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Sammanfattning

Manuell finsortering av returpapper och förpackningar av olika slag sker vanligtvis vid
transportband vid återvinningsföretag och avfallsupplag runt om i landet. Erfarenheter
från sorteringsarbeten visar att manuell sortering av avfall kan orsaka arbetssjukdomar
till följd av bl.a. dålig hygien, ensidiga arbetsmoment och besvärliga arbetsställningar.

Erfarenheter av arbetsmiljön vid manuell sortering av avfall i Sverige, Danmark och
Tyskland har sammanställts i denna rapport. I dessa länder har problem med damm,
mikroorganismer, buller samt belastningsergonomiska risker uppmärksammats i olika
arbetsmiljöstudier.

Denna rapport innehåller också ett flertal exempel på dagens tekniska lösningar för
maskinell sortering av avfall både i Sverige och utomlands. Maskinell sortering av
avfall är en eftersträvansvärd utveckling, eftersom maskinell sortering är ett sätt att
förbättra arbetsmiljön. I denna rapport beskrivs teknik för maskinell sortering och
arbetsmiljön vid svenska företag som använder:

� maskinell sortering på sorteringsplatta, t ex sorteringsanläggningar i
Helsingborg, Göteborg och Sundsvall

� BRINI – systemet, t ex SITAS anläggning i Gustavsberg och Rödjurna

� optisk sortering, t ex Optibag system i Borås och PaperSort System i
Göteborg.

I Tyskland har tekniken för maskinell sortering av avfall förändrats markant de senaste
åren. I denna rapport har sammanfattas den tyska sorteringsteknikens utveckling under
1990-talet. SORTEC 3.0- en helautomatisk anläggning för sortering av förpackningar i
Hannover samt A.R.T. sorteringsaläggning i Trier är exempel på hög teknologiska
anläggningar för avfallssortering som beskrivs i rapporten.

I rapporten diskuteras också olika faktorer som bromsar automatiseringen av
sorteringsarbeten i Sverige.
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1. Bakgrund

Manuell sortering sker idag dels för att skilja olika avfallsfraktioner åt och dels för att
finsortera speciella fraktioner för att få en högre renhetsgrad. Genom källsortering
minskas behovet av sortering och finsortering. Källsortering har dock brister och
bristerna korrigeras genom sortering och framför allt finsortering av avfall. En väl
fungerande sortering och finsortering är normalt en förutsättning för att kretsloppet ska
fungera, dvs. att återvunnet material ska kunna användas i en så högvärdig form som
möjligt.

Erfarenheter från sorteringsarbeten visar att manuell sortering av avfall kan orsaka
arbetssjukdomar till följd av bl.a. dålig hygien, ensidiga arbetsmoment och besvärliga
arbetsställningar.

I Sverige är sorteringstekniken inte tillräckligt utvecklad för att eliminera det manuella
arbete som behövs vid finsortering av material. Vid ett flertal återvinningsföretag och
avfallsupplag runt om i landet, sker manuell finsortering av material som metaller,
papper, plaster, kartonger, wellpapp mm. Den manuella finsorteringen görs oftast vid ett
transportband. På sorteringsbandet hamnar också ett restavfall (kladdiga förpackningar,
gummiartiklar, porslin, döda fåglar/råttor m.m.) som måste plockas bort från övriga
sorterade fraktioner.

Maskinell sortering av avfall är ett sätt att minska de manuella insatserna vid sortering
av avfall och framför allt att minska direktkontakten med avfall. Maskinell finsortering
skulle alltså kunna vara en lösning på en del av de arbetsmiljöproblem som förekommer
vid sortering av avfall. Tekniska lösningar för att sortera avfall på mekanisk väg har
utvecklats de senaste åren. Framför allt i Tyskland finns anläggningar med omfattande
mekanisering av avfallssortering.

I Sverige fanns för några decennier sedan flera försök med maskinell sortering av helt
osorterat avfall. Med ett undantag har dessa försök inte lett till någon vidare utveckling
eller användning av de metoder som då utvecklades. De tekniker som utvecklas idag
innebär dock en nystart när det gäller maskinell sortering av avfall.

2 Målsättning

Att studera dagsläget för manuell och maskinell sortering av avfall både i Sverige och
utomlands. Syftet är att samla forskningsrön och erfarenheter.
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3 Manuell sortering av olika avfallsfraktioner.
En översiktlig beskrivning

3.1 Returpapper

Det är främst IL Recycling Returpapper och Stena Returpapper som sköter insamling,
sortering och återvinning av returpapper på uppdrag av svensk Kartongåtervinning och
Returwell. I deras anläggningar sker först en maskinell sortering av allt returpapper.
Sedan görs en manuell finsortering, oftast vid ett transportband. Från sorteringsbandet
plockas allt felsorterat material bort som gummibitar, plastförpackningar, porslin mm.
Det sorterade returpappret balas eller läggs löst i container för vidare transport till kund.

Finsortering av returpapper görs även vid Vått och Torrt (SITA Sverige AB i
Rödjorna). Tidningar och kartonger plockas ut manuellt ur torrfraktionen från ett
sorteringsband.

Grov- och finsortering av returpapper, mest tidningar/tidskrifter, sker även vid RPF,
Restproduktförädlarna i Stockholm AB. I den stora mottagningshallen (ca 3 500 m2)
tippas returpapper på golvet. Med hjälp av hjullastare förs returpapper på transportband
till ett sorteringsband. Wellpapp som finns med bland tidningarna faller ned från
transportbandet och går vidare till en balpress. I sorteringsrummet arbetar fem anställda
med att ta bort allt felsorterat material. Returpappret balas för vidare leverans till kund.

