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Sammanfattning

I denna studie undersöks om Sandvik Coromants skärtillverkningsprocess i Gimo släpper ut
mikroplaster och i s̊adana fall hur detta kan förhindras. Källan som utreds är de plastskärbärare
som skären är placerade p̊a under delar av tillverkningsprocessen. Definitionen för mikroplaster
varierar men generellt är det plastpartiklar med en diameter mindre än 5 mm. En del plastpartiklar
tillverkas i storlek inom definitionen för mikroplast redan fr̊an början men den främsta källan till
utsläpp i Sverige kommer fr̊an nötning och vittring av större plastföremål. Mikroplaster hamnar
ofta i haven där de återfunnits i allt fr̊an zooplankton till fisk. Hur stor p̊averkan detta har p̊a olika
arter är tämligen okänt men studier visar att mikroplaster kan adsorbera toxiska ämnen.

Sandvik Coromant har ett internt reningsverk som inte är kopplat till det kommunala ledningsnätet
och tar sitt industrivatten fr̊an den närliggande Gimodammen. Innan vattnet g̊ar till fabriken renas
det i ett nanopartikel-filter s̊a föroreningar fr̊an sjön inte skadar industrimaskinerna. Reningsverket
kan ta emot upp till 20 m3/h och detta vatten kommer fr̊an flera olika delar av industrin. I reningens
första steg regleras vattnets pH-värde innan lämpligt flockningsmedel tillsätts. Efter detta steg
skickas vattnet till lamellsedimenteringen där vatten flödar upp mot en plat̊a och partiklarna i
vattnet sedimenterar med hjälp av gravitationen. Flockade och sedimenterade partiklar pressas till
slamkakor som därefter skickas p̊a deponi. Det renade vattnet släpps sedan ut i den närliggande
Olands̊an.

Enligt Sandvik Coromant kan plast försvinna fr̊an skärbärarna under blästringen, ett processteg där
blästringsmedel med högt tryck bl̊ases mot skären. Enligt Sandvik Coromants egna mätningar som
projektgruppen ej tagit del av s̊a kasseras skärbärarna efter ca 25-50 användningar, d̊a skärbärarnas
vikt minskat med ungefär 50 gram. Studiens resultatdel best̊ar till stor del av rekommendationer av
praktiska studier som bör genomföras. Vattenprovtagning behöver utföras och undersökas för att
fastställa om det finns mikroplaster i det använda vattnet och om dessa f̊angas upp i den befintliga
reningen eller ej. Är mikroplasterna tillräckligt sm̊a kommer inte lamellsedimenteringen kunna rena
vattnet fr̊an partiklarna och om vattenproverna bekräftar detta behöver ett filter installeras. Olika
lösningar för rening har viktats mot varandra utifr̊an sex kriterier där ultrafilter visade sig vara det
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bästa alternativet. Med ett ultrafilter renas vattnet genom membranfiltrering och partiklar ned till
10 nm sorteras ut. Ett annat förslag för att minska nötningen p̊a skärbärarna är att det genomförs en
viktstudie där skärbärarna vägs efter var tredje cykel, för att kunna fastställa om viktbortfallet ökar
med ökad användning. Om s̊a är fallet kan antalet cykler skärbärarna används innan förbränning
minskas ned s̊a att de byts ut tidigare. Den mest effektiva lösningen som skulle garantera att det
eventuella utsläppet av mikroplaster upphörde är om materialet i skärbärarna skulle bytas ut till
ett biologiskt nedbrytbart alternativ. Möjligheterna till detta har undersökts i denna studie, men i
nuläget har inget likvärdigt alternativ som uppfyller alla krav kunnat presenteras.
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Förord

Denna studie är en kandidatuppsats skriven vid Uppsala universitet under andra halvan av
v̊arterminen 2021. Arbetet är en beställning av Sandvik Coromant i Gimo i samarbete med
STUNS energi. Studien fokuserar p̊a mikroplaster inom Sandvik Coromants industriprocesser och
hur eventuella utsläpp kan förhindras och kan därför vara av intresse för företag inom liknande
industrier.

Vi vill rikta ett stort tack till Cecilia Johansson som har gett oss värdefull handledning under
arbetets g̊ang. Vi vill även tacka Lovisa Svarvare p̊a Sandvik Coromant i Gimo som med stort
engagemang och driv hjälpt oss att f̊a fram underlag. Studien hade inte kunnat utföras utan
henne.

Slutligen vill vi tacka Jan Kastesson p̊a Mercatus Engineering och Jonas Helander-Claesson p̊a
Uppsala Vatten som tagit sig tid att besvara tekniska fr̊agor samt Karolina Gahne fr̊an STUNS
energi för vägledning under projektuppstarten.
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Förklaringar och förkortningar
mm millimeter = 10−3 m

µm mikrometer = 10−6 m

nm nanometer = 10−9 m

amorf strukturlös

blästring partiklar bl̊ases mot yta i högt tryck i syfte att rena ytan

cykel syftar i denna studie p̊a en avslutad tillverkningsprocess

fyllmedel tillsätts för att fylla ut ett material,
kan förändra materialets egenskaper

polymer ämne som best̊ar av kedjeformiga molekyler

porer syftar i denna studie p̊a h̊alrum i diverse filter,
kan finnas i varierande storlek

seaweed-teknik filter sänks ned i tank/bassäng,
niv̊askillnaden driver vattnet igenom filtret

sedimentation gravitationen p̊averkar partiklar i en vätska att röra sig ned i vätskan

slagseghet ett materials förmåga att motst̊a plötslig belastning

slamflykt vid d̊alig separation i reningsverk trycks slam vidare ut i utloppet

skär vass egg som används till bland annat fräsning och borrning

skärbärare platta som transporterar skär i delar av produktionscykeln

ångavsättning process för att belägga en yta
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1 Inledning

1.1 Bakgrund om Sandvik Coromant

Sandvik Coromant grundades 1942 och är ett ledande företag inom tillverkningen av verktyg s̊asom
skär och ett företag som även erbjuder s̊a kallad know-how om industrin och deras processer till
andra företag (Sandvik Coromant u.̊a.a). Sandvik Coromants skär används för att tillverka olika
komponenter p̊a bred skala fr̊an dagliga produkter som telefoner och datorer till flygplanskompo-
nenter. De tillverkar även specialbeställda skär till produkter som ännu inte finns p̊a marknaden.
Sandvik Coromant finns i 150 olika länder med ca 7600 anställda runt om i världen (Sandvik
Coromant u.̊a.a).

Sandvik AB har tagit fram initiativet Make The Shift där de arbetar med fyra huvudmål för att
göra verksamheten mer h̊allbar till år 2030 (Sandvik Coromant u.̊a.b). Make The Shift innefattar
m̊alen: Att ha en cirkularitet p̊a 90 % där de bland annat köper tillbaka material fr̊an kunden och
använder 90 % återvunnet packmaterial. Att ha en hög säkerhet där inga människor kommer till
skada, ett halverat koldioxidavtryck och att ha en transparens och öppenhet inom företaget. Sandvik
Coromant har utvecklat verktyget Grön fabrik och h̊allbara fastigheter där de kan utvärdera och
kontrollera anläggningarnas status kring h̊allbarhet inom olika kategorier, exempelvis hälsa och
säkerhet, utsläpp och avfall samt arbetsmiljö (Sandvik Coromant u.̊a.b).

1.2 Problemformulering

I Sandvik Coromants process vid behandling av skär har de genom vägning upptäckt att material
fr̊an deras plastskärbärare har försvunnit. En plastskärbärare är en platta av plast som skären är
placerade p̊a under skärtillverkningsprocessen (figur 1). I detta kandidatarbete undersöks om plast
försvinner, fr̊an vilka delar av tillverkningsprocessen plast kan försvinna och vart plasten i s̊adana
fall tar vägen.

Figur 1: Plastskärbärare med skär p̊a1.

1Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-06-01
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1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att kartlägga möjliga plastutsläpp fr̊an skärtillverkningen p̊a Sandvik
Coromants fabrik i Gimo. Utöver det ska mikroplasternas väg sp̊aras för att ge svar p̊a huruvida
de f̊angas upp i den befintliga vattenreningen eller om andra tekniker och material behöver
implementeras, och i s̊adana fall vilka. Arbetet ska kunna vara ett underlag vid bedömning av
förslag p̊a åtgärder som ges i studien och visa vad som är mest effektivt.
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2 Fr̊ageställningar

1. I vilka processer kan plast försvinna fr̊an plastskärbärarna?

1.1. Vilka faktorer p̊averkar viktbortfallet av plast och i vilken omfattning?

2. Vilka möjliga vägar kan plasten ta och hur kan mängden kvantifieras?

3. Vilken teknik är mest lämplig för att förhindra plastutsläpp fr̊an Sandvik Coromant i Gimo?

2.1 Avgränsningar

Forskning visar att mikroplaster kan transporteras l̊anga sträckor med luft (Magnusson et al.
2020). Detta medför att nedfall kan ske även l̊angt ifr̊an en punktkälla och att plast kan spridas
över stora omr̊aden. Processerna som undersöks p̊a Sandvik Coromant sker i slutna maskiner där
plastskärbärarna hela tiden h̊alls fuktiga2. Fukten bör göra risken för förekomsten av dammpartiklar
som inneh̊aller eventuella mikroplaster l̊ag. Studien begränsades därför till att endast undersöka
potentiella mikroplaster i vatten.

Vid förflyttning av skär till och fr̊an plastskärbärarna används en robot. D̊a robotarna är precisa
har slitage p̊a plastskärbärarna fr̊an robothanteringen ej undersökts utan antagits att inte p̊averka
skärbärarna3. För att fastställa detta antagande krävs en separat utredning.

2Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
3Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-09
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3 Teori

Teorin innefattar vad plaster och mikroplaster är, s̊aväl som användningsomr̊aden och effekt p̊a
omgivningen. Hur vattenreningsverk i olika kommuner renar vattnet fr̊an mikroplaster tas även
upp. En bakgrund till Sandvik Coromants vattenring samt hur n̊agra av deras processteg fungerar
presenteras.

3.1 Plaster och mikroplaster - förekomst och användningsomr̊aden

3.1.1 Vad är plast?

Plast är ett syntetiskt framställt material som traditionellt produceras av r̊aolja i kombination med
tillsatser (Britannica Academic 2020). Plaster best̊ar av polymerer som är kedjeformiga molekyler.
Baserat p̊a kedjemolekylernas bindningar och längd bestäms plastens karaktär (NE u.̊a.a). Utifr̊an
specifika krav p̊a exempelvis h̊allfasthet, seghet och styvhet kan polymeren modifieras för att uppfylla
dessa egenskaper. Generellt kan plaster delas in i tv̊a huvudtyper baserat p̊a molekylstruktur:
härdplaster och termoplaster (NE u.̊a.a).

Härdplaster har som namnet antyder, härdats där molekylerna tvärbinds i ett tredimensionellt
nätverk. Detta medför att härdplaster inte smälter vid uppvärmning utan sönderdelas kemiskt.
Plasterna kan därför inte återvinnas men kan malas ned och användas som tillsats i fyllmedel (NE
u.̊a.a). Härdplaster som material är generellt styva och h̊arda och därmed mer spröda vilket kan
förbättras genom tillsatser (NE u.̊a.b).

Termoplaster saknar de tvärbundna molekyler härdplaster har och istället kan molekylerna röra sig
fritt i förh̊allande till varandra. Under uppvärmning blir termoplaster formbara, s̊a kallat plastiska,
och materialet kan omformas och därmed återvinnas (NE u.̊a.a). Termoplaster är antingen amorfa
och d̊a glasartade och styva, eller delkristallina och inneh̊aller d̊a delvis amorfa partier inom
kristallina strukturer. Delkristallina termoplaster har bättre h̊allfasthet vid uppvärmning och är
mer resistenta mot spänningssprickbildning (NE u.̊a.c).

P̊a grund av möjligheter att modifiera polymerer och dess molekylstruktur har plaster många
användningsomr̊aden i dagens samhälle. Årligen produceras cirka 370 miljoner ton plast (Coppola
et al. 2021) och många branscher är i dagsläget beroende av produktionen vilket medför ett
flertal problem. R̊aolja är en ändlig resurs och förr̊aden beräknas vara förbrukade innan slutet
av detta århundrade (Britannica Academic 2020). Plaster är dessutom ett stabilt ämne med en
nedbrytningstid upp till 400 år (NE u.̊a.a) vilket medför att avfallshanteringen blir ett problem
världen över.

Vissa plaster g̊ar att återvinna genom återanvändning av material eller i energi̊atervinning vid
förbränning (NE u.̊a.a). Problematiken med återvinningsbara plaster, likt termoplaster, är att
vid varje omsmältning ändras dess struktur och vissa av egenskaperna g̊ar förlorade. Ju mer
avancerad sammansättning i plasten, desto sv̊arare blir det att återanvända den4. En stor del av
det plastavfall som inte g̊ar att nyttja hamnar p̊a deponier där den l̊anga nedbrytningstiden skapar

4Patrick Blomberg, Teknisk Säljare, ENSINGER Sweden AB, telefonsamtal och mail 2021-04-27
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stor ackumulering av plaster. Deponering av plaster och organiskt avfall är förbjudet i Sverige
sedan 2005 (NE u.̊a.a) av flera orsaker men förekommer fortfarande i stora delar av världen. En av
orsakerna till förbudet är att under nedbrytning sönderdelas plastavfallet till mindre partiklar, s̊a
kallade mikroplaster, som följer med lakvattnet och förorenar grundvattnet (NE u.̊a.a).

Vid 2015 beräknades produktionen i världen ha genererat 6,3 miljarder ton plast varav 12 % av
detta har förbränts, 9 % har återvunnits och resterande 79 % är i deponier eller i miljön (Geyer et
al. 2017). Det är sv̊art att estimera mängden plaster som finns i miljön. Under 2010 uppskattades
mellan 4 och 10 miljoner ton plaster ha hamnat i haven och idag anses plaster vara s̊a allmänt
förekommande i miljön att forskare föresl̊ar att fenomenet klassas som en geologisk indikator för
v̊ar tidsepok (Geyer et al. 2017).

3.1.2 Vad är mikroplaster?

Mikroplaster är plastpartiklar som har en diameter mindre än 5 mm och delas vanligtvis in i tv̊a
olika grupper, primära och sekundära mikroplaster (Naturv̊ardsverket 2017). Primär mikroplast
är plastpartiklar utformade i storlek 5 mm eller mindre för att exempelvis användas i kosmetika
(Naturv̊ardsverket 2017). Sedan den 1 januari 2019 är det förbjudet att använda primära mikroplaster
i kosmetiska produkter som säljs i Sverige (Naturv̊ardsverket 2020a). Sekundära mikroplaster är
plastpartiklar som bildas d̊a en plastyta större än 5 mm utsätts för n̊agon typ av slitage som gör att
plasten vittrar och bryts ned till mindre partiklar. Detta kan exempelvis ske vid nedskräpning d̊a en
plastp̊ase eller en plastförpackning bryts ned och vittrar i naturen (Naturv̊ardsverket 2017). Andra
källor till sekundära mikroplaster är användning och tvättning av textilier. De textilier som ger
ifr̊an sig mikroplaster är framför allt tillverkade av polyamid, polyester och akryl (Eerkes-Medrano
& Thompson 2018). Av dessa tre är akryl det material som ger ifr̊an sig mest plastfibrer. Fibrer fr̊an
textilier har upptäckts i reningsverk. Beroende p̊a val av reningsprocess och hur restprodukterna fr̊an
reningen används upptäcks olika stora mängder mikroplaster i vatten och sediment (Eerkes-Medrano
& Thompson 2018).

3.1.3 Källor till mikroplaster i Europa och Norden

Betraktas hela Europas efterfr̊agan p̊a plast år 2019 syns enligt tabell 1 att den största gruppen
utgörs av plastförpackningar. Sammansl̊as alla kategorier rör det sig om totalt ett behov av 50,7
miljoner ton plast (PlasticsEurope 2019).
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Tabell 1: Procentuell distribution av efterfr̊agan p̊a plast i Europa 2019.

Sektor Procentuell användning [%]
Förpackningar 39,6
Bygg och konstruktion 20,4
Fordon 9,6
Elektriska och elektroniska apparater 6,2
Hush̊all, fritid och sport 4,1
Jordbruk 3,4

Övrigt (vitvaror, möbler, medicinskt, m.m) 16,7

Vid en närmare granskning av plastförbrukningen i Sverige utförde Naturv̊ardsverket en studie där
de kom fram till att: “De största enskilda användningsomr̊adena för plast är plastförpackningar
(325 000 ton), följt av byggsektorn (262 000 ton) och fordonsindustrin (134 000 ton). Ett stort
flöde är övriga plastprodukter (455 000 ton), som bland annat omfattar plast i sjukv̊ardsartiklar,
leksaker, hush̊allsartiklar, sportartiklar och möbler.” (Naturv̊ardsverket 2019a). I Sverige sker en
återvinning av 99,2 % av allt avfall, varav material̊atervinning utgör 35 %, biologisk nedbrytning
14 % och förbränning av avfall 50 %. Detta innebär att endast 0,8 % hamnar p̊a deponi (Sveriges
Avfallsportal 2021).

Följdfr̊agan blir d̊a var mikroplaster i omgivningen har sitt ursprung. Enligt en utredning utförd
av Naturv̊ardsverket är det mycket sannolikt att nedskräpning kan vara den största källan till
mikroplaster i miljön (Naturv̊ardsverket 2019b). Däremot är denna källa sv̊ar att kvantifiera p̊a
grund av initiativ s̊a som strandstädning, där plast plockas upp och inte räknas med i totala
utsläpp. Enligt Svenskt Vatten är mikroplaster fr̊an däck den största kvantifierade källan i Sverige,
Danmark, Norge och Holland (Svenskt Vatten 2019) och beräknas i Sverige vara 8 190 ton per år
(Naturv̊ardsverket 2019b). Därefter kommer fyllnadsmaterial fr̊an konstgräsplaner (Svenskt Vatten
2019) som uppskattas vara fyra g̊anger mindre än utsläppen fr̊an däckslitage (Naturv̊ardsverket
2019b). Transport av mikroplaster fr̊an utomhusmiljön sker främst genom dagvatten och det är
i detta vatten mikroplaster fr̊an däck och liknande hamnar för att sedan föras vidare till bland
annat dagvattendammar. Mikroplaster sprids även genom bland annat textiltvätt fr̊an hush̊all via
avloppsvatten som sedan vidare till reningsverken (Naturv̊ardsverket 2019b).

3.1.4 Mikroplaster och reningsverk idag

2017 genomfördes en undersökning av Uppsala Vatten i deras avloppsreningsverk Kungsängsverket
och dagvattendammen Kungsängsdammen (Trinh 2017). Undersökningen utfördes genom att ta
stickprover fr̊an in- och utflöden där antalet mikroplastpartiklar per timme uppmättes. Notera att i
studien fr̊an 2017 undersöktes endast mikroplaster mellan storlekarna 300 µm och 5 mm. Analysen
av proverna skedde med stereomikroskopi med 40 g̊angers förstoring (Trinh 2017). Resultatet fr̊an
studien presenteras i tabell 2. Notera även att vid Kungsängsdammen utfördes provtagning fr̊an
utflödet vid tv̊a tillfällen och i tabell 2 presenteras värdet med lägre reningsgrad.
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Tabell 2: Sammanställning av antal mikroplastpartiklar före och efter rening i Kungsängsverket
och Kungsängsdammen (Trinh 2017).

