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Sammanfattning
	
  
LED-lampan, Light emitting diode, har ökat i efterfrågan de senaste åren med syftet att främja
en hållbar utveckling. Tack vare LED-lampans egenskaper, gör det att den är en energisnål
ljuskälla med en hög ljuseffektivitet. I samband med uppfinnandet av den blå lysdioden,
skapades också möjligheten att producera LED-lampor med vitt ljus, då den blå lysdioden kan
tillsättas till gröna och röda lysdioder, och avge ett ljus som uppfattas som vitt för ögat.
Färgen på diodernas ljus avgörs genom vilken våglängd ljuset har, vilket i sin tur bestäms av
respektive ämne som finns i LED-lampan. Sällsynta jordartsmetaller, REEs, som är en grupp
metalliska grundämnen, används i LED-lampor för att skapa ljus i olika färger. Ofta används
tekniken, foforkonvertering, vilket innebär att ett fosformaterial exciteras med en blå lysdiod
för att då avge fotoner, ljuspartiklar, som emitteras, avger ljus.
REEs framställs genom brytning i gruvor, där Kina står för ca 90 % av den globala
produktionen. Råvarupriserna för REEs har varierat kraftigt de senaste 10 åren och är i
dagsläget nere på väldigt låga prisnivåer. Priserna och tillgången beräknas öka inom de
närmsta åren, främst på grund av exportrestriktioner i Kina.
Återvinningen av REEs som förekommer i LED-lampor är idag nästintill obefintlig och Stena
Technoworld AB har därför efterfrågat en studie som redovisar hur sammansättningen av
REEs ser ut för LED-lampor med syftet att kunna utvärdera hur en framtida
återvinningsprocess skulle kunna se ut. Projektet har bestått av en litteraturstudie samt
intervjuer och studiebesök. Vid skrivandet av denna rapport fanns det tyvärr inte några
tillgängliga studier som behandlar en separeringsteknik för REEs från förbrukade LED.
I dagens läge återvinns samtliga insamlade LED-lampor på Nordic recyclings
återvinningsanläggning i Hovmantorp. LED-lamporna går in i samma återvinningsprocess
som övriga ljuskällor och de REEs som förekommer i ljuskällorna separeras tillsammans med
kvicksilver, Hg med hjälp av klor, Cl.
REEs förekommer i extremt små mängder i varje LED-applikation och detta gör att det blir
väldigt svårt att separera respektive REE från LED-lampan i en återvinningsprocess. Detta
projekt har sammanställt de befintliga återvinningslösningar som finns för lysrör, då
återvinningsprocessen teoretiskt kan se likadan ut för LED-lampor, om man bortser från det
faktum att det är svårt att separera REEs från LED-lampor. En sammanställning över
förekomsten och mängden REEs i LED-lampor med vitt ljus presenteras i projektets
resultatdel. I resultatdelen redovisas även en försörjningsstrategi som tagits fram av U.S.
Department of Energy, där syftet med strategin är att minska beroendet av Kinas REEresurser.
Diskussionen behandlar det faktum att en separering av REEs är svår att fullborda, samt vilka
aspekter som kan motivera en satsning på återvinningsteknik för REEs som förekommer i
LED-lampor. I diskussionen redovisas också uträkningar över hur mycket av respektive REE
som förekommer i kretsloppet för återvinning av LED-lampor.

Abstract
	
  
Rare earth metals, REEs, which is a group of metallic elements, are used in LEDs for creating
colored light. REEs are produced by mining in different countries, where China accounts for
about 90% of global production.
	
  
The recovery of REEs appearing in LED lights are now virtually non-existent and Stena
Techno World AB has requested a study showing how the composition of REEs looks for
LEDs with the aim to evaluate how a future recovery process might look. This project
consisted of a literature review, interviews and field trips.
	
  
REEs is present in extremely small quantities in each LED application, and this makes it very
difficult to separate the REEs from the LED in a recycling process. This project has compiled
the existing recycling solutions that are used for fluorescents, since the recovery process
theoretically can be the same for the LED lights, if one ignores the fact that it is difficult to
separate REEs from LED lights. A summary of the presence and quantity of REEs in LED
lights with white lights presented in the results section of the project. In the results section is
also reported a security strategy developed by the U.S. Department of Energy, where the aim
of the strategy is to reduce dependence on China's REE resources.	
  
	
  
The discussion deals with the fact that a separation of REEs is difficult to achieve , and which
aspects can justify an investment in recycling technology for REEs appearing in LED lights.
The discussion also present calculations of how much of each REE present in the recycling
loop of LED lights.
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•

Klor, Cl - Icke-metalliskt grundämne med atomnummer 17.

•

Deponera - Lägga i förvar eller säkerhet.

•

Elementärt svavel - Rent svavel.

•

Eutrofiering - Övergödning, uppstår i vattendrag vid för mycket gödande
växtnäringsämnen, Kväve och Fosfor.

•

Fosfor, P - Icke-metalliskt grundämne med atomnummer 15.

•

Fosforer - Lysämnen som ger ifrån sig synligt ljus. Ej samma sak som grundämnet P.

•

Kvicksilver, Hg - Metalliskt grundämne med atomnummer 80, klassat som miljögift.

•

Kvicksilversulfid - En av dem naturligt förekommande formerna av kvicksilver.

•

LED - Light Emitting Diode - Lysdiod, ljuskälla.

•

Primära REEs - Nyproducerade REEs som brutits i gruvor.

•

Primärbrytning - Brytning av REEs i gruvverksamhet.

•

REE -Rare Earth Element - Sällsynta jordartsmetaller, metalliska grundämnen,
grupp 3 i periodiska systemet.

•

Saltsyra, HCl - Väteklorid, blandning av väte och klor.

•

Sekundära REEs - REEs som kommer från förbrukade belysningsapplikationer.

•

Slutprodukter - Förbrukade produkter som lämnats in för återvinning.

•

Urlakning - Ett ämne som förekommer i fast form, löses upp och blir i flytande form.

•

WEEE-direktivet - EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektriska och
elektroniska produkter. Trädde i kraft år 2005.