Vid Miljösortering (Södertörn AB) finsorteras bl a returpapper, kartong och wellpapp
från hushåll och företag. Sorteringen sker dels maskinellt mha wellavskiljare och
magnet, dels för hand vid ett transportband. De sorterade fraktioner transporteras till lös
utlastning i en container eller till en balpress för vidare balning.

Returpapper: Tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonka-
taloger och liknande produkter av papper. 
Det finns även en frivillig insamling och 
sortering av kontorspapper, kartong och wellpapp

Återvinningsmål: 75 vikts%, år 2001
Materialbolag    Svensk Kartongåtervinning och Returwell.
Sorteringsföretag Anläggningar som tillhör IL Retur AB, 

Pappersåtervinningsbolag (PÅAB), Stena 
Returpapper, Restproduktförädlarna i 
Stockholm (RPF), SITA Sverige,
Södertörn AB
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Figur 1   Sortering av returpapper och plaster vid RPF  [källa: RPF]

3.2 Förpackningar

Förklaringar:
* = 70% ska samlas in, därav ska 30% materialåtervinnas och 40% kan energiutvinnas.
** =  70% ska samlas in, därav ska 40% materialåtervinns (eller komposteras) och 30%
kan energiutvinnas.

Förpackningar av papper, plast, metall och glas sorteras dels maskinellt och dels
manuellt. Den maskinella sorteringen av pappersförpackningar (förpackningar av
papper, kartong och well) sker med hjälp av wellavskiljare och magnet. Kartong och
well går vidare till balpressar medan övriga pappersförpackningar går till finsortering.
Den manuella finsorteringen sker vid ett transportband, där felsorterat material tas bort
från transportbandet.

Förpackningar Förpackningar av papper, plast, glas och metall
Återvinningsmål Plastförpackningar  30 + 40%*,         Returwell  65%,
(år 2001): Pappersförpackningar  40 + 30%** Glasförpackningar 70%
Materialbolag: Plastkretsen, Metallkretsen, Sv. Kartongåtervinning,

Returwell, Sv. Glasåtervinning
Sorteringsföretag: Restproduktförädlarna i Stockholm AB (RPF), SITA

Sverige AB i Rödjorna, Plaståtervinning i Strömsbruk, 
Polarplast i Arvika, Meltic AB i Bredaryd, SRV i
Södertörn m fl.
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Figur 2 Manuell sortering av pappersförpackningar   [Källa: Eliana Alvarez]

På liknande sätt sker sorteringen av plastförpackningar (flaskor, burkar, dunkar, fat,
transportfilm mm). Plastkretsens entreprenörer transporterar de källsorterade
plastförpackningar till en mellanlagringsanläggning. Där sker en grovsortering av
plastförpackningar i bl a hårda och mjuka plaster. Sedan finsorteras förpackningarna
manuellt vid ett transportband innan de skickas till återvinning.

Figur 3 Manuell sortering av plastförpackningar
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Metallförpackningar som exempelvis burkar, tuber, stålband, metalltråd mm, samlas
också i mellanlager. Metallförpackningarna som samlas i mellanlager sorteras inte där
utan skickas vidare till återvinningsanläggningar.

Metallkretsen har tecknat avtal med finsorteringsanläggningen Miljösortering på
Södertörn AB som är det enda företag i Sverige med teknik för att finsortera hushållens
källsorterade stål- och aluminiumförpackningar. Miljösortering kommer att ta hand om
metallförpackningar från Metallkretsens mellanlager  i norra och mellersta Sverige,
vilket innebär 15 000 - 18 000 ton metallförpackningar under de närmaste tre åren.
Cirka en tredjedel av landets insamlade metallförpackningar återvinns i en av Ragn-
Sells anläggningar i Borlänge. Metallförpackningarna mals och separeras maskinellt. Ett
mycket fint råmaterial tas fram som sedan kan upparbetas vidare.

Glasförpackningar sorteras av konsument och företag i flaskor och burkar av färgat
och ofärgat glas. Varje fraktion samlas in i separata glasigloos och töms i olika fack i
avfallsfordon vid hämtning.

Viss finsortering i färgat och ofärgat glas från hushållen görs manuellt i sorterings-
lokaler i anslutning till avfallsupplag runt om i landet. Allt insamlat glas går igenom
såväl ett antal manuella som maskinella kontroller för att sortera ut föroreningar och
främmande material. En förutsättning för att återglas ska fungera som ny glasråvara är
att det håller en hög renhetsnivå.

Glasförpackningar sorteras manuellt i färgat och ofärgat glas vid Vått och Torrt (SITA
Sverige AB i Rödjorna) och på Miljösortering (Södertörn AB).

Allt förpackningsglas som samlas in skickas till Svenska Glasåtervinnings anläggning i
Hammar. Där sker en maskinell sortering på en sorteringsplatta, där föroreningar som
metall, porslin och sten tas bort. Efter sorteringen krossas glaset och säljs vidare till
företag som tillverkar glasförpackningar (PLM i Limmared) eller glasull (Gullfiber i
Billesholm).

4 Arbetsmiljön vid manuell sortering av avfall

4.1 Svenska erfarenheter

I tabell 1 har sammanställts olika arbetsmiljöproblem som förekommer vid sortering av
returpapper och förpackningar av olika slag.
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Tabell 1 Arbetsmiljöproblem vid sortering av returpapper och förpackningar av olika slag

Avfall Kemiska/biolo-
giska hälsorisker

Ergonomiska
risker

Fysikaliska
risker

Övriga risker

Returpapper � damm
� mikroorganismer

� repetitivt
� ensidigt

� belysning
� klimat

� skär- och
    stickskador

Förpackningar av
papper, plast, metall
och glas

� damm

� mikroorganismer

� repetitivt

� ensidigt

� belysning
� klimat
� buller

� skär- och
    stickskador

I flera undersökningar har diskuterats kemiska/biologiska hälsorisker, ergonomiska
risker, etiska problem och arbetsinnehåll vid manuell sortering av avfall [1, 2, 3, 4].