Kungsängsverket Kungsängsdammen
Inflöde Utflöde Inflöde utflöde
(# mikroplaster/h) (# mikroplaster/h) (# mikroplaster/h) (# mikroplaster/h)
3,3 ·108 - 1,4 ·109 34 000 69,4 9,9

Uppsala Vatten fastställde därmed att det skedde en separation av 99,9 % av mikroplaster fr̊an
vattnet i reningsverket, i Kungsängsdammen var denna siffra 85,7 % (Trinh 2017). Problematiken
med mikroplaster har endast lyfts fram under de senaste åren och därmed saknas det mycket
kunskap och tillräckligt avancerade mättekniker inom omr̊adet, n̊agot som b̊ade Uppsala Vatten
och myndigheter som Naturv̊ardsverket p̊apekat (Trinh 2017; Naturv̊ardsverket 2020a).

Stockholm Vatten och Avfall har bekräftat att i nuvarande tillst̊and är deras reningsverk inte
utrustat för att rena vattnet fr̊an alla mikroplaster eftersom det kommer in s̊a stora mängder.
Henriksdals reningsverk beräknas ta emot 300 miljoner mikroplastpartiklar per timme (Stockholm
Vatten och Avfall 2018). Planen är att bygga om deras reningsverk och införa ett membranfilter
som p̊ast̊as kunna rena dubbelt s̊a mycket vatten, dubbelt s̊a effektivt (Stockholm Vatten och Avfall
2018).

Ett koncept som reningsverk försöker implementera i en större skala är återföring av näring till
jorden i form av slam̊aterföring, där slammet används som gödsel p̊a åkrar (Svenskt Vatten 2013).
Det har dock uppmärksammats av exempelvis Naturv̊ardsverket att utöver de näringsämnen
som finns i slammet s̊a som fosfor, kan farliga kemikalier återfinnas likt polyklorerade bifenyler
(PCB), läkemedelsrester, tungmetaller med mera som inte önskas följa med till jordbruket (Natur-
skyddsföreningen u.̊a.). Därmed uppst̊ar även fr̊agan hur mycket av mikroplasterna som följer med
slammet till åkern. I en jämförelse mellan mineralgödslad jord och en slamgödslad jord framg̊ar
det att den mineralgödslade jorden hade 0,30 mg mikroplast/kg torrsubstans (TS) medan den
slamgödslade jorden hade ett mikroplastinneh̊all p̊a 0,32 mg mikroplast/kg TS (Svenskt Vatten
2019). Svenskt Vatten poängterar att det är oklart varför skillnaden är s̊a liten. De resonerar att
det kan vara p̊a grund av nedbrytningen i marken eller p̊a grund av att mikroplasterna bryts ned
till s̊a sm̊a partiklar att de inte längre kan detekteras. Detta skulle innebära att de blir mindre än
10 µm (Svenskt Vatten 2019).

Mikroplaster har därmed flera olika spridningsvägar, b̊ade genom slamåterföring till åkrar men
även med vattenflödet efter vattenreningen. När avloppsvattnet i samtliga kommuner har renats
släpps det sedan ut till närliggande vattendrag, i Uppsala kommun rör det sig om Fyris̊an. Denna å
mynnar ut i Mälaren, som slutligen n̊ar Östersjön (Uppsala Vatten u.̊a.). Detta innebär att allt
som inte separeras fr̊an vattnet i reningsverken följer med ut i naturen.
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3.1.5 Mikroplaster i hav

De mikroplaster som inte lyckas separeras fr̊an vattnet i reningsverk kan i slutändan hamna i haven.
Idag finns det inte n̊agon teknik för att extrahera mikroplaster fr̊an haven. I kombination med
plasters l̊anga nedbrytningstid kommer koncentrationen av mikroplaster i haven endast att öka
(Naturv̊ardsverket 2020a).

Mikroplaster har hittats i olika delar av näringskedjan, fr̊an zooplankton till olika arter av fisk
(Li 2018). I zooplankton har mikroplaster upptäckts i fortplantningsorganen vilket innebär att de
därigenom kan överföras till nästa generation och eventuellt p̊averka artens populationsstorlek (Li
2018). Kunskapen om mikroplasternas p̊averkan i olika delar av näringskedjan är idag l̊ag och det
är ännu okänt hur stor p̊averkan blir hos olika arter. Det finns studier som visar att mikroplaster
kan adsorbera olika toxiska ämnen som diklordifenyltrikloretan (DDT) och PCB (Zhang et al.
2015; Camacho et al. 2019). Konsekvenserna kan bli att vattenlevande arter p̊averkas av de toxiska
ämnena och att miljögifterna förflyttas och sprids med hjälp av mikroplasterna (Li 2018).

En studie visar att tungmetaller fr̊an b̊atbottenfärger, i detta fall zink och koppar, har hög
sannolikhet att adsorberas p̊a ytan av mikroplaster (Brennecke et al. 2016). Mikroplasterna visade
en 800 g̊anger högre koncentration av de undersökta tungmetallerna jämfört med vattnet runtom. I
studien använde de sig av polyvinylklorid (PVC) och polystyren (PS) (Brennecke et al. 2016), som
exempelvis används i olika plaströr likt stuprännor och olika eng̊angs plastbeh̊allare eller isolering
(Li 2018). Brennecke et al. (2016) menar att tungmetallerna därmed finns i högre koncentration
p̊a plastpartiklarna än i kringliggande hav och därför kan ge en högre risk för toxiska effekter p̊a
vattenlevande organismer som konsumerar dessa plastpartiklar.

I en studie gjord av Beer et al. (2018) undersöktes hur halten mikroplaster i fisk och plankton
ändrades mellan åren 1987 och 2015. I undersökningen användes sill, skarpsill och plankton fr̊an
Östersjön. Proverna under denna tidsram visade att det fanns mikroplaster i planktonen och i
fiskarnas matsmältningssystem men trots markant ökning av plast och mikroplast i Östersjön under
denna period var koncentrationen mikroplast i organismerna konstant under perioden (Beer et al.
2018). I undersökningen s̊ags en ökning av mikroplaster i matsmältningssystemet under v̊ar och
sommarhalv̊aret, d̊a fiskarna ökar sin konsumtion. Studien visar även en minskning av mikroplaster
i fiskarna under höst och vinter samt att de fiskar som noterades inneh̊alla mikroplaster hade det i
en mycket liten koncentration, vilket tyder p̊a att mikroplasterna inte ackumulerades i fiskarna.
Riskerna kan ligga i de toxiska ämnen som mikroplasterna kan föra med sig och avge (Beer et al.
2018).

3.1.6 Mikroplasters effekt p̊a människors hälsa

Eftersom plastbruket är s̊a stort uppkommer fr̊agan huruvida den dagliga kontakten kan ha en
p̊averkan p̊a människors hälsa. Under plastproduktion kan kemikalier och mjukgörande medel
tillsättas i plasten för att ge egenskaper som färg eller ökad tolerans mot olika yttre faktorer likt
temperatur, ljusstr̊alning och mekaniskt, termiskt och elektriskt motst̊and. Dessa kemikalier kan p̊a
s̊a sätt spridas i naturen eftersom de sitter bundna till plasten (Campanale et al. 2020). I tillsatserna
i plastproduktionen finns det ofta tungmetaller och dessa kan d̊a via mikroplaster spridas i naturen.
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Tungmetaller kan vara giftiga och cancerogena för människor och andra organismer. Mikroplaster
som är mindre än 20 µm kan tas sig in i organ och mikroplaster kring 10 µm bör kunna komma åt
alla organ, genom cellmembranen, genom blod-hjärnbarriären och genom moderkakan (Campanale
et al. 2020). Det finns dock inte tillräckligt med information om hur dessa giftiga kemikalier kan
adsorberas/desorberas p̊a/fr̊an mikroplaster. Dessutom verkar exponeringen av kemikalier fr̊an
mikroplaster vara mycket l̊ag i jämförelse med den mängd kemiska ämnen som människor exponeras
för via livsmedel. Det saknas allts̊a kunskap för att i nuläget dra n̊agra slutsatser kring ifall
mikroplaster utgör n̊agon tydlig hälsorisk för människor (Livsmedelsverket 2020).

3.1.7 Metoder för att analysera mikroplaster

Analys och provtagning av mikroplaster kan ske p̊a olika sätt och det finns tre viktiga aspekter att
ha i åtanke: hur själva provtagningen genomförs i fält, hur partiklar separeras ur provet utan att
skada eventuella mikroplastpartiklar samt hur analysen för identifiering av mikroplaster ska g̊a till.
Det är även viktigt att provet inte kontamineras under transport fr̊an fält till analys (Nordic Council
of Ministers 2019). För att undersöka förekomsten av mikroplaster i vattenprov finns det i dagsläget
inga standardiserade metoder. De tv̊a effektivaste metoderna för att avgöra huruvida en partikel
best̊ar av plast eller ej är spektroskopiska metoder och metoder som använder sig av gaskromatografi.
Det vanligaste är att använda de spektroskopiska metoderna, där FTIR (Fourier Transform Infrared
spectroscopy) är den mest förekommande (Svenskt Vatten 2018). Är vattnet i provet klart g̊ar det
till viss del att bedöma provet visuellt med stereomikroskopi men för att f̊a ett säkrare resultat och
för bedömning av partiklar mindre än 100-300 µm rekommenderas stereomikroskopi i kombination
med spektroskopi likt FTIR (Nordic Council of Ministers 2019).

FTIR är en spektroskopisk metod för att identifiera förekomsten av organiska eller oorganiska
material i ett prov. Denna metod g̊ar ut p̊a att ta upp infraröda spektrum av transmission eller
absorption av ett objekt (Mohamed Shameer & Mohamed Nishath 2019). För att analysera just
mikroplaster krävs det användning av µ-FTIR, som kan byta mellan en objektlins och en IR-sond
för att analysera partiklar p̊a mikroskopisk niv̊a. Med hjälp av µ-FTIR kan mikroplaster ner till 10
µm identifieras (Shim et al. 2017). I en FTIR analys kan en extra funktion läggas till där ATR
(attenuated total reflectance) används. Med detta läge är det möjligt att f̊a stabilare spektra fr̊an
mikroplaster med oregelbundna ytor än utan ATR. I dagsläget är µ-ATR-FTIR en användbar metod
för att identifiera mikroplaster (Shim et al. 2017). Dock krävs dyra instrument för att använda
denna metod och analysen kan vara tidskrävande. Speciellt vid analys av mikroplaster som är
mindre än 50 µm kan det vara sv̊art att f̊a ett tydligt ljusspektrum att använda vid identifieringen
(Shim et al. 2017).

Vid mätningar med µ-ATR-FTIR blir det en kontakt mellan provet och mätinstrumentet, detta
medför en risk att trycket som ATR-sonden skapar kan skada ömt̊aliga mikroplaster. Det finns
även en risk att det bildas en elektrostatisk interaktion mellan sondspetsen och mikroplasterna som
kan p̊averka mätningarna. Mycket små plastpartiklar kan ocks̊a tryckas undan fr̊an filterpappret
som används vid mätningarna genom adhesion, vilket betyder att det blir en kraftverkan mellan
plastpartiklarna och sondspetsen (Shim et al. 2017).

En annan effektiv spektroskopisk analysmetod är Raman-spektroskopi. Denna metod g̊ar ut p̊a
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att en laserstr̊ale riktas mot ett objekt och beroende p̊a hur ljuset reflekteras i olika frekvenser
kan objektet identifieras (Shim et al. 2017). Analysering med Raman-spektroskopi kräver dyra
instrument. Fördelarna med att använda Raman-spektroskopi istället för att använda FTIR är
att laserstr̊alen har en mindre diameter vilket ger en möjlighet att identifiera mindre mikroplaster
p̊a ett f̊atal µm (Shim et al. 2017). Dessutom använder inte Raman-spektroskopi kontaktanalys
och det finns därmed ingen risk att ömt̊aliga mikroplaster tar skada. Nackdelen med att använda
Raman-spektroskopi är att tillsatser och pigmentkemikalier kan interferera med identifikationen av
polymertyper (Shim et al. 2017).

I dagsläget rekommenderar Shim et al. (2017) att µ-ATR-FTIR används vid rutinmässiga analyser
av prover och Raman-spektroskopi vid analyser av mikroplaster som har en storlek mindre än 20
µm.

Eftersom mikroplaster har s̊a stor variation i storlek, material och form är det sv̊art att undvika
osäkerheter i befintliga analysmetoder (Svenskt Vatten 2018). Innan mätningen kan börja behöver
annat organiskt inneh̊all avlägsnas d̊a detta annars kan p̊averka resultatet. Även större mängder
oorganiskt material kan orsaka osäkerheter vid analys och i dessa fall behöver även en densitetsse-
paration utföras innan mätning. Metod vid provpreparation för separering av partiklar beror delvis
av förekomsten av annat material i provet men även vilket storleksintervall p̊a partiklar som ska
undersökas (Svenskt Vatten 2018). Hur stora osäkerheterna är i de olika metoderna är ännu inte
fastställt (Svenskt Vatten 2018). Metoder för provtagning kan även variera beroende p̊a om det
sker i stillast̊aende eller turbulent vatten.

3.1.8 Regelutveckling kring mikroplaster i Sverige

De enda regler som kan beröra industrins utsläpp av mikroplaster idag är Miljöbalkens hänsynsregler
(SFS 1998:808). Dessa är dock otydliga och hänvisar allmänt till medförande av “skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön” (SFS 1998:808). Med bristande insyn kring hur
mikroplaster faktiskt p̊averkar miljön blir dessa sv̊ara att tillämpa. Detta innebär att industrier i
praktiken kan släppa ut mikroplaster direkt med avloppsvattnet utan att det kontrolleras eller f̊ar
konsekvenser.

De senaste åren har flertalet beslut fattats i Sverige som pekar mot att en striktare politik mot
mikroplaster är p̊a ing̊ang. Än s̊a länge har detta inte p̊averkat industrier men det skulle mycket väl
kunna hända inom en snar framtid. Sedan första januari 2019 är det förbjudet att sälja kosmetika
som inneh̊aller mikroplaster och som är ämnade att spolas ned i avloppet (Miljödepartementet 2018).
Naturliga polymerer som inte bildats syntetiskt eller blivit kemiskt modifierade är undantagna
fr̊an förbudet. Vid samma tillfälle beslutades även om stöd till de kommuner som vill rensa sina
kuststräckor fr̊an plastavfall. Längs Bohusläns kust, som är ett av Europas mest nedskräpade
omr̊aden, spolas det varje timme iland skräp motsvarande ca 5 badkar, varav 80 % best̊ar av plast
(H̊all Sverige Rent 2021).

EU beslutade 2019 om ett nytt eng̊angsplastdirektiv som Sverige nu arbetat med att införliva
(Naturv̊ardsverket 2020 b). Detta innebär förbud mot en hel del eng̊angsartiklar i plast s̊asom bestick,
tops och sugrör, medan andra produkters användning ska minskas, till exempel plastmuggar.
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2020 införde Sverige skatt p̊a plastbärkassar (Finansdepartementet 2020). Detta för att uppn̊a
EU:s förbrukningsm̊al om 40 kassar per person och år till 2025. 2019 var genomsnittet i Sverige 74
plastbärkassar per person och år. Anledningen till direktiven är att plastbärkassar bidrar mycket
till nedskräpning och spridning av mikroplaster. 2020 hade ca 100 länder infört begränsningar av
olika slag för att minska användningen av plastbärkassar (Finansdepartementet 2020). 2020 hade
förbrukningen minskat till 55 plastbärkassar per person och år (Naturv̊ardsverket 2021).

3.2 Sandvik Coromants tillverkningsprocess

3.2.1 Skärens tillverkningsprocess

Tillverkningen av skär p̊a Sandvik Coromant är en komplicerad process (Sandvik Coromant 2017).
De färdiga skären måste t̊ala extrema krafter och hetta och tillverkningsprocessen tar därför mer
än tv̊a dagar att genomföra. Ingredienserna till skären, som till 80 % är volframkarbid, mals först
ned till ett pulver och ett bindningsmedel tillsätts (figur 2, steg 1.). När pulvret sedan pressas till
rätt form h̊alls pulvret ihop tack vare detta medel (steg 2). I detta första skede är skären väldigt
ömt̊aliga och behöver g̊a igenom en sintringsprocess där partiklarna sammanfogas under höga
temperaturer (steg 3). De härdas d̊a till en h̊ardmetall som är nästan lika h̊ard som diamant. Skären
slipas därefter till rätt storlek, form och t̊alighet av slipskivor som inneh̊aller sm̊a diamanter (steg
4). Efter slipning tvättas skären med b̊ade vätskebad och mekanisk nötning genom blästring5 (steg
5). Sist sker olika typer av ytbehandling. De flesta skär f̊ar en beläggning antingen genom kemisk
ångavsättning (CVD - chemical vapor deposition) eller fysisk ångavsättning (PVD - physical vapor
deposition) (Sandvik Coromant 2017) (steg 6). Efter blästring placeras skären i beläggningsugn
(steg 7). Efter beläggningen görs en sista kvalitetskontroll innan skären packas i plastl̊ador för
transport till kund. Processen illustreras nedan i figur 2.

5Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-04-21
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Figur 2: Sandviks skärtillverkning steg för steg6.

3.2.2 Blästring

Blästring är en metod där ett blästringsmedel som best̊ar av partiklar av n̊agot material bl̊ases
med högt tryck p̊a ett objekt för att slipa eller rengöra dess ytor. Det finns flera olika partiklar
som kan användas som blästringsmedel beroende p̊a ändamålet. N̊agra vanliga blästringsmedel
är plast, nötskal, glaspärlor, kiselsand och krossat glas (Graco u.̊a. a). Skären som tillverkas
av Sandvik Coromant utsätts i vissa fall (för vissa produkttyper) för blästring som ett steg
i tillverkningsprocessen. Blästringen i Sandvik Coromant görs i ett blästringssk̊ap s̊a att inga
partiklar frigörs ut i fabriken. Under detta steg blästras skären med ett blästringsmedel med ett
tryck mellan 1,4 - 4,5 bar7.

Det finns b̊ade torrblästring och v̊atblästring. Skillnaden är att v̊atblästring fuktar blästringsmedlet
innan det f̊ar kontakt med ytan p̊a objektet som ska slipas eller rengöras (Graco u.̊a. b). Det är
just v̊atblästring som används i ett av Sandvik Coromants processteg.

I Sandvik Coromants processer läggs skären p̊a s̊a kallade plastskärbärare. Dessa är till för att
transportera skären mellan olika processteg i tillverkningen och samtidigt se till att de h̊alls p̊a plats
och inte skadas under transporterna. För vissa typer av skär sker en blästring och d̊a används även
vissa av dessa plastskärbärare för att h̊alla upp skären under blästringen samt se till att de inte rör
p̊a sig eller trillar av. Detta leder till att plasten oavsiktligt kan utsättas för själva blästringen och
detta tros vara den främsta anledningen till att plasten försvinner fr̊an dessa plastskärbärare8.

6Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-04-21
7Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
8Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19
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Sandvik Coromant har tidigare gjort en undersökning om hur mycket plast som försvinner fr̊an
plastskärbärarna under blästringsprocessen, datan har däremot inte varit tillgänglig för projektgrup-
pen. I deras undersökning framkom det att en skärbärare full med skär förlorar omkring 1-2 gram
plast vid varje blästringstillfälle. I dagsläget väljer Sandvik Coromant att kassera plastskärbärarna
när cirka 50 gram av startvikten har försvunnit9.