•

Zirkoniumoxid - En blandning av zirkonium och syre.
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1. Inledning
1.2 Bakgrund
Tekniska innovationer där man använder sig av s.k. grön teknik, med energisnåla lösningar
har ökat i efterfrågan de senaste åren, med syfte att främja en hållbar utveckling. Detta har i
sin tur gjort att användandet av produkter som LED lampor och andra applikationer även har
ökat (Öko-institut 2011). Sällsynta jordartsmetaller, REEs, har de senaste åren ökat i
efterfrågan då dem används i väldigt många applikationer. Trots detta är återvinnandet av
REEs idag låg, och ligger på ungefär 1 % (Machacek et al. 2015). Kina står idag för ca 90 %
av den globala produktionen och exporten av REEs. REEs bryts i gruvor och
brytningsprocessen medför stora miljöproblem då föroreningar och en stor mängd radioaktivt
avfall uppstår (Nationalencyklopedin 2016). I Sverige finns det planer på att undersöka
möjligheterna att bryta REEs i en gruva i Norra kärr, ca 2 mil norr om Gränna. Den planerade
verksamheten har mött mycket motstånd just på grund av de miljöproblem som
gruvbrytningen för med sig.
År 2014 fick Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura nobelpriset i fysik för
utvecklandet av tekniken med blå ljusdioder. Den blå ljusdioden blev genombrottet för
skapandet av den nu mycket använda LED lampan, genom att det blå ljuset tillsattes för att
skapa ett vitt ljus som länge varit eftertraktat, då det tidigare endast fanns LED-lampor med
grönt och rött ljus (SVT 2014). Den numera kända LED-lampan har ersatt den vanliga
glödlampan i stor utsträckning genom att LED-lampan är betydligt mer energieffektiv då den
förbrukar mindre energi samt har en längre förbruknings tid (KVA 2014).
På grund av att det idag både saknas alternativa material, samt återvinningsteknik för att
LED- lampor ska kunna tas om hand så skapar detta ett stort problem i många länder (JeongGon 2014). Olika dioder har olika sammansättning för att ge olika färg och nyans på ljuset
och dessa behöver därför återvinnas på olika sätt. I dagens läge saknas det infrastruktur för
denna typ av återvinning och lysdioderna hamnar i elektronikavfallet (Sjölin 2016).
Återvinning av REEs som förekommer i bl. a. LED-lampor är idag nästintill obefintlig och
det är en process som är efterfrågad. Lyckade försök har tidigare gjorts i labb men
problematiken med att lyckas åstadkomma detta i en större process är stor eftersom REEs
förekommer i extremt små mängder, i molekylnivå, i varje komponent (Sveriges radio 2015).
Sedan år 2011 har råvarupriserna för REEs sjunkit så pass mycket att det idag är mer lönsamt
för industrin att köpa nya råvaror än att satsa på återvinningslösningar där man kan
återanvända REEs till nya applikationer. Samtliga LED-lampor som lämnas in för återvinning
i Sverige slussas vidare till Nordic recycling i Hovmantorp (Sjölin 2016).
Kravet på återvinning av elektronikavfall, och i detta fall ljusdioder, regleras i bl.a. WEEEförordningen. I dagens läge sorteras lysdioder som elektronikavfall och omfattas av
producentansvar.
Stena Technoworld AB efterfrågar sammanställd information kring vilka slags sällsynta
jordartsmetaller som finns i respektive applikations typ för att kunna möjliggöra en s.k.
Closed loop recycling, dvs att sekundära REEs kan separeras och användas till nya ljuskällor i
ett slutet återvinningssystem.
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1.3 Sällsynta jordartsmetaller
1.3.1 Sällsynta jordartsmetaller - definition
Sällsynta jordartsmetaller, REEs, är en grupp metalliska grundämnen och betecknas som
grupp 3 i periodiska systemet. REEs är dock inte så sällsynta som man kan tro av namnet. I
naturen uppträder REEs som oxider, och då oftast som joner med oxidationstalet +III, då dem
i denna form är som mest stabila (Nationalencyklopedin 2016).
REEs omfattas av de 15 lantanoiderna (atomnummer 57 -71), Skandium, Sc (atomnummer
21), samt Yttrium, Y (atomnummer 39). Lantanoiderna är indelande i lätta REEs
(atomnummer 57 -63) respektive tunga REEs (atomnummer 64 -71). De REEs som har högst
efterfrågan är Dysprosium, Terbium, samt Europium och samtliga är tunga REEs (Song,
Chang, och Pecht, 2012).

Figur 1. Översikt av REEs placering i det periodiska systemet. Tunga REEs betecknas som HREE och lätta REEs betecknas
som LREE.

(Binnemans et al. 2012)
1.3.2 Framställning av REEs
I samband med utvinning av REEs från gruvor används syror för att separera metallerna från
oxiderna. Denna process genererar en stor mängd förorenat giftigt slam som restprodukt. När
det förorenade slammet lagras i depåer i marken, finns risken att de giftiga ämnena urlakas
och hamnar i grundvattnet, vilket kan leda till en situation där människor och andra
organismer tar skada. Slammet kan också innehålla radioaktiva föroreningar, så som Torium
och Uran. Brytningsprocessen leder också ofta till erosion som tillsammans med det
förorenade grundvattnet, förstör jordbruksmark (Nationalencyklopedin 2016).
1.3.3 Globala priser för REEs
Under perioden 2011-2015 sjönk priserna för sällsynta jordartsmetaller rejält, då priserna
sänktes med 35-80 %. Denna sänkning gav ett snitt på 54 % (SGU 2016).
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Nedanstående diagram visar hur REE-priserna har utvecklats mellan år 2011-2015.
Priserna avser Ceriumoxid, Lantanoxid, Europiumoxid, Neodymoxid, Praseodymoxid samt
Dysprosiumoxid och anges i USD/Hekto. Priserna är ca-priser (SGU 2016).
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Figur 2. Globala priser för Ceriumoxid, Lantanoxid, Europiumoxid, Neodymoxid, Praseodymoxid och Dysprosiumoxid från
år 2010 till år 2015. Priserna är ca priser och anges i USD/Hekto.

1.4 LED-lampor
1.4.1 LED - Uppbyggnad
En lysdiod, LED, är en halvledardiod som sänder ut fotoner, ljuspartiklar, när elektrisk
spänning läggs på halvledarna som finns inuti dioden. Halvledarna består av en s.k. pnövergång som utgörs av ett p-skikt och ett n-skikt (Nationalencyklopedin 2016). I n-skiktet
finns ett överskott av elektroner (-) och i p-skiktet finns ett underskott av elektroner, vilket gör
att där finns fler positivt laddade ”hål” i p-skiktet. Mellan n- och p-skiktet finns det ett aktivt
skikt, och i samband med att elektrisk spänning läggs på halvledarna bildas det en positiv
spänning mellan diodens anod och katod och elektronerna och hålen flyttar sig till det aktiva
skiktet där de förintas och genom denna process utsöndrar ljus (KVA 2014).
I framriktningsprocessen, som utsöndrar ljus, uppstår där en positiv spänning mellan diodens
anod och katod. Det leds ström genom dioden när den elektriska spänningen överstiger en
viss nivå, s.k. tröskelspänning. I backriktningsprocessen sker en negativ spänning mellan
anoden och katoden och dioden hamnar i ett s.k. spärrläge och leder då ingen ström förutom
en liten nivå läckström. Nedanstående bild visar en lysdiods uppbyggnad. Halvledarmaterialet
finns i LED-chipet (Nationalencyclopedin 2016).
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Figur 3. Lysdiod -uppbyggnad.

Nedanstående bild visar hur strömmen och spänningen kan se ut i en diod.
(Nationalencyklopedin 2016)
Ström = I
Spänning = V

Figur 4. Funktion som visar hur ström och spänning rör sig i en lysdiod. Ström = I, spänning = V.

För att ljus från dioden ska kunna uppstå måste halvledarmaterialet ha ett s.k. direkt bandgap.
Ett bandgap är ett energiområde mellan elektronernas energiband. Energibandet bildas då ett
antal atomer förs samman och inte uppträder som fria atomer. De yttre elektronerna bildar då
ett energiband där dem kan röra sig. Bandgapet är det energiområde som finns mellan
energibanden och där rör sig inga elektroner (Nationalencyklopedin 2016).
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Alternativt måste bandgapet innehålla sådana störnivåer (energinivåer) att det uppstår ett ljus
när elektronerna och hålen förenas. Våglängden på ljuset avgörs av bandgapet, dvsenergiskillnaden mellan störnivåerna (Nationalencyklopedin 2016).
Halvledarna består av material med bland annat REEs, som avger ljus i olika färger:
•

Infrarött ljus: Galliumarsenid (GaAs)

•

Gult, rött eller grönt ljus: Gallium arsenidfosfid (GaAsP) och Galliumfosfid (GaP)

•

Blått, violett och vitt ljus: Galliumnitrid (GaN)

(Nationalencyklopedin 2016)
1.4.2 Återvinning av LED
I dagsläget läggs LED-lampor in i samma återvinningssystem som lysrör och andra lampor. I
de flesta processer strimlas lamporna sönder och detta ger slutligen olika fraktioner. En typ av
fraktion är Hg- och fosforpulver. Mängden REE är betydligt mindre i lysdioder än i LFL
(lysrörslampor) och detta skapar en flaskhalssituation, då det enbart är företaget Solvay i
Frankrike som har kapaciteten att kunna utföra processen där man separerar REE i en
industriell skala (Richter 2016).