Exponering för damm förekommer vid sortering av såväl returpapper som
förpackningar. Manuell sortering längs transportband och buntning av returpapper kan
ge dammhalter som överskrider gransvärdet för pappersdamm [7]. Dammexponeringen
vid arbete i hytt till lastmaskin anses vara låg om filtret till lastmaskinens luftintag
rengörs ofta [7].

Förorenade och dåligt rengjorda förpackningar samt blött returpapper gynnar tillväxt av
mikroorganismer med åtföljande risk för inandning av bakterier och mögel [2]. Detta
kan också skapa luktproblem i sorteringsanläggningar. Förpackningarna som har
använts till förvaring av farliga ämnen kan skapa hälsorisker om det ligger rester kvar
av innehållet.

Vassa föremål, kanyler, glasbitar mm som kommer med i de sorterade fraktionerna kan
ge risk för stick- och skärskador och utgör även en smittorisk.

Buller från exempelvis skramlande metallförpackningar kan upplevas som störande av
sorteringspersonal. Bullret kan innehålla kortvariga höga ljudnivåer, vilket är speciellt
skadligt för hörseln.

Allt manuellt sorteringsarbete är ensidigt, monotont, repetitivt. Ett långvarigt ensidigt
arbete vid sorteringsband kan leda till belastningsproblem [6]. Vid IL Recyclings
anläggningar i Älvsjö, Solna och Märsta har nya arbetstider införts. De anställda får
arbeta med sortering högst 4 timmar om dagen. Resten av tiden har de andra uppgifter
som t ex köra truck eller lastmaskin [18]. De nya arbetstiderna infördes för att minska
personalens risk för belastningsskador, efter ett krav från Arbetsmiljöinspektionen i
Stockholm.

Sorteringsarbetet utförs stående och innebär upprepande av samma eller liknande
arbetsmoment/arbetsrörelser. Arbetet är oftast styrt av avfallsflödet med få möjligheter
att själv styra arbetstakten. Förutom ensidig belastning av kroppen kan det leda till
psykosomatiska besvär, upplevelser av meningslöshet, vantrivsel etc.
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Ryggsbesvär är den vanligaste typen av belastningsbesvär vid stående arbetsställning
[12]. En långvarig framåtböjning av kroppen medför ökad ryggbelastning av statisk art,
vilket hindrar blodcirkulation i diskar och muskler.

Vid sortering är det svårt att anpassa arbetshöjden till arbetets speciella krav och till
anställdas kroppsstorlek. Skuldra/nackbesvär förekommer också vid stående arbete pga
bristande höjdanpassning av sorteringsband.

4.2 Danska erfarenheter

Problem med damm, mikroorganismer, buller samt belastningsergonomiska risker har
uppmärksammas i olika danska studier om arbetsmiljön vid manuell sortering av avfall
[8, 13, 14, 15]. Dessa arbetsmiljöproblem liknar de problem som finns i svenska
sorteringsanläggningar.

I en studie av flera anläggningar för manuell sortering av returpapper visades att
dammhalten låg under gränsvärdet för organiskt damm [13]. Halten av endotoxin var
under 50 EU/m3, som är ett riktvärde för endotoxin som används i Danmark. Däremot
var halten av mögelsvamp vid sortering av returpapper oftast över 10000/m3 som är
danskarnas riktvärde för totalantalet mikroorganismer. Enligt samma studie ger arbete i
mottagningshall för returpapper högre exponeringsnivåer för damm och
mikroorganismer i förhållande till arbete i avskilt kontrollrum eller manöverhytt.

Arbete med sortering av flaskor innebär att anställda matar flaskorna maskinellt på
sorteringsband. Sedan sorteras flaskorna manuellt längs transportbandet och därefter
fortsätter flaskorna till paketering.

I en studie av ett flertal stora och små flasksorteringsanläggningar visades att de
generella exponeringsnivåer för damm och mikroorganismer låg väsentligt över
referensgruppen som var postsorterare [15]. Exponeringen för bakterier och endotoxin
vid flasksorteringsanläggningar var i samma nivå som vid papperssorteringsan-
läggningar.

I likhet med papperssorteringsanläggningar hade små flaskesorteringsanläggningar
högre exponeringsnivåer för damm och mikroorganismer än de stora. Högst expone-
ringar uppmättes i samband med manuellt arbete vid sorteringsband.

I en undersökning av arbetsmiljön vid hantering av blandat avfall och sorterade papper
från  hushåll kom man fram till följande slutsatser [14]:

� alla sorterade papperstyper var extremt dammande. De dammade
100-1000 gånger mer än blandat hushållsavfall och organiskt köksavfall.
� Halten av mögelsvampar, bakterier och endotoxin från insamlat papper 
och tidningar var av samma storleksordning som från blandat 
hushållsavfall och mycket högre än från organiskt köksavfall som lagrats 
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14 dagar i plastpåsar i container.
� Mikrobiell förorening av returpapper beror förmodligen på felsortering vid

källan eller efterföljande förorening pga av otillräcklig rengöring av
avfallsbehållare/container. Brukare av returpapper bör vara uppmärksam på detta och
att insamlat returpapper från hushåll och kontor kan damma lika mycket som blandat
avfall.

� Den höga halten av endotoxin från returpapper beror på de extremt höga
dammhalterna.
� Kontorspapper avger mycket mindre mögelsvampar och bakterier än
insamlat papper och tidningar. Insamlat papper är papper uppsamlat i 
container som är placerade nära hushållen
� Kommunalt insamlat returglas var mer förorenat än glas från
detaljhandel, speciellt med hänsyn till spridning av jästsvampar.

