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This project thesis describe the initial phase of a development
project which in this case was to develop a machine for separating
material into different fractions. The Department of Energy and
Technology at SLU research in fly larvae composting were in a need
for an equipment to separate larvae from the residue. There was no
equipment available for this specific material, therefore there was
a need to evaluate what technology to use.
The development project was carried out in a TDB “test-design-build”
manner, which means that prototypes have been built and tested in a
workshop to evaluate different separation technologies. The tests
have contributed towards further knowledge for the student, which
enabled the project to proceed and a more refined pilot-prototype
was created. Information gathering was a continuous process, sources
of information were encyclopaedias, videos and images, different
experts were also consulted. Empirical studies of the material was
crucial to succeed.
Each prototype was a project in its own and was presented with
individual results and discussions. Results from the initial
prototypes was presented in a form of function, whereas the final
prototype has a result including both function and quantitive data.
The result present that the technology to use was a combination of a
vibration- and wind-sieve. With complementary solutions for the
logistic of the material to and from the machine.
The result was in the form of the final prototype also known as a
design suggestion, which can be developed into an optimized
construction of a machine to separate the larvae from the residue.
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Sammanfattning
Detta examensarbete beskriver produktutveckling av en separeringsmaskin i ett inledande
skede. Institutionen för Energi och Teknik vid SLU bedriver forskning inom
fluglarvskompostering och behöver en utrustning för att separera larverna från
behandlingsrester. Det finns ingen separationsutrustning direkt anpassad för detta ändamål
därför behöver teknik utvärderas för att se vad som är lämpligt.
Arbetet har utförts enligt TDB ”test-design-build” vilket innebär att det är praktisk
produktutveckling i en verkstad där prototyper har tillverkats för att utvärdera olika
separationstekniker. Testerna har lett till insikter som tagit arbetet vidare med en design som
sedan blivit en mer raffinerad prototyp i pilotskala. Information har inhämtats löpande under
projektet genom att konsultera olika professioner och genom sökningar i referensverk och
bild- och videomaterial på internet. Egna studier på det material som skall separeras har
bidragit med väsentlig kunskap för att lyckas med uppdraget.
Varje prototyp innebar ett eget arbete i det stora projektet, med egna resultat och diskussioner.
Resultaten från de initiala prototyperna är mer en funktionsbeskrivning medan den slutgiltiga
prototypen har presenterats både beträffande funktion och med kvantitativ data. Resultaten
visar på att separationen bör utföras med en kombinerad vibration- och vindsikt med
kompletterande logistiklösningar för hantering av material in- och ur maskinen.
Arbetet ger ett resultat i form av en prototyp tillika ett designförslag, som kan användas som
en utgångspunkt i arbetet med att ta fram en optimerad produkt som kan separera FLKmaterialet.

Nyckelord: Produktutveckling, FLK, CAD, separationsteknik, siktning, TDB, SCAMPER
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Förord
Denna produktutveckling är i ett stadie där den studerande skulle kunna refereras som
uppfinnaren istället för konstruktören. Det innebär att resultaten inte är optimerade utan mer
idéer till vad som senare ska utvecklas till slutprodukten. Det är dock ett viktigt förarbete som
ger ett underlag för industriell tillverkning av en produkt för separering av fluglarver från
behandlingsrester.
De stora lärdomarna anser jag ligga utanför denna rapport, de är av en entreprenöriell- och
projektledningskaraktär. Detta arbete har lett till ett brett kontaktnät inom en framväxande
industri. Arbetet med FLK-projektet kommer för mig att fortsätta efter att denna rapport är
publicerad och jag själv kommer att driva detta projekt som tog start i mitt examensarbete. Jag
har lärt mig att ett arbete som detta inte skulle kunna utföras själv, åtminstone inte på ett
rationellt sätt. Detta har resulterat i många kontakter och mycket stöd under mitt
examensarbete.
Arbetet finansierades av projektet ” Storskalig produktion av foderprotein från hushållsavfall”
inom Naturvårdsverkets program ” Stadsinnovationer - stöd för spetstekniker och avancerade
systemlösningar”.
Jag skulle vilja tacka min handledare Björn Vinnerås som har trott på mig och stöttat mig i
detta projekt. Ett tack till min ämnesgranskare Lars Degerman som dels stöttade mig att välja
detta examensarbete före andra examensarbeten och för att han stöttat mig i mitt arbete. Jag
vill också tacka alla som jobbar med FLK-projektet på SLU. Michael Nordlander som driver
MN Convey har varit en källa till expertkompetens inom siktning. Benny Björk på ESEM har
varit ett bollplank för konstruktionsdiskussioner och han har också agerat kund. Sist vill jag
också rikta ett tack till min familj som stöttat mig hela vägen.
Jag känner mig väldigt nöjd med mitt arbete och de lärdomar och insikter jag har fått i denna
resa.
Uppsala maj 2017
Hugo Keyser
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1 INLEDNING
På Institutionen för Energi och Teknik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har forskning
bedrivits på fluglarvskompostering sedan 2011. Nu står projektet inför nästa fas vilket är att
skala upp fluglarvskompostering från laborationsnivå (hädanefter kommer laboration
benämnas labb) till tester i större skala, vilket sedan kan implementeras på
avfallsanläggningar runt om i Sverige. Den första pilotanläggningen kommer att byggas redan
hösten 2017 i ESEMs regi (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö), vilket kräver att det finns
en rationell metod för att skörda dessa larver.
I dagsläget så finns ingen produkt att tillgå på marknaden för att separera ut larver från
behandlingsrester. Det medför att detta arbete blir av utvärderande karaktär för att lägga
grunden för skördning av larver. Sättet som larverna skördas på idag är med mycket
handpåläggning och en enklare mekanisk sikt, som inte är optimerad för FLK-material
(fluglarvskompostering). Det behövs en maskin till anläggningen på SLU när labbet skall
skala upp sin produktion. Skördning av larver behövs göras mindre arbetsintensiv för att
frilägga resurser till att utveckla andra delar av projektet.
Det som var givet i uppdraget var att metoden skulle vara en torr mekanisk separation. Därför
att behandlat materialet består av fraktioner som har kommersiellt värde och skall därför vara
torra och separerade. Larverna kan användas som exempel till biodiesel, djurfoder och plast.
De behandlade kompostresterna kan användas som gödsel och exsoskeletten (skalet på larven)
som larverna ömsar har också ett potentiellt värde. Blött material medför logistikproblem då
det väger mer och måste hållas i behållare ämnade för vätska. Det som också motiverar torr
separation är att metoden skall kunna användas var som helst oberoende av en rik tillgång på
vatten.