1.5 Syfte
Syftet med projektet är att få en överblick och sammanställa de olika befintliga
återvinningslösningar som finns för sällsynta jordartsmetaller i lysdioder idag samt hur
forskningsläget ser ut kopplat till återvinnandet av detta material. Syftet är också att ta reda på
hur olika lysdioder skiljer sig åt i sammansättning beroende på vilken applikationstyp det rör
sig om, så som mängden av metall per ljuspunkt.
	
  

2. Material och metod
2.1 Litteraturstudier
Detta projekt baseras i huvudsak på vetenskapliga artiklar där den största delen av
information inhämtats. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar har gjorts i högskolans
samlingsindex Summon, samt genom Google Scholar när inte artiklars fulltext varit
tillgängligt i Summon. De databaser de vetenskapliga artiklarna har hämtats från är
Compendex och Web of science. De sökord som använts är Rare earth elements, LED,
Recycling, Closed loop recycling, samt REE separation.
Under projektets gång fanns det inte en tillgänglighet av artiklar som behandlar separering av
REEs från förbrukade LED. Det fanns dock tillgängliga artiklar som behandlar
separeringstekniker för REEs från lysrör, artiklar som behandlar försörjningsstrategier för
REEs, samt artiklar som behandlar återvinning av restdamm med REEs som uppstår vid
tillverkning av LED. Eftersom dessa artiklar ansågs vara relevanta trots att de inte behandlar
en separering av REEs från LED, fick dessa användas som utgångspunkt i projektet.
Material har också inhämtats via rapporter från institut. Information om historiska globala
priser på REE:s har inhämtats genom data från Sveriges geologiska undersökning, samt
genom data från Mineral prices, Kanada.
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2.2 Intervjuer och studiebesök
Intervjuer har genomförts med återvinningsindustrin och personer med anknytning till
relevanta forskningsprojekt för att få svar på en del frågeställningar, vilket framgår av
referenserna. Intervjuerna har bestått av studiebesök, möten, samt telefon- och mailkontakt.
Studiebesök genomfördes på Nordic recyclings anläggning i Hovmantorp och frågor som
ställdes till verksamhetschef Peter Arnesson under besöket redovisas i detta projekts bilaga.
Möten med Sverker Sjölin på Stena Technoworld skedde vid två tillfällen, under det första
mötet som skedde innan projektets uppstart presenterades de frågeställningar som Stena
Technoworld ville ha hjälp med att besvara. Det andra mötet ägde rum under april och bestod
av en uppdatering från min sida om hur långt projektet hade kommit samt diskussioner kring
en vetenskaplig artikel jag hade med mig, samt projektets fortlöpande.
Telefonkontakt har ägt rum med Peter Arnesson, verksamhetschef på Nordic Recycling för att
få kompletterande information efter studiebesöket. Samordnaren för en av
forskningsgrupperna på Chalmers tekniska högskola har även kontaktats via telefon för att jag
skulle kunna få mailadresser till personer som är anknutna till forskningsprojekt kring
separering av REEs från lysrör. Då jag inte fick svar på mina frågor via mail, gjordes ett nytt
försök senare vilket ledde till att jag fick ta del av svaren på mina frågor.
Frågorna som besvarades via mail av Christian Tunsu, doktorand i kemi, kemiteknik och
industriell materialåtervinning på Chalmers tekniska högskola, redovisas i detta projekts
bilaga.
Mailkontakt har också förekommit med Jessika Luth Richter, doktorand, Internationella
miljöinstitutet kring huruvida separeringstekniken för REEs från lysrör kan användas på LED.
Denna kontakt togs då jag läst en artikel där ovanstående var författare.
Under den senare delen av projektets gång har även kontakt tagits med ett antal LEDtillverkare. Detta för att få ta del av exakta siffror kring sammansättning av REEs i
tillverkarnas LED-produkter. Kontakten togs upprepande gånger både via mail och telefon.
Då dessa företag inte varit samarbetsvilliga så har informationen således uteblivit.

2.3 Avgränsningar
I detta projekt avgränsades litteraturstudierna till att enbart behandla återvinningslösningar för
REEs som förekommer i belysningsapplikationer. Det hade varit önskvärt att kunna
undersöka huruvida det finns designförbättringar som kan minska avfallskvantiteten samt
huruvida en designförbättring kan öka möjligheten för att kunna separera REEs från
förbrukade LED-applikationer. Tyvärr fanns det inte tidsutrymme till detta.

3. Resultat
3.1 Förekomsten av REEs i konsumentapplikationer
REEs används i mängder av applikationer, såsom lysdioder (LED) och elektroniska
bildskärmar. Metallerna utnyttjas för att möjliggöra färg och ljusjusteringar. REEs har flera
fördelaktiga egenskaper som gör att de passar bra till många elektroniska applikationer. En av
de främsta egenskaperna är REEs unika elektronkonfiguration, dvs hur elektronerna i atomen
är fördelade. Andra positiva egenskaper som finns hos REEs är följande:
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• Möjligheten att lagra och frigöra syre katalytiskt
• Hög magnetisk anisotropi
• Stort magnetiskt moment
• Optiska fluorescerande egenskaper
• Högt brytningsindex
• Hög ledningsförmåga
• Effektiv vätelagring
(Song, Chang, och Pecht, 2012)
I LED-lampor används framförallt fosforer, lysämnen. Dessa består av en värd och en
aktivator (kallas även luminiscent centrum). REE joner är de som används mest som
fosforaktivatorer. Inuti LED-lampan är fosfatet inbäddat i ett harts (Song, Chang, och Pecht,
2012).
LED-lampor förekommer i stora mängder av konsumentapplikationer, allt från den vanliga
lampan till LED i Tv-apparater (Sjölin 2016). Nedan listas ett antal REEs och vilken typ av
applikation de används i.
Cerium (58) - Glaspolerpulver för bildskärmar och optiska linser. Förbättrar färgen
och ljusjusteringar.
• Cerium och Neodymium (60) - Tillsatsmedel för skärmar som består av flytande
kristaller (LCD skärmar)
• Lantan (57) - Tillsats i optiska linser, t. ex. i kameror.
• Terbium (65), Europium (63) och Yttrium () - Katodstrålerör (CRT), skärmar och
plasmaskärmar.
• Europium, Terbium och Dysprosium - Lysrör
(Song, Chang, och Pecht, 2012)
•

3.2 Tekniker och sammansättningar för att skapa vitt ljus
3.2.1 Additiv färgblandning
Additiv färgblandning, är ett annat namn på optisk färgblandning där olika färger adderas och
tillsammans bildar en ny färg som för ögat inte liknar de ursprungliga färgerna.
I LED-tekniken används oftast gröna, röda och blå lysdioder, som i varandras sällskap
uppfattas av ögat som vitt ljus (Nationalencyklopedin 2016).
3.2.2 Fosforkonvertering
Fosforkonvertering innebär att ett forforpulver, gult eller orange, exciteras med en blå
lysdiod, varefter fotoner (gröna och röda) emitteras. Denna process genererar ett gulvitt ljus
(Nationalencyklopedin 2016).
3.2.3 Den blå lysdioden
Den blå lysdioden består av flera lager av Gallium-nitrid (GaN). Genom att blanda in Indium
(In) och Aluminium (Al) ökas lampans ljuseffiktivitet (KVA 2014).
3.2.4 REEs i belsyningsapplikationer - sammansättningar
Flera REEs kan förekomma i samma typ av applikation. Lysrör, LED-lampor och andra LED
applikationer, såsom LED belysta LCD skärmar i datorer och TV-apparater innehåller alla
REEs och då framförallt Yttrium och Europium. Dessa REEs fungerar som en källa till rött
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ljus och då i form av rött Fosfor. Andra REEs som förekommer i ovan nämnda applikationer
är Cerium, Terbium, Gadolinium och dessa används för att skapa blått och rött ljus (Tunsu
2016).
Tabell 1. Tabell över REE-sammansättning i lysrör.

