- 
2 mm 

0,6- 
2 mm 

0,25- 
0,6 mm 

0,25-
0,6 mm 

0,25-
0,6 mm 

0,125- 
0,25 
mm 

0,125-
0,25 
mm 

0,125-
0,25 
mm 

0,063
-0,125 
mm 

0,063
-0,125 
mm 

0,063-
0,125 
mm 

< 
0,063 
mm 

< 
0,063 
mm 

< 
0,063 
mm 

vikt%                   
Al 3,6 n.a. - 3,2 - - - - - 3,5 - - - - - 4 - - 
Si 10,2 - - 11,3 - - - - - 14,6 - - - - - 13,6 - - 
Fe 33,5 24 81 28,1 19,6 77  19,5 62 20 23,9 74  22,7 79 19 25,7 79 
Ti 0,61 1,09 5,1 0,66 1,17 3,6  1,21 7,5 0,77 0,84 7,6  0,59 4,6 0,54 0,42 3,9 

Mn 0,29 0,29 1,09 0,3 0,25 0,78  0,26 1,09 0,25 0,32 1,13  0,34 1,16 0,29 0,42 1,33 
Mg 0,85 - - 0,87 - - - - - 1,11 - - - - - 1,3 - - 
Ca 2,8 2,4 - 3,1 2,1 - - 2,4 - 3,2 2,4   2,7  4,1 3  
Ba 0,45 0,21 - 0,44 0,13 -  0,13  0,25 0,1   0,08  0,24 0,14  
Na 1,7 -  2      2      1,8   
K 0,71 0,42  0,8 0,33   0,37  0,98 0,47   0,5  1,1 0,55  
P 0,08 -  0,09      0,11      0,15   

Cu 1,5 0,2 0,6 0,88 0,15 6,4 0,85 0,12 8,6 0,46 0,22 0,9 0,21 0,18 0,9 0,2 0,19 0,9 
Zn 1,3 1,8 10 1,3 2,4 10 2 2,4 17 2 2,5 14 1,9 2,5 12 2,4 2,7 12 

mg/kg                   
V 110 128 6040 160 120 4350 93 142 5720 82 122 5030 93 114 2770 130 133 3180 
Cr 2400 1072 8310 3400 537 3370 2500 636 16620 900 932 4290 620 921 5010 640 956 4440 
Co 49 n.d. n.d. 310 n.d. n.d. 54 n.d. n.d. 66 n.d. n.d. 59 n.d. n.d. 61 n.d. n.d. 
Ni 620 144 1400 830 104 1300 590 178 1400 590 234 1500 500 214 1800 500 331 1900 
Pb 2300 1966 14000 2700 1498 16000 3400 2591 23000 4000 3052 18000 5300 3591 21000 7300 5588 2900

0 
Cd 10 n.d.  6 n.d.  12 n.d.  19 n.d.  19 n.d.  25 n.d.  
Mo 99 37 170 140 36 280 110 55 400 86 56 280 87 71 300 95 72 320 
As 25   30   38   21   29   34   
Tl <20   <20   <20   <20   <20      
Sb 140 n.d. n.d. 95 n.d. n.d. 91 n.d. n.d. 76 n.d. n.d. 80 n.d. 250 85 24 730 
Sn 230 n.d. n.d. 99 n.d. n.d. 290 34 1420 100 76 650 120 105 1040 150 186 1350 
Se <20 n.d. n.d. <20 n.d. n.d. <20 n.d. n.d. <20 n.d. n.d. <20 n.d. n.d.  n.d. n.d. 
Hg 1,2 n.d.  0,8 23   19  2,4 n.d.   21  5,2 n.d.  

n.d.(not detected) resultatet är lägre än felmarginalen 
n.a. (not analysed) halten är ej analyserat eller ingår ej i kalibreringsmodellen 
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Korrelation mellan totalhaltsanalys och de båda XRF-mätningarna inklusive 
osiktat prov. 
 
Korrelation mellan totalhaltsanalys och de båda XRF-mätningarna (alloy och soil). Räta linjens 
ekvation kx+l och korrelationskoefficienten, R

2
, presenteras i tabellform alla analyserade 

fraktioner inkluderade, inklusive osiktat prov. 

 XRF-alloy XRF-soil 

 k l R2 k l R2 

Fe 0,26 71,31 0,35 -0,16 27,34 0,18 

Ti 14,80 -4,50 0,62 1,43 -0,05 0,17 

Mn -3,34 2,03 0,11 -0,47 0,45 0,02 

Ca    0,57 0,58 0,73 

Ba    0,25 0,06 0,40 

K    0,42 0,06 0,65 

Cu 1,71 1,88 0,06 -0,01 0,18 0,02 

Zn 3,53 6,08 0,33 0,54 1,40 0,59 

       

V -9,45 5567,50 0,04 -0,03 129,64 0,01 

Cr 1,37 4627,10 0,10 -0,12 1043,50 0,43 

Ni -1,62 2527,40 0,65 -0,52 512,98 0,62 

Pb 2,56 9497,90 0,77 0,76 -125,80 0,96 

Mo 0,32 258,86 0,01 -0,51 106,88 0,43 

Sn 3,09 605,81 0,57 -0,37 161,51 0,25 
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Korrelation för koppar och zink exclusive osiktat prov 

Cu

y = 10,261x - 1,7957

R2 = 0,8482

y = -0,0822x + 0,2147

R2 = 0,5058
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Korrelation mellan kopparmätningar från totalhaltsanalys och XRF-soil och XRF-alloy 
mätningarna. 