1.1 Bakgrund
Energi finns över allt runt omkring oss i många olika former, en mänsklig drivkraft är att
kontrollera dessa energier. I projektet som drivs på SLU jobbar de med att göra nytta av den
energi som finns i organiskt avfall. Det finns en utbyggd logistik för att ta hand om detta
avfall, som konventionellt i Sverige komposteras till jord, eller rötas till biogas. Det innebär
en kostnad för att bära behandlingsmetoden.
Målet med att låta fluglarver behandla det organiska avfallet är att få ut höga fett- och
proteinhalter i förädlingen i form av fluglarver. Larverna kan i sin tur förädlas i olika former
men den tänkta produkten i det här projektet är djurfoder. Först till fiskar då användandet av
ett fluglarvsbaserat foder till andra djur fortfarande är begränsad på grund av rättsliga själ.
Larver går under EU-lagstiftningen, Animaliska Bi-Produktsförordningen, vilket innebär att
man inte får mata produktionsdjur med produktionsdjur.
Den här behandlingsmetoden av organiskt avfall ger en lukrativ potential för dess intressenter.
Dessa intressenter är kommun, livsmedelsindustri, lantbruk och fisk- eller musselodlingar.
(Vinnerås, 2017)
Ett behov finns i många utvecklingsländer där det inte finns någon utbyggd logistik för
hantering av organiskt avfall. Ofta läggs organiskt avfall på okontrollerad deponi, vilket kan
sprida sjukdomar. Ett nytt incitament att ta hand om organiskt avfall, i form av produkterna
från FLK, skulle minska detta problem.
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I dagsläget finns ingen etablerad teknik för behandling av organiskt avfall med
fluglarvskompostering. Tekniken utvecklas genom forskningen och genom att fler projekt
startas inom näringen för avfallshantering. Det leder till att dessa drivkrafter gemensamt
utvecklar tekniken. Detsamma gäller att det inte finns någon färdig teknisk lösning för
separering av fluglarver från behandlingsrester, vilket ger ett behov av att utreda vilken teknik
som skall användas.

1.2 Mål
Målet med denna studie är att utveckla en maskin för att separera ut fluglarver från
behandlingsrester.
1.1.1 Delmål
1. Utveckling av flera prototyper för separation, baserat på existerande separationstekniker.
2. Utvärdering av vilken separationsteknik som lämpar sig bäst för separation av fluglarver från
behandlingsresterna. Med hänsyn till automationsgrad, separationsgrad och tidsåtgång.
3. Skapa ett konstruktionsförslag för fortsatt utveckling av en maskin för separering av
fluglarver från behandlingsrester.

1.3 Metod
Den första information som behövs för att få en grundläggande förståelse om
separationsteknik inhämtas genom informationssökning. Sökningar sker i referensverk och
bild- och videomaterial på internet. För att få en förståelse av materialet och vilka utmaningar
som finns i skördningen av larver så förs en kontinuerlig dialog med gruppen som jobbar i
projektet med FLK. Dagligt underhållsarbete i behandlingsanläggningen utförs inledningsvis
för att få en bild av hela processen och för att få en känsla för materialet. Den metod som
sedan använts för att utvärdera de olika tekniker som valts för vidare studier är praktisk
produktframtagning. Prototyper har itererats fram och testats, för att sedan ge grunden till
design som har skapat en ny produkt. Det är en metod som kallas TDB ”test-design-build”,
metoden visar att produktutveckling inte är statisk utan att den påverkas av hur projektet
utvecklas och dess förutsättningar (Raudberget & Gustavsson, 2012). Prototyper som har
konstruerats har omgående testats och förbättrats och sedan testats igen för att utvärdera den
teknik som har efterliknats. Den metoden kan referera till SCAMPER (Baxter, 1995, s. 278).
1.3.1 Praktisk tillämpning
De verktyg som används är främst handverktyg som finns att köpa över disk i de flesta
byggvaruhus, där några exempel är skruvdragare, kap- och gersåg, cirkelsåg och olika
mätverktyg m.m. En verkstad sattes upp i labbet där FLK-projektet äger rum. Material som
finns att köpa i lokal handel har använts, t.ex. byggbeslag, plåt och div. trämaterial, se
materiallista i bilaga 1. Det främsta konstruktionsmaterialet var trä, därför att det är
lättillgängligt, lätt att bearbeta och det har ett lågt pris. Det ger utrymme för kreativitet med
hög produktivitet jämfört med en metallkonstruktion.
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Figur 1 En verkstad inreddes i labbet

För att utvärdera idéer innan prototyper har byggts har klassiskt skissteknik använts, det har
varit ett kreativt verktyg som också låter andra ta del i designidéerna, för att enklare kunna ge
konstruktiv kritik. Det har också underlättat den egna utvärderingen av idéerna.
Designförslag som utvärderats och passerat skisstadiet har sedan modellerats i 3D med hjälp
av SolidWorks mjukvara för CAD. CAD fungerar i detta projekt som ett kreativt verktyg som
mer ingående kan visa samspelet mellan en maskins olika delar och ingående komponenter.
Det är också ett verktyg för ritningsunderlag som används när prototyperna skall konstrueras.
CAD har dock använts sparsamt då det är en mycket tidskrävande metod i jämförelse med
klassisk skissteknik.
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2 TEORI
En studie av olika separationstekniker genomfördes, dessa är kända från andra industriella
applikationer. Komponenter och maskiner som inte är allmänt vedertagna redogörs för också.
Flera mekaniska separationstekniker redogörs för då det är vanligt förekommande vid
separations av större partiklar. Vindseparering redogörs för då det är en lämplig metod att
separera material med stor viktskillnad.