REE-sammansättning i lysrör
Fosfor färg
55 % röd Fosfor

REE
Yttrium

35 % grön Fosfor

Terbium
(Ca 10 %)

10 % blå Fosfor

Europium
(<5%)

REE
Europium
(4 -10%)

Kemisk formel
Y2O3:Eu3+
CeMgAl10O17:Tb3+
LaPO4:Ce3+,Tb3+
(Ce,Tb)MgAl11O19
(Ce,Gd,Tb)MgB5O10
BaMgAl10O17:Eu2+
(Sr,Ca,Ba)5(PO4)3Cl:Eu2+

Tabell 2. Tabell över REE-sammansättning i LED-lampor.

REE-sammansättning i LED-lampor
Fosfor färg

REE

REE

REE

Kemisk formel

Grön Fosfor

Europium

Cerium

Scandium

Gul Fosfor

Yttrium

Cerium

Europium

(Ba,Eu)3Si6O12N2
(Ca,Ce)3(Sc,Mg)2Si3O12
Y3Al5O12:Ce3+
(Oxi)nitrid:Ce3+/Eu2+
Sulfid:Ce3+/Eu2+

3.2.5 LED-lampor med vitt ljus - sammansättning
En vit LED lampa innehåller i genomsnitt 0,1 mg gult självlysande material. Detta ämne
innehåller i sin tur 32 mikrogram Yttrium, 15 mikrogram gadolinium samt 12 mikrogram
cerium. LED lampor som ger ett varmvitt ljus innehåller dessutom ca 10 mikrogram
Europium (Tunsu 2016).
Tabell 3. Tabell över REE-sammansättning i en LED-lampa med vitt ljus.

LED-lampa -vitt ljus
Yttrium

Gadolinium Cerium

32 µg

15 µg

12 µg

TOTALT: 59 µg
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Tabell 4. Tabell över REE-sammansättning i en LED-lampa med varmvitt ljus.

LED lampa - varmvitt ljus
Yttrium Gadolinium Cerium Europium
32 µg

15 µg

12 µg

10 µg

TOTALT: 69 µg

3.3 Forskningsläget
Det satsas mycket på forskning kring återvinning av sällsynta jordartsmetaller. Både EU och
industrin har de senaste åren lagt stora resurser på olika forskningsprojekt. År 2010 utförde
Öko-Institut (Tyskland) ett forskningsprojekt på uppdrag av Europaparlamentet. Syftet med
projektet var att ta fram en europeisk strategi för en mer hållbar ekonomisk utveckling
gällande sällsynta jordartsmetaller och minska beroendet av import från Kina. I projektet togs
även statistik fram över hur mycket sällsynta jordartsmetaller som finns per produkt (Ökoinstitut 2011). Dock är forskningen fokuserad på återvinning av REEs från lysrör. Detta
eftersom lysrör innehåller en betydligt större mängd REEs, samt att råvarupriserna för
Terbium, som förekommer i lysrör, är betydligt högre än övriga REEs (Tunsu 2016).

3.4 Försörjningsstrategier för REE
Sedan millennieskiftet har den globala efterfrågan på REEs ökat markant med ca 8 - 12 %
ökning per år. Allt eftersom efterfrågan ökat, har också oron över hur en framtida försörjning
ska se ut. Sedan år 2012 har Kina stått för produktionen av nästan all världens REEs och
många länder har därför påbörjat egna utredningar och strategier för hur de kan säkra sin
försörjning av REEs. Detta innefattar att skapa substitut för REEs i tillverkningen, utveckla
återvinningslösningar, samt öka effektiviteten av REEs i användningen (Song, Chang, och
Pecht, 2012).
3.4.1 The DOE strategy
The DOE strategy togs fram av U.S. Department of Energy år 2011 och syftar till att USA
och övriga delar av världen ska göra sig mindre beroende av import av REEs från Kina (U.S.
Department of Energy 2011). Strategin bygger på tre pelare:
1. Öka utbudet av REEs - Åtgärder ska vidtas för att underlätta utvinning, bearbetning
och tillverkning av REEs. Det kan ske genom att återuppta gamla verksamheter i
gamla gruvor istället för att öppna nya, samt att övriga länder förutom Kina startar upp
gruvverksamheter där det finns bra tillgång till REEs. Detta för att skapa alternativa
leveranser av REEs.
2. Utveckla substitut för REEs - Satsning på forskning och utveckling av alternativa
material och tekniker. Detta kommer ge en större flexibilitet samt bidra till att uppfylla
de materiella behoven.
3. Förbättra återvinningen - Satsningar på återvinning och återanvändning, samt
utveckling av effektivare användning. Detta för att minska efterfrågan på primära
REEs. Forskningen kring återvinningsprocesser samt utveckling av strategier kommer
att göra återvinning av REEs ekonomiskt lönsam i ett långsiktigt perspektiv.
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Processerna i nummer 2 går ut på att man ersätter de mest kritiska REE i tekniken med
mindre kritiska metaller (se diagrammet i fig. 1) Diagrammet visar de 5 REE som är mest
kritiska, ur leveranssynpunkt, dvs Y, Nd, Eu, Tb samt Dy (U.S. Department of Energy
2011).
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Figur 1
Figur 5. Diagram över steg 2 i DOE strategin. I diagrammet skattas ett antal REEs och möjliga substitut för dessa.
Skattningen visar hur de olika metallerna skiljer sig åt i fråga om leverantörsrisk samt hur pass viktiga dem är för ren/grön
energi.

3.5 Återvinning av REEs
3.5.1 Fördelar med återvinning av REEs
Att skapa återvinningsmöjligheter för REEs har flera fördelar om man jämför det med att
införskaffa REEs från primära källor, dvs. gruvbrytning (Öko-institut 2011). Nedan listas ett
antal fördelar med återvinning av REEs.
•
•

	
  

Europa är en stor konsument av REEs och detta i sin tur ger en stor mängd avfall från
förbrukade applikationer.
Beroendet av utländska resurser, framförallt från Kina kan minskas genom att
återvinna REEs från slutprodukter.
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Begreppet ”know how”, dvs. kunskapen gällande REE bearbetning är relativt låg i
Europa, om man bortser från ett fåtal specialiserade industrier. Om kunskapen breddas
hos företag och vetenskapliga institutioner gällande bearbetning av REEs, så leder det
till en bättre hushållning.
• Återvinningsprocessen av sekundära REEs blir fri från radioaktiva föroreningar, vilket
är ett utav de största problemen med primärbrytning och bearbetning av REEs.
• Vid återvinningsprocessen krävs det en hel del energi och kemikalier. Detta kan dock
vägas upp genom att brytningsprocessen genererar en hel del utsläpp samt att det
också går åt ännu mer energi och kemikalier. En återvinningsprocess förväntas ge en
hög netto nytta när det kommer till luftutsläpp, grundvattenskydd, försurning,
eutrofiering och klimatskydd.
(Öko-institut 2011)
•

3.5.2 Separation av REEs i Nordic recyclings återvinningsprocess, Sverige
I dagsläget faller samtliga lyskällor in i samma system, trots att dem består av olika typer av
plaster samt aluminium. Samtliga insamlade lyskällor i Sverige och Norge, och en del från
Danmark, hamnar hos Nordic recycling i Hovmantorp. Varje år tar Nordic recyclings
anläggning i Hovmantorp mot 3600 ton förbrukade lyskällor som samlats in på olika
återvinningscentraler i Sverige och Norge. Av dessa 3600 ton är mindre än 1 % LED-lampor.
Dock väntas denna siffra öka under de kommande åren. Snittvikten per ljusapplikation är ca 1
hekto/enhet (Arnesson 2016).
När förbrukade lyskällor samlas in på de olika återvinningscentralerna runt om i Sverige,
läggs dem i gula plastbackar som senare anländer till anläggningen i Hovmantorp. Olika typer
av lyskällor sorteras inte, utan samtliga går in i samma återvinningsprocess (Arnesson 2016).
Nedanstående processchema visar produktionslinjen som används vi Nordic recyclings
anläggning i Hovmantorp.