Utöver blästring som rengöring av skären finns även tv̊a andra rengöringssteg, UCM-tvätt (Ultrasonic
Cleaning Machines) och Dürrtvätt. Tvättstegen används för vissa skär, och d̊a indirekt även för
skärbärare, innan de g̊ar till blästringen för att minska kontaminering av det vatten som g̊ar till
vattenreningen fr̊an blästringen10. UCM-tvätten har ett basiskt och ett surt rengöringsmedel och
processen avslutas med att skären varmluftstorkas med en temperatur p̊a 120 °C. I Dürrtvätten
används en alkohollösning för rengöring av skären och sedan värms skären upp till 115 °C för att
för̊anga alkoholen. I Dürrtvätten blir restprodukten spillolja som lämnas till förbränning. Dessa
tv̊a tvättsteg är slutna processer och inget vatten fr̊an tvättprocesserna g̊ar till fabrikens interna
reningsverk11.

3.3 Sandvik Coromants vattenreningstekniker

Sandvik Coromant i Gimo tar sitt industrivatten fr̊an Gimodammen. Innan vattnet brukas g̊ar
det igenom ett nanopartikel-filter för att filtrera bort eventuella föroreningar som kan skada
industrimaskinerna. Allt vatten som nyttjas under processerna hos Sandvik Coromant g̊ar till deras
interna vattenreningsverk Flootek12. Detta inkluderar även det vatten som används för underh̊all
och vid rengöring av maskinerna. När industrivattnet renats släpps det ut i Olands̊an13, se figur 3
nedan för industrivattnets väg fr̊an upptag till utsläpp.

Figur 3: Kartläggning av Sandvik Coromants industrivatten.

9Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-05-06
10Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-05-06
11Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-05-06
12Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19
13Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-27
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Det interna reningsverket är inte uppkopplat till det kommunala ledningsnätet. Systemet byggdes
och implementerades redan p̊a 70-talet. Reningsverket kan ta upp till 20 m3/h och tar emot
vatten fr̊an hela industrin. Detta kan vara slam fr̊an blästringen s̊aväl som vattnet som används i
CVD-processen. Efter industribruk samlas vattnet i en bufferttank vilket är markerat med den lila
pilen i figur 4, därefter leds vattnet mot neutraliseringen där kalk tillsätts till vattnet för att höja
pH-värdet. Vid lämpligt pH-värde kan flockningsmedel tillsättas, vilket gör att partiklar klumpar
ihop sig och sedimenterar till botten. Därifr̊an kan de sedan skrapas bort14. Vattnet skickas därefter
vidare till lamellsedimentering.

Under lamellsedimenteringen kommer vattnet att “slicka” undersidan av lamellerna som är riktade
bort fr̊an flödet, se figur 5. Detta sker eftersom vattenflödet rör sig mot beh̊allarens enda öppning,
vilken befinner sig i slutet av en plat̊a placerad högst upp i tanken15. Samtidigt kommer partiklar
sedimentera ned mot lamellernas ovansida till följd av gravitationen. P̊a s̊a sätt skapas ett flöde av
partiklar riktat ned i tanken. Slutligen kommer partiklarna att hamna i botten av tanken där de
skrapas bort och skickas till slamtankar. Det är viktigt att flödet i lamellsteget inte blir för stort,
d̊a kommer partiklarna inte kunna sedimentera och följer istället med det utg̊aende vattnet16. När
Jonas Helander-Claesson p̊a Uppsala Vatten kommenterade kring huruvida mikroplaster skulle
kunna renas i detta steg s̊a använde han liknelsen med socker. Strösocker best̊ar av tillräckligt
stora korn för att allt s̊a sm̊aningom kommer att falla till botten av ett vattenglas. Skulle däremot
florsocker användas s̊a kommer endast en del att sedimentera, medan resten kommer att virvla
runt i vattenglaset och göra vattnet grumligt. Detta sker allts̊a eftersom kornen är för lätta för
att sedimentera17. Därmed finns det en risk att de minsta mikroplasterna inte sedimenterar i
lamellseparationen och istället kan följa med vattnet ut i Olands̊an.

14Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
15Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-29
16Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-29
17Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-2
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Figur 4: En förenklad kartläggning över reningsverkets struktur, flöden och vattnets reningsgrad i
de olika flödena.

Innan vattnet släpps ut finns det möjlighet att koppla p̊a ett sandfilter för extra vattenrening
(markeras med gul pil i figur 4) i Sandvik Coromants industri. Huruvida detta sandfilter är relevant
för rening av mikroplaster behandlas under rubriken Resultat. Utg̊aende fr̊an nuvarande mätomr̊aden
(som inte innefattar mätning av mikroplaster) har Sandvik Coromant med hjälp av kontinuerliga
vattenprover bedömt sandfiltret som överflödigt i nuläget18.

Alla partiklar som har flockats och sedimenterats samlas som restavfall i slamtankar. Om det finns
vatten kvar i slammet pressas det ut och återcirkuleras genom reningsverket 19. Dessa återföringar
har markerats med bl̊a pil i figur 4. D̊a reningsverket använt sig av kemikalier och lamellteknik,
är vattnet mycket renare än om endast en sedimenteringsdamm eller en olje- och slamavskiljare
används (Avfall Sverige 2019). Vattnet fr̊an lamellsedimenteringen g̊ar sedan till en renvattentank
och vattnet släpps sedan ut till en närliggande å i Gimo vilket är markerat med gröna pilar i figur 4.
Detta flöde uppskattas vara ca 10 m3/h 20. Vid videogenomg̊ang med Lovisa Svarvare p̊a Sandvik
Coromant framgick att det rent visuellt inte g̊ar att detektera plastpartiklar i varken slammet eller
i vattnet, n̊agot som Lovisa Svarvare kunde bekräfta p̊a plats21. Därmed kan antagandet göras att
om det finns mikroplaster, är de väldigt små och inte synliga för ögat.

18Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
19Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
20Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-05-07
21Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
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Figur 5: En enklare illustration över hur lamellsedimenteringssteget fungerar. Figuren illustrerar
vattnetsflödesväg men även partiklarnas sedimentering.
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4 Metod

Metoderna som tas upp i 4.1 - 4.4 har använts till samling av information för b̊ade bakgrund och
metod.

4.1 Litteraturstudier

För att hitta lämpliga informationskällor till metod och resultat har olika databaser använts. Dessa
är Britannica Academic, Google, Google Scholar och Scopus. Metadata som inkluderar databas,
sökord, antal träffar samt datum för sökning hittas i bilaga 2 i appendix.

4.2 Intervjuer

Alla fr̊agor som uppkommit under arbetets g̊ang har sammanställts och skickats till kandidatarbetets
kontaktperson Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör p̊a Sandvik Coromant. Hon har
därefter distribuerat ut dessa fr̊agor till experter p̊a de specifika omr̊adena och återkopplat till
projektgruppen. Detta har genomförts för att f̊a svar p̊a tekniska fr̊agor kring dels processerna där
plast befaras försvinna och dels företagets reningsteknik.

4.3 Videogenomg̊angar

Under r̊adande omständigheter har projektgruppen inte haft möjlighet att besöka fabriken, istället
har rundturer och genomg̊angar skett via videosamtal. Detta för att f̊a en övergripande bild över
tillverkningsprocessen och avfalls- och vattenhanteringen.

4.4 Telefonsamtal

N̊agra uppgifter har även baserats p̊a telefonsamtal med ingenjörer och sakkunniga p̊a företag och
reningsverk s̊asom Mercatus Engineering AB, ENSINGER Sweden AB och Uppsala Vatten och
Avfall AB.

4.5 Metoder för att besvara fr̊ageställningarna

Metoderna som användes för att besvara projektets fr̊ageställningar redovisades med hjälp av
tabeller. Tabellerna innehöll relevanta kriterier och visade även hur dessa viktades mot varandra. När
kriterierna har prioriterats har de även värderats med en siffra för att visa hur tungt detta kriterium
väger mot de andra. För att ta fram den totala bedömningen för vardera alternativ multiplicerades
alternativets betyg med värdet för det aktuella kriteriet, och därefter summerades resultatet för
alla kriterier. Betyget grundades i projektgruppens sammanvägning. P̊a s̊a sätt f̊as en totalpoäng
fram för vardera alternativ som är lätta att jämföra. Detta är en typ av multikriterieanalys (MKA)
som viktar olika processer eller åtgärder mot varandra för respektive relevant kriterium som tas
upp tabellerna (SMHI 2018).
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4.5.1 Metod fr̊ageställning 1. I vilka processer kan plast försvinna fr̊an plastskärbärarna?

4.5.1.1 Bedömningsmall för processteg

För att bedöma i vilka processer plast kan försvinna fr̊an plastskärbärarna har kriterierna presen-
terade i tabell 3 använts. Högst prioritet (1), vilket innebär att den viktas tyngst mot de andra
kriterierna, har givits till friktion där fysisk p̊averkan orsakat av olika former av kollisioner och
skav räknades in. Detta beslut har grundats p̊a diskussioner och intervjuer med företaget. Därefter
prioriterades tryck (2), d̊a tryck antogs ha näst störst p̊averkan p̊a viktminskningen. Temperatur
gavs prioritet 3 d̊a den inte är tillräckligt hög för att p̊averka plastens egenskaper. Lägst prioritet
fick kemikalier (4), där ing̊ar exempelvis frätning och upplösning av plast men de kemikalier som
används i Sandvik Coromants processer bör inte fräta eller lösa upp plasten. I kolumnen värdering
har en siffra angetts för hur tungt kriterierna väger gentemot varandra. Vidare i tabell 3 bedömdes
varje relevant processteg med en siffra 1 till n för varje kriterium, där n är antalet processteg som
bedömts. Den högsta siffran (n) tilldelades det alternativ som gav upphov till mest slitage och den
lägsta (1) minst.“Processteg X”ersätts med relevanta processteg som sedan bedöms. Bedömningen
är endast en jämförelse mellan processerna, det vill säga en etta kan antingen innebära att kriteriet
inte spelar in i lika hög grad eller att det inte är relevant för processteget över huvud taget. I
totalen summeras sedan varje tilldelad siffra multiplicerat med det aktuella kriteriets värdering.
Det högsta värdet p̊a denna rad innebär att respektive processteg sannolikt är den största källan
till bortfall av plast fr̊an plastskärbärarna.

Tabell 3: Bedömningsmall för de olika alternativen till fr̊ageställning 1.

Kriterium Prioritet Värdering Processteg X
Friktion 1 0,4
Tryck 2 0,3
Temperatur 3 0,2
Kemikalier 4 0,1
Total 1

4.5.2 Metod fr̊ageställning 1.1. Vilka faktorer p̊averkar viktbortfallet av plast och i
vilken omfattning?

4.5.2.1 Metoder för att utforma rekommendationer

För att fastställa att plast försvinner, hur mycket plast som försvinner, vad som p̊averkar hur
mycket som försvinner och vart plasten tar vägen krävs tv̊a typer av studier; en där viktförlusten
hos plastskärbärarna undersöks och en vattenprovtagning. Sandvik Coromant har meddelat att
de utfört en studie där de vägt plastskärbärarna efter blästring och bekräftat att blästringen är
en delprocess där plast försvinner. Denna mätdata är ännu inte tillgänglig och därmed kommer
metoder för utförande av viktstudie vara frist̊aende fr̊an Sandvik Coromants redan genomförda
studie.
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4.5.2.1.1 Metod för viktstudie

Vid utförande av en statistisk undersökning behöver följande fastställas: vilken enhet som ska un-
dersökas, vilken population enheten tillhör, vilken eller vilka variabler som ska beskriva enheten samt
vilken observation som ska utföras (Rydén 2015). Det finns tv̊a kategorier av variabler, kvantitativa
och kvalitativa. Kvantitativa variabler antar siffervärden och jämförelser kan utföras mellan dem,
till skillnad fr̊an kvalitativa, “kategoriska” variabler där variablerna inte kan beskrivas med siffror
(Rydén 2015). När data insamlats ska lämpligt lägesmått väljas för en korrekt representation av
resultatet, där lägesm̊att är till exempel medelvärde eller median av samtliga valda variabler.

När en viktstudie ska utföras för skärbärare är enheten en skärbärare, populationen är antalet
skärbärare som vägs, varje vägning är en observation och de tv̊a variablerna som kan användas är
en kvantitativ kontinuerlig variabel eller en kvantitativ diskret variabel. Den diskreta variabeln kan
endast anta specifika värden och i detta fall beskriva hur m̊anga enheter i populationen som minskar
i vikt. Den kontinuerliga variabeln kan anta alla värden och representerar därmed skärbärarnas vikt
och viktskillnader (Rydén 2015). Syftet med denna viktstudie är att se om plastförlusten ökar när
plastskärbärarna g̊att igenom ett visst antal cykler (det vill säga avslutade tillverkningsprocesser)
och därmed hunnit utsättas för mer slitage. Lämplig måttenhet och signifikanta värdesiffror bör
väljas baserat p̊a skärbärarnas vikt och önskad precision. Även v̊agens noggrannhet bör beaktas
och den noggrannhet som utrustningen kan kan ge bör utnyttjas vid viktstudien.

Utöver vikten noteras även andelen av plastskärbärarna som täcks av skären innan blästring
samt trycket som skärbärarna under blästringen utsätts för. Andelen täckt yta bedöms i procent
fr̊an 0 till 100 %. Där 100 % motsvarar en plastskärbärare som bär maximalt antal skär. Notera
att en skärbärare som bär maximalt antal skär fortfarande kommer att ha delytor av plast som
exponeras. Syftet med att undersöka tryck och andel exponerad yta är för att klargöra om dessa
faktorer p̊averkar skärbärarnas plastförlust. Dessa mätningar utförs i kombination med vägningen
av skärbärarna.

4.5.3 Metod fr̊ageställning 2. Vilka möjliga vägar kan plasten ta och hur kan mängden
kvantifieras?

För att fastställa vilka eventuella vägar plasten kan ta i Sandvik Coromants anläggning kartläggs
relevanta processer. Därefter utvärderas specifikt var i dessa processer plasten eventuellt försvinner,
vilka möjliga vägar den d̊a kan ta och var den slutligen kan hamna. Detta sker lämpligast genom
muntlig diskussion med representanter fr̊an Sandvik Coromant.

4.5.3.1 Metod för vattenprovtagning

I samtliga processer där vittring av plast kan ske används industrivatten. Därmed krävs det att
vattenprover tas för att undersöka var plasten lämpligast kan återsamlas. Efter genomg̊ang med
kontaktpersonen p̊a Sandvik Coromant om hur vattenhanteringen och reningsprocessen g̊ar till
har relevanta mätpunkter valts ut. Vid provtagning av vatten bör ett prov tas innan det g̊ar in till
industrin s̊a ett blankprov f̊as. Detta blankprov kan även eventuellt visa om det finns mikroplaster
i Gimodammen redan innan vattnet används i industrin. Provtagning bör sedan tas i de processteg
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där n̊agon typ av vattenrening/filtrering sker för att kunna kartlägga effektiviteten av de olika
renings- och filteringsstegen. För metoder för att analysera mikroplaster i vattenprover se under
rubriken Metoder för att analysera mikroplaster.

4.5.4 Metod fr̊ageställning 3. Vilken teknik är mest lämplig för att förhindra plastut-
släpp fr̊an Sandvik Coromant i Gimo?

4.5.4.1 Tekniska lösningar för separation av mikroplaster fr̊an vatten

De tekniska lösningar som undersökts för att separera mikroplaster fr̊an vattnet är sandfilter,
mikrofilter och ultrafilter. För att fullständigt rena vatten fr̊an mikroplaster behöver ett filter med
porstorlek < 1 µm användas (Baresel et al. 2017).

4.5.4.1.1 Sandfilter

Ett sandfilter är en bädd av sand som vattnet i många reningsverk f̊ar rinna igenom som sista
steg i reningsprocessen (Baresel et al. 2017). Sandfilter kräver viss pumpenergi för att backspola
eller tvätta filtret, men betydligt mindre än mikrofilter eller ultrafilter22. Det är endast större
partiklar som effektivt kan f̊angas upp i ett sandfilter, d̊a porstorleken oftast är större än 1 mm
(Baresel et al. 2017). Även mindre partiklar kan fastna men inte i tillräckligt hög grad och de
minsta mikroplasterna rinner rakt igenom filtret tillsammans med vattnet.

4.5.4.1.2 Mikrofilter

En annan typ av filter är mikrofilter. Dessa klarar av att rensa ut nästan alla mikroplaster (Baresel
et al. 2017). Kravet är att porstorleken är < 1 µm vilket kan uppn̊as med ett disk- eller skivfilter.
Det vanliga vid mikrofiltrering i reningsverk är dock att porstorleken är större än 5 µm. Utlovad
porstorlek är sällan heller exakt utan filtret kan ha b̊ade mindre och större porer varför större
marginaler är önskvärda. Risken med mikrofilter är ocks̊a att större mikroplaster till̊ats passera p̊a
grund av plastens geometri, t.ex om de är tr̊adformade.

Det finns en rad olika mikrofilter p̊a marknaden, men det brukar ofta talas om tv̊a varianter. Den
enklare varianten best̊ar av p̊asar som byts ut med jämna mellanrum23. Dessa kan kosta runt 20 000
kr, men d̊a m̊aste p̊asarna bytas ut relativt ofta. Den andra varianten är mer avancerad och är ofta
självrensande med antingen en skrapa eller automatisk backspolning, där vattenflödet riktas tillbaka
genom filtret för att ta loss de partiklar som fastnat i filtret. Denna typ av filter kan kosta ca 100
000 kr per filter för ett flöde som ligger p̊a 10 - 20 m3/h. De mer avancerade och självrensande
mikrofiltren brukar inte ha porer som är mindre än 9 - 20 µm. Tätare än s̊a brukar innebära att de
inte h̊aller s̊a länge d̊a de blir sv̊arare att rensa och täpps igen väldigt lätt. De mikrofilter som kan
backspola/skrapa brukar best̊a av rostfritt st̊al, de enklare varianter kan best̊a av n̊agon form av
polymer eller en typ av pappersfilter. Livslängden p̊a ett mikrofilter brukar vara ett par år24.

22Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-04
23Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-04
24Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-04
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4.5.4.1.3 Ultrafilter

Ultrafilter är den effektivaste tekniken för att fullständigt rena avloppsvatten fr̊an mikroplaster,
där reningsprocessen sker genom membranfiltrering (Baresel et al. 2017). Genom att använda
denna metod är det möjligt att sortera ut partiklar ned till 10 nm och även större lösta molekyler,
beroende p̊a membranval. Det vanligaste är att filtrera i ”flat-sheet”, där ett övertryck appliceras p̊a
koncentratssidan eller i ”hollow fibre” med ett undertryck p̊a permeatsidan. Koncentratsidan är den
sida av membranet där inflödet kommer och inneh̊aller de bortfiltrerade partiklarna. Permeatsidan är
där permeatet; den renade vätskan flödar ut. Flat-sheet innebär tvärflödesfiltrering som betyder att
vätskan som ska renas flödar parallellt med membranytan medan vatten genomtränger membranet
(Mazloum u.̊a.). Med hollow fibre flödar vätskan i ett stort antal ih̊aliga tr̊adar som h̊alls samman
i ett rör (Synder Filtration u.̊a.). Retentatet, det som filtreras bort, stannar i tr̊adarna medan
permeatet, det renade vattnet, rinner ut p̊a sidorna. Se figur 6 för förtydligande.

Figur 6: Hollow fibre och flat-sheet. Retentat och koncentrat är synonymer och inneh̊aller det
membranet filtrerat bort.