2.1 Separationsteknik, torr, mekanisk separering
Torr, mekanisk separering används i många industriella applikationer då olika fraktioner av
ett material skall skiljas från varandra. Ett exempel är sten som krossas och separeras till olika
fraktioner.

Figur 2 Mekanisk separationsprocess (Wikipedia, 2017)

2.1.1 Skaksikt
Den här metoden bygger på att maskinens sikt rör sig i en cirkulär rörelse. Materialet färdas
över sikten och partiklar som är mindre än storleken på maskorna faller igenom på grund av
gravitationen och rörelseförändringar. Sikten har vanligen har en lutning på någon grad. En
väsentlig skillnad mot andra metoder är att sikten har en excentrisk drivning av en vagga,
istället för vibrationer (Nordlander, 2017).
2.1.2 Vibrationssikt
I grunden är maskinen liknande en skaksikt. Det som skiljer ut en vibrationssikt är att den har
en eller flera siktar som tillsammans vibrerar i en ständig rörelse med hjälp av
vibrationselement. Det som påverkar sikten är dimensioneringen av dess olika komponenter.
Vibrationselementen är vanligen av elektrisk eller pneumatisk typ. Dimensioneringen av
siktarna anpassas till det materialet som skall siktas för att optimera maskinens storlek.
Maskinen kan hantera stora volymer i jämförelse med andra maskiner med annan teknik
(Nordlander, 2017).
2.1.3 Tummelsikt
Det här är en utveckling av vibrationssiktning där sikten vibreras i 3 dimensioner. Det här får
materialet att separeras genom en elliptisk rörelse som får små fraktioner att stanna i mitten
och grövre fraktioner rör sig ut mot kanterna på sikten. Maskinen styrs på samma sätt som en
vanlig vibrationssikt. Den kan nå en hög separationsgrad men med en lägre hastighet i
jämförelse med andra metoder (Nordlander, 2017).
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2.1.4 Trumsikt
Sikten består av en cylindrisk trumma som roterar liggande med materialet i botten på
trumman. Trummans väggar består vanligtvis av perforerad plåt. Matningen av materialet
genom trumman sker genom en lätt lutning och materialet rör sig framåt genom gravitation.
Ett alternativ är att en matarskruv monterad i trumman matar materialet framåt. Materialet
faller igenom sikten när partiklar har mindre storlek än maskorna (Wikipedia, 2017, s.
Trommel screen).

2.2 Vindsiktning
Denna metod används då du har en skillnad i vikt mellan de olika fraktionerna i materialet.
Vinden riktas mot det fallande materialet, en fläkt blåser de lätta partiklarna längre bort än de
tunga partiklarna. Det finns många olika konstruktionslösningar hur material matas i och ur
sikten men teorin är densamma (eFACTOR3, 2017, s. Wind sifting equipment).

Figur 3 Vindsiktning (eFACTOR3, 2017)

2.3 Dosermatare
En dosermatare är en vibrerande matning som vanligen består av en tratt och ett transportband
med vibrationselement monterade direkt på konstruktionen. Den här typen av maskin får
materialet att matas i ett jämnt flöde då de vibrerande rörelserna får materialet att förflytta sig.
(Vihab, 2017, s. Dosermatare)

Figur 4 Dosermatare (Vihab, 2017)
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2.4 Elektrovibrator
En elektrovibrator är ett vanligt förekommande vibrationselement som innehåller en elektrisk
motor med motvikter monterade på två utgående axlar som är inkapslade. Vibrationerna kan
styras på varvtal och obalansen på vikterna som är monterade på vibrationselementens
roterande axlar. Vikterna består av flera lameller som går att ta av och på och ändra läge mot
varandra för att flytta masscentrum. Axlarna har kraftiga lager för att klara av obalansen som
uppstår (Wamgroup, 2017, s. External Electric Motovibrators).

Figur 5 Elektrovibrator (Wamgroup, 2017)

2.5 Cyklonseparering
Cyklonseparering är en metod som bland annat används i vacuumtransport-system för att
separera luften från de partiklar som skall förflyttas. Det används också ofta i
centraldammsugare för att slippa använda filter. Inloppet till cyklonen är tangentiellt med
konen vilket får materialet att färdas i en virvel nedåt med hjälp av centrifugalkraften. Luften,
som är mycket lättare, vänder i botten på cyklonen och fördas uppåt. Luften separeras på så
vis från resterande material och åker ut genom ett annat utlopp (Wikipedia, 2017, s. Cyclonic
separation).

Figur 6 Cyklonseparator (Wikipedia, 2017)
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2.6 Konstruktioner av separeringsmaskiner
Information har inhämtats från videomaterial som beskriver olika maskiner för separation.
2.6.1 Insektssikt (vibration)
I en video visades en anläggning i Holland där insekter föds upp till reptilfoder. Deras
separeringsutrustning består av en vibrationssikt konstruerad för att passa deras material. Den
är ganska lång och smal och har en lutning åt det håll materialet matas framåt. Den har också
en tratt med ett utsug för damm. Det material som siktas ser ut att vara enhetligt när det
kommer till form och storlek, något som påverkar hur lätt materialet är att sikta.