4.3 Tyska erfarenheter

Övervägande delen av returpapper och förpackningsavfall sorteras fortfarande manuellt.
Sorterinsgsarbetet är monotont, hårt styrt och ensidigt. I anläggningar med 2-3
sorteringsband i samma lokal är det oftast trångt mellan sorteringsbanden. De anställda
arbetar stående långa pass på hård golvunderlag bland avfall som ligger strött på golvet.
I tyska sorteringsanläggningar arbetar ofta invandrare och handikappade och det har
främst i Sverige vållat etiska debatter.

Risk för exponering för damm och mikroorganismer samt luktproblem förekommer vid
sorteringsarbeten. I en studie av mikroorganismer vid sortering av plast- och tetrapacks-
förpackningar visades att mikroorganismhalten var i storleksordning 104 cfu
(cfu=kolonibildande enheter) [11]. Dessa halter bedöms inte ge någon akut hälsorisk då
riktvärdet för mikroorganismer är 104 cfu i Tyskland. Långsiktiga risker går inte att
utvärdera eftersom det saknas studier och kunskap hur dessa halter påverkar hälsan.

Kontroll av arbetsmiljön med avseende på damm och mikroorganismer samt riktlinjer
för hur sorteringsanläggningarna bör utformas finns i några tyska delstater.

5 Maskinell sortering av avfall i Sverige

5.1 Maskinell sortering på sorteringsplatta

Beskrivning av tekniken

Osorterat bygg – och rivningsavfall samt industriavfall sorteras maskinellt på
sorteringsplatta vid flera avfallsupplag runt om i landet. Sorteringsplattan är i princip ett
avgränsat markområde (normalt utomhus).
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Vanligen sorteras avfallen i följande fraktioner:

� Brännbart avfall (rent eller förorenat träavfall) som flisas och säljs som
bränslefraktion

� Återvinningsmaterial som papper, wellpapp och plast. Dessa material
skickas vidare till någon finsorteringsanläggning.

� Skrot som vitvaror och övrig tunnplåt säljs till skrothandlare

� Komposterbart material som grenar, ris skickas till någon
komposteringsanläggning

� Avfallsrester som grus, sten mm används på det egna avfallsupplaget

Avfall sorteras med hjälp av bl.a.  kranmaskiner, hjullastare, plockmaskiner med
gripaggregat och grävmaskiner. Manuell sortering är ofta inte möjligt som alternativ till
sorteringsplattan, eftersom det avfall som sorteras ofta är tungt och otympligt.
Arbetsmiljö vid arbete med sorteringsplatta styrs till stor del av utformningen av den
manöverhytt som arbetet sker ifrån. Maskinerna körs och manövreras av en eller flera
personer från någon form av hytt.

Sorteringsanläggningar

De största anläggningarna som sorterar bygg – och rivningsavfall samt industriavfall är:

� NSR:s sorteringsanläggning i Helsingborg

�   Sorteringsanläggning  Skräppekärr i Göteborg

�   Sorteringsanläggning Blåberget i Sundsvall

Vid NSR:s sorteringsanläggning tippas avfall i strängar på en asfalterad sorterings-
platta. Inget manuellt sorteringsarbete förekommer på sorteringsplattan. Sorteringen
utförs mha plockningsmaskiner som är försedda med gripagreggat. När en sträng är
genomplockad flyttas restavfallet mha en kompaktor fram till deponin.

Skräppekäranläggningen består av flera sorterings- och lagringsytor för olika
fraktioner [16]. Levererat avfall tippas på sorteringsytan och m.h.a. plockmaskiner
sorteras papper/wellpapp, plast, trä och skrot. Återstående avfall förflyttas med
hjullastare upp på ett sorteringsband och med kran plockas resterande
återvinningsmaterial ut. Avfallet fortsätter till en sikt som delar upp det i en finare och
grövre fraktion. Den fina fraktionen förs på transportband till en magnet som tar bort
allt järnhaltigt material. Den grova fraktionen kan innehålla material som är olämpligt
för förbränning, t ex betong, metaller, trä m.m. Dessa material plockas bort med en
gripklo. Resten av avfall fortsätter på transportband till en container.
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Figur 4 Skräppekäranläggning   [källa: Eliana Alvarez  ]

Arbetsmiljön

Vid leverans av avfall gör personalen en okulär kontroll av avfall direkt på
sorteringsplattan. Inget manuellt sorteringsarbete förekommer på sorteringsplattan.

Det dammar när avfall lyfts ur avfallshögen och det dammar extra mycket om avfallet
innehåller gips. För att minska damningen har vattensprinklers installerats intill
områden där avfallshögarna/strängarna sorteras.

Vissa maskiner saknar luftkonditionering. Samtliga maskiner har partikelfilter i
luftintaget till hytten.

Det blir mycket sittande arbete i hytt för dem som kör kranmaskiner, hjullastare och
grävmaskiner. Fordonsföraren har en låst arbetsställning, inte minst pga pedalarbete.
Föraren kan tvingas in i sneda, vridna, besvärliga arbetsställningar för att kunna se
vilket material som ska plockas. Fordonsförare utsätts även för vibrationer som tröttar ut
kroppen och ökar även risken för ryggskador. Dåliga arbetsställningar förstärker
vibrationernas skadliga effekt.
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5.2 BRINI – systemet

Med BRINI –system sorteras blandat hushållsavfall, lätt industriavfall och byggnads-
samt rivningsavfall för återvinning eller förbränning. BRINI-sytem används för
tillverkning av BRINI-bränslepellets och för sortering av avfall för materialåtervinning.