1. Krossning - Samtliga lyskällor läggs i ett s.k. krosshus där de krossas. Samtidigt
vattnas det med vatten för att minska dammförekomsten.

Figur 6 och 7. Bilder på krosshus.

	
  

18

2. Tvättning - Det krossade materialet går vidare till en tvättmaskin med vatten och
framförallt Klor. Genom tvättprocessen separerar man Hg och REEs från det krossade
materialet. Kloret omvandlar Hg till ett Hg-salt med hjälp av en fällningsprocess. Hgsaltet samlas i en behållare, tillsammans med de REEs som finns med i processen.

Figur 8. Bild på tvättmaskin.

3. Trumsikt - De tvättade materialet som återstår, d.v.s. glas, metall och plast går vidare
ut i en trumsikt som genom en roterande rörelse silar materialet till olika fraktioner.

Figur 9. Bild på trumsikt.
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Figur 10. Bild på fraktioner.

Det Hg- och REE-kontaminerade materialet som separerats genom tvättmaskinen i steg 3,
skickas senare till Ekokem i Kumla (Arnesson 2016). Där genomförs en stabiliseringsprocess
av materialet med hjälp av elementärt svavel, vilket ger en förening av Hg-sulfid. Det
stabiliserade materialet deponeras sedan i Ekokems deponi för farligt avfall. Målsättningen är
att utveckla en teknik där man kan separera Hg från materialet och på så sätt få en produkt av
Hg och en produkt av REEs.

3.6 Återvinningslösningar för REEs
3.6.1 Återvinningspotential för lysrör kontra LED-lampor
Lysrörslampor innehåller betydligt större andel REEs än vad LED lampor gör. Ett linjärt
lysrör innehåller i snitt 2 % REEs i förhållande till sin vikt och ett lågenergi-lysrör ca 0,3 %
REEs. Att återvinning av lysrör har blivit så pass utvecklat som det är idag, beror delvis på att
lysrörslampor har en enklare uppbyggnad och därmed blir lättare att ta isär och processa till
olika fraktioner. När det kommer till separering av REEs från lysrör är även det, en lättare
process om man jämför med LED lampor. Eftersom lysrör innehåller Terbium så blir det
också mer lönsamt och angeläget att återvinna dessa, då Terbium i dagsläget är ganska dyrt.
De REEs som finns i LED lampor är framförallt Cerium och Europium och priset på dessa
metaller är mycket lägre. Återvinningsprocessen för lysrör och LED bör dock kunna vara
likvärdig. Återvinningsprocessen består av olika steg, och då framförallt av en
urlakningsprocess och extraktion med lösningsmedel så att det uppstår en fällning (Tunsu
2016).
3.6.2 Återvinningsteknik för restdamm med GaN som uppstår vid tillverkning
I samband med tillverkning av LED-lampor skapas ett avfallsdamm som innehåller betydande
mängder av Galliuim (Ga) och Indium (In). Gallium existerar då oftast som Galliumnitrid
(GaN) och kan bli värdefullt om man kan lyckas använda det i ett senare utvecklingsskede.
För att kunna separera ut GaN från avfalldammet kan man använda sig av en urlakningsteknik följt av en reningsteknik. Genom dessa processer kan man åstadkomma 5-74 %
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återvinningsgrad av GaN som finns i restdammet. Tekniken togs fram i en studie från 2015,
skriven av Swain et al.
Teknikerna som genomfördes i studien visas genom två processflödesscheman. I den första
processen, sker en urlaknings-process under optimala förhållanden, Det urlakade GaN blandas
sedan med Na2CO3, för att sedan malas med hjälp av kulor i en kulkvarn. I nästa steg sker en
glödgning med efterföljande urlakning. I den andra processen behandlas restdammet med
Na2CO3 efter kulmalnings- och glödgningsprocessen. Därefter urlakas provet med hjälp av
syra	
  (Swain et al. 2015).	
  
3.6.2.1 Kulmalning och glödgning
Avfallsdammet blandas med Na2CO3 vid ett one-to-one (vikt/vikt) förhållande, och mals
därefter i en kulkvarn (Wisemix programmerbar kulkvarn). Malkulorna består av
Zirkoniumoxid och i kvarnen finns det även skålar med en Zirkoniumoxid-beläggning
(200ml). Rotationshastigheten i kulkvarnen är 150 varv per minut och den totala
malningstiden är 24 h (Swain et al. 2015).
Efter processen med kulmalningen, tas materialet ut och därefter torkas det i en ugn vid 60°C
i 6 timmar. Materialet läggs i ett kärl som består av aluminiumoxid. Ugnen som används för
torkningen är en horisontell rörugn. Temperaturen i ugnen stiger linjärt med 10°C /per minut,
till dess att den uppnår en temperatur på mellan 800-1200°C. Glödgning utförs i totalt 4 h,
Därefter stängs värmaren av och provet kyls ner till rumstemperatur (Swain et al. 2015).
3.6.2.2 Urlakning
En läckagereaktor används för att skapa en urlakningsprocess i det förbehandlade avfallet.
De primära reaktorkärlen består av en tre halsad rundkolv (0,5 l) med en omrörare som drivs
av en rörlig hastighetsmotor. En värmemantel med asbest täcks över spolen och används för
uppvärmningsprocessen, tillsammans med en termostat som styr reaktortemperaturen.
Termoelementet är utrustat med ett digitalt mätinstrument för att övervaka temperaturen
under urlakningsprocessen (Swain et al. 2015).
3.6.2.3 Analytiska procedurer
Det förbehandlade provet respektive det obehandlade avfallsdammet, karakteriseras med hjälp
av ett svepelektronmikroskop. Därefter mäts metallkoncentrationen i urlakningsvätskorna
med hjälp av ICP-AES (OPTIMA 4300 DV). För att kunna avläsa provet spädes det med 5%
Hcl. De högsta tillåtna avvikelserna ligger på +/- 3 % i ICP-AES analysen, för den
temperaturstyrda processen var högsta tillåtna avvikelse på +/- 2 ° C (Swain et al. 2015).
3.6.2.4 Teoretisk bakgrund och kemiska reaktioner
Möjlig kemisk reaktion för GaN oxidation genom glödgning och konvertering till Ga2O3 visas
i nedanstående reaktionsformler. Förändringen i fri energi visas genom Δ G = - Ve.
1) 4GaN(s) + 3O2(g) à 1200 ° C à 2 Ga2O3(S) + 2N2(g) ↑ Δ G = - Ve
En eventuell kemisk reaktionsprocess för ett förbehandlat prov, följt av glödgning kan visas
med en kombination av nedanstående ekvationer:
2) 2Na2CO3(s) à Δ 1000 °C à 2Na2O(S) + 2CO2(g) ↑ Δ G = + Ve
3) 4GaN(S) + 2Na2O(s) + 3O2(g) à Δ 1000 °C à 4NaGaO2(s) + 2N2(g) ↑ Δ G = - Ve
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4) 4GaN(S) + 2Na2CO3(s) + 3O2(g) à Δ 1000 °C à 4NaGaO2(s) + 2CO2(g) ↑ + 2N2(g)
↑ Δ G = - Ve
(Swain et al. 2015)
3.6.3 Closed loop recycling
3.6.3.1 Osrams återvinningsprocess
Osram, är en av de största belysningstillverkarna i världen och har sitt huvudkontor i
München, Tyskland. Osram har ett patent när det kommer till återvinning av Yttrium och
Europium från förbrukade lysrör och urladdningslampor. Återvinningsprocessen omfattar 6
steg:
1. Mekanisk separering av grova komponenter
2. Separering av halofosfatfosfor
3. Extraktion i syror för att lösa fluorescerande ämnen (främst Y och Eu-oxid)
4. Uppdelning av de två återstående fraktionerna som innehåller REE-aluminater
5. Slutlig behandling med oxalsyralösning
(Song, Chang, och Pecht, 2012)
	