Figur 7 Separationsutrusting I en insektsodling (Insectcentre, 2017)

2.6.2 Skördeaggregat (skak- och vindsiktning)
Olika konstruktioner av skördeaggregat studerades då de har metoder för att separera
sädesslag till olika fraktioner på ett effektivt sätt. Figur 8 visar hur siktningen sker i flera etage
och att en vindsikt finns i tillägg till de skaksiktar som är i rörelse.

Figur 8 Animering av skördeaggregat (Massey Ferguson, 2017)
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2.6.3 Vibrationssikt med matning
En vibrationssikt med ett etage illustrerar en vanligt förekommande metod för siktning. Den
har elektrovibratorer monterade under sikten och den är upphängd på spiralfjädrar. Den här
maskinen matas med ett vakuumsystem med en cyklonseparator.

Figur 9 Vibrationssikt (Kuo, 2017)
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3 UNDERSÖKNING AV FLK-MATERIALET
Materialet studerades genom deltagande i den dagliga driften i anläggningen. Tester utfördes
också på olika provgrupper för att se vilka variationer som fanns i materialet. På det här sättet
kunde materialets olika fraktioner definieras. Partiklarna i varje fraktion redogörs för.

3.1 Materialets olika fraktioner
Det behandlade FLK-materialet är beroende av det ingående materialet som kommer in till
avfallsstationen. Det kan innehålla allt som slängs i en komposthink i ett hushåll. Det material
som tillförs behandlingsenheterna kommer från ESEMs avfallsstation, där körs avfallet
igenom en kvarn med hålskivor med hålstorlek ø12mm. Det innebär att ingående material
som inte kan behandlas av larverna kommer ha en storlek på 12mm i ena ledden men kan vara
längre då materialet kan föras igenom hålen i kvarnen på längden innan det kapas av. (Björk,
2017)

Figur 10 Behandlingsenhet som fullgjort en behandling

Materialet som skall siktas ryms i en behandlingsback och väger normalt mellan 5-10 kg. I en
enhet så är fördelningen 50 % larver och 50 % behandlingsrester. Larverna måste hållas
levande för att återföra en andel till kolonin, dessa kan förpuppas och bli flugor som på nytt
lägger ägg. Alla fraktioner kan innehålla partiklar som inte kan behandlas av larverna utan
kommer att vara intakta efter en fullgjord behandling. Det kan vara fruktkärnor, hår, olika
sorters fibrer, plastrester, metaller m.m.
3.1.1 Prover
Larvfraktion
Larverna är av vapenflugan. En behandlingsenhet som ska skördas innehåller varierande
storlek på larver. Målet är att larverna i hög grad har växt till det tillstånd då det innehåller
som mest fett. Vilket är innan de går in i ett prepuppa-stadie, då de slutar äta och istället lever
av en fettreserv. Därför siktas materialet så larver är de måtten en ”färdig” larv har.
Bredd och höjd på dessa larver ligger mellan 5-7mm och längden varierar mellan 20-30mm.
Vikten på denna fraktion varierar mellan 0,15-0,3g per partikel, medelvikt 0,23g,
provgruppsantal, 14 st.
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Figur 11 Larver av vapenfluga

Tung fraktion
En fraktion definieras som tung när partiklarna är tyngre än larver. Denna fraktion är en liten
del av den totala mängden och är uteslutande sådant som inte borde ha kommit med från
början. Exempel på detta material är glas, metall och sten.
Storleken avgörs av mask- eller hålstorlek på sikten. I detta fall har partiklar en storlek mellan
5-10mm. En studie av partiklar visar en variationen mellan 0,1-0,5g och utgör ca 1 % av
resterna.
Lätt fraktion
Definitionen av en lätt fraktion är att dess partiklar väger mindre än larverna. En typisk lätt
fraktion innehåller larvernas exoskelett, lökskal, klisterlappar från frukt och andra plastrester.
Vikten är obetydlig i jämförelse med andra fraktioner men storleken kan ligga mellan
siktarnas storlek vilket gör att de siktas lättast genom viktskillnad med en vindsikt. Storlek
<12mm.

Figur 12 Lätt fraktion
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Behandlingsrester
Material som refereras som behandlingsrester är det matavfall som larverna har behandlat och
utgör en stor del av det material som skall separeras ifrån larverna. Det skiljer mycket i
densitet på det behandlade materialet men avgränsningen är att undersöka det ideella
materialet från en fullständig behandling. TS-prover har utförts på de material som siktats,
materialet har TS på 40 % eller högre då en enkel siktning är möjlig att utföra.
Partiklar av behandlingsrester <5mm har en medelvikt på 0,023g, provgrupsantal 10st.
Partiklar mellan 5-10mm har en medelvikt på 0,054g, provgruppsantal 29st. Det finns
partiklar där behandlingsresterna är mer hopklumpade där storleken är >10mm men vanligen
inte större än 30mm.

Figur 13 Behandlingsrester

3.1.2 Diskussion
Materialet har stora variationer vilket gör att insamlad data har stor standardavvikelse men ger
ändå en indikator för hur materialet skulle kunna siktas. När materialets fraktioner definieras
kommer det att styra dimensionering av sikten. Det gör att resultatet från siktningen inte är
den avgörande faktorn utan det är en kedja av händelser som avgör slutprodukten. Dessa
faktorer är material in i behandling, där materialet varierar beroende på vad som komposterats
och hur det har malts ned. Behandlingen av kompost kan variera från gång till gång på grund
av yttre faktorer. Det material som inte kan behandlas av larverna och därför behåller sin
ursprungsform, skulle kunna malas finare, för att undvika att det sorteras in i samma fraktion
som larverna, detta kan vara olivkärnor eller glas.
Larverna har en form som skiljer sig från övrigt material, de är långa och smala. Detta kan
utnyttjas om larverna siktas på skillnad i storlek. Om siktningen utnyttjar viktskillnader är det
väsentligt att behandlingen har gått till det ideala tillstånd där materialet har TS 40 % eller
högre. Annars kan behandlingsresterna hamna på samma vikt som larverna i den specifika
fraktionen. En hög fukthalt gör också hanteringen svårare, material kan fastna och klumpa
ihop sig.
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4 PROTOTYPFRAMTAGNING I BÄNKSKALA
Nedan beskrivs arbetet med prototyper och dess olika utfall. En avgränsning har gjorts
beträffande kvantitativ datainsamling då detta inte är relevant i de prototyper som byggs för
att prova en teknik i initiala tester. Eftersom ambitionen inte var att ha jämförbara resultat
mellan varje prototyp utan att med iakttagelser göra en grövre utvärdering för att snabbt
komma vidare med arbetet. Detta arbete gjordes i en mindre skala, bänkskala.