5.2.1 BRINI-system för utsortering av blandat avfall och tillverkning av
BRINI-bränslepelets

Beskrivning av tekniken

Blandat hushållsavfall, lätt industriavfall och byggnads- samt rivningsavfall sorteras i 3
fraktioner:

� En lätt fraktion som består av papper och lätt böjligt material (folieplaster, texti-
lier). Av denna fraktion framställs bränslepellets.

� En tung fraktion med främst metaller och hårda plaster. Denna fraktion lämpar sig
för fortsatt materialåtervinning.

� En sållfraktion som kan användas för kompostering/rötning eller som täckmaterial

Figur 5. BRINI-system för tillverkning av pellets och utsortering av avfall  [källa: www.sita.se/brini]
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Sorteringsanläggningar

I bl.a. Gustavsberg och Sundsvall används BRINI-systemet för utsortering av material
och tillverkning av BRINI- bränslepellets.

I Kovik i Gustavsberg sorteras ca 40.000 ton/år. Det osorterade hushållsavfallet tippas i
en mottagningsbunker där en travers med gripklo fördelar avfallet till en lamellmatare
som för det till kvarnen (se figur 6). Efter malningen förs avfallet till tre separatorer som
delar upp avfallet i tre fraktioner:

Genom en framåt- och uppåtriktad excenterrörelse i separatorerna förflyttas det lätta
materialet framåt och uppför ett lutande plan samtidigt som det tunga materialet,
metallen och plasterna, faller bakåt. Sand och glas som krossats i kvarnen passerar
genom sikthål i det lutande planet.

Den lätta (brännbara) fraktionen mals igen och sedan passerar en magnet och fortsätter
till en BRINI –doserficka där blandning och homogenisering av olika material sker. Den
lätta fraktionen förs vidare till en torktrumma och sedan pressas samman till pellets.

De återvinningsbara material från företag/industrin sorteras manuellt längs ett
transportband.

Figur 6 Kovik i Gustavsberg   [källa: broschyr från SITA]

Arbetsmiljön

Tillverkning av BRINI-bränslepellets sköts från ett kontrollrum via ett styr- och
övervakningssystem. Operatörerna arbetar största delen av sin arbetstid i
kontrollrummet.

Det dammar mest vid tippning av avfall i avfallsbunker. De flesta processdelarna är
inkapslade, vilket bidrar till att hålla nere exponeringen för damm och mikroorganismer.
Dock det förekommer visst dammläckage från de flesta processdelar [9, 10].
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Hörselskydd används vid rondering då ett flertal maskiner bl a kvarn, separatorer,
flödesspridare mm bidrar starkt till hög ljudnivå i processhallen [9, 10]. Separatorerna
avger även vibrationer till lokalerna.

5.2.2 BRINI-system för sortering av blandat avfall för materialåtervinning

Beskrivning av tekniken

Hushållsavfall som har källsorterats i en ”torr” fraktion sorteras i en BRINI –separator.
Separatorns funktion bygger på de olika materialens ballistiska egenskaper. Separatorn
består av en rörlig siktyta. Lätt material som papper, plastfilm mm vandrar framåt/uppåt
medan tyngre , styvt material som t ex glas, hårdplast, aluminiumburkar, mjölkför-
packningar, mm går bakåt/nedåt. Små partiklar (grus, glaskross, små pappers- eller
plastbitar mm) ramlar genom sikthålen.

Från separatorn leds lättfraktionen till ett sorteringsband för manuell sortering av tid-
ningspapper, wellpapp och mjukplast. Den tunga fraktionen passerar en magnet och
fortsätter vidare till ett sorteringsband för manuell sortering av färgat och ofärgat glas.

Sållfraktionen samlas i en container.

Figur 7. BRINI-system för sortering av avfall för materialåtervinning   [källa: www.sita.se/brini]

Sorteringsanläggningar

I SITAS:s anläggning ”vått och torrt” i Skara används BRINI-system för sortering av
avfall för återvinning. Anläggningen är byggd i två separata delar - en del för det torra
avfallet och en annan del för det våta avfallet, se figur 8.
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Den manuella sorteringen av den lätta fraktionen går till så att personalen plockar bort
tidningar, wellpapp, plastfolie och textil från transportbandet (se figur 2). Det återvunna
materialet kastas genom ett schakt och förs vidare med bandtransportören till pressen
för balning.

Figur 8. SITAS:s anläggning ”vått och torrt” i Skara  [källa: Broschyr från SEMAB ]

Arbetsmiljön

I processhallen, där BRINI-separatorn står, dammar det kraftigast vid tippning av avfall
och vid inmatning av avfall på transportband [9]. Separatorn kan även ge dammläckage,
vibrationer och hög ljudnivå.

Damm är inget stort problem i sorteringslokalerna eftersom de är försedda med styrbar
ventilation, som möjliggör reglering av luftflödet vid behov [10]. Luften tas utifrån,
värms upp och leds in genom flera tilluftsdon över hela sorteringsbandet. Utsug sker
från samtliga schakt.

Felsorterat avfall, exempelvis döda fåglar, blöjor, illaluktande förpackningar mm, som
ibland hamnar på sorteringsbandet utgör ett sanitärt problem. Kanyler, glasbitar och
annat stickande avfall ger stick- och skärskador samt utgör en smittorisk.
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Det manuella sorteringsarbetet är ensidigt och repetitivt. Viss arbetsrotation
förekommer då vissa anställda kör truck/lastmaskin eller sköter balning av sorterat
material.

5.3 Optisk sortering

Det finns flera system som identifierar färg eller olika materialtyp med hjälp av olika
sensorer.

5.3.1 Optibag system

Beskrivning av tekniken

Optibag är ett system utvecklat för behandling av hushållsavfall och även restaurang
och storköksavfall. Hushållen källsorterar i två eller tre fraktioner som läggs i
olikfärgade plastpåsar. Påsarna kastas i befintligt sopnedkast eller behållare och sedan
transporteras dem i samma sopbil.