Ett ultrafilter byggs antingen i en bassäng där vattenniv̊askillnaden kan driva flödet igenom
membranet eller utan bassäng där membranen är trycksatta p̊a annat sätt (Baresel et al. 2017).
Den fysikaliska barriären som membranet utgör, gör det lättare att hantera processtörningar s̊asom
slamflykt, men innebär ocks̊a att membranytor med tiden kommer f̊a en beläggning. Detta gör att
permeabiliteten (genomträngligheten) minskar och mer energi behöver tillföras för att vattnet ska
flöda igenom. För att motverka detta behöver membranet rengöras regelbundet, hur ofta beror p̊a
dess utformning, driftparametrar och partiklarna filtret ämnar att rengöra vattnet fr̊an. Ultrafilter
kan integreras i befintliga reningsverk med en MembranBioReactor och kan d̊a antingen ersätta
eftersedimenteringssteget eller läggas till som ett extra steg utöver detta. Tekniken fungerar till
alla anläggningsstorlekar och har ett relativt litet platsbehov, särskilt om den integreras i befintlig
reningsanläggning.

Delarna som behövs för ultrafiltrering är membranenheter, tvättkemikalier, eventuell bassäng och
pumpar, dels för backspolning och återcirkulation, dels för slamborttagning (Baresel et al. 2017).
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De kemikalier som används vid tvätt av membranen kan vara lut, natriumhypoklorit och syror
s̊asom oxalsyra och svavelsyra. En lösning inneh̊allandes dessa kemikalier pumpas baklänges genom
membranen och kan vid kontakten med koncentratet och permeatet i vissa fall bilda klororganiska
föreningar. Högklorerade föreningar är starkt toxiska men leds i en fullskalig process normalt tillbaka
till den biologiska reningsprocessen där de bryts ned. Restprodukt är det koncentrat som filtret
genererar. Vid val av kemikalier för rening av ultrafiltret kan ett mer miljövänligt alternativ väljas. I
fallet d̊a mycket fetter och oljor behöver rengöras kan det finnas behov av starkare kemikalier, men d̊a
filtret förutsätter att rena vattnet fr̊an endast mikroplaster s̊a kan en enklare syra vara tillräckligt25.
I en integrerad process sker vanligtvis en gemensam slamhantering där koncentratet därmed kan
komma att ha en inverkan p̊a slammets kvalitet, annars behövs en separat koncentrathantering
(Baresel et al. 2017).

Vid implementering av ett ultrafilter i ett reningsverk s̊a finns det tv̊a olika alternativ. Vid kontakt
med Jan Kastesson p̊a Mercatus Engineering, en leverantör i branschen, framgick det att det finns
tv̊a huvudsakliga alternativ vid val av membran. Antingen används ett plastmembran best̊aende
av en polymer-variant, eller ett keramikmembran. Vilket av dessa alternativ som väljs beror p̊a
ändamål och budget. Idén bakom ett filter är att ha ett hydrofilt material som drar åt sig vatten
men stöter bort smuts.

I första hand används plastmembran, som är polymerer med olika ytegenskaper och porositet
beroende p̊a vad som ska filtreras bort. Dessa är billiga och enkla, däremot g̊ar de sönder vid för
höga/l̊aga pH-värden, hög temperatur eller av andra p̊afrestningar. Keramiskt membran är ett
lämpligare alternativ om högt pH i vattnet önskas, om medel ska tillsättas till vattnet eller om
vattnet har höga föroreningshalter26.

Keramikmembranet kan best̊a av exempelvis kisel eller aluminiumoxid och har en livslängd p̊a ca
10 år, dubbelt s̊a l̊ang som plastmembranet. Vanligtvis är det rätt tillfälle att byta ut ett filter när
det täpps igen trots rening. Däremot finns det en möjlighet med keramiska membran att placera
dem i en ugn, där organiska föroreningar kommer att bli till aska vid upphettning. Askan kan
skakas av och filtret kan sättas i användning igen27.

Den vanligaste polymeren för plastmembranen är polyetersulfon (PES), polyvinylidenfluorid (PV-
DF), polyakrylnitrin (PAN), cellulosa triacetat (CTA) med flera. Därmed uppst̊ar en diskussion kring
hur rimligt det är att använda ett plastmembran när det är själva plasten som ska avlägsnas fr̊an
vattnet. Det är dock nämnvärt att mekaniskt slitage av membranet inte är vanligt förekommande.
Det som händer när membranen inte längre är brukbara är som tidigare nämnts igentäppning. De
kan även i vissa sällsynta fall, under vissa förh̊allanden, angripas av bakterier och brytas ned p̊a
s̊a vis. Utg̊aende fr̊an att det endast är mikroplaster som ska filtreras bort och att flödet är stort,
rekommenderade Jan Kastesson att börja med ett plastmembran best̊aende av PES-plast. Han
rekommenderade även att implementera hollow-fibre membran, s̊aväl som seaweed-teknik där filtret
sänks ned, detta kan ske i en befintlig tank. För att undvika att använda plast i membranet kan
CTA vara ett rimligt alternativ d̊a det är ett biologiskt nedbrytbart material men fortfarande ett

25Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-06
26Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-23
27Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-23
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billigare alternativ än keramikmembran, däremot är det känsligare för bakterieangrepp28.

Kostnaden för ett keramikmembran är ca 10 g̊anger högre än för ett plastmembran. Med ett litet
flöde (<1 m3/h) kan ett keramikmembran väljas eftersom ytan inte behöver vara s̊a stor, därmed
blir kostnaden lägre. Förekommer däremot stora flöden kommer membranytan definiera kostnaden
och d̊a är det mer kostnadseffektivt att välja ett plastmembran. Hur mycket en hel anläggning
skulle kosta beror mycket p̊a flödet. Följande siffror är även grovt uppskattade och varierar fr̊an
fall till fall. Ett keramikmembran kostar 1,5 miljoner kr jämförelsevis 10 miljoner kr för ett flöde p̊a
3 m3/h respektive 20 m3/h. Ett plastmembran skulle grovt uppskattat kunna kosta 1 miljon kr
eller 2,5 - 3 miljoner kr för 3 m3/h respektive 20 m3/h. Dessa uppskattade siffror inkluderar en
komplett anläggning, det vill säga allt fr̊an pumpar, trycksatt cirkulationssystem till tryckmätare
och ventilationsmätare29. Eftersom Sandvik Coromant redan har ett befintligt reningsverk kommer
kostnaden inte bli lika stor, däremot finns det i praktiken inte utrymme i lamellsedimenteringstanken
för att installera ett filter30. De skulle istället behöva bygga till en tank efter lamellsedimenteringen
och där i sänka ned ett filter med seaweed-teknik, som är vanligt förekommande som ett sista
steg i kommunal vattenrening31. Att sänka ned detta filter i en av sedimenteringstankarna innan
lamellseparationen är inte tillämpbart d̊a det skulle innebära att filtret täpps igen med de partiklar
som annars skulle sedimentera under lamellsedimenteringen. För att installera ett filter krävs
även att flödet är turbulent32. Ett turbulent flöde innan lamellsedimenteringen skulle innebära
att vattnet rörs om och partiklar därmed inte sedimenterar, lamellerna skulle därmed förlora sin
funktion33. Eftersom porerna p̊a ett ultrafilter är s̊a sm̊a krävs det mer energi för att driva igenom
vattnet, vilket är varför ultrafilter har högre driftskostnad än andra varianter s̊asom mikrofilter
eller sandfilter34.

4.5.4.2 Alternativa material

Materialet som idag används i skärbärarna är termoplast. Ett alternativ för att undvika utsläpp av
mikroplaster är att byta material. Kraven p̊a materialet i skärbärarna är att det t̊al temperaturer
upp till 120 °C, g̊ar att smälta och forma efter behov (formspruta) och är energiupptagande, s̊a att
skären inte faller av vid vibrationer35. N̊agot som undersökts närmare är bioplaster.

4.5.4.2.1 Bioplast

Plast som framställs fr̊an förnybara källor benämns som bioplast. Bioplast skapas syntetiskt fr̊an
exempelvis växtmaterial eller av bakterier och är därmed biologiskt baserad och vissa bioplaster är
även biologiskt nedbrytbara (Britannica Academic 2020). Likt konventionella plaster best̊ar även
bioplaster av polymerer som avgör dess karaktär. I dagsläget utgör produktionen av bioplaster

28Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-23
29Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-29
30Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-27
31Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-29
32Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-06
33Jonas Helander Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, mail 2021-04-30
34Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-06
35Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-29
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endast 1 % av den globala plasttillverkningen per år men marknaden förväntas växa upp till 30
% redan till 2025 (Coppola et al. 2021). Bioplaster har generellt ett lägre koldioxidavtryck än
konventionella plaster och de plaster som inte är biologiskt nedbrytningsbara kan nyttjas som
biobränsle. Därför anses bioplaster vara ett mer h̊allbart alternativ, speciellt d̊a koldioxidutsläppen
ökar och jordens r̊aoljeförr̊ad sinar (Coppola et al. 2021).

Problematiken med bioplaster är delvis att marknaden är liten och att tillverkningsprocessen är
dyr, vilket leder till l̊ag avkastning (Britannica Academic 2020). Det är även sv̊art att framställa
bioplaster som uppfyller krav p̊a b̊ade h̊ardhet och slagseghet, d̊a en h̊ardare bioplast ofta ocks̊a är
skör. Framsteg har dock gjorts vid bland annat forskning p̊a termoplastisk polyester framställd av
polylaktid fr̊an mjölksyra, s.k. PLA (Nagarajan et al. 2016). PLA är i grunden en spröd polymer men
modifieringar av molekylstrukturen och dess bindningar har bidragit till en förbättrad slagseghet.
Det kan därmed komma att bli ett framtida alternativ när det krävs en h̊ard och h̊allbar plast
(Nagarajan et al. 2016).

Forskare har även flaggat för kunskapsluckor om bioplasters toxicitet (Zimmermann et al. 2020). När
överg̊ang fr̊an konventionell plast till bioplast förespr̊akas ligger fokus p̊a ett lägre koldioxidavtryck
och förnyelsebara r̊avaror medan människans och miljöns exponering för kemikalier försummas.
Tillsatser i konventionell plast likt mjukgörare och stabilisatorer förekommer även i bioplaster och
trots att tillsatserna i bioplaster klassas som ”naturliga” kan ämnena fortfarande vara toxiska för
miljö och hälsa. Innan bioplaster verkligen kan antas vara bättre än traditionella plaster bör den
kemiska säkerheten undersökas mer grundligt (Zimmermann et al. 2020).

4.5.5 Bedömningsmall för åtgärder

Tabell 4 visar prioriteringsordningen för de kriterier som används för att ta fram en lösning p̊a
hur det eventuella utsläppet av mikroplaster kan minimeras. Effektivitet innebär i hur hög grad
utsläppet av eventuella mikroplaster minskar och är för detta arbete av högsta prioritet. Därefter
prioriteras miljöp̊averkan, t.ex. om lösningen i fr̊aga bidrar till andra typer av utsläpp, för filter
handlar detta om eventuella tvättkemikalier. Tredje kriteriet är h̊allbarhet som ska representera
hur länge en lösning kan brukas innan den behöver bytas ut. Som synes i tabell 4 är tillämpbarhet
fjärde prioritet. Detta kriterium visar hur enkel tekniken är att implementera i praktiken, utg̊aende
fr̊an redan existerande teknik i fabriken. Sandvik Coromant föredrar likt de flesta industrier
större eng̊angskostnader om detta innebär längre h̊allbarhet och lägre driftkostnader. Därför är
kriteriet driftkostnad högre prioriterat än installation/materialkostnad. Övriga värderingar har
uppkommit till följd av diskussioner i projektgruppen d̊a Sandvik Coromant sökte en extern åsikt.
Projektgruppen har därmed valt att prioritera miljöp̊averkan som näst högst eftersom problematiken
kring mikroplaster berör miljön i s̊a stor utsträckning. H̊allbarhet värderas nästan lika högt eftersom
en l̊angsiktig lösning oftast är den mest miljövänliga. Vidare i tabell 4 bedöms varje relevant åtgärd
med en siffra 1 till n för varje kriterium, där n är antalet åtgärder som utvärderas. Den högsta
siffran (n) tilldelas den åtgärd som anses bäst inom kategorin och den lägsta (1) till den sämsta.
”Åtgärd X”ersätts med relevant åtgärd vid bedömning. Tabell 4 visar bedömningsmallen som
används. Bedömningen sker mellan de olika alternativen utifr̊an den information som presenterats
i teoridelen gällande alternativens kostnad, h̊allbarhet och s̊a vidare. Siffrorna 1 till 4 tilldelas

24



alternativen utifr̊an en inbördes jämförelse, det vill säga att en 4 ges till det bästa alternativet
inom det aktuella kriteriet och en 1 tilldelas det sämsta. I totalen summeras varje tilldelad siffra
multiplicerad med det aktuella kriteriets värdering. Det högsta värdet p̊a denna rad innebär att
respektive åtgärd systematiskt ska anses som den bästa av de utvärderade alternativen.

Tabell 4: Bedömningsmall för de olika alternativen för fr̊ageställning 3.

Kriterium Prioritet Värdering Åtgärd X
Effektivitet 1 0,6
Miljöp̊averkan 2 0,15
H̊allbarhet 3 0,1
Tillämpbarhet 4 0,08
Driftkostnad 5 0,05
Material/ 6 0,02
installationskostnad
Total 1
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5 Resultat

5.1 Fr̊ageställning 1.

5.1.1 I vilka processer kan plast försvinna fr̊an plastskärbärarna?

Tabell 5 jämför hur stor p̊averkan är, p̊a en skala 1 till 3, som de olika processerna nedan har p̊a
plastskärbärarna.

För kriteriet friktion viktas blästring som den process som p̊averkar plastskärbärarna mest, det vill
säga kan orsaka mest plastminskning, och ges bedömning 2. Detta beror p̊a att i blästringen skjuts
blästringsmedel som kan nöta ned plasten. Dürr- och UCM-tvätten viktas under detta kriterium
som lika stor p̊averkan. Eftersom Dürr- och UCM-tvätten viktas lika mot varandra f̊ar de b̊ada
bedömningen 1 och därför g̊ar skalan här fr̊an 1-2. Även under kriteriet tryck viktas blästringen
som den process som p̊averkar plastskärbärarna mest d̊a trycket är högre än vid tvättprocesserna.
Med samma resonemang som till föreg̊aende kriterium viktas Dürr- och UCM-tvätten lika och
skalan är d̊a även här 1-2. Under kriteriet temperatur f̊ar UCM-tvätten och Dürr bedömningen
2 d̊a temperaturerna uppn̊ar 120 °C respektive 115 °C, skillnaden p̊a 5 °C anses försumbart.
Blästringen f̊ar bedömningen 1 d̊a denna har lägst temperatur. Under kriteriet kemikalier viktas
Dürr- och UCM-tvätten lika och har större p̊averkan p̊a plastskärbärarna än processen blästring
som f̊ar bedömningen 1. I UCM-tvätten används sura och basiska medel, i Dürrtvätten används en
alkohol och i blästringsmedlet används inga kemikalier som p̊averkar plastskärbärarna. Med samma
resonemang som för kriterierna friktion och tryck är skalan 1-2.

Tabell 5: Bedömning av de processer som p̊averkar plastskärbärarna.

Kriterium Värdering Blästring Dürrtvätt UCM-tvätt
Friktion 0,4 2 1 1
Tryck 0,3 2 1 1
Temperatur 0,2 1 2 2
Kemikalier 0,1 1 2 2
Total 1 1,7 1,3 1,3

Att plast skulle försvinna i rengöringsprocessen förefaller ej troligt. Resultatet visar att blästringen
har störst p̊averkan p̊a plastskärbärarna utifr̊an metodens kriterier och värderingar.

5.1.2 Vilka faktorer p̊averkar viktbortfallet av plast och i vilken omfattning?

Eftersom konkret dataunderlag över plastskärbärarnas viktbortfall inte finns tillgänglig har rekom-
mendationer för vägning av plastskärbärare tagits fram.

5.1.2.1 Rekommendationer för vägning av plastskärbärare
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D̊a varje plastskärbärare används cirka 25-50 g̊anger blir rekommendationen att väga skärbärarna
och att notera vilket tryck de utsätts för samt andelen yta täckt av skär efter var tredje avslutad
processcykel. Skärbärarna m̊aste därmed p̊a n̊agot sätt vara uppmärkta s̊a att det inte förekommer
n̊agon tvekan kring hur m̊anga avslutade cykler varje enskild skärbärare genomg̊att. Varje mätnings
medelvärde och standardavvikelse jämförs med nästkommande mätvärdens medelvärde och standar-
davvikelse i det konfidensintervall som visas i ekvation 1 för att p̊avisa om det finns en signifikant
skillnad. Denna process fortsätter tills alla skärbärare kasserats. Eftersom alla skärbärare inte
genomg̊ar lika många cykler kommer det statistiska underlaget att minska ju fler cykler som
g̊att, vilket gör att osäkerheten för skärbärarnas medelvärde av viktminskningen ökar. Med en 95
%-konfidensgrad, vilket rekommenderas, är sannolikheten för att en eventuell skillnad är statistiskt
signifikant 95 %. Om 100 plastskärbärare vägs innebär detta att viktförändringen hos 5 av dessa
kommer att falla utanför intervallet. När skillnaderna tagits fram rekommenderas det att en graf
konstrueras där medelvärdenas viktbortfall plottas mot antalet genomförda cykler. Detta resultat
kan p̊avisa om plastskärbärarna släpper ifr̊an sig mer plast när de är mer slitna och om det is̊afall
vore lämpligt att minska ned p̊a antalet cykler varje skärbärare genomg̊ar.

När tv̊a registrerade mätcykler har genomförts kan ett konfidensintervall tas fram för skillnaden mel-
lan cyklernas medelvärden, ekvation 1 nedan beskriver konfidensintervallet för medelvärdesskillnaden
(Khan Academy u.̊a.). z (1,96) är parametern för 95 %-konfidensintervallet, x̄i är medelvärdet för en
specifik cykel och x̄i+1 är nästa cykel som mäts. Samma resonemang gäller för standardavvikelsen,
σ.

x̄i − x̄i+1 ± z

√
σ2
i + σ2

i+1

n
(1)

Detta konfidensintervall tillämpas efter var tredje cykel för att jämföras med nästkommande. Den
sista mätcykeln som noteras kommer inte f̊a ett konfidensintervall d̊a denna inte har en efterföljande
mätcykel att jämföra standardavvikelsen och medelvärdet med. Standardavvikelsen f̊as fr̊an ekvation
2 nedan där n är antalet prover, i detta fall 100 prover, xi är ett stickprov i en mätt cykel och x̄ är
medelvärdet för alla mätvärden.

σ =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (2)

Vägningen efter var tredje cykel kan skrivas in i ett bifogat excel-ark (Bilaga 1) som automatiskt
beräknar viktskillnaden efter cyklerna och beräknar standardavvikelserna för alla mätningar under
en cykel. Dessutom beräknas medelvärdet som sedan plottas i en graf med standardavvikelsen mot
antal cykler. Även hur stor andel av plastskärbärarnas yta som täcks av skär noteras i excel-arket,
liksom blästringstrycket, där de plottas mot viktbortfallet. Om grafen visar en linjär kurva där
viktbortfallet är lika stort oavsett antalet cykler som skärbärarna g̊att igenom kan det konstateras att
det inte finns n̊agon anledning att kassera plaskskärbärarna enligt andra kriterier än de som används
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nu. Om det däremot visar sig att viktbortfallet ökar med ökat antal cykler bör plastskärbärarna
kasseras tidigare för att minska mängden plastbortfall.

I appendix bilaga 1 finns en beskrivning hur excel-arket fylls i och exempel p̊a hur resultaten kan
se ut. Värdena som användes för dessa exempel var slumpmässigt genererade.