4.1 Vindsikt
Vindsiktar av olika typer byggdes och testades.
4.1.1 Vindsikt, vacuum
En vacuumvariant av en luftsikt konstruerades. Den baserades på en teknik beprövad för att
bl.a. rensa blad från lingon. Tekniken innebär att tyngdkraften får materialet som skall siktas
att falla genom ett rör. Detta rör har en eller i detta fall flera anslutningar för undertryck som
verkar i motsatt riktning tyngdkraften. Genom dessa anslutna dammsugare kan lätta fraktioner
separeras från tyngre. Med flera anslutningar var tanken att fraktioner av olika vikt skulle
kunna separeras ut.
Den här prototypen byggdes av 2st 75mm avloppsrör med 50mm anslutningar som har en 45⁰
vinkel mot det större röret. Rören monterades ihop i befintliga anslutningar. Anslutningar mot
dammsugare konstruerades så att luftflödet blev ställbart med hjälp av spjäll. Ett
vibrationselement monterades direkt på röret för att minska risken för blockering, likt en
dosermatare. I röret där materialet föll igenom monterades trattar för att kontrollera luftflödet
genom olika storlek på trattarna, se figur 14.

Figur 14 Prototyp, vindsikt av vacuumtyp

Resultat
 Hög separationsgrad då larver tillåts sväva i röret och skiljas från resterande partiklar
 Svårstyrt pga. matningshastigheten
 Systemet blockeras lätt av materialet och försämrar tillförlitlighet
 Effektiv på lätta fraktioner
 Låg effektivitet på partiklar med vikt liknande larver
Diskussion
Denna metod hade stor effekt på lätta fraktioner, för densitet liknande larvens minskade
effektivitet. Mängden larver i röret varierar på grund av matningshastighet och den
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slumpmässiga väg som uppstår i det runda röret (liknande tombolan på KENO). Suget som
uppstår i utloppet varierar också därför att larver och annat hindrar ett konstant flöde.
4.1.2 Vindsikt, fläkt
En fön användes för att experimentera med vindsiktning. Ett långsmalt munstycke
konstruerades för att lättare kunna rikta fläkten mot materialet som åkte nedför en kana för att
falla igenom luftströmmen. Fraktionerna fångades upp i behållare som stod på olika avstånd
från kanan. En behållare stod rakt under kanan för att fånga upp den fraktion som påverkades
minst av fläkten, nästa behållare stod längre bort i vindströmmens riktning för att fånga upp
de fraktioner som påverkades mest av fläkten.

Figur 15 Prototyp, vindsikt av fläkttyp

Resultat
 Lätta fraktioner är lättseparerade
 Tunga fraktioner och partiklar med liknande vikt som larverna är svårseparerade
 Variationer i avstånd till fläkten är svåra att kontrollera
 Flödet på material är svårt att kontrollera
Diskussion
För att jobba vidare på detta koncept behöver matning av larver till vindsepareringen vara mer
kontrollerat, förslagsvis med en dosermatare, transportledning eller i direkt anslutning till en
förseparering. Luftmunstycket behöver sitta i direkt anslutning med larvernas utlopp för att
inte tyngdkraften ska hinna bli en faktor, då materialet annars genererar en hastighet.
Materialet som testas har mycket olika densitet vilket påverkar siktningen.

4.2 Skaksiktning
Skaksiktning testades på en befintlig maskin och en maskin byggdes i verkstan.
4.2.1 Experiment på en befintlig skaksikt
På institutionen för skogens produkter vid SLU finns en skaksikt som används när de
separerar olika fraktioner av träflisor. Maskinen består av tråg staplade på varandra i en vagga
som skakas genom en axel som är excentriskt monterat på ett drivhjul på en asynkronmotor.
Trågen har antingen nät (□) eller plåtar perforerade med hål (ø) som ger olika storlek på
maskorna. I detta fall fanns maskstorlekar: ø22, ø16, ø5, □2.5, □1.6, □0,71. Angivna i mm.
Kvantitativ data från dessa tester samlades in för att ha en referens till framtida tester.
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Tester utfördes med material som tidigare varit fryst (döda larver), men ett försök
genomfördes med levande larver. Komposten hade matats bland annat med hönsfoder vilket
påverkar materialet.

Figur 16 Överst från v. fraktioner innan maskstorlek ø5mm, □2.5mm, botten och hela maskinen

Resultat
 En perforerad plåt var lättare att hålla ren jämfört med nät
 Högsta uppnådda separationsgrad 83 %
 Tiden för siktning var 10 sekunder för en hel back
 Levande larver började krypa ned i maskorna när maskinen slogs av
 Hanteringen av materialet resulterade i ett svinn på 2,5 %
Diskussion
Med enbart ø5mm hål så uppnåddes en bra separationsgrad, det hade däremot varit lämpligt
att testa perforerade plåtar med hål mellan ø3-10mm för att se på variationer i det separerade
materialet, beträffande separationsgrad och storlekar på det separerade materialet. Dessa
skulle kunna göras i små ramar för att manuellt skaka dem.
En stor del av materialet som FLK matats med var hönsfoder viket resulterade i finare
behandlingsrester. Den lätta- och tunga fraktionen var liten jämfört med annat FLK-material
som studerats. I fortsatta tester kan olika materialblandningar provas. Denna teknik behöver
kompletteras för att nå en god separationsgrad, t.ex. med en vindsikt.
Svinnet kan vara ett resultat av spill och mätosäkerhet.