Figur 9. Optisk sortering      [källa: Broschyr från Telge Service ]

Systemet arbetar med en sensor som känner av färgen på påsen som passerar. Om en
påse med rätt färg (exempelvis grön eller röd) passerar aktiveras en avslagare som slår
ner påsen på ett underliggande transportband för vidare transport till kompostering eller
förbränning.
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Påsar av annan färg (konsumentpåsar) släpps förbi avslagarna och hamnar på deponi.
Här hamnar även eventuella sopor som kastats löst eller där påsen brustit. Varje färg
motsvarar en fraktion och systemet har kapacitet för 6-7 fraktioner eller fler.

Sorteringsanläggningar

OptiBag system finns i Borås (Sobacken), Falun, Vänersborg (TRAAB) och Södertälje
(Tveta).

Till Sobacken i Borås körs de svarta och vita plastpåsarna och tippas i en bunker.
Påsarna transporteras upp till sorteringen där de fördelas på tre linjer. Banorna är
uppdelade i flera mindre transportband för att låta påsarna passera en i taget. Vid stopp
på någon av linjerna går påsarna tillbaka ner i bunkern igen.

Den första avslagaren styrs av en färgkamera. Den andra avslagaren styrs av en fotocell
som reagerar på alla påsar som inte är svarta. Den tredje avslagaren slår av påsar som
den föregående missar. De svarta påsarna fångas upp på ett band och transporteras till
krossen. Innehållet i de svarta påsarna blir biogas och kompost i den egna anläggningen.
De vita påsarna skickas till en avfallsförbränningsanläggning i Göteborg.

Figur 10.  IR-anordning för optisk sortering av färgpåsar   [källa:www.optibag.se ]
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Arbetsmiljön

Optisk sortering sker helt automatiskt och styrs via ett kontrollrum där personalen vistas
den mesta delen av sin arbetstid.

Löst avfall och sönderrivna soppåsar på transportband samt användning av tryckluft för
städning kan medföra risk för exponering för damm och mikroorganismer [10].

5.3.2 Optisk sortering efter olika material

Beskrivning av tekniken

Det amerikanska tillverkningsföretaget MSS (Magnetic Separations System), som
tillverkar maskiner och utrustning för avfallshantering, har de senaste åren utvecklat
sensorer för optisk sortering av avfall. Med sensorer som bygger på röntgen- synlig-
eller IR-strålning, kan avfall sorteras efter färg eller materialtyp. Datorer styr sensorerna
som programmerats för identifiering av olika plaster, färgat/ofärgat glas och olika
papperssorter. Sensorernas sorteringsnoggrannhet ligger kring 98%.

För närvarande utvecklar MSS teknik för identifiering och separering av olika
plastsorter ur plastgranulat eller plastflingor.

Sorteringsanläggning

IL Recycling har byggt en automatisk anläggning i Göteborg, PaperSort System, för
optisk sortering av returpapper (tidningar, tidskrifter, reklam etc) och kontorspapper. I
denna anläggning sorteras 12-15 ton returpapper per timme och 2-3 ton kontorspapper
per timme.

Returpapper från hushåll samt kontorspapper som levereras till anläggningen tippas på
en mottagningsplatta. Med hjälp av en lastmaskin matas pappret på ett transportband för
vidare transport till såll där stora pappersbitar och främmande material (stenar, grus etc)
sållas bort. Därefter passerar pappret en IR-sensor där materialet sorteras optiskt. Denna
sensor styrs via ett datasystem som identifierar olika papperssorter. Med hjälp av en
luftseparator blåses de olika papperssorterna till olika container.
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Figur 11 PaperSort System i Göteborg   [källa: IL Recycling ]

Arbetsmiljön

PaperSort System togs i drift i slutet av november 2001 och är under intrimning. I
anläggningen, en stor processlokal på 150 m2, arbetar 2 anställda. En anställd ronderar
anläggningen och den andra kör en lastmaskin.

Det dammar något vid omlastningspunkterna mellan transportbanden [19]. Därför
kommer punktutsug att installeras vid varje omlastningspunkt. I övrigt har anläggningen
endast allmänventilation.

Bullerkällorna i anläggningen är bl a motorer och en fläkt som styr luftflödet till
luftseparatorn. Fläkten kommer att kapslas in inom kort [19].

Processlokalen städas regelbundet med industridammsugare och oftast med sopborste
och skyffel.

6 Sortering av avfall i Tyskland

6.1 Bakgrund
Tyskland har varit tidigt ute när det gäller producentanvar för olika produkter och
kretsloppsanpassning av produkter och tekniker.

Stigande kostnader för avfallshantering och deponering samt en hemmaopinion mot
sopförbränning har lett till en omfattande källsortering från hushåll och företag. Tyska
hushållen källsorterar i fyra fraktioner: förpackningar, returpapper, kompost och övrigt
avfall.
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I Tyskland har insamlingssystem för förpackningar byggts upp och återvinningen av
förpackningsavfall har ökat de senaste åren. Insamling av förpackningar sker vanligen i
tre separata fraktioner:

�  papper, papp och kartong
�  lättfraktion (aluminium, plåt, laminat  och plast)
�  glas (vitt, grönt och brunt)

Insamling, sortering och återvinning sker enligt figur 12.