Zn

y = 0,2389x + 2,0414

R2 = 0,5971

y = 2,8662x + 7,4968

R2 = 0,1843
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Korrelation mellan zinkmätningar från totalhaltsanalys och XRF-soil och XRF-alloy 
mätningarna. 
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Jämförelse av totalhaltsanalysvärdena för magnetisk fines med värden för olika 
typer av jord 
 
Bakgrundshalter i morän/leror (SGU) och jordbruksmark (SLU) (mg/kg TS). SGI 2007 

Metaller bakgrund moränmark/leror bakgrund 
jordbruksmark 

Magnetisk 
fines/tunna 2 

 p50 p70 p90 p50 p70 p90  

Arsenik 3,7 /3,8 6,8 / 5,4 15 / 8,3 3,2 4,9 6,8 25 

Kadmium 0,08 / 0,06 0,11 / 0,10 0,23 / 0,17 0,2 0,27 0,37 10 

Krom tot 12 / 22,9 17 / 30,2 30 / 44 17 28 41 2400 

Koppar 12 / 14,9 17 / 19,3 25 / 28 11,4 18,7 28,7 15000 

Kvicksilver - - - 0,036 0,047 0,063 1,2 

Bly 7 / 11,2 11 / 14,8 20 / 22 16 21 26 2300 

Nickel 8,5 / 16 13 / 20 25 / 30 - - - 620 

Zink 32 / 62 44 / 75 70 / 103 54 77 99 13000 

 
Totalhaltskriterier för skydd av hälsa och markmiljö(SGI 2007) jämfört med halterna i magnetisk 
fines. 

Ämne Kat1, Haltgräns 
(mg/kg TS) 

Kat 2, Haltgräns 
(mg/kg TS) 

Magnetisk fines 

Arsenik 10 10 25 
Bly 60 200 2300 

Kadmium 0,7 1,5 10 
Koppar 40 80 15000 

Krom tot 40 80 2400 
Kvicksilver 0,3 1,8 1,2 

Nickel 35 70 620 
Zink 120 250 13000 

Kategori 1: Allmän användning 
Kategori 2: Användning ovan tätskikt på deponier 
 
Generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS) (Naturvårdsverket 2009) jämfört med 
halterna i magnetisk fines. 

Ämne KM MKM Magnetisk fines/ 
Tunna 2 

Antimon 12 30 140 
Arsenik 10 25 25 
Barium 200 300 0,45 

Bly 50 400 2300 
Kadmium 0,5 15 10 

Kobolt 15 35 49 
Koppar 80 200 15000 

Krom totalt 80 150 2400 

Krom (VI) 2 10  
Kvicksilver 0,25 2,5 1,2 
Molybden 40 100 99 

Nickel 40 120 620 
Vanadin 100 200 110 

Zink 250 500 13000 

KM=känslig markanvändning 
MKM=mindre känslig markanvändning 
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Kriterier för deponier för icke-farligt avfall  
Avfall inte klassificeras som farligt avfall får läggas på en deponi för icke-farligt 
avfall(2001:1063). TOC får inte överskrida 5 % för icke farligt avfall, denna halt överskrids 
enligt analyserna i denna undersökning (se figur 16). 
 
Avfall som läggs på en deponi eller i en deponicell för icke-farligt avfall som tar emot stabilt, och 
icke-reaktivt farligt avfall får inte överskrida gränsvärdena i tabellen vid utlakning enligt NFS 
2004:10. Jämförelse med data från Stenas magnetiska fines visar att materialet uppfyller kraven 
för icke farligt avfall (Intern rapport Stena 2007, personlig kommunikation H. Lorentsson 2014-01-
27). 
 

Beståndsdel C0(L/S = 0,1 l/kg) mg/l L/S = 10 l/kg 

 Gränsvärde 
/mg/l 

Fines+4% 
bentonit, 
Stena 2007 

Fines, 
Stena 
2002 

Gränsvärde/ 
mg/kg 
torrsubstans 

Fines+4% 
bentonit, 
Stena 2007 

Fines, 
Stena 
2002 

Arsenik 0,3 0,0036 0,007 2 <0,02 0,022 

Barium 20 0,0272  100 8  

Kadmium 0,3 0,00218 0,001 1 0,0007 0,005 

Krom total 2,5 0,00237 0,021 10 <0,006 0,03 

Koppar 30 0,0287 0,31 50 0,75 0,618 

Kvicksilver 0,03 0,000166 0,004 0,2 <0,0003 0,038 

Molybden 3,5 0,156  10 0,52  

Nickel 3 0,16 0,024 10 0,3 0,135 

Bly 3 0,00114 0,016 10 <0,003 0,054 

Antimon 0,15 0,00785 0,016 0,7 0,009 0,085 

Selen 0,2 0,000378  0,5 0,0012  

Zink 15 1,55 0,197 50 0,43 0,466 

Klorid 8500 750 264* 15 000 400  

Fluorid 40 0,88  150 16  

Sulfat 7000 4300 687* 20 000 3800  

DOC  250 280 724 800 390  

För avfall som genereras regelbundet ska avfallets utlakningsegenskaper i den grundläggande 
karakteriseringen bedömas mot gränsvärden för koncentrationen C0 vid L/S 0,1 och för den ackumulerade 
utlakade mängden vid L/S 10, med undantag för fenolindex där enbart ackumulerad utlakad mängd vid 
L/S 10 utgör gränsvärde 
L/S: förhållandet mellan vätska och fast material  
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