14

4.2.2 Siktlåda
En låda med utbytbara plåtar konstruerades för att kunna utvärdera flera hålstorlekar. En skåra
för plåtarna frästes ut i ramens alla sidor. Ena sidan var avtagbar, med hjälp av vinkeljärn,
vingmuttrar och skruvar monterades den fast och plåten hölls kvar i lådan. Siktlådan sattes
sedan upp i det skakbord som fanns i labbet. Testarna utfördes i två steg, först en siktning med
hålplåt ø10mm eller ø8mm för att få larverna separerade från större material, sedan siktades
materialet genom en hålplåt med ø5mm.

Figur 17 Prototyp, siktlåda

Resultat
 Larverna behöver en ständig rörelse framåt längs plåten för att inte fastna
 Kraftiga vibrationer krävs för att undvika att mycket material fastnar
 Alla fraktioner med storlek mellan de olika hålbilderna följer med i samma fraktion
som larverna
o Ø10mm: Med denna storlek så var det inte mycket som blev kvar uppe på
plåten. Bitar >10mm
o Ø8mm: Här närmar vi oss en storlek som kan vara lämplig för att separera ut
en fraktion över larver
o Ø5mm: Detta verkar vara en bra storlek för att separera bort rester, bara några
få larver faller igenom
Diskussion
Då en del material fastnar i hålen så behöver dessa rensas med jämna mellanrum. Fraktioner
som är mindre än hålet kommer åka igenom och tvärtom för fraktioner större än hålen. Därför
kommer fraktioner med liknande dimensioner som larverna att kvarstå. Denna teknik behöver
kompletteras för att uppnå högre separationsgrad än vid tidigare tester (83 %, skaksikt). Den
här tekniken är väldigt snabb och skulle därför vara lämplig att göra mer tester på som den
huvudsakliga separationstekniken.
Det behöver undersökas hur materialet siktas i en större skala av den här prototypen, där
materialet transporteras längs plåten under siktningen. Olika vinklar på sikten behöver testas.
Fler hålbilder skulle också behöva undersökas.
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4.3 Vibrationssiktning
Vibrationssiktning testades med hjälp av en enkel prototyp som byggdes i verkstan.
4.3.1 Siktlåda med vibrationselement
Lådan som hade konstruerats för att utvärdera siktning med olika hålbilder ingår i denna
vibrationssikt. Siktlådan spändes upp med ståltråd i en ställning, det möjliggör små
förflyttningar i flera riktningar. Siktlådan utrustades med två vibrationselement, dessa är
konstruerade av 12V DC-motorer, som normalt driver kylfläktar i personbilar. En obalansvikt
monterades på motoraxeln. Två vibrationselement monterades i olika lägen för att ge vertikala
och horisontella vibrationer, vilket ger en kastande cirkelrörelse på materialet.

Figur 18 Prototyp, vibrationssikt

Resultat
- Larverna verkar studsa uppe på skivan, de ”flyter” fram
- En del skräp fastnar i hålen
- Snabb separation
- Resultaten av hålbilderna framgår i tidigare experiment
Diskussion
Denna metod verkar vara bra men skalan är för liten för att ge en helhetsbild, en längre sikt
behövs för att se vad som händer under en längre separering. Vinklar behöver kunna ändras
också för att se hur det påverkar tid och separationsgrad. Styrning av motorns varvtal behövs
för att kontrollera siktningen. Slaget som uppstår behöver styras med olika inställningar och
vikt på obalansvikterna för att styra vibrationerna.
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5 PRTOTYPFRAMTAGNING I PILOTSKALA
De initiala prototyper som byggdes och testades gav förutsättningar för att gå vidare med en
design som skulle kunna testa konceptet i större skala. Det koncept som utsågs som det som
skulle byggas vidare på var preliminärt vibrationssiktning och senare vindsiktning som
komplement.
Kvantitativ data på separationsgrad, hastighet m.m. kommer att presenteras i pilotprototypen.

5.1 Kombinerad vibration- och vindsikt
Prototyperna i bänkskala hade testats och sedan utvecklats genom skisser och sedan CAD
modeller. En utvärdering av dessa resultat skedde löpande för att sedan provbyggas. Den
första versionen testades och utvärderades, för att sedan byggas om och förbättras.
4.4.1 Resultat
Skisser
Skisserna illustrerar de tankar som föddes ur de initiala prototyperna. De beskriver olika typer
av siktenheter, främst vibrationssiktar.

Figur 19 Till v. vibrationssikt i två etage, till h. kombinerad vibration- och vindsikt i skåp
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Figur 20 Från v. sikt i två etage med fyra vibrationselement, hålplåt med vinkeljärn

Separationsskåp

Det här är ett skåp med kombinerad vibration- och vindsikt. Tanken är att lådan innesluter
sikten av arbetsmiljöskäl, buller och damm är två faktorer som på det sättet skulle minskas.
En vindsikt bestående av en fläkt skulle integreras i lådan och få bort lätta fraktioner.
Sikt i två etage

Den består av siktar i två etage för olika fraktioner. Två stycken elektrovibratorer monteras på
varsin sida i 45° vinkel mot materialets rörelseriktning, för att på så sätt få en vibration i en
cirkulär kaströrelse som matar materialet i en bestämd riktning. Materialet transporteras till
nästa steg i siktningen genom hasplåtar monterade i slutet på sikten.
3-D modeller