  

4. Diskussion
4.1 Tolkning av resultat
Eftersom majoriteten av tillgängliga studier behandlar återvinning av REEs som förekommer
i lysrör och inte LED-lampor fick en kompromiss göras under studiens gång.
Återvinningsprocessen för lysrör och LED kan teoretiskt sätt vara likvärdig, om man bortser
från svårigheterna att separera den lilla mängden REEs från LED-lampor (Tunsu 2016).
Därför presenteras metoden för återvinning av lysrör i resultatet. Försörjningsstrategier för
REEs har också presenterats i resultatdelen då dessa förutom att behandla
återvinningspotentialer, även behandlar andra lämpliga åtgärder för att minska ett
importberoende (Song, Chang, och Pecht, 2012). De resultat som anger sammansättning av
REEs i LED-lampor antas vara snittsiffror och är så pass nya att de anses vara tillförlitliga när
det kommer till hur REE-sammansättningen ser ut dagens LED-lampor. Under den senare
delen av projektet har ett antal LED-leverantörer kontaktats; Osram, PHILIPS, Ikea samt
Markslöjd. Detta har gjorts för att få ta del av REE-sammansättningar i deras LED-produkter,
då många av deras produkter är ledande på marknaden och att det således finns en stor
avfallspotential från deras produkter. I skrivande stund har jag tyvärr inte fått ta del av något
resultat.

4.2 Resultatets trovärdighet
Resultaten anses vara trovärdiga, då de flesta av resultaten i projektet härstammar från
vetenskapliga artiklar som publicerats under de senaste 5 åren. Övriga resultat har hämtats
genom intervjuer med industrin och forskare som är orienterade i ämnet.
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4.3 Mängden REEs som potentiellt finns i kretsloppet för återvinning
Omkring en procent av de 3600 ton förbrukade ljuskällor som årligen samlas in för
återvinning i Sverige består av LED-lampor (Arnesson 2016). Det innebär att ca 36 ton av de
insamlade applikationerna är LED. Enligt Nordic Recycling väger de insamlade enheterna i
snitt 1 hekto/enhet och siffran för antalet insamlade LED-lampor kan således uppskattas till ca
360 000 enheter. Kvantiteten av insamlade LED-lampor förutspås att öka under de kommande
åren (Arnesson 2016). För att räkna ut en snittsiffra på hur mycket REEs som förekommer i
en LED-enhet har jag använt mig av de siffror från tabell 3 och 4. Tabellerna visar hur mycket
av respektive REE som det i snitt förekommer i en LED-lampa med vitt ljus, respektive
varmvitt ljus (Tunsu 2016).
Jag har utgått från Nordic recyclings uppgifter att varje enhet väger i snitt 1 hekto. Dock kan
denna siffra vara lite missvisande, då det är en snittvikt på samtliga enheter som kommer till
anläggningen, och ett lysrör väger t. ex. mer än en LED-lampa. Nedanstående uträkningar
visar hur mycket av Yttrium, Gadolinium, Cerium, respektive Europium som potentiellt finns
i kretsloppen för LED-lampor, angett i gram. För att få så rättvisa siffror som möjligt räknade
jag endast på siffrorna i tabell 4, LED-lampa med varmvitt ljus, då den också innehåller
Europium. Uträkningen är inte helt tillförlitlig då jag som jag nämnde ovan, har använt
snittsiffror.
Tabell 5. Tabell över hur mycket Yttrium, Gadolinium, Cerium och Europium som finns potentiellt i kretsloppet för LEDåtervinning varje år.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Yttrium
32 µg = 3,2 x 10-8 kg
3.2 x 10-8 kg x 360 000 = 0,01152 kg ≈ 10 gram
	
  
Gadolinium
15 µg = 1,5 x 10-8 kg
1,5 x 10-8 kg x 360 000 = 0,0054 kg ≈ 5 gram
	
  
Cerium
12 µg = 1,2 x 10-8 kg
1,2 x 10-8 kg x 360 000 = 0,004 kg ≈ 4 gram
	
  
Europium
10 µg = 1 x 10-8 kg
1 x 10-8 kg x 360 000 = 0,0036 ≈ 4 gram
	
  

4.4 Återvinningsmöjligheter för REEs
För att åstadkomma ett slutet återvinningssystem av REEs behövs respektive REE separeras
från förbrukade LED-lampor. Eventuellt kan ett antal REEs separeras tillsammans beroende
på hur efterfrågan ser ut i en kommande tillverkningsprocess. I Sverige bearbetas samtliga
ljuskällor tillsammans i en återvinningsprocess och REEs separeras tillsammans med Hg
(Arnesson 2016). Att kunna separera de REEs som finns i förbrukade LED-lampor är en
väldigt stor utmaning, då dem förekommer i extremt små mängder per applikation. I Nordic
recyclings återvinningsprocess sker separeringen idag med hjälp av Cl. En möjlig
separeringsteknik är med hjälp av fläktar, dock skapar det i sin tur ett stort
	
  

23

arbetsmiljöproblem. Personalen som arbetar med återvinningen av lyskällorna bär i dagens
läge skyddsmasker under arbetet för att förhindra inandning av giftiga aerosoler (Arnesson
2016).
Siffran för antalet LED-lampor i kretsloppet för återvinning beräknas öka de närmsta åren, allt
eftersom fler belysningskällor byts ut till den mer energisnåla LED-lampan. Detta leder i sin
tur till att även siffrorna för REEs ökas (Arnesson 2016). Om siffran potentiellt skulle öka
med 100 % skulle det dock fortfarande vara en liten del REEs i kretsloppet för återvinning.
Så länge råvarupriserna för REEs håller sig så pass låga som de är idag, blir en satsning på
återvinningen av REEs från slutprodukter ekonomiskt svårmotiverad, då kvantiteten på REEs
i återvinningssystemet är extremt liten, om man utgår från min uträkning. Det som skulle
kunna motivera en satsning på återvinningstekniker är om tillgången på REEs skulle strypas
och att det därmed skulle råda brist på REEs för LED-lampor. Gruvbrytningen av REEs är så
pass miljöfarlig att det i sig skulle kunna motivera en satsning på återvinningstekniker för att
kunna ta tillvara på REEs från slutprodukter.
En teknik för att ta tillvara på GaN som förekommer i restdamm från LED-tillverkning har
visat sig kunna åstadkomma en återvinning på mellan 5-74 %. Processen består av en
urlaknings- och reningsteknik (Swain et al. 2015). Tekniken kan vara en viktig åtgärd i väntan
på att en teknik för separering av REEs från LED-lampor utvecklas.
Eftersom det förutspås att tillgången på REEs kommer att minska och att priserna därmed bör
gå upp, så är det borde vara väldigt angeläget att forskningen börjar fokusera mer på
separering av REEs från LED-lampor, då det finns få studier kring ämnet över lag. Att skapa
en separeringsteknik för REEs från LED-lampor är en viktig del i ett arbete för en hållbar
utveckling. Utan lämpliga alternativ för gruvbrytning, kommer geografiska områden och dess
sjöar och vattendrag att förorenas och en hållbar utveckling kommer inte att vara möjlig, då
man äventyrar nästa generationers behov.