Figur 12.  Insamling, sortering och återvinning av förpackningar enligt
Duales System Deutschland (DSD) [källa: www.gruener-punkt.de]

I Tyskland har Duales-System Deutschland (DSD) bildats för insamling, sortering och
återvinning av förpackningsavfall från hushåll och företag. Det praktiska arbetet läggs
ut på entreprenad. DSD tar ut en avgift av tillverkare som vill överlåta sitt produ-
centansvar. Med en grön punkt märks förpackningarna som är med i systemet. I figur 13
visas hur DSD fungerar.
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Figur 13 Hur fungerar DSD? [källa: www.gruener-punkt.de]

Kraven på återvinning av alla förpackningsfraktioner visas i figur 14. Återvinnings-
målen för förpackningar har överskridts år 2000. Återvinning av både papper och
bleckplåt har blivit högre än 100% pga att företag som inte är anslutna till DSD lämnar
sina förpackningar i DSD-behållare/container.

Figur 14.  Återvinning av tyska förpackningar år 2000 samt återvinngsmål
 [källa: www.gruener-punkt.de]
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6.2 Sorteringstekniker- från manuell sortering till hög
teknologi

6.2.1.Utveckling av sorteringsteknik under 1990-talet

I början av 1990-talet fanns det ett fåtal anläggningar för sortering av avfall. Dessa
anläggningar var utrustade med enkla transportband och trumsåll och sorteringen
utfördes uteslutande manuellt.

Så småningom introducerades den första magnetsorteringen för bortplockning av
plåtförpackningar och automatiska påsöppnare för gula soppåsar (används för
förpackningar). Sedan i mitten av 1990-talet finns påsöppnare vid de flesta tyska
sorteringsanläggningar.

Luftseparatorer för sortering av filmer och pappersförpackningar liksom
virvelströmseparator för aluminiumförpackningar började användas redan i mitten av
1990-talet.

Några år senare installerades en IR-anordning för optisk sortering av dryckeskartonger i
en av DSD- sorteringsanläggningar. Sedan började utvecklingen av optiska system för
identifiering av olika plastslag.

I slutet av 1990-talet utvecklades SORTEChnology 3.0 som är en teknik för
helautomatisk sortering av förpackningar. Med denna teknik sorteras förpackningarna
enligt materialtyp i stället för enligt förpackningstyp. De sorterade materialen är
huvudsakligen homogena, rena och delvis behandlade. Mer om SORTEC 3.0 finns på
sidan 25.

6.2.2 Maskinell och manuell sortering av avfall

Det är framför allt lättfraktionen som innehåller aluminium, plåt, laminat  och plast som
kräver en omfattande sortering. Denna lättfraktion sorteras i

�  aluminium
�  folier
�  järnhaltiga metaller
�  flaskor och burkar
�  dryckeskartonger
�  restavfall, bl a blandad plast

Från Pappers-  och glasfraktionen sorteras föroreningar och främmande material ut
innan den skickas till återvinning

I ca 250 tyska anläggningar sorteras avfall manuellt med olika inslag av mekanisk
separering.
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Förpackningar som levereras till en sorteringsanläggning tippas vanligen i en
avfallsbunker eller direkt på golvet i en mottagningshall. Sedan matas förpackningarna
på transportband till en påsöppnare. Innehållet trumsiktas varpå fraktioner som är
mindre än 8 cm passerar en magnet för bortplockning av plåtförpackningar. Med hjälp
av en virvelströmseparator sorteras allt aluminium ut. Den resterande fraktion går vidare
till manuell sortering. Längs transportband står de anställda och separerar för hand
pappers- och plastförpackningarna samt flaskorna och dryckeskartongerna.

Figur 15 Manuell sortering av förpackningar i en tysk anläggning

Figur 16-17  Papperssorteringsanläggning i Tyskland  [Källa: www.gruener-punkt.de]]

6.2.3 SORTEC 3.0- helautomatisk anläggning för sortering av
förpackningar

SORTEC 3.0, den första helautomatiska anläggning för sortering av förpackningar i
världen, ligger i Hannover-Anderten och togs i drift i slutet av år 2000, se figur 18 [17].
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SORTEC 3.0 kombinerar optisk sortering och mekaniska processer i en ny form. Detta
leder till en sortering baserad på materialets egenskaper istället för förpackningstyp.
Denna anläggning har en kapacitet för sortering av 25 000 ton förpackningar/år. I
anläggningen arbetar sju anställda per skift. Produktionshallen har en yta på 6 000 m2.

Figur 18 SORTERC 3.0, flödeschema    [källa: www.gruener-punkt.de]

De till anläggningen levererade förpackningarna sorteras och behandlas i tre steg:
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�   Torr-mekanisk försortering
�  Våt-mekanisk förbehandling
�  Behandling av plastfraktionen

�  Torr-mekanisk försortering: De gula påsarna, som innehåller förpackningar av
aluminium, plåt, plaster, papper och glas, öppnas mekaniskt mha påsöppnare. Innehållet
passerar flera siktar, i vilka förpackningarna siktas efter storlek. Efter sikten erhålls en
lätt och en tung fraktion. Den lätta fraktionen förs till en luftseparator som blåser ut
plastfilmer och pappersbitar. Den tyngre fraktionen passerar en magnet för bortagning
av järnhaltiga material. PET-flaskor och dryckeskartonger förs vidare på transportband
för optisk sortering. Med en infraröd anordning identifieras dessa förpackningar och
mha tryckluft blåses de till olika container.

Figur 19 Påsöppnare     [källa: www.gruener-punkt.de]

�  Våt-mekanisk förbehandling: Återstoden av den tyngre fraktionen transporteras till
en kokare. All smuts och pappersmassa flyter i vatten och plaster samt aluminium-
förpackningar tvättas rena. Pappersmassan avlägsnas och plasterna samt
aluminiumförpackningarna sönderdelas innan de förs vidare till en centrifug. Därefter
sorteras plasterna efter densitet. Med denna metod får man en homogen fraktion av
polystyren och polyolefiner.