Figur 21 Från v. träkonstruktion, stålkonstruktion

Vibrationssikt, stålkonstruktion

Sikten har fyra stycken vibrationselement monterade i två lägen för att vibrera i två
dimensioner och då få en cirkulär kaströrelse. Vibrationselementen är asynkronmotorer med
obalansvikter monterade på motoraxeln. Sikten är i två etage och har matning in och ur sikten
med hjälp av vibrerande dosermatare. En dosermatare samlar upp materialet i slutet, den har
en långsmal blåsventil för tryckluft monterad i direkt anslutning till den skåra där materialet
passerar ut. Denna blåsventil fungerar som en vindsikt. Upphängningen består av
spiralfjädrar.
Vibrationssikt, träkonstruktion

Träkonstruktionen har liknande design som ovanstående sikt. Den gjordes med enklare
material och ingående komponenter, asynkronmotorerna byttes ut mot skruvdragare där
hockeypuckar med en excentrisk axel monterades i chucken. Upphängningen består av
vibrationsdämpare av gummi.
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Färdig prototyp
Det som konstrueras i pilotskaleprototypen är de lösningar som diskuterats i samband med de
tester som utförts på tidigare prototyper. Det här är främst en träkonstruktion, den har två siktetage i lutning. Mittemellan siktarna finns en hasplåt som med hjälp av gravitation för
materialet som fallit igenom övre sikten till början på nästa sikt. Siktenheten är upphängd med
vibrationsdämpare av gummityp. Materialet delas upp i olika fraktioner som är beroende av
konstruktionen. Fraktionen som är för stor för att falla igenom första sikten (hålstorlek
Ø8mm) samlas upp i en kana och transporteras till ett uppsamlingskärl. Material som når
slutet på nedre sikten (hålstorlek Ø5mm) kommer att siktas genom en vacuumvariant av en
vindsikt som suger upp lätta fraktioner genom ett långsmalt munstycke. Det som åker igenom
slutet på sikten är den fraktion som i hög grad är larver.

Figur 22 Pilotprototyp, kombinerad vibration- och vindsikt
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Utvärderande tester
 Skruvdragarna tålde inte obalansen och istället drevs sikten av en skakmaskin
 Vinklarna på siktarna stod i olika lutningar, vilket resulterade i att materialet matades
åt fel håll i ena sikten
 Nya lutningar itererades fram tills materialet rörde sig och föll igenom siktarna som
önskat
o Den övre sikten fick en mindre lutning så att materialet rörde sig långsammare
och larverna hann åka igenom
 Om larverna har förpuppats så är de för stora och stela vilket gör att de inte faller
igenom den första sikten som tänkt
 Fibrer får material att klumpa ihop sig i stora tussar

Figur 23 Överst från v. Första utförandet, ändrade vinklar, material som fastnat i Ø 8mm, kasserad skruvdragare
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Tester med kvantitativ data

Figur 24 Fraktioner, överst från v. >8mm, 5-8mm, <5mm, lätt fraktion






Materialets fraktioner
o Lätt fraktion (vindsikt) 1,3%: Larver 64,4%, rester 36,6%
o Larvfraktion (5-8mm) 19,5%: Larver 92,4%, rester 7,6%
o Behandlingsrest (>8mm) 31,9%: Larver 69,2%, rester 30,8%
o Behandlingsrest (<5mm) 37,5%: Larver 3,8%, rester 96,2%
o Svinn 9,8%
Hastighet för att separera en behandlingslåda: 1min 10 sek
Materialets TS var 39%

Figur 25 Fördelning av materialet
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Figur 26 Material som hålls ihop av långa fibrer