4.5 Strategier och forskning
DOE-strategin behandlar både återvinnings-, substitut- och framställningsstrategier för att
minska beroendet av Kinas REE-resurser (Song, Chang, och Pecht, 2012). Om Sverige skulle
anamma DOE-strategin skulle ett av stegen vara att verkställa gruvprojektet Norra Kärr, norr
om Gränna. Fördelen med brytning av REEs i Sverige är framförallt att det förekommer
mindre radioaktiva föreningar i Sveriges jordskorpa mot vad det gör i exempelvis Kina. En
annan fördel är att exportmöjligheterna är lättillgängliga, med närheten till hamnar. Dock
skulle en eventuell gruvverksamhet i Norra kärr innebära ett flertal negativa
miljökonsekvenser och möjligheterna att då uppnå en del av Sveriges miljömål skulle
försämras. Att skapa substitut för REEs är ett väldigt bra alternativ om det är en lösning som
kan motsvara REEs effektivitet i tekniken.
I Sverige finns idag forskningsprojekt kring återvinning av REEs knutna till
återvinningsindustrin, dock ligger forskningens fokus mestadels på återvinning av REEs från
lysrör. Att fokus ligger just på lysrör beror framförallt på att lysrör innehåller en betydligt
större del REEs och att det därmed föreligger en lättare separering av REEs från de
förbrukade applikationerna. Lysrör innehåller också Terbium, vilket ligger högt i pris på
råvarumarknaden (Tunsu 2016). Att separera den betydligt mindre mängd REEs som
förekommer i LED-lampor är en utmaning som idag enbart kan genomföras i labbmiljö då,
mängden REEs i varje applikation förekommer i molekylnivå. Den separering av REEs som
sker inom återvinningsindustrin i Sverige, genomförs på Nordic Recyclings anläggning i

	
  

24

Hovmantorp. I processen separeras REEs från förbrukade ljuskällor med hjälp av en
tvättmaskin och klorbehandling. Produkten som återstår är ett material som är Hgkontaminerat då Hg separeras i samma process som REEs. Materialet skickas sedan till
Ekokem i Kumla där det behandlas med elementärt svavel för att stabilisera Hg och vid ett
senare skede deponeras (Arnesson 2016). Om utvecklingen av separering av Hg skulle bli
genomförbar, återstår det endast ett material av REEs. En möjlighet som då skulle kunna vara
bra ur ett självförsörjningsperspektiv, är att deponera det återstående REE-materialet för att i
framtiden, om en lämplig teknik utvecklas, separera de respektive REEs som finns i
materialet.

4.6 Råvarupriserna för REEs
REEs har de senaste åren ökat i efterfrågan då dem används i väldigt många applikationer
(Machacek et al. 2015). Råvarupriserna på de REEs som förekommer i vita LED-lampor
ligger i dagsläget väldigt lågt. I december 2015 låg exempelvis priset för Yttrium-oxid på 6
USD/kg (Mineralprices 2016). Detta kan jämföras med Terbium, som används i lysrör, som i
december samma år kostade 400 USD/kg (Mineralprices 2016). Nedanstående diagram visar
råvarupriserna på de REEs som förekommer i LED-lampor med vitt ljus, och som presterats i
en sammansättningstabell i resultatdelen.

Figur 11. Diagram som visar de globala råvarupriserna för Yttrium-oxid, Gadolinium-oxid, Cerium-oxid, Europiumoxid, och Terbium-oxid 2015-12-31. Priserna anges i USD/kg.

(Mineralprices 2016)
Ovanstående priser gör att det i dagsläget är ekonomiskt svårmotiverat att satsa på
återvinningslösningar för REEs från LED-lampor. Lägger man dessutom ihop det med
resultatet av den potentiella förekomsten av REEs i återvinningskretsloppet, blir det ännu
mindre motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv. Om man utgår från exempelvis Yttrium, som
enligt beräkningarna förekommer i kretsloppet med ca 10 gram/år och i december 2015
kostade 6 USD/kg, skulle det innebära att värdet på det Yttrium som finns i avfallet i Sverige
varje år, är ca 48 öre. Beräknat på en valutakurs på 8 SEK/USD.
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4.7 Val av metoder
Det har inte förekommit någon särskild metod för att sammanställa resultat som hittats i
litteraturen, då jag har sammanställt informationen efter hand. Mycket av
litteratursökningarna har gått åt till att sätta sig in i ämnet för att senare kunna tolka resultaten.

4.8 Etiska aspekter
Projektet har genomförts med hjälp av litteraturstudier, studiebesök, samt intervjuer. Det har
inte behövts ta någon hänsyn till individer eller konfidentiell information. Resultatet bör
därför ej drabba någon verksamhet eller juridisk person negativt.

4.9 Förslag på fortsatta studier eller forskning
Fortsatt forskning och studier kring separering av REEs från LED-lampor anses vara
nödvändig om Europa vill bli självförsörjande av REEs genom att föra in dessa i en
återvinningsprocess. Forskning och utvärderingar kring ett substitut för REEs i LED-lampor
anses också vara gynnande. En del forskning görs inom LED-design och ett lämpligt nästa
steg är att tillsammans med återvinningsindustrin utvärdera hur en ny designtyp kan påverka
återvinningsprocessen. En viktig nyckelfråga är huruvida REE-sammansättningen skiljer sig
åt mellan olika LED-applikationer och denna fråga kan enbart besvaras av LED-tillverkarna.

4.10 Relevanta miljömål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 stycken miljökvalitetsmål. Syftet med målen är att lösa de
stora miljöproblemen i Sverige tills år 2020. Användandet av LED-lampor bidrar positivt till
att ett par av de svenska miljömålen ska kunna uppnås, dock har de sällsynta
jordartsmetallernas roll i LED-lampor en negativ påverkan.
4.10.1 LED-lampans effekt på de svenska miljömålen
Användandet av LED-lampan bidrar till ett flertal svenska miljömål:
•
•

Giftfri miljö
Begränsad klimatpåverkan

4.10.1.1 Giftfri miljö
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
LED-lampor innehåller inte något Hg och har därför en positiv inverkan när det kommer till
att fortsätta fasa ut Hg från den svenska marknaden. Idag är det endast tillåtet att använda Hg i
lågenergilampor samt lysrör. I Sverige faller dock samtliga lyskällor in i samma
återvinningsprocess och krossas tillsammans, vilket gör att återvinningsprocessen av LEDlampor i dagens läge inte fri från Hg.
4.10.1.2 Begränsad klimatpåverkan
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ram konvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
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utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås."
Lysdioder är energisnåla trots sin ljuseffektivitet och förbrukar således inte mycket energi.
Detta leder till att både Sveriges och övriga världens elkonsumtion minskas. El som framställs
genom förbränning av fossila bränslen har en stor påverkan på de klimatförändringar vi idag
står inför. Genom att ersätta gamla ljuskällor till mer energieffektiva LED-lampor kan
energikonsumtionen från fossila energikällor reduceras och den globala miljöpåverkan i sin
tur bli mindre.
4.10.2 REEs effekt på de svenska miljömålen
Användningen och brytningen av REEs för bruk i LED-lampor har en negativ inverkan på ett
antal svenska miljömål. Detta är dock endast om brytning av REEs skulle ske i Sverige, vilket
är syftet med gruvprojektet Norra kärr.
•
•
•
•

Grundvatten av god kvalitet
Säker strålmiljö
Levande sjöar och vattendrag
Ingen övergödning