Allt aluminium som sjunker till botten plockas bort med hjälp av en virvelström-
separator.
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Figur 20 Centrifuger [källa: www.gruener-punkt.de]

� Behandling av plastfraktionen. De homogena plastfraktionerna extruderas (smälts)
eller agglomereras (halvsmälts till klumpar). Slutprodukt blir polyolefinagglomerat
(PO) och granulat av polystyren (PS) och polyetylen (PE).

Figur 21 Extruder [källa: www.gruener-punkt.de]

Mängder av material i procent var följande i januari 2001:

Bleckplåt 23,5 %
PO-agglomerat 23 %
PE-granulat 13%
Pappersmassa 8%
Dryckeskartonger 5%
Aluminium 4%
PS-granulat 3,5%
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PET 1,5%
Rester (trä, textil, grus etc) 18,5%

6.2.4 Sortering av plastavfall efter plastsort eller färg

Ett nytt koncept för plastseparering för framtida plaståtervinning har utvecklats av tyska
DKR och Duales System. Konceptet bygger på en separeringsprocess som kan
integreras i befintliga helautomatiska sorteringsanläggningar. Systemet är baserat på IR-
teknik. Med hjälp av datorer analyseras den detekterade förpackningens egenskaper och
därefter sker sorteringen av plastavfall efter plasttyp. Systemet kan även sortera
plasterna efter färger.

A.R.T. sorteringsaläggning i Trier

I A.R.T. sorteringsaläggningar används denna teknik. Först sker en mekanisk sortering
av lättförpackningar som är gjorda av PE (polyetylen), PET (polyetylenetereftalat), PS
(polystyren) och PP (polypropylen). Dessa lättplastförpackningar sorteras ut automatiskt
ur det övriga materialet mha en NIR-enhet. Därefter förs plastförpackningarna på
transportband till en kontroll station. Plasterna har en renhetsgrad på ca 92% och de är
lämpliga för mekanisk återvinning.

Figur 22. Plastförpackningarna förs på transport- Figur 23. IR-anordning för Optisk sortering
band [källa: www.gruener-punkt.de]   [källa: www.gruener-punkt.de]

7 Diskussion och slutsatser

Dagens teknik för automatisering av avfallsortering kan med framgång ersätta den
manuella sortering. I Tyskland finns en helt automatisk anläggning för sortering av
förpackningar och i Amerika finns automatiska anläggningar för sortering av avfall efter
färg eller materialtyp.

Första steget för att minska det manuella sorteringsarbete som förekommer inom
returpappersbranschen har IL Recycling tagit genom uppbyggnad av Sveriges första helt
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automatiska anläggning för sortering av returpapper. Denna moderna anläggning ligger
i Göteborg och togs i drift i november 2001. IL Recycling planerar att bygga flera
liknande sorteringsanläggningar i framtiden.

Ett annat område där automatisering av sorteringsarbete behövs är sortering av
förpackningar. Även om tekniken finns fortsätter vi i Sverige att sortera förpacknin-
garna manuellt. Detta bristande intresse för automatisering av sortering beror
förmodligen på bl a följande faktorer:

�  Svagt samarbete mellan materialbolag. Varje materialbolag tänker i
första hand på ”sitt” material. Det som istället behövs är ett starkt
samarbete över gränserna och ett verkligt intresse för nya tekniker för
automatisk sortering av förpackningar.

�  Många olika aktörer som ska fatta beslut. Kommuner, materialbolag,
renhållningsbolag m fl har avgörande roll i vad som beslutas om hur
avfalls ska sorteras och återvinnas. De här grupperna har olika
ansvarsområden och drivs av olika intressen och det är inte alltid lätt att
ena dem.

�  Inget stort underlag och osäker finansiering. det finns inga stora
mängder som motiverar de höga kostnader som byggande av nya
anläggningar innebär. Efterfrågan för vissa förpackningar ej så stor idag.
Dessutom källsorterar varje kommun i de fraktioner som ”passar” deras
egna förutsättningar dvs närhet till någon sorteringsanläggning,
avfallsförbränningsaläggning eller återvinningsföretag

�  Man vill gärna köpa en färdig ”paketlösning”. Vårt sätt att källsortera
i Sverige skiljer sig från t ex Tyskland. Därför kan vi tyvärr inte bygga en
exakt kopia av den automatiska anläggning för förpackningar som finns i
Tyskland idag. Däremot har vi i våra svenska avfallshanteringsan-
läggningar stor erfarenhet av processdelar som ingår i en automatisk
anläggning som t ex. automatiska påsöppnare, magneter, luftseparatorer,
luftejektor, IR-anordning för optisk sortering mm. Enkelt uttryckt gäller
det att ”bygga” ihop dessa delar och komplettera dem med ett lämpligt
datorstyrningssystem.

Användning av ny teknik för automatisering av avfallssortering går långsamt. Därför är
det viktigt att fortsätta vidta åtgärder för att förbättra de anställdas arbetsmiljö. En viktig
åtgärd är införandet av kortare arbetstider vid sorteringsband, t.ex. högst 4 timmar om
dagen.

De fördelar som automatisering av avfallssortering ger är flera, bland annat
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• Ingen manuell sortering. Det innebär att anställda inte kommer i direkt kontakt med
avfall och att de inte utsätts för risker för belastningsskador som sortering på
transportband ger.

• Modern teknik kräver kvalificerad arbetskraft. Automatisering och datoriseringen av
arbetet ställer höga krav på utbildad personal. Här finns möjlighet för anställda att
vidareutbilda sig för att klara ett mer avancerat arbete.
Användning av hög teknologi förnyar återvinningsbranschen och den kan dra till sig
välutbildad arbetskraft.

• Lägre kostnader på sikt. Lönsamhet kan bli större.

• Effektivare sortering. Effektivare sortering ger högre renhetsgrad av sorterat
material.
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