5.2 Fr̊ageställning 2. Vilka möjliga vägar kan plasten ta och hur kan
mängden kvantifieras?

Kartläggningen visar att allt vatten som används i blästringsprocessen förs till reningsverket. Som
tidigare nämnts i avgränsningar kan eventuella luftburna mikroplastpartiklar uteslutas eftersom
processen sker i stängda maskiner. Vidare analys av kartläggning p̊avisar att plasten antingen
samlas i slamkakan, som är sediment som separerats fr̊an vattnet under reningen, eller att plasten
möjligen släpps ut i Olands̊an. Det är mest troligt en kombination av b̊ada eftersom sedimenteringen
endast kan ansamla större mikroplaster i sedimentet. Mindre partiklar som är för lätta för att
sedimentera skulle därmed istället kunna följa med det renade vattnet. Slamkakan kan därmed bli
en form av återsamling av plast.

Sandvik Coromant utför i dagsläget vattenprover för att se att det utg̊aende vattnet h̊aller lagstadgad
standard. Dessa vattenprover inkluderar inte undersökning av mikroplaster. Rekommendationer för
provtagningar och lämpliga mätpunkter presenteras nedan.

5.2.1 Rekommendationer för provtagning av vatten

För att fastställa eventuella utsläpp av mikroplaster fr̊an Sandvik Coromant rekommenderas att
samtliga av följande steg genomförs:

1. Att vattenprover tas fr̊an Gimodammen vid inloppet till Sandvik Coromant innan det renas
genom nanopartikelfiltret för att fastställa om det finns mikroplaster i vattnet redan innan
Sandvik Coromant nyttjar det.

2. Att vattenprov tas efter att det har passerat nanopartikel-filtret. Om mikroplaster redan
förekommer i Gimodammen behövs information om hur mycket mikroplaster deras filter
filtrerar bort.

3. Att vattenprover tas i industrivattnet precis innan rening i det interna vattenverket. Detta
för att kunna jämföra med resultatet efter rening och fastställa reningsgraden.

4. Att vattenprover tas efter att industrivattnet renats i det interna vattenverket innan det släpps
ut i Olands̊an. Detta för att fastställa om Sandvik Coromant har ett utsläpp av mikroplaster
i dagsläget och i s̊adana fall hur mycket.
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5.3 Fr̊ageställning 3. Vilken teknik är mest lämplig för att förhindra
plastutsläpp fr̊an Sandvik Coromant i Gimo?

Tabell 6 nedan jämför de olika alternativen för att minska antalet mikroplaster p̊a en skala 1 - 4,
fr̊an det minst fördelaktiga till det mest fördelaktiga inom de olika kriterierna som arbetats fram.
Att byta material innefattar ett byte till ett material som är miljövänligare och nedbrytbart.

Effektivitet är störst för “Byt material” d̊a problemet i grunden skulle försvinna om plast slutade
användas. Effektivast bland filtren är ultrafilter som renar bort partiklar ned till 10 nm, medan
mikrofilter som bäst tar bort partiklar ned till 1 µm och sand endast ned till 0,15 mm. Övriga
kriterier g̊ar i nuläget inte att utvärdera för “Byt material” och därför fylls dessa i med streck.
Sandfilter är bäst inom kriteriet miljöp̊averkan d̊a de kräver minimal skötsel, vilket ocks̊a gör att de
har lägst driftkostnad. För tillämpbarhet, material/installationskostnad och h̊allbarhet f̊ar sandfilter
ocks̊a högst betyg av den anledning att det redan finns ett installerat i Sandvik Coromants rening.
Mikrofilter och ultrafilter har bedömts ha en likvärdig miljöp̊averkan d̊a de rengörs p̊a samma sätt,
med backspolade kemikalier. Ultrafilter h̊aller ungefär dubbelt s̊a länge som mikrofilter och f̊ar därför
det högre betyget i h̊allbarhet. Ett ultrafilter kräver att Sandvik Coromant bygger en extra tank efter
den befintliga reningen och de mindre porerna gör att mer energi krävs för att driva igenom vätskan.
Filtret i sig är ocks̊a betydligt dyrare än ett mikrofilter vilket gör att mikrofilter bedöms som bättre
än ultrafilter inom tillämpbarhet, driftkostnad och material/installationskostnad. Resultatet visar
att ultrafilter är det bästa alternativet utifr̊an metodens kriterier och värderingar.

Tabell 6: Bedömning av tekniker för att f̊anga upp mikroplaster.

Kriterium Värdering Mikrofilter Sandfilter Ultrafilter Byt material
Effektivitet 0,6 2 1 3 4
Miljöp̊averkan 0,15 1 2 1 -
H̊allbarhet 0,1 1 3 2 -
Tillämpbarhet 0,08 2 3 1 -
Driftkostnad 0,05 2 3 1 -
Material/ 0,02 2 3 1 -
installationskostnad
Total 1 1,75 2,05 2,1 g̊ar ej att värdera
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6 Diskussion

Mycket är ännu okänt kring mikroplasters effekt p̊a djur och natur. Studier har däremot p̊avisat
plasters förmåga att ackumulera giftiga kemikalier, vilket innebär att utsläpp bör tas p̊a allvar.
Som en del av Sandvik Coromants verktyg Grön fabrik och h̊allbara fastigheter är det viktigt att ta
ansvar för sitt avfall och arbeta mot en h̊allbar och miljövänlig produktion.

6.1 Vad definierar mikroplaster?

Som nämnt tidigare definierar Naturv̊ardsverket mikroplaster som alla plastpartiklar upp till 5 mm,
medan andra källor nämnda i denna studie avgränsat även nedifr̊an och definierar mikroplaster som
partiklar större än 1 µm. Mindre än det benämns som nanoplaster. Med tiden kommer plasterna
brytas ned i mindre och mindre delar och till slut kommer dessa plaster inte längre att kunna
detekteras. Problemet kvarst̊ar även om det inte kan detekteras. De förslag som presenteras i denna
studie avser att den effektivaste tekniken används för att rena vattnet fr̊an mikroplaster.

6.2 Lägga till filter

Om det kan fastställas genom provtagning att det sker ett plastutsläpp kan ett filter läggas till
i slutet av reningsprocessen för att förhindra att mikroplaster släpps ut fr̊an Sandvik Coromant.
I nuläget finns det ett sandfilter som är möjligt att koppla in och detta innebär att ingen extra
installationskostnad behöver tillkomma och miljöp̊averkan kommer vara minimal. Eftersom sandfilter
har stora porer kommer det dock inte att kunna filtrera bort mer än de största mikroplasterna.
Därför anses sandfiltret inte vara ett alternativ. Det finns tv̊a andra filter som skulle kunna installeras
och dessa är mikrofilter och ultrafilter. Mikrofilter är ett billigare alternativ gentemot ultrafilter
men reningen av mikroplaster är generellt lägre och kan inte heller f̊anga upp de allra minsta
partiklarna. Endast ett ultrafilter kan rena vattnet fullständigt fr̊an mikroplaster enligt Baresel et.
al (2017). Det negativa med ett ultrafilter är att det är det dyraste alternativet av de filter som har
undersökts i denna rapport, däremot h̊aller det längre än ett mikrofilter och kan best̊a av keramik
eller en cellulosa-variant. När alla kriterier sammanställts passar ultrafiltrering ändam̊alet bättre än
mikrofiltrering och därför rekommenderas det att installera ett ultrafilter om vattenproverna visar
att behovet finns. Beroende p̊a vem som utför bedömningen av de olika kriterierna kan resultatet se
olika ut. Skulle t.ex. kostnad prioriteras kommer inte ultrafilter att anses som den bästa lösningen.
Vilken bedömningssiffra man ger respektive process/̊atg̊ard kan även skilja sig. Det beror p̊a om
respektive given bedömningssiffra representerar ett speciellt värde p̊a t.ex. pris eller om de endast
är givet utifr̊an jämförelse med andra åtgärders priser. Om skillnaden mellan tv̊a filter skulle skilja
sig med t.ex. 100 kr (vilket kan anses försumbart) kan man välja att antingen ge det dyrare filtret
en lägre siffra eller att man ger b̊ada filtren samma l̊aga bedömningssiffra. Detta är allts̊a n̊agot
som drastiskt kan p̊averka resultatet.

Hur stort filtret skulle behöva vara kommer bero p̊a flödets storlek. I vissa fall används mikrofilter
tillsammans med ultrafilter för att undvika att ultrafiltret sätts igen för snabbt. Troligen är Sandvik
Coromants lamellsedimentation tillräckligt effektiv för att detta inte ska anses nödvändigt. Väljer
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Sandvik Coromant att installera ett ultrafilter kommer det krävas mycket utrymme för pumpar och
eventuella tankar, detta skulle innebära att en utbyggnad av reningsverket med största sannolikhet
kommer att krävas.

6.3 Byte av material p̊a plastskärbärarna

Utifr̊an bedömningsmallen skulle ett materialbyte vara den optimala lösningen d̊a eventuella
problemet med mikroplaster skulle försvinna, förutsatt att materialet är biologiskt nedbrytbart och
uppfyller samma kriterier som nuvarande plastskärbärare uppfyller. Detta kan fortfarande antas
även om övriga kriterier s̊a som h̊allbarhet och driftskostnad i nuläget inte är möjliga att bedöma.
Att byta ut plasten i skärbärarna är sv̊art och projektgruppen har inte lyckats hitta n̊agot alternativ
som skulle vara bättre än det nuvarande materialet. Undersökningar kring liknande processer är
sv̊ara att ta del av, eventuellt d̊a företag kan ha en viss sekretess kring vilka material de väljer
att använda i sina processer. Materialet som Sandvik Coromant skulle kunna komma att använda
behöver vara t̊aligt och klara v̊atblästringsprocessen samt vara energiupptagande för att skären
inte ska trilla av. Bioplast är ett material som undersökts närmare. Kombinationen av h̊ardhet och
slagseghet är dock sv̊ar att framställa i bioplast och därför är detta material inte att rekommendera
för detta användningsomr̊ade. Bioplastens toxicitet är heller inte klarlagd för tillfället och vid byte
av material ska det nya materialet inte heller avge andra miljöfarliga ämnen som är sv̊ara att rena
bort.

6.4 Osäkerhetsanalys av litteraturstudie

Litteraturstudien som genomfördes lade grund till en omfattande undersökning av mikroplaster i ett
större perspektiv som inte nödvändigtvis är anpassad till Sandvik Coromants processer, där m̊anga
delar är sekretessbelagda. Avgränsningar utfördes sedan i ett försök att kunna rekommendera
eventuella lösningar för Sandvik Coromant. De källor som använts i metoden har varit mestadels
muntliga och representerats av kunniga inom omr̊adet. Muntliga källor har generellt större osäkerhet
än skriftliga, d̊a man inte kan g̊a tillbaka till dem p̊a samma sätt som skriftliga och det kan ske
misskommunikation. De muntliga källorna bedömdes i detta fall vara tillräckligt tydliga och p̊alitliga
för att användas som underlag i metoden.

De källor som hittades genom Scopus antas ha hög p̊alitligthet d̊a de har granskats av andra
sakkunniga. Google Scholar har hög p̊alitlighet men har f̊att kritik för brist p̊a transparens om hur de
utför sina urval. Övriga källor har granskats internt och anses därför uppfylla god p̊alitlighet.

6.5 Mätningar

Enligt Sandviks egna (och delvis uppskattade) mätningar antas 1-2 gram plast försvinna vid
varje blästringstillfälle. För att säkerställa detta rekommenderas ytterligare mätningar p̊a olika
produkttyper för att f̊a en tillförlitlig uppskattning av viktminskningen. För att fastställa huruvida
det försvinner plast även i rengöringsprocesserna Dürr och UCM behövs ytterligare mätningar av
plastskärbärarnas vikt innan och efter dessa processteg. Utg̊aende fr̊an den begränsade mängd
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fakta som framkommit kring dessa processer har endast en grov uppskattning kunnat göras i tabell
5.

Det behöver ocks̊a göras mätningar av vattnet som Sandvik Coromant släpper ut efter renings-
processen för att med säkerhet kunna avgöra vart mikroplasterna tar vägen. Om mikroplaster tar
sig igenom reningen finns det tv̊a alternativ som kan förhindra att mikroplaster släpps ut fr̊an
Sandvik Coromant i Gimo. Antingen att byta material p̊a skärbärarna eller att lägga till ett filter i
reningsprocessen.

6.6 Provtagning

6.6.1 Viktstudie

Om viktstudien visar att plast försvinner och vattenprover inte uppvisar inneh̊all av mikroplaster
kan slutsatsen dras att allt f̊angas upp i befintlig rening och binds i slamkakorna som skickas p̊a
deponi. Om vidare utredning vill göras kan ett samarbete genomföras med det företag som tar
hand om Sandvik Coromants avfall.

Provtagning av slamkakor som g̊ar till deponi p̊avisar om reningsverket renar mikroplaster men
undersökningen kommer inte visa hur mycket som renas och hur mycket som släpps ut. För att f̊a
en bild över hur mycket mikroplaster som faktiskt renas behöver vattenprover innan, under och
efter rening tas.

Om undersökningen blir för omfattande vid viktmätningar av samtliga modeller av skärbärare kan
val av lämpliga modeller baseras exempelvis p̊a storlek för att se om korrelation finns mellan yta
och plastförlust. Det finns även många parametrar inom processerna som kan förväntas p̊averka
plastens vittring s̊asom val av rengöring- och blästringsmedel, trycket som utövas fr̊an medlet p̊a
skärbäraren samt tidsutsträckningen av rengörings- eller blästringsprocessen. Om det finns olika
produktionsflöden där vissa skärbärare genomg̊ar fler eller färre processer kan det vara relevant att
undersöka specifika flöden. Sandvik Coromant bör själva ta ställning till vilka begränsningar för
viktstudien de anser lämpliga.

En annan relevant fr̊ageställning är ifall plastförlusten per cykel blir större när plastskärbärarna
g̊att igenom ett antal cykler, det vill säga om vittringen ökar med ökat slitage. Detta skulle
kunna undersökas med hjälp av det bifogade excel-arket (Bilaga 1). Om resultatet tydligt visar
att plastförlusten ökar drastiskt efter ett visst antal avslutade produktionscykler kan det vara ett
alternativ att kassera skärbärarna tidigare för att minska andelen mikroplaster.

6.6.2 Vattenprover

Tanken med att ta ett prov fr̊an Gimodammen är för att se om det redan innan användning finns
mikroplaster i vattnet. Det kan även vara intressant att jämföra om vattnet i Gimodammen är
renare eller mer kontaminerat än det vatten som rinner ut i Olands̊an efter Sandvik Coromants
rening. Provtagning efter nanopartikelfiltret är relevant d̊a detta kan ses som ett blankprov eftersom
det förväntas ha l̊ag andel mikroplaster. Provet efter Sandvik Coromants rening kan d̊a jämföras
med detta blankprov för att se hur effektiv reningen deras rening är. Att ta vattenprover fr̊an
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Olands̊an anses inte relevant d̊a det skulle kräva prover b̊ade uppströms och nedströms utloppet
för att avgöra eventuella utsläpp. Det är därför tillräckligt att endast ta prover fr̊an vattnet innan
det släpps ut. Se Figur 5: Kartläggning av Sandvik Coromants industrivatten för en tydligare bild
över var prover bör tas. Det kan ocks̊a vara lämpligt att anlita expertis inom provtagning av vatten
för att säkerställa att provtagningen sker korrekt och anpassat efter Sandvik Coromants processer.
Analys bör förslagsvis ske med hjälp av stereomikroskopi, för att detektera de större partiklarna
av storleken > 100 - 300 µm, i kombination med spektroskopi likt FTIR. Se mer under rubriken
Metoder för att analysera mikroplaster.

6.7 Analys av slamkakor

Önskas en vidare utvärdering av slamkakorna och huruvida de inneh̊aller plast eller ej, kan en
analys av extraheringsmetoder utföras. En utvärdering av hur slamkakorna hanteras i nuläget bör
även ske. Det är sedan 2005 förbjudet att lämna plastavfall p̊a deponi i Sverige. Därmed kan det
vara lämpligt att utvärdera det nuvarande avfallet, leveranser och deponier, oavsett om de befinner
sig i Sverige eller ej. Det finns anledning att tro att en striktare lagstiftning kring plasthantering
kan bli aktuell i framtiden.

6.8 Återbruk av plasten

S̊a länge plastskärbärarna efter ett antal användningar g̊ar till förbränning finns ingen anledning
till att göra annorlunda med uppf̊angade mikroplaster d̊a mängden plast i jämförelse blir försumbar.
Sandvik Coromant kan utforska möjligheterna att återvinna plasten d̊a det är en termoplast.

6.9 Felkällor

Den största felkällan är avsaknaden av data och att inga provtagningar och mätningar har
kunnat utföras. Detta medför att inga bekräftade slutsatser kan dras om vart plasten tar vägen
och huruvida det sker utsläpp av mikroplaster eller ej. Sandvik Coromants egna viktstudie som
fastställer viktförlusten till 1-2 gram har projektgruppen ej kunnat ta del av utan är ett antagande
fr̊an en muntlig källa och därmed inte ett faktum.

En annan felkälla ligger i att inget studiebesök p̊a fabriken i Gimo kunnat genomföras. Detta kan
f̊a konsekvensen att rekommendationen för filter ej är tillämpbar d̊a Sandvik Coromant eventuellt
inte har möjlighet att utöka sitt interna reningsverk, t.ex av utrymmesskäl. Omr̊adet mikroplaster
är relativt nyligen uppmärksammat och därmed fortfarande ganska outforskat. Framöver kan det
komma att finnas mer lämpliga reningsmetoder och tekniker. Det är sv̊art att bedöma hur stor
andel av plastskärbärarnas yta som täcks av skär. Ytterligare en osäkerhet ligger i att olika personer
kommer genomföra bedömningen. Eftersom det är sv̊arbedömt och n̊agorlunda godtyckligt bör
resultaten granskas och bedömas försiktigt.