Se bilaga 2 för datablad från test.
4.4.2 Diskussion
Sikten drevs utav en skakmaskin och inte vibrationselement som det var tänkt, det medförde
att resultatet från vibrationssikten inte går att efterlikna fullt ut och ett sämre resultat
förväntas. En skakande rörelse är långsammare och ger större utrymme för larverna att fastna.
Maskinens siktenhet blev tung i förhållande till materialet och onödigt arbete utförs därför för
att driva den.
Upphängningen är inte optimal för den här typen av skakningar och skulle med fördel kunna
konstrueras om till en vagga om enheten skall skakas. Annars skulle fjädrar anpassade för
vibrationer användas om drift sker med vibrationselement.
Att sikta materialet genom olika siktplåtar och dessutom en vindsikt ger ett resultat som delar
upp materialet i olika fraktioner. Dessa fraktioner blir inte helt rena i detta test och mycket
kan skyllas på de fibrer som binder ihop materialet. Då dessa tussar blir större än 8mm
kommer de inte igenom första sikten, utan mycket av materialet transporteras ut ur sikten i
detta första steg.
Fraktionen som följer med i det långsmala dammsugarmunstycket är mycket liten så det kan
ses som misslyckat. Den teknik som borde användas är den med fläktar som påverkar
materialet då det lämnar den sista sikten. Variationer blir mindre då fläktarna blåser luft över
en större rymd.
Det som ger belägg för att tekniken är gångbar är att den fraktion som tas ut i slutet på
maskinen innehåller 92,4% larver. Det material som har kommit till detta sista steg har gått
igenom alla maskinens siktar.
En del material fastnar i siktplåtarna, detta beror mycket på de fibrer som binder ihop
materialet. Fukthalten i materialet får också en del material att fastna. TS 39% är i de
fuktigaste laget, vilket gör hanteringen svårare. Materialet blir också tyngre med högre
vätskeinnehåll.
Testet resulterade på ett svinn på nära 10%, det här är orimligt och det minskar pålitligheten
på annan data. Lite försvinner i processen då det fastnar och lite spills men det här är
sannolikt ett mätfel.
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6 DISKUSSION
Materialet som skall siktas innebär många utmaningar, det innehåller allt som en människa
kan tänkas slänga i sin komposthink. Det gör FLK-materialet svårsiktat då det inte är
homogent. Skulle det bara vara matavfall som larver kan behandla hade slutprodukten
innehållit två fraktioner, larver och behandlingsrester. Dessa behandlingsrester skulle vid en
optimal process vara mycket finfördelade och torra, vilket hade gjort siktningen lika lätt som i
den video som studerades på en befintlig insektssikt. Ett torrt material efter färdig behandling
behöver prioriteras för att underlätta hanteringen, både i transporter och i separering.
Jämför man med ett homogent material som sten, som krossas och siktas till olika fraktioner,
är skillnaden den att behandlat FLK-material inte får malas och krossas då en levande
larvfraktion krävs för en kontinuerlig process. Separationen skulle förenklas om matavfallet
som tillförs behandlingen mixas till en mer homogen massa. Då blir t.ex. kärnor och glas så
finmalt att det skulle kunna siktas bort från larvfraktionen.
Testet som såg mest lovande ut var siktlådan med små vibrationselement (figur 18), dessa
vibrationer var tillräckliga för materialet. Resultat var en snabb och säker siktning i mycket
liten skala. Larverna kunde inte få ett grepp i den ständigt vibrerande sikten. Det som blev en
utmaning var att skala upp allt enhetligt då kännedomen om de olika komponenter som skulle
ingå var begränsad. Det gav en insikt som gjorde att en expert på området konsulterades och
fick projektet att komma vidare med många idéer. Många av dessa idéer ryms inte i denna
studie då det hade blivit allt för omfattande, dessa lärdomar tillhör nästa steg i utvecklingen av
produkten.
Tester med vindsiktning visade att det är effektivt på de fraktioner som är mycket lättare än
larverna. Dessa fraktioner kan också ha en storlek som inte går igenom maskhålen i den
mekaniska sikten vilket gör att en kombination av dessa tekniker är att föredra.
Arbetets mål anses vara uppfyllda då flera prototyper har gett möjlighet att testa olika
separationstekniker. Det har lett till en uppfattning av vilken separationsteknik som är
lämpligast att använda. Flera konstruktionsförslag har arbetats fram men det främsta är
pilotprototypen som är resultatet av studien. Den sista prototypen har testats med hänsyn till
dess kapacitet. Resultaten är i form av tidsåtgång och separationsgrad. Dessa värden kan ses
som riktvärden för hur en mer optimerad maskin skulle prestera.
Metoden som användes kan diskuteras då den slutgiltiga prototypen inte helt klarar av att
efterlikna en riktig maskin på grund av begränsningar i tid och resurser. Det har dock varit
nödvändigt att få praktiska tester utförda i detta skede av utvecklingen, för att veta mer säkert
vilken teknik som är lämpligast. Alternativet hade varit att utesluta pilotprototypen och jobba
mer med design och konstruktionsförslag som ett resultat av de initiala testerna. Då
effektiviteten blev begränsad i uppskalningen av maskinen hade det kanske varit att föredra
att ha fler skisser och CAD-modeller, som illustrerar de tankar som uppstått under arbetets
gång. Dessa tidigare lärdomar hade då kunnat dokumenteras på ett sätt som gör det lättare för
andra att ta vid där detta arbete slutar. En ny studie skulle då kunna föra arbetet vidare, eller
en konsult hade kunnat anlitas för att jobba vidare med en optimerad maskin.

23

7 SLUTSATSER
De slutsatser som kan dras av denna studie är en kombination av lärdomar att arbeta med
praktisk produktutveckling och vilka separationstekniker som lämpar sig till FLK-materialet.
De tekniker som fungerade bäst redogörs för med dess attribut.
Delmål 1, utveckling av prototyper:



Att kontinuerligt testa enkla prototyper är en produktiv produktutvecklingsmetod
En optimerad produkt kräver vidare utveckling där erfarenhet från både materialet och
separationsteknik är väsentligt

Delmål 2, utvärdering av separationsteknik:






Vindsiktning var en långsam och svårkontrollerad metod i sin enkelhet
Skak- och vibrationssiktning med hålplåtar resulterade i exakta fraktioner
Vibrationssiktning fungerade bra då de ständiga vibrationerna hindrade larver från att
hålla sig fast i sikten
En kombination av vibration- och vindsiktning får högst separationsgrad
En hög produktivitet i separationen av materialet är beroende av en välfungerande
logistik

Delmål 3, konstruktionsförslag:


Konstruktionsförslaget hade kunnat utvecklas mer i teori istället för den slutgiltiga
prototypen.

7.1 Rekommendationer för framtiden
Det är av största vikt att flödet till separeringsmaskinen designas effektivt. I en
pilotanläggning skulle truckar eller palldragare kunna hantera större behållare med materialet
som skall separeras. Idén redogörs för:
Behandlingsenheterna skulle tömmas i en gemensam behållare som rymmer så många
behandlingsenheter det är tänkt att skörda på en gång. Denna behållare hanteras med en
palldragare och parkeras nära separeringsmaskinen. Separeringsmaskinen skulle matas med
ett vakuumsystem med en cyklonseparator. Sikten skulle vara av typen kombinerad vibrationoch vindsikt. Maskinen skulle ha utbytbara hålplåtar för att kunna hantera materialets
fluktuationer. De separerade fraktionerna skulle samlas upp i samma typ av behållare som de
transporterades till maskinen med. Dessa kan sedan hanteras med palldragare för att flyttas till
en ny separering eller flyttas till nästa steg i processen.
För att komma vidare med arbetet att ta fram en produkt som kan separera FLK-materialet
behöver designförslagen som presenteras i denna rapport optimeras. Ett vidare samarbete med
en teknikleverantör som är expert på dessa tekniker kommer ge ett underlag för tillverkning.
Då separeringen styr vilken storlek av larver man får ut så kommer de larver som inte växt
klart att följa med i de fraktioner som är tänkt att vara behandlingsrester. Dessa fraktioner
skulle kunna siktas om med ny storlek på maskorna för att få ut larver som kan tillföras till en
ny behandlingsenhet, för tillväxt. Det skulle ge en större nytta av varje larv och avlasta den
koloni där nya larver föds fram.
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