4.10.2.1 Säker strålmiljö
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:
"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning."
Brytning av REEs i gruvor medför också en stor mängd radioaktivt avfall, som i sin tur
joniserande strålning, vilket kan vara hälsofarligt för människor och andra organismer. I
Sveriges jordskorpa finns det betydligt mindre radioaktiva ämnen, mot vad det finns i Kina.
Detta skulle kunna motivera en gruvverksamhet i Sverige, men då det fortfarande finns fler
miljöaspekter att ta hänsyn till så blir valet inte självklart.
4.10.2.2 Grundvatten av god kvalitet
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
I samband med gruvbrytning är risken hög att föroreningar från gruvverksamheten urlakas
och i sin tur kan det orsaka att grundvatten kan förorenas eller minska i kvalitet.
4.10.2.3 Levande sjöar och vattendrag
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas."
Gruvbrytning kan leda till att sjöar och vattendrag kan förorenas genom urlakning av
föroreningar och därmed påverka ekosystemen i vattnet. Vattennivåerna kan stiga eller sjunka
och variera onaturligt och då finns det risk att organismer missgynnas.
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4.10.2.4 Ingen övergödning
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten."
Näringssammansättningen i sjöar och vattendrag kan rubbas vid närliggande
gruvverksamheter. Detta i sin tur kan leda till eutrofiering, övergödning, och arter som är
anpassade för en näringsfattig miljö kan drabbas negativt. En kraftig övergödning kan leda till
syrebrist i vattendrag och sjöar och på så vis skada ekosystemen.

4.11 Hållbar utveckling
En hållbar utveckling är ett begrepp som kom till i samband med Brundtlandsrapporten år
1987. Målet med en hållbar utveckling är att jordens befolkning får sina behov tillgodosedda
på ett sådant sätt utan att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillgodose sina
behov. Målet består av 3 kategorier, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, samt ekologisk
hållbarhet. Samtliga 3 kategorier behöver vara i balans i förhållande till varandra för att en
hållbar utveckling ska kunna uppnås.
4.11.1 LED-lampans roll i en hållbar utveckling
LED-lampor är en form av s.k. grön teknik och bidrar till att spara på jordens resurser (Ökoinstitut 2011). LED-lampor är väldigt energieffektiva, och då ca ¼ av världens totala
elkonsumtion används till belysning, gör det att LED-lampan har en stor betydelse för att
kunna sänka världens elförbrukning. Då LED-lampor har så pass låga energikrav, ger detta i
sin tur förhoppningar om att människor i U-länder som saknar elnät, ska kunna få tillgång till
belysning via LED-lampor som kan drivas med lokal och kostnads-effektiv solenergi. LEDlampor har en lång livslängd på ca 100 000 timmar och denna egenskap leder till en minskad
global materialåtgång.
LED-lampor innehåller inte något Hg, till skillnad från lågenergilampan. Hg är giftigt för
människor och djur och skadar det centrala nervsystemet. Då Hg dessutom bioackumuleras,
dvs ökar i koncentration i näringskedjan, gör detta, tillsammans med dess giftighet att Hg är
klassat som ett miljögift. Det faktum att LED-lampor inte innehåller något Hg gör att
tillverkningsprocessen blir fri från detta giftiga ämne. Återvinningsprocessen kan teoretiskt
också bli fri från Hg, dock fallerar detta i dagsläget i Sverige, då LED-lampor blandas med
andra Hg-innehållande ljuskällor i återvinningsprocessen.
4.11.2 REEs roll i en hållbar utveckling
REEs bryts i gruvor och brytningsprocessen för också med sig stora mängder av radioaktiva
föroreningar. Brytningen av REEs medför miljöproblem i form av förorenat grundvatten.
Råvarupriserna för REEs har varierat väldigt mycket under de senaste 10 åren och
osäkerheten i Europa kring en självförsörjning av REEs, sätts på prov om priserna skjuts i
höjden eller om tillgången på REEs minskar.

4.12 Slutsats
De REEs som generellt förekommer i LED-lampor med vitt ljus är Yttrium, Gadolinium,
Cerium och Europium. REE-sammansättningen i en LED ser olika ut beroende på vilken färg
på ljus som LED-lampan ska ha. Samtliga insamlade ljuskällor från Sverige och Norge och en
viss del från Danmark, tas omhand på Nordic Recyclings återvinningsanläggning i
Hovmantorp. Omkring en procent av de 3600 ton förbrukade ljuskällorna består av LEDlampor. Det innebär att ca 36 ton av de insamlade applikationerna är LED. Enligt Nordic
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Recycling väger de insamlade enheterna i snitt 1 hekto/enhet och siffran för antalet insamlade
LED-lampor kan således uppskattas till ca 360 000 enheter. Kvantiteten av insamlade LEDlampor förutspås att öka under de kommande åren.
I Sverige saknas det i dagsläget en teknik för att återvinna REEs från förbrukade LEDapplikationer. Svårigheterna med att återvinna REEs från förbrukade LED beror framförallt
på att mängden REEs i LED är väldigt liten och en separationsprocess för respektive REE blir
därför svår. Metoder som används för att separera REEs från förbrukade lysrör skulle kunna
appliceras även för LED, om man bortser från svårigheterna att separera den lilla mängd
REEs som förekommer i LED. De processer som används i samband med separering av REEs
från lysrör är i dagsläget patentskyddade. Vid skrivandet av denna rapport fanns det tyvärr ej
några tillgängliga studier över hur en separering av REEs från förbrukade LED kan se ut. I
Sverige sker det i dagsläget en separering av REEs från förbrukade LED-lampor på Nordic
Recyclings återvinningsanläggning i Hovmantorp. Separationen sker med hjälp av en
tvättmaskin med bland annat Cl. I samma process separeras även Hg vilket gör att det REEmaterial som separerats är Hg-kontaminerat. För att åstadkomma en closed loop recycling
krävs det att återvinningsindustrin får veta huruvida REE-sammansättningen skiljer sig åt
mellan olika LED-produkter. Denna fråga kan enbart besvaras av LED-tillverkarna och är en
viktig nyckel för att åstadkomma en closed loop recycling.
En Försörjningsstrategi för REEs har tagits fram med syfte att minska importberoendet från
Kina. I strategierna tas satsningar på återvinning upp och även satsningar på
designförbättringar för att öka ljuskällornas effektivitet och därmed minska avfallet. Ett annat
ämne som blir belyst i försörjningsstrategin är utvecklandet av ett substitut för REEs.
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6. Bilagor
	
  

Bilaga 1. Intervjufrågor
	
  
Under studiebesöket som genomfördes på Nordic recyclings anläggning i Hovmantorp
ställdes följande frågor till verksamhetschef Peter Arnesson:
1. Hur stor kvantitet av LED finns i återvinningskretsloppet i Sverige per år?
2. Hur tas de REEs som förekommer i kretsloppet för LED-återvinning om hand i dagsläget?
3. Finns det någon viktstatistik för de LED som förekommer i kretsloppet för återvinning?
4. Vilka utmaningar/hinder anses finnas vid en framtida separeringsprocess?
5. Vilka teoretiska lösningar finns för en eventuell separeringsprocess?
	
  
Frågorna som besvarades via mail av Christian Tunsu, doktorand i kemi, kemiteknik och
industriell materialåtervinning på Chalmers tekniska högskola, var följande:
1. Skulle en separeringsteknik för REEs från LED kunna vara likartad med den
separeringsteknik som idag används för REEs från lysrör?
2. Vilka utmaningar finns när det kommer till att applicera separeringstekniken för lysrör till
LED?
3. Hur ser sammansättningen av REEs ut i en genomsnittlig LED-lampa?
4. Hur skiljer sig sammansättningen jämfört med ett genomsnittligt lysrör?
5. Vilken REE ger respektive färg i en LED-lampa?
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