I dagsläget saknas tillräcklig information kring rengöringsprocesserna Dürr och UCM och deras re-
spektive processteg och därmed kan inte utförliga rekommendationer presenteras i denna avhandling.
För att fastställa detta rekommenderas en separat utredning.
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7 Slutsats

För att undersöka i vilken grad plast försvinner i blästringsprocessen, i förh̊allande till användning,
behöver en viktstudie genomföras. Resultatet fr̊an kartläggningen visar att den enda möjliga vägen
för plasten är via reningsverket och därefter sannolikt fastnar i sedimenteringen eller möjligen
följer med det renade vattnet ut i Olands̊an. Detta antagande m̊aste fastställas genom provtagning
av vattnet före och efter rening. Skulle proverna p̊avisa att det finns mikroplaster i vattnet efter
rening bör åtgärden innefatta att installera ett ultrafilter, eftersom det är det enda filtret som
med säkerhet kan filtrera bort alla mikroplaster. En undersökning av slamkakorna kan utföras
som komplement för att fastställa om de inneh̊aller mikroplaster. Enligt rekommendationerna ska
även en provtagning av industrivattnet efter det renats i nanopartikelfiltret utföras. Detta är för
att undersöka om det redan inneh̊aller mikroplaster som inte kommer fr̊an Sandvik Coromants
processer. Ett byte av material hade egentligen varit det bästa alternativet d̊a detta hade tagit
bort problemet med mikroplaster i grunden men i nuläget har inget rimligt alternativ kunnat
presenteras.
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Miljödepartementet (2018). Fler steg för att minska plast och mikroplaster i havet. Stockholm:
Regeringskansliet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fler-steg-for-

att-minska-plast-och-mikroplaster-i-haven/ [2021-04-16]

Mohamed Shameer, P. & Mohamed Nishath, P. (2019). Exploration and enhancement on fuel
stability of biodiesel: A step forward in the track of global commercialization. Advanced Biofuels:
Applications, Technologies and Environmental Sustainability. Elsevier, pp. 181–213. DOI: https:
//doi.org/10.1016/B978-0-08-102791-2.00008-8

Nagarajan, V., Mohanty, A.K. & Misra, M. (2016). Perspective on Polylactic Acid (PLA) based
Sustainable Materials for Durable Applications: Focus on Toughness and Heat Resistance. ACS
Sustainable Chemistry and Engineering, vol. 4 (6), pp. 2899–2916

Nationalencyclopedin (u.̊a. a). Plast. https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/l%C3%A5ng/plast [2021-04-12]

36

https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/how-to/how-to-choose-the-right-abrasive-for-the-job.html
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/how-to/how-to-choose-the-right-abrasive-for-the-job.html
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/equipment-technology/what-is-wet-abrasive-blasting.html
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/equipment-technology/what-is-wet-abrasive-blasting.html
https://hsr.se/skrap-i-havet
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-confidence-intervals-two-samples/comparing-two-means/v/confidence-interval-of-difference-of-means
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-confidence-intervals-two-samples/comparing-two-means/v/confidence-interval-of-difference-of-means
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-confidence-intervals-two-samples/comparing-two-means/v/confidence-interval-of-difference-of-means
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/regeringsuppdrag/rapport-mikro-och-nanoplast-i-dricksvatten.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/regeringsuppdrag/rapport-mikro-och-nanoplast-i-dricksvatten.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/regeringsuppdrag/rapport-mikro-och-nanoplast-i-dricksvatten.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://sawea.org/pdf/2004/March-21-2004/HollowFiberVsFlatSheetTechnology.pdf
http://sawea.org/pdf/2004/March-21-2004/HollowFiberVsFlatSheetTechnology.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fler-steg-for-att-minska-plast-och-mikroplaster-i-haven/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fler-steg-for-att-minska-plast-och-mikroplaster-i-haven/
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102791-2.00008-8
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102791-2.00008-8
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/plast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/plast
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9 Appendix

9.1 Bilaga 1: se bifogad excel-fil.

För att använda den bifogade excel-filen ska vid var tredje cykel, avslutad tillverkningsprocess,
följande noteras; vikten p̊a skärbärarna, trycket som har använts i blästringsavdelningen och till
vilken grad skärbärarna uppskattas vara täckta av skär. Datan noteras i figur 7. Figurerna 7 - 10 är
endast exempel p̊a indata där flera antaganden har gjorts som till exempel att startvikten varierar
mellan 49 - 50 g, trycket varierar fr̊an 1,4 - 4,4 bar och att viktförlusten är kring 1 - 2 g per var
tredje cykel. Eftersom alla tal är slumpgenererade finns det ingen som helst korrelation mellan
n̊agon parameter och viktförlusten.

Figur 7: Exempel p̊a hur indatan kan se ut när den är tillagd i excel-filen

Fr̊an given data beräknas viktskillnader för var tredje cykel som plaskskärbärarna genomg̊ar. Tre
olika grafer skapas där den första visar hur stort medelvärdet p̊a viktskillnaden är mellan olika
cykler för att undersöka om viktskillnaderna ökar med antal cykler (figur 8). Denna visar även ett
konfidensintervall med en noggrannhet p̊a 95 % för vardera cykel, vilket betyder att osäkerheten p̊a
resultatet ökar vid större värden p̊a konfidensintervallet. Den andra grafen plottar viktskillnaderna
mot trycket för att undersöka om ökat tryck ger ökad viktförlust (figur 9). Den tredje visar hur
täckningsgraden p̊averkar viktskillnaden av plastskärbärarna mellan cykler (figur 10). De olika
färgerna i samtliga grafer representerar olika cykler.
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Figur 8: Exempel hur viktskillnaden plottad mot antal cykler kan se ut

Figur 9: Exempel p̊a hur trycket kan p̊averka viktskillnaderna
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Figur 10: Exempel p̊a hur täckninggrad kan korrelera med plastskärbärarnas viktminskning

9.2 Bilaga 2: metadata för litteratursökningar

Tabell 7: Metadata

Databas Sökord Antal träffar Sökdatum
Google Scholar “mikroplaster” “industri” lösning 83 20210412
Google “Confidence interval of difference 241 000 000 20210510

of means”
Muntlig källa Jan Kastesson Mercatus AB - 20210423

- 20210506
Muntlig källa Lovisa Svarvare, Sandvik Coromant - 20210429
Google “flat-sheet” “hollow fiber” 119 000 20210427
Google “hollow fibre membranes” 273 000 20210427
Scopus “bioplast*” AND “sustainable” 9 20210413

AND “resistant”
Scopus “bioplast*” AND “microplast*” 6 20210413

AND “sustainable”
Scopus “bioplast*” AND “biodegrade*” 35 20210414

AND “sustainable” AND “PLA”
Britannica Academic “bioplastic” 1 20210413
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Bakgrund

Plaster som genom nedbrytning eller slitage blivit till små partiklar beskrivs av
samlingsnamnet mikroplaster, de är av storleken upp till 5 mm. Mikroplaster kan innefatta de
plastpartiklar som brutits ned från större föremål (sekundär mikroplast) men även de
plastpartiklar som avsiktligen producerats till mindre partiklar för att användas i t.ex.
kosmetika eller skrubbkorn i skönhetsprodukter (primära mikroplast) (Naturvårdsverket,
2020).

I haven finns det för tillfället mer är 150 miljoner ton plast, en mängd som ständigt ökar och
inte heller inkluderar plasten på land. Problematiken ökar dessutom då nedbrytningstiden
för detta material kan vara ett par hundra år (Naturvårdsverket, 2020).

När företaget Sandvik Coromant i Gimo genomgår sin process där skär tillverkas, används
plattor gjorda i plast som produkterna placeras på. Tidigare undersökningar har visat att
plattorna minskar i vikt under processens gång och då uppstår frågeställningen kring var
denna plast tar vägen, och om den fångas upp i något av företagens avfall, vattenreningsverk
eller restmaterial?
Detta kandidatarbete ämnar att bistå Sandviks projekt “Green Factory & Sustainable
Facilities” där de ur ett ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv granskar deras
produktionsenheter (Sandvik Coromant, 2021).

Efter ett första mötet med Sandviks representant i detta projekt fastställde hon att de
moment i processen som närmare bör granskas är deras Bulldog-avdelning där produkten
blästras med sand. Man bör även se om mikroplaster kan upptäckas i deras egna vattenverk
Flootech. Sandvik har erbjudit att ge oss prover från dessa två avdelningar om möjlighet finns
att analysera dem.

I förstudien ska därmed en närmare granskning av blästring, Flootech och mikroplaster ingå.
När tillgång till mer material blivit möjlig kommer en mer detaljerad granskning av
processerna ske.

Frågeställningar



1. I vilka processer kan plast försvinna från plastskärbärarna?
- Under blästringen?
- Finns det andra?
2. I vilka delar av Sandviks avfall/restmaterial/processer kan denna plast återsamlas?
- Under vattenreningen?
3. Vilka tekniker kommer att behöva användas för att kunna återcirkulera denna plast?

Finns det andra lösningar?
- Är plasten återvinningsbar?
- Finns det andra material som uppfyller samma krav?
- Finns möjlighet att installera ett filter som tar upp mikroplasterna?

Metod
Insamling av teknisk information och data från Sandvik Coromant för att identifiera
problemen, t.ex. genom att undersöka plastinnehåll i vatten- och sandprover. Eventuellt
kommer även ett studiebesök genomföras. Litteraturstudier för att hitta möjliga tekniska
lösningar samt diskussioner med processingenjör på Sandvik för att undersöka möjligheterna
att införliva dessa. Regelbundna möten med handledare och dagliga möten inom
projektgruppen.
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fter-omrade/Plast/Mikroplast/]
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Bakgrund

Plaster som genom nedbrytning eller slitage blivit till små partiklar beskrivs av
samlingsnamnet mikroplaster, de är av storleken upp till 5 mm. Mikroplaster kan innefatta de
plastpartiklar som brutits ned från större föremål (sekundär mikroplast) men även de
plastpartiklar som avsiktligen producerats till mindre partiklar för att användas i t.ex.
kosmetika eller skrubbkorn i skönhetsprodukter (primära mikroplast) (Naturvårdsverket,
2020).

I haven finns det för tillfället mer är 150 miljoner ton plast, en mängd som ständigt ökar och
inte heller inkluderar plasten på land. Problematiken ökar dessutom då nedbrytningstiden
för detta material kan vara ett par hundra år (Naturvårdsverket, 2020).

När företaget Sandvik Coromant i Gimo genomgår sin process där skär tillverkas, används
plattor gjorda i plast som produkterna placeras på. Tidigare undersökningar har visat att
plattorna minskar i vikt under processens gång och då uppstår frågeställningen kring var
denna plast tar vägen, och om den fångas upp i något av företagens avfall, vattenreningsverk
eller restmaterial?
Detta kandidatarbete ämnar att bistå Sandviks projekt “Green Factory & Sustainable
Facilities” där de ur ett ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv granskar deras
produktionsenheter (Sandvik Coromant, 2021).

Efter ett första mötet med Sandviks representant i detta projekt fastställde hon att de
moment i processen som närmare bör granskas är deras Bulldog-avdelning där produkten
blästras med sand. Man bör även se om mikroplaster kan upptäckas i deras egna vattenverk
Flootech. Sandvik har erbjudit att ge oss prover från dessa två avdelningar om möjlighet finns
att analysera dem.

I förstudien ska därmed en närmare granskning av blästring, Flootech och mikroplaster ingå.
När tillgång till mer material blivit möjlig kommer en mer detaljerad granskning av
processerna ske.

Frågeställningar



1. I vilka processer kan plast försvinna från plastskärbärarna?
- Under blästringen?
- Finns det andra?
2. I vilka delar av Sandviks avfall/restmaterial/processer kan denna plast återsamlas?
- Under vattenreningen?
3. Vilka tekniker kommer att behöva användas för att kunna återcirkulera denna plast?

Finns det andra lösningar?
- Är plasten återvinningsbar?
- Finns det andra material som uppfyller samma krav?
- Finns möjlighet att installera ett filter som tar upp mikroplasterna?

Metod
Insamling av teknisk information och data från Sandvik Coromant för att identifiera
problemen, t.ex. genom att undersöka plastinnehåll i vatten- och sandprover. Eventuellt
kommer även ett studiebesök genomföras. Litteraturstudier för att hitta möjliga tekniska
lösningar samt diskussioner med processingenjör på Sandvik för att undersöka möjligheterna
att införliva dessa. Regelbundna möten med handledare och dagliga möten inom
projektgruppen.

Det är för dyrt och alldeles för ny teknik för att kunna hitta mikroplaster i proverna. Vi kan
inte heller pga corona att vistas i lab. Det är sammanfattningsvis för dyrt och för
tidskrävande.
Man kanske kan istället kolla på metoder för att mäta detta. I sådana fall kan Sandvik pröjsa.
Enkla lab-experiment: Kan man SE plasten? Kan man se olika färger på kornen i vattnet? Låt
det torka, se vad som finns kvar och kolla i mikroskop.
En till frågeställning: Vad innehåller vattenproverna i övrigt?

Olika plaster: bryts de ned lika snabbt? Kanske har bioplast en lägre livstid?

Kan man göra ett antagande för hur mycket mikroplaster som kommer från en skiva? Och
istället föreslå metoder för att få bort dem, vi behöver inte veta hur mycket. Sedan kan man
göra en känslighetsanalys och sätta i perspektiv för vilka åtgärder som kan vara lämpliga.

I litteraturstudien: Det kan bli hur stort som helst. Vi måste kunna avgränsa mot vår specifika
frågeställning för att inte låta det dra iväg. I efterhand kanske vi kan stryka någon
frågeställning.
Litteraturtips: Sök på DIVA efter fotbollsgräsplaner. (Oscar hade tittat)

Viktigast: komma fram till något, kan vi hitta en realistisk lösning som går att implementera.

Metoden kan bli mer uppdelad beroende på vilken del man jobbar med. Utifrån data och info
jobbar man kvantitativ och lösningar kan vara en litteraturstudie.

Referenser
Naturvårdsverket (2020). Mikroplast. (Plast). Tillgänglig:
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Tid: 9:15
Plats: Zoom

Närvarande personer: Anastasia Novikova, Anna Winstedt, Disa Barkefors, Emil Fredricsson,
Oscar Axelsson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Anastasia föreslår att gruppen ska följa skolschema för arbetstid och raster. Gruppen
instämmer. :)

2) Lägesrapport
Arbetet med projektplanen fortsätter. Gemensamt diskuteras frågeställningar, mål och
metoder. Frågor inför möte med Sandvik diskuteras. Powerpoint inför
projektplanspresentation påbörjas.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Arbetet med projektplan W-21-85 / A-01 fortsätter för samtliga projektmedlemmar.

4)   Till nästa gång
Anastasia och Emil tar med anteckningar från möte med uppdragsgivare.

Vid protokollet
Disa Barkefors

Justeras
Anastasia Novikova
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Tid: 14:10 12 april 2021
Plats: Zoom

Närvarande personer: Anastasia Novikova, Emil Fredricsson, Oscar Axelsson, Anna Winstedt,
Disa Barkefors

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Cecilia har undersökt möjligheterna att i labb testa sand- och vattenprover från Sandvik
på spår av mikroplaster. Detta är inte möjligt. Nya lösningar får diskuteras med Sandvik på
nästkommande möte.

2) Lägesrapport
Projektplan redovisad och godkänd W-21-85 / A-01 av handledare med några extra
tankar kring metodiken tillagda. Anastasia, Emil och Anna fortsätter med studie om
Sandviks process blästring och deras vattenverk Flootech W-21-85 / G-01. Oscar och Disa
har påbörjat en studie om möjliga lösningar W-21-85 / G-04 som underlag till förstudien.
Gruppen inväntar sekretessavtal från Sandvik innan information om företagets processer
kan inhämtas.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Arbetet fortsätter för samtliga projektmedlemmar. Anna påbörjar litteraturstudie om
mikroplaster W-21-85 / G-03.

4)   Till nästa gång
Samtliga projektmedlemmar fortsätter med sina delprojekt.

Vid protokollet
Disa Barkefors

Justeras
Anastasia Novikova
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Tid: 09.15
Plats: Zoom

Närvarande personer: Anastasia Novikova, Anna Winstedt, Disa Barkefors, Emil
Fredricsson, Oscar Axelsson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
-

2) Lägesrapport
Förstudien inlämnad i tid samt de relaterade G-rapporterna onsdagen 2021-04-21. Nästa
vecka är halvtidsinlämning, vi diskuterar vad mer vi vill ska vara med och vad som är
relevant från bl.a. förstudien att ta med.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Fortsatt arbete i W-21-85 / G-05 för samtliga medlemmar.

4)   Till nästa gång
Vara klara med mittredovisningen, så den kan skickas till Lovisa för granskning innan
inlämning.

Vid protokollet
Anna Winstedt

Justeras
Anastasia
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Tid: 08.15
Plats: Zoom

Närvarande personer: Anastasia Novikova, Anna Winstedt, Disa Barkefors, Emil
Fredricsson, Oscar Axelsson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
-

2) Lägesrapport
Mittredovisningen är gjord. På god väg med slutrapporten.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Hela gruppen skriver i slutrapportens första utkast W-21-85/S-01. Efter mittredovisningen
har vi gjort ändringar i metoden och utvecklat den, ska få feedback på den av Cecilia på
den idag.
Disa-delar upp rekommendationer i teori och resultat, Emil och Anna- påbörjar
diskussionen, Oscar och Anastasia- skriver om filter efter diskussion med företag.

4)   Till nästa gång
Mejlat första utkastet till Lovisa på fredag.

Vid protokollet
Anna Winstedt

Justeras
Emil Fredricsson
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Sammanfattning

I denna förstudie behandlas bl.a de olika typer av plaster som används i vardagen och även
dess biprodukt: mikroplaster. Sedan följer en djupare beskrivning kring vad mikroplaster är,
var de kommer ifrån, hur de mäts, hur de behandlas i reningsverk i dagsläget, men även
regelverk kring mikroplasterna och deras effekt på människors hälsa och omgivning.

Därefter följer en beskrivning av de processteget i Sandviks industri som identifierats som det
steget där plasten från deras plastskärbärare försvinner, nämligen blästringen. Efter
blästringen, där även vatten används och blir då så kallad våtblästring, skickas resterna till
reningsverket. En kort beskrivning av tekniken FlooDaf ™ följer, som används i Sandviks
vattenreningsverk.

Slutligen diskuteras olika alternativa lösningar till problematiken så som tillämpandet av olika
filter för rening av mikroplasterna och/eller ersätta det nuvarande materialet på
plastskärbärarna med bioplast.



Plast

Plast är ett syntetiskt framställt material som traditionellt produceras av råolja i kombination
med tillsatser (Britannica Academic 2020). Plaster består av polymerer, dvs kedjeformiga
molekyler, och baserat på bindningar och längd av kedjemolekylerna bestäms plastens
karaktär (NE u.å. a). Utifrån specifika krav på exempelvis hållfasthet, seghet och styvhet kan
polymeren modifieras för att uppfylla dessa egenskaper. Generellt kan plaster delas in i två
huvudtyper baserat på molekylstruktur: härdplaster och termoplaster (NE u.å. a).

Härdplaster, som namnet antyder, har härdats där molekylerna tvärbinds i ett tredimensionellt
nätverk. Detta medför att härdplaster inte smälter vid uppvärmning utan sönderdelas kemiskt
och plasterna kan därför inte återvinnas (NE u.å. a). Härdplaster som material är generellt
styva och hårda och därmed mer spröda vilket kan förbättras genom tillsatser av fyllmedel
och armeringsmedel (NE u.å. b).

Termoplaster saknar de tvärbundna molekyler härdplaster har och istället kan molekylerna
röra sig fritt i förhållande till varandra. Under uppvärmning blir termoplaster formbara, s.k.
plastiska, och materialet kan omformas och därmed återvinnas (NE u.å. a). Termoplaster är
antingen amorfa och är därmed glasartade och styva, eller delkristallina och innehåller delvis
amorfa partier inom kristallina strukturer. Delkristallina termoplaster har bättre hållfasthet vid
uppvärmning och är mer resistenta mot spänningssprickbildning (NE u.å. c).

På grund av möjligheter att modifiera polymerer och dess molekylstruktur har plaster många
användningsområden i dagens samhälle. Årligen produceras cirka 370 miljoner ton plast
(Coppola et al. 2021) och många branscher är i dagsläget beroende av produktionen vilket
medför ett flertal problem. Råolja är en ändlig resurs och förråden beräknas att vara
förbrukade innan slutet av detta århundrade (Britannica Academic 2020). Plaster är dessutom
ett stabilt ämne med en nedbrytningstid upp till 400 år (NE u.å. a) vilket medför att
avfallshanteringen blir ett problem världen över.

Vissa plaster går att återvinna genom återanvändning av material eller i energiåtervinning vid
förbränning (NE u.å. a).  En stor del av plastavfallet som inte går att nyttja hamnar på
deponier där den långa nedbrytningstiden skapar stor ackumulering av plaster. Deponering av
plaster och organiskt avfall är förbjudet i Sverige sedan 2005 av flera orsaker men pågår
fortfarande i stora delar av världen (NE u.å. a). En av orsakerna till förbudet är att
plastavfallet under nedbrytning sönderdelas till mindre partiklar, s.k mikroplaster, som följer
med lakvattnet och förorenar grundvattnet (NE u.å. a).

Vid 2015 beräknades produktionen i världen ha genererat 6,3 miljarder ton plast varav 12 %
av detta har förbränts, 9 % har återvunnits och resterande 79 % är i deponier eller i miljön
(Geyer et al. 2017). Det är svårt att estimera mängden plaster som finns i miljön. Under 2010
uppskattades mellan 4 och 10 miljoner ton plaster ha hamnat i haven och idag anses plaster
vara så allmänt förekommande i miljön att forskare föreslår att fenomenet klassas som en
geologisk indikator för vår tidsepok (Geyer et al. 2017).



Mikroplast

Vad är mikroplaster?

Mikroplaster är plastpartiklar som har en diameter mindre än 5 mm och delas vanligtvis in i
två olika olika grupper, primära och sekundära mikroplaster (Naturvårdsverket 2017). Primär
mikroplast är plastpartiklar utformade i mikroskopisk storlek för att exempelvis användas i
kosmetika (Naturvårdsverket 2017). Sedan den 1 Juli 2018 är det förbjudet att använda
primära mikroplaster i kosmetiska produkter som säljs i Sverige (Naturvårdsverket 2020).
Sekundära mikroplaster är plastpartiklar som bildas då en plastyta större än 5 mm utsätts för
någon typ av slitage som gör att plasten vittrar och bryts ned till mindre, mikroskopiska,
partiklar. Detta kan exempelvis vara vid nedskräpning då en plastpåse eller en
plastförpackning bryts ned och vittrar i naturen (Naturvårdsverket 2017). Andra källor till
sekundära mikroplaster är användning samt tvättning av textilier. Textilier som ger ifrån sig
mikroplaster är framför allt de tillverkade av polyamid, polyester och akryl (Eerkes-Medrano
& Thompson 2018). Av dessa tre är akryl det material som ger ifrån sig mest plastfiber. Fibrer
från textilier har upptäckts på reningsverk och val av reningsprocess samt beroende på hur
restprodukterna från reningen används upptäcks olika stor mängd mikroplaster i vatten och
sediment efter rening (Eerkes-Medrano & Thompson 2018).

Källor till mikroplaster i Europa och Norden

Betraktar man hela Europas efterfrågan på plast 2019 ser man enligt tabell 1 att den största
gruppen utgörs av plastförpackningar. Slår man ihop alla kategorier, rör det sig om totalt 50.7
miljoner ton plast (PlasticsEurope 2019).

Tabell: Procentuell distribution av efterfrågan på plast i Europa 2019.

Sektor Procentuell användning

Förpackningar 39,6 %

Bygg och konstruktion 20,4 %

Fordon 9,6 %

Elektriska och elektroniska apparater 6,2 %

Hushåll, fritid och sport 4,1 %

Jordbruk 3,4 %



Övrigt (vitvaror, möbler, medicinskt,
m.m )

16,7 %

Det kan tilläggas att under pandemin som inträffade 2020 av coronaviruset covid-19 har
allmänna bruket och därmed utvecklingskurvan för användning av produkter och
transportmedel förändrats på ett oförutsägbart sätt och denna irregularitet omfattas ej av denna
rapport.

Vid en närmare granskning av plastförbrukningen i Sverige utförde Naturvårdsverket en
studie där de kom fram till att: “De största enskilda användningsområdena för plast är
plastförpackningar (325 000 ton), följt av byggsektorn (262 000 ton ) och fordonsindustrin
(134 000 ton). Ett stort flöde är övriga plastprodukter (455 000 ton), som bland annat omfattar
plast i sjukvårdsartiklar, leksaker, hushållsartiklar, sportartiklar och möbler.”
(Naturvårdsverket 2019).

Följdfrågan då blir vilken av dessa sektorer som bidrar till mest mikroplaster i omgivningen.
Enligt Svenskt Vatten står mikroplaster från däck för den största delen, därefter kommer
fyllnadsmaterial från konstgräsplaner (Svenskt Vatten 2019). Varför plastkällor som
plastförpackningar inte kommer med som en av de största kan bero på att de två ovan nämnda
källorna sprids i utomhusmiljö. När det gäller pellets i konstgräsplaner är de redan i väldigt
liten storlek från första början. Mikroplaster från gummidäck uppstår dessutom lätt på grund
av den stora friktionen. Transport av mikroplaster från utomhusmiljön sker främst genom
dagvatten, det är i detta vatten mikroplaster från däck och liknande hamnar och förs sedan
vidare till bl.a dagvattendammar. Mikroplaster sprids även via avloppsvatten som förs till
reningsverken.

Mikroplaster och reningsverk idag

2017 utfördes en undersökning av Uppsala Vatten i deras avloppsreningsverk
Kungsängsverket och dagvattendammen Kungsängsdammen (Trinh 2017). Undersökningen
utfördes genom att ta stickprover från in- och utflöden där antalet mikroplastpartiklar per
timme uppmättes. Notera att i denna studie undersöktes endast mikroplaster mellan
storlekarna 300 μm och 5 mm. Resultaten för studien presenteras i tabell 2. Notera att vid
Kungsängsdammen utfördes provtagning av utflödet vid två tillfällen och det värdet med
lägre reningsgrad presenteras i tabellen.

Tabell 2: Sammanställning av antal mikroplastpartiklar innan och efter rening i
Kungsängsverket och Kungsängsdammen.

Kungsängsverket Kungsängsdammen

Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde

3,3 ⋅108 - 1,4 ⋅109

#mikroplaster/h
34 000
#mikroplaster/h

69,4 #mikroplaster/h 9,9
#mikroplaster/h



Uppsala Vatten fastställde därmed att det skedde en separation av 99,9% av mikroplaster från
vattnet i reningsverket, i Kungsängsdammen var denna siffra 85,7% (Trinh 2017).

Stockholm Vatten och Avfall har bekräftat att i nuvarande tillstånd är deras reningsverk inte
utrustat för att rena vattnet från alla mikroplaster, eftersom det kommer in sådana stora
mängder. Henriksdal reningsverk beräknas ta emot 300 miljoner mikroplastpartiklar per
timme (Stockholm Vatten och Avfall 2018). Planen är att bygga om deras reningsverk och
införa ett membranfilter som påstås kunna rena dubbelt så mycket vatten, dubbelt så bra
(Stockholm Vatten och Avfall 2018).

Ett koncept som reningsverk försöker implementera i en större skala är återföring av näring
till jorden i form av slamåterföring (Svenskt Vatten 2013). Det har däremot uppmärksammats
av t.ex. Naturvårdsverket att utöver de näringsämnen som finns i slammet så som fosfor, kan
man även återfinna farliga kemikalier som polyklorerade bifenyler (PCB), läkemedelsrester,
tungmetaller m.m som inte önskas följa med till jordbruket (Naturskyddsföreningen, u.å).
Därmed uppstår även frågan hur mycket av mikroplasterna som följer med slammet till åkern.
I en jämförelse mellan mineralgödslad jord och en slamgödslad jord såg man att den
mineralgödslade jorden hade 0,30 mg/kg TS (torrsubstans) mikroplast medan den
slamgödslade jorden hade ett mikroplastinnehåll på 0,32 mg/kg TS. Den marken
slamgödslades med 1 ton TS/ha per år, i 35 år. Svenskt Vatten poängterar att det är oklart
varför skillnaden är så liten. De resonerar att det kan vara på grund av nedbrytningen i marken
eller på grund av att mikroplasterna bryts ned till så små partiklar att de inte längre kan
detekteras. Detta skulle innebära att de blir mindre än 10 μm (Svenskt Vatten 2019).

Det är viktigt att lyfta fram att mätosäkerhet och brist på kunskap ligger till grund i mätning
av mikroplaster, något som både Uppsala Vatten och myndigheter som Naturvårdsverket
påpekat (Trinh 2017; Naturvårdsverket 2020). Problematiken med specifikt mikroplaster har
lyfts fram under de senaste åren och därmed saknas det mycket kunskap och tillräckligt
avancerade mättekniker inom området.

Utgående från det lokala reningsverket Uppsala Vatten är det sista steget i reningen av
avloppsvattnet att återföra vattnet till den genomgående Fyrisån, vars vattenflöde slutligen når
Östersjön (Uppsala Vatten u.å).

Mikroplaster i hav

Idag finns det inte någon teknik för att extrahera mikroplaster från haven. I kombination med
plasters långa nedbrytningstid kommer koncentrationen av mikroplaster i haven endast att öka
(Naturvårdsverket 2020 a).

Mikroplaster har hittats i olika delar av näringskedjan, från zooplankton till olika arter av fisk
(Li 2018). I zooplankton har mikroplaster upptäckts i planktonens fortplantningsorgan och
kan därigenom överföras till nästa generation och eventuellt påverka artens populationsstorlek
(Li 2018). Kunskapen om mikroplasternas påverkan i olika delar av näringskedjan är idag låg
och man vet inte hur stor påverkan blir för olika arter. Det finns studier som visar att
mikroplaster kan adsorbera olika toxiska ämnen som polyklorerade bifenyler (DDT) och PCB



(Zhang et al. 2015; Camacho et al. 2019). Konsekvenserna kan bli att vattenlevande arter
påverkas av de toxiska ämnena och att miljögifterna förflyttas och sprids med hjälp av
mikroplasterna (Li 2018).

En studie visar att tungmetaller från båtbottenfärger, i detta fall, zink och koppar har hög
sannolikhet att adsorberas på mikroplaster (Brennecke et al. 2016). Mikroplasterna visade en
800 gånger högre koncentration av de undersökta tungmetallerna jämfört med vattnet runtom.
I studien använde de sig av polyvinylklorid (PVC) samt polyestern (PS) (Brennecke et al.
2016), som exempelvis används i olika plaströr till exempelvis stuprännor respektive olika
engångs plastbehållare eller isolering (Li 2018). Brennecke et. al (2016) menar att
mikroplasterna som adsorberat tungmetallerna därmed finns i högre koncentration på
partiklarna än i runt liggande hav kan ge en högre risk för toxiska effekter på vattenlevande
organismer som konsumerar dessa plastpartiklar (Brennecke et al. 2016).

En studie gjord av Beer et al. (2018) undersökte hur halten mikroplaster i fisk och plankton
har ändrats mellan åren 1987 och 2015. I undersökningen användes sill, skarpsill samt en
samling plankton från Östersjön. Proverna under denna tidsram visade mikroplaster i
planktonen samt i fiskarnas matsmältningssystem men trots markant ökning av plast och
mikroplast i Östersjön under denna period var koncentrationen mikroplast i organismerna
konstant under perioden (Beer et al. 2018). I undersökningen sågs en ökning av mikroplaster i
matsmältningssystemet under vår och sommarhalvåret, då fiskarna ökar sin konsumtion.
Studien visar även är en minskning av mikroplaster i fiskarna under höst och vinter samt att
de fiskar som noterades med mikroplaster i studien hade det i en mycket liten koncentration
vilket tyder på att mikroplasterna inte ackumuleras i fiskarna. Riskerna kan ligga i de toxiska
ämnen som mikroplasterna kan föra med och avge (Beer et al. 2018).

Mikroplasters effekt på hälsan

Under plastproduktion kan kemikalier och mjukgörande medel tillsättas till plasten för att ge
egenskaper som färg eller ökad tolerans mot olika yttre faktorer som temperatur, ljusstrålning,
och mekaniskt, termiskt och elektriskt motstånd. Dessa kemikalier kan på så sätt spridas ut i
naturen eftersom dessa sitter bundna till plasten. I tillsatserna i plastproduktionen finns det
ofta tungmetaller och dessa kan då via mikroplaster spridas ut i naturen (Campanale et al.
2020). Tungmetaller kan vara giftiga och cancerogena för hälsan hos människor och andra
organismer. Mikroplaster som är mindre än 20 μm kan tas sig in i organ och mikroplaster
kring 10 μm bör kunna komma åt alla organ, genom cellmembran, genom blod-hjärnbarriären
och genom placentan (Campanale et al. 2020). Det finns dock inte tillräckligt med
information om hur dessa giftiga kemikalier kan adsorberas/desorberas på/från mikroplaster
(Campanale et al. 2020). Dessutom verkar exponeringen av kemikaliska ämnen från
mikroplaster vara mycket låg i jämförelse med den mängd kemiska ämnen som människor
exponeras för via livsmedel (Livsmedelsverket 2020). Det saknas alltså kunskap för att i
nuläget dra några slutsatser ifall mikroplaster utgör någon tydlig hälsorisk för människor
(Livsmedelsverket 2020).



Regelutveckling kring mikroplaster i Sverige

De enda regler som berör industrins utsläpp av mikroplaster idag är Miljöbalkens
hänsynsregler (SFS 1998:808). Dessa är dock otydliga och med bristande insyn kring hur
mikroplaster faktiskt påverkar miljön blir de svåra att tillämpa. Detta gör att industrier i
praktiken kan släppa ut mikroplaster direkt med avloppsvattnet utan att det får konsekvenser
eller kontrolleras.

De senaste åren har flertalet beslut fattats i Sverige som pekar mot att en striktare politik mot
mikroplaster är på ingång. Än så länge har detta inte påverkat industrier men det skulle
mycket väl kunna hända inom en snar framtid. Sedan första januari 2019 är det förbjudet att
sälja kosmetika som innehåller mikroplaster och som är ämnade att spolas ned i avloppet
(Miljödepartementet 2018). Naturliga polymerer som inte bildats syntetiskt eller blivit
kemiskt modifierade är undantagna från förbudet. Vid samma tillfälle beslutades även om stöd
till de kommuner som vill rensa sina kuststräckor från plastavfall.

EU beslutade 2019 om ett nytt engångsplastdirektiv som Sverige nu arbetat med att införliva
(Naturvårdsverket 2020). Detta innebär förbud mot en hel del engångsartiklar i plast såsom
bestick, tops och sugrör, medan andra produkters användning ska minskas, t.ex. plastmuggar.

2020 införde Sverige skatt på plastbärkassar (Finansdepartementet 2020). Detta för att uppnå
EU:s förbrukningsmål om 40 kassar per person och år till 2025. 2019 var genomsnittet i
Sverige 74 plastbärkassar per person och år. Anledningen till direktiven är att plastbärkassar
bidrar mycket till nedskräpning och spridning av mikroplaster. 2020 hade ca 100 länder infört
begränsningar av olika slag för att minska användningen av plastbärkassar.

Metoder för att analysera mikroplaster

Det finns i dagsläget inga standardiserade metoder för att undersöka förekomsten av
mikroplaster i ett prov. Men det finns två metoder som är effektiva för att identifiera
mikroplaster; spektroskopiska metoder och metoder som använder sig av gaskromatografi.
Det vanligaste är att använda sig av spektroskopiska metoderna, där FTIR (Fourier Transform
Infra Red spectroscopy) är den vanligaste av dessa (Svenskt Vatten 2018).

Eftersom mikroplaster har så stor variation i storlek, material och form är det svårt att undvika
osäkerheter i analysmetoderna som finns. Innan mätningen kan börja behöver annat organiskt
innehåll avlägsnas då dessa kan påverka mätningsresultatet. Även större mängder oorganiskt
material kan orsaka osäkerheter i mätningen och i dessa fall behöver även en
densitetsseparation göras innan mätning. Hur stora osäkerheterna är i de olika metoderna är
inte fastställt i dagsläget (Svenskt Vatten 2018).

Processer i Sandviks industri

Blästring



Blästring är en metod där ett blästringsmedel som består av partiklar av något material blåses
med höga tryck på ett objekt för att slipa eller rengöra dess ytor. Det finns flera olika partiklar
som kan användas som blästringsmedel beroende på ändamålet. Några vanliga
blästringsmedel är plast, nötskal, glaspärlor, kiselsand och krossat glas (Graco u.å.a). Skären
som tillverkas av Sandvik Coromant utsätts i vissa fall (för vissa produkttyper) för blästring
som ett steg i tillverkningsprocessen.

Det finns både torrblästring och våtblästring. Skillnaden är att våtblästring fuktar
blästringsmedlet innan det får kontakt med ytan på objektet som ska slipas eller rengöras
(Graco u.å.b). Det är just våtblästring som används i en av Sandvik Coromants processteg.

I Sandvik Coromant läggs skären på så kallade plastskärbärare. Dessa är till för att
transportera skären till olika processteg i tillverkningen och samtidigt se till att de hålls på
plats och inte skadas under transporterna. För vissa typer av skär sker en blästring och då
används även vissa av dessa plastskärbärare för att hålla upp skären under blästringen samt se
till att de inte rör på sig eller trillar av. Detta leder till att plasten kan oavsiktligt utsättas för
själva blästringen och tros vara en av anledningarna till att plasten försvinner från dessa
plastskärbärare1.

Alternativa lösningar

För att fullständigt rena avloppsvatten från mikroplaster behöver ett filter med porstorlek < 1
µm användas. Den enda teknik som helt uppnår detta kriterium är ultrafiltrering även om
mikrofiltrering ger nästan samma resultat. Ett annat alternativ är att byta material från
traditionell plast till bioplast. Det har dock visat sig att det inte alltid är det mest miljövänliga
alternativet.

Ultrafiltrering

Ultrafilter är den effektivaste tekniken för att fullständigt rena avloppsvatten från
mikroplaster, där reningsprocessen sker genom membranfiltrering (Baresel et al. 2017).
Genom att använda denna metod är det möjligt att sortera ut partiklar ned till 10 nm och även
större lösta molekyler, beroende på membranval. Det vanligaste är att filtrera i ”flat-sheet”,
där ett övertryck appliceras på koncentratssidan eller i ”hollow fibre” med ett undertryck på
permeatsidan. Koncentratsidan är den sida av membranet där inflödet kommer och innehåller
de bortfiltrerade partiklarna. Permeatsidan är där permeatet; den renade vätskan flödar ut.
Flat-sheet innebär tvärflödesfiltrering som betyder att vätskan som ska renas flödar parallellt
med membranytan medan vatten genomtränger membranet (Mazloum uå).  Med hollow fibre
flödar vätskan i ett stort antal ihåliga trådar som hålls samman i ett rör (Synder Filtration uå).
Retentatet, det som filtreras bort stannar i trådarna medan permeatet, det renade vattnet rinner
ut på sidorna. Se figur 1 för förtydligande.

1 Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19



Figur 1. Hollow fibre och flat-sheet. Retentat och koncentrat är synonymer och innehåller det membranet filtrerat
bort.

Ett ultrafilter byggs antingen i en bassäng där vattennivåskillnaden kan driva flödet igenom
membranet eller utan bassäng där membranen är trycksatta på annat sätt (Baresel et al. 2017).
Den fysikaliska barriären som membranet utgör, gör det lättare att hantera processtörningar
såsom slamflykt, men innebär också att membranytor med tiden kommer få en beläggning.
Detta gör att permeabiliteten minskar och mer energi behöver tillföras för att vattnet ska flöda
igenom. För att motverka detta behöver membranet rengöras regelbundet, hur ofta beror på
dess utformning och driftparametrar. Ultrafilter kan integreras i befintliga reningsverk med en
MembranBioReactor och kan då antingen ersätta eftersedimenteringssteget eller läggas till
som ett extra steg utöver detta. Tekniken fungerar till alla anläggningsstorlekar och har ett
relativt litet platsbehov, särskilt om den integreras i befintlig reningsanläggning.

Delarna som behövs för ultrafiltrering är membranenheter, tvättkemikalier, eventuell bassäng
och pumpar, dels för backspolning och återcirkulation, dels för slamborttagning (Baresel et al.
2017). De kemikalier som används vid tvätt av membranen är lut, natriumhypoklorit och syror
såsom oxalsyra och svavelsyra. En lösning innehållandes dessa kemikalier pumpas baklänges
genom membranen och kan vid kontakten med koncentratet och permeatet bilda
klororganiska föreningar. Högklorerade föreningar är starkt toxiska men leds i en fullskalig
process normalt tillbaka till den biologiska reningsprocessen där de bryts ned. Som
restprodukt räknas det koncentrat som filtret genererar. I en integrerad process sker vanligtvis
en gemensam slamhantering där koncentratet därmed kan komma att ha en inverkan på
slammets kvalitet, annars behövs en separat koncentrathantering (Baresel et al. 2017).

Mikrofiltrering

Även mikrofilter klarar av att rensa ut nästan alla mikroplaster (Baresel et al. 2017). Kravet är
att porstorleken är <1 µm vilket kan uppnås med ett disk- eller skivfilter. Det vanliga vid
mikrofiltrering i reningsverk är dock att porstorleken är större än 5 µm. Utlovad porstorlek är
sällan heller exakt utan filtret kan ha både mindre och större porer varför större marginaler är
önskvärda. Risken med mikrofilter är också att större mikroplaster tillåts passera på grund av



sin geometri, t.ex om de är trådformade. För att få bort alla mikroplaster krävs ett filter där
porerna aldrig är större än 1 µm vilket endast uppfylls av ultrafilter (Baresel et al. 2017).

Bioplast

Plast som framställs från förnybara källor benämns som bioplast. Bioplast skapas syntetiskt
från exempelvis växtmaterial eller av bakterier och är därmed biologiskt baserad och vissa
bioplaster är även biologiskt nedbrytbara (Britannica Academic 2020). Likt konventionella
plaster består även bioplaster av polymerer som avgör dess karaktär. Första bioplasten
upptäcktes redan 1926 av en fransk forskare som undersökte bakterier, men den höga
tillgången och till synes outtömliga förråden av råolja gjorde att detta förbisågs (Britannica
Academic 2020). Inte förrän under oljekrisen på 70-talet upptogs intresset för biobaserad
plast.

I dagsläget utgör produktionen av bioplaster endast 1 % av den globala plasttillverkningen per
år men marknaden förväntas växa upp till 30% redan till 2025 (Coppola et al. 2021).
Bioplaster har generellt ett lägre koldioxidavtryck än konventionella plaster och de plaster
som inte är biologiskt nedbrytningsbara kan nyttjas som biobränsle. Därför anses bioplaster
som ett mer hållbart alternativ, speciellt då koldioxidutsläppen ökar och jordens råoljeförråd
sinar (Coppola et al. 2021).

Problematiken med bioplaster är delvis att marknaden är liten och tillverkningsprocessen är
dyr, vilket leder till låg avkastning (Britannica Academic, 2020). Det är även svårt att
framställa bioplaster som uppfyller krav på både hårdhet och slagseghet, då en hårdare
bioplast ofta innebär att den är skör. Framsteg har dock gjorts vid bland annat forskning på
termoplastisk polyester framställd av polylaktid från mjölksyra, s.k. PLA (Nagarajan et al.
2016). PLA är i grunden en spröd polymer men modifieringar av molekylstrukturen och dess
bindningar har bidragit till en förbättring av slagseghet och kan därmed komma att bli ett
alternativ när det krävs en hård och hållbar plast (Nagarajan et al. 2016).

Forskare har även flaggat för kunskapsluckor om bioplasters toxicitet (Zimmermann et al.
2020). När övergång från konventionell till bioplast förespråkas ligger fokus på ett lägre
koldioxidavtryck och förnyelsebara råvaror medan människans och miljöns exponering för
kemikalier försummas. Tillsatser i konventionell plast likt mjukgörare och stabilisatorer
förekommer även i bioplaster och trots att tillsatserna i bioplaster klassas som ”naturliga” kan
ämnena fortfarande vara toxiska för miljö och hälsa (Zimmermann et al. 2020). Innan
bioplaster verkligen kan antas bättre bör den kemiska säkerheten undersökas mer grundligt.
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Hantering av mikroplaster i
industriprocesser - en studie vid Sandvik
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I denna rapport undersöks om Sandvik Coromants skärtillverkningsprocess i Gimo släpper ut
mikroplaster och i s̊adana fall hur detta kan förhindras. Källan som undersöks är de plastskärbärare
som skären är placerade p̊a under delar av tillverkningsprocessen. Definitionen för mikroplaster
varierar men generellt är det plastpartiklar med en diameter mindre än 5 mm. En del plastpartiklar
tillverkas i storlek inom definitionen för mikroplast redan fr̊an början men den främsta källan till
utsläpp i Sverige kommer fr̊an nötning och vittring av större plastföremål. Mikroplaster hamnar
ofta i haven där de återfunnits i allt fr̊an zooplankton till fisk. Hur stor p̊averkan detta har p̊a olika
arter är tämligen okänt men studier visar att mikroplaster kan adsorbera toxiska ämnen.

Sandvik Coromant har ett internt reningsverk som inte är kopplat till det kommunala ledningsnätet
och tar sitt industrivatten fr̊an den närliggande Gimodammen. Innan vattnet g̊ar till fabriken
renas det i ett nanopartikel-filter s̊a föroreningar fr̊an dammen inte skadar industrimaskinerna.
Reningsverket kan ta emot upp till 20 m3/h och detta vatten kommer fr̊an flera olika delar av
industrin. I det första steget i reningen regleras vattnets pH-värde innan lämpligt flockningsmedel
tillsätts. Efter detta steg skickas vattnet till lamellsedimenteringen där vatten flödar upp mot en
plat̊a och partiklarna i vattnet sedimenterar med hjälp av gravitationen. Flockade och sedimenterade
partiklar pressas till slamkakor som därefter skickas p̊a deponi. Det renade vattnet släpps sedan ut
i den närliggande Olands̊an.

Enligt Sandvik Coromant försvinner plast fr̊an skärbärarna under blästringen, ett processteg där
blästringsmedel med högt tryck bl̊ases mot skären. Skärbärarna kasseras efter 25 - 50 användningar,
d̊a skärbärarnas vikt minskat med 50 gram. Rapportens resultat best̊ar till stor del av rekommenda-
tioner av praktiska studier som bör genomföras. Vattenprovtagning behöver utföras och undersökas
för att fastställa om det finns mikroplaster i det använda vattnet och om dessa f̊angas upp i den
befintliga reningen eller ej. Är mikroplasterna tillräckligt sm̊a kommer inte lamellsedimenteringen
kunna rena vattnet fr̊an partiklarna och om vattenproverna bekräftar detta behöver ett filter
installeras. Olika lösningar för rening har viktats mot varandra utifr̊an 6 kriterier där ultrafilter
visade sig vara det bästa alternativet. Med ett ultrafilter renas vattnet genom membranfiltrering och
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partiklar ned till 10 nm sorteras ut. Ett annat förslag för att minska nötningen p̊a skärbärarna är
att det genomförs en viktstudie där skärbärarna vägs efter var tredje cykel, för att kunna fastställa
om viktbortfallet ökar med slitage. Om s̊a är fallet kan antalet cykler skärbärarna används innan
förbränning minskas ned s̊a att de byts ut tidigare. Den effektivaste lösningen som skulle garantera
att utsläppet av mikroplaster upphörde till 100 % är om materialet i skärbärarna skulle bytas ut
till ett biologiskt nedbrytbart alternativ. Möjligheterna till detta har undersökts i denna rapport
men i nuläget har inget likvärdigt alternativ som uppfyller alla krav kunnat presenteras.
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Förord

Denna studie är en kandidatuppsats skriven vid Uppsala universitet under andra halvan av
v̊arterminen 2021. Arbetet är en beställning av Sandvik Coromant i Gimo i samarbete med
STUNS energi. Studien fokuserar p̊a mikroplaster inom Sandvik Coromants industriprocesser och
hur eventuella utsläpp kan förhindras och kan därför vara av intresse för företag inom liknande
industrier.

Vi vill rikta ett stort tack till Cecilia Johansson som har gett oss värdefull handledning under
arbetets g̊ang. Vi vill även tacka Lovisa Svarvare p̊a Sandvik Coromant i Gimo som med stort
engagemang och driv hjälpt oss att f̊a fram underlag. Studien hade inte kunnat utföras utan
henne.

Slutligen vill vi tacka Jan Kastesson p̊a Mercatus Engineering och Jonas Helander-Claesson p̊a
Uppsala Vatten som tagit sig tid att besvara tekniska fr̊agor samt Karolina Gahne fr̊an STUNS
energi för vägledning under projektuppstarten.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund om Sandvik Coromant

Sandvik Coromant grundades 1942 och är ett ledande företag inom tillverkningen av verktyg s̊asom
skär och ett företag som även erbjuder s̊a kallad know-how om industrin och deras processer till
andra företag (Sandvik Coromant u.̊a. a). Sandvik Coromants skär används för att tillverka olika
komponenter p̊a bred skala fr̊an dagliga produkter som telefoner och datorer till flygplanskompo-
nenter. De tillverkar även specialbeställda skär till produkter som ännu inte finns p̊a marknaden.
Sandvik Coromant finns i 150 olika länder med ca 7600 anställda runt om i världen (Sandvik
Coromant u.̊a. a).

Sandvik AB har tagit fram initiativet Make The Shift där de arbetar med fyra huvudmål för att
göra verksamheten mer h̊allbar till år 2030 (Sandvik Coromant u.̊a. b). Make The Shift innefattar
m̊alen: Att ha en cirkularitet p̊a 90 % där de bland annat köper tillbaka material fr̊an kunden och
använder 90 % återvunnet packmaterial. Att ha en hög säkerhet där inga människor kommer till
skada, ett halverat koldioxidavtryck och att ha en transparens och öppenhet inom företaget. Sandvik
Coromant har utvecklat verktyget Grön fabrik och h̊allbara fastigheter där de kan utvärdera och
kontrollera anläggningarnas status kring h̊allbarhet inom olika kategorier, exempelvis hälsa och
säkerhet, utsläpp och avfall samt arbetsmiljö (Sandvik Coromant u.̊a. b).

1.2 Problemformulering

I Sandvik Coromants process vid behandling av skär har de genom vägning upptäckt att material
fr̊an deras plastskärbärare har försvunnit. En plastskärbärare är en platta av plast som skären är
placerade p̊a under skärtillverkningsprocessen. I detta kandidatarbete undersöks om plast försvinner,
fr̊an vilka delar av tillverkningsprocessen plast kan försvinna och vart plasten tar vägen.

1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att kartlägga möjliga plastutsläpp fr̊an skärtillverkningen p̊a Sandvik
Coromants fabrik i Gimo. Utöver det ska mikroplasternas väg sp̊aras för att ge svar p̊a huruvida
de f̊angas upp i den befintliga vattenreningen eller om andra tekniker och material behöver
implementeras, och i s̊adana fall vilka. Arbetet ska kunna vara ett underlag vid prioritering av
förslag p̊a åtgärder som ges i rapporten och visa vad som är mest effektivt.
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2 Fr̊ageställningar

1. I vilka processer kan plast försvinna fr̊an plastskärbärarna?

– Hur mycket plast försvinner och vilka faktorer p̊averkar viktbortfallet?

2. Vart tar denna plast vägen?

3. Vilka tekniker kan användas för att förhindra plastutsläpp?

2.1 Avgränsningar

Forskning visar att mikroplaster kan transporteras l̊anga sträckor med luft (Magnusson et al. 2020).
Detta medför att nedfall kan ske även l̊angt ifr̊an en punktkälla och att plast kan spridas över stora
omr̊aden. Processerna som undersöks p̊a Sandvik Coromant sker i slutna maskiner där plasten hela
tiden h̊alls fuktig1. D̊a risken för luftburna mikroplaster i form av damm därför anses mycket l̊ag,
avser denna rapport att begränsa sig till endast mikroplaster i vatten.

Vid förflyttning av skär till och fr̊an plastskärbärarna används en robot. D̊a robotarna är precisa
har slitage p̊a plastskärbärarna fr̊an robothanteringen ej undersökts utan antagits att inte p̊averka
skärbärarna2. För att fastställa detta antagande krävs en separat utredning.

1Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
2Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-09
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3 Teori

3.1 Plaster och mikroplaster - förekomst och användningsomr̊aden

3.1.1 Vad är plast?

Plast är ett syntetiskt framställt material som traditionellt produceras av r̊aolja i kombination
med tillsatser (Britannica Academic 2020). Plaster best̊ar av polymerer, kedjeformiga molekyler,
och baserat p̊a kedjemolekylernas bindningar och längd bestäms plastens karaktär (NE u.̊a. a).
Utifr̊an specifika krav p̊a exempelvis h̊allfasthet, seghet och styvhet kan polymeren modifieras
för att uppfylla dessa egenskaper. Generellt kan plaster delas in i tv̊a huvudtyper baserat p̊a
molekylstruktur: härdplaster och termoplaster (NE u.̊a. a).

Härdplaster har som namnet antyder, härdats där molekylerna tvärbinds i ett tredimensionellt
nätverk. Detta medför att härdplaster inte smälter vid uppvärmning utan sönderdelas kemiskt.
Plasterna kan därför inte återvinnas men kan malas ned och användas som tillsats i fyllmedel (NE
u.̊a. a). Härdplaster som material är generellt styva och h̊arda och därmed mer spröda vilket kan
förbättras genom tillsatser av fyllmedel och armeringsmedel (NE u.̊a. b).

Termoplaster saknar de tvärbundna molekyler härdplaster har och istället kan molekylerna röra sig
fritt i förh̊allande till varandra. Under uppvärmning blir termoplaster formbara, s̊a kallat plastiska,
och materialet kan omformas och därmed återvinnas (NE u.̊a. a). Termoplaster är antingen amorfa
och d̊a glasartade och styva, eller delkristallina och inneh̊aller d̊a delvis amorfa partier inom
kristallina strukturer. Delkristallina termoplaster har bättre h̊allfasthet vid uppvärmning och är
mer resistenta mot spänningssprickbildning (NE u.̊a. c).

P̊a grund av möjligheter att modifiera polymerer och dess molekylstruktur har plaster många
användningsomr̊aden i dagens samhälle. Årligen produceras cirka 370 miljoner ton plast (Coppola
et al. 2021) och många branscher är i dagsläget beroende av produktionen vilket medför ett
flertal problem. R̊aolja är en ändlig resurs och förr̊aden beräknas vara förbrukade innan slutet
av detta århundrade (Britannica Academic 2020). Plaster är dessutom ett stabilt ämne med en
nedbrytningstid upp till 400 år (NE u.̊a. a) vilket medför att avfallshanteringen blir ett problem
världen över.

Vissa plaster g̊ar att återvinna genom återanvändning av material eller i energi̊atervinning vid
förbränning (NE u.̊a. a). Problematiken med återvinningsbara plaster, likt termoplaster, är att
vid varje omsmältning ändras dess struktur och vissa av egenskaperna g̊ar förlorade. Ju mer
avancerad sammansättning i plasten, desto sv̊arare blir det att återanvända den3. En stor del av
det plastavfall som inte g̊ar att nyttja hamnar p̊a deponier där den l̊anga nedbrytningstiden skapar
stor ackumulering av plaster. Deponering av plaster och organiskt avfall är förbjudet i Sverige
sedan 2005 (NE u.̊a. a) av flera orsaker men förekommer fortfarande i stora delar av världen. En av
orsakerna till förbudet är att under nedbrytning sönderdelas plastavfallet till mindre partiklar, s̊a
kallade mikroplaster, som följer med lakvattnet och förorenar grundvattnet (NE u.̊a. a).

3Patrick Blomberg, Teknisk Säljare, ENSINGER Sweden AB, telefonsamtal och mail 2021-04-27
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Vid 2015 beräknades produktionen i världen ha genererat 6,3 miljarder ton plast varav 12 % av
detta har förbränts, 9 % har återvunnits och resterande 79 % är i deponier eller i miljön (Geyer et
al. 2017). Det är sv̊art att estimera mängden plaster som finns i miljön. Under 2010 uppskattades
mellan 4 och 10 miljoner ton plaster ha hamnat i haven och idag anses plaster vara s̊a allmänt
förekommande i miljön att forskare föresl̊ar att fenomenet klassas som en geologisk indikator för
v̊ar tidsepok (Geyer et al. 2017).

3.1.2 Vad är mikroplaster?

Mikroplaster är plastpartiklar som har en diameter mindre än 5 mm och delas vanligtvis in i tv̊a
olika grupper, primära och sekundära mikroplaster (Naturv̊ardsverket 2017). Primär mikroplast
är plastpartiklar utformade i storlek 5 mm eller mindre för att exempelvis användas i kosmetika
(Naturv̊ardsverket 2017). Sedan den 1 januari 2019 är det förbjudet att använda primära mikroplaster
i kosmetiska produkter som säljs i Sverige (Naturv̊ardsverket 2020 a). Sekundära mikroplaster är
plastpartiklar som bildas d̊a en plastyta större än 5 mm utsätts för n̊agon typ av slitage som gör att
plasten vittrar och bryts ned till mindre partiklar. Detta kan exempelvis ske vid nedskräpning d̊a en
plastp̊ase eller en plastförpackning bryts ned och vittrar i naturen (Naturv̊ardsverket 2017). Andra
källor till sekundära mikroplaster är användning och tvättning av textilier. De textilier som ger
ifr̊an sig mikroplaster är framför allt tillverkade av polyamid, polyester och akryl (Eerkes-Medrano
& Thompson 2018). Av dessa tre är akryl det material som ger ifr̊an sig mest plastfibrer. Fibrer fr̊an
textilier har upptäckts i reningsverk. Beroende p̊a val av reningsprocess och hur restprodukterna fr̊an
reningen används upptäcks olika stora mängder mikroplaster i vatten och sediment (Eerkes-Medrano
& Thompson 2018).

3.1.3 Källor till mikroplaster i Europa och Norden

Betraktas hela Europas efterfr̊agan p̊a plast år 2019 syns enligt tabell 1 att den största gruppen
utgörs av plastförpackningar. Sammansl̊as alla kategorier rör det sig om totalt ett behov av 50.7
miljoner ton plast (PlasticsEurope 2019).

Tabell 1: Procentuell distribution av efterfr̊agan p̊a plast i Europa 2019.

Sektor Procentuell användning [%]
Förpackningar 39,6
Bygg och konstruktion 20,4
Fordon 9,6
Elektriska och elektroniska apparater 6,2
Hush̊all, fritid och sport 4,1
Jordbruk 3,4

Övrigt (vitvaror, möbler, medicinskt, m.m) 16,7

Vid en närmare granskning av plastförbrukningen i Sverige utförde Naturv̊ardsverket en studie där
de kom fram till att: “De största enskilda användningsomr̊adena för plast är plastförpackningar
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(325 000 ton), följt av byggsektorn (262 000 ton) och fordonsindustrin (134 000 ton). Ett stort
flöde är övriga plastprodukter (455 000 ton), som bland annat omfattar plast i sjukv̊ardsartiklar,
leksaker, hush̊allsartiklar, sportartiklar och möbler.” (Naturv̊ardsverket 2019 a). I Sverige sker en
återvinning av 99,2 % av allt avfall, varav material̊atervinning utgör 35 %, biologisk nedbrytning
14 % och förbränning av avfall 50 %. Detta innebär att endast 0,8 % hamnar p̊a deponi (Sveriges
Avfallsportal 2021).

Följdfr̊agan blir d̊a var mikroplaster i omgivningen har sitt ursprung. Enligt en utredning utförd
av Naturv̊ardsverket är det mycket sannolikt att nedskräpning kan vara den största källan till
mikroplaster i miljön (Naturv̊ardsverket 2019 b). Däremot är denna källa sv̊ar att kvantifiera
p̊a grund av initiativ s̊a som strandstädning, där plast plockas upp och inte räknas med i totala
utsläpp. Enligt Svenskt Vatten är mikroplaster fr̊an däck den största kvantifierade källan i Sverige,
Danmark, Norge och Holland (Svenskt Vatten 2019) och beräknas i Sverige vara 8 190 ton per år
(Naturv̊ardsverket 2019 b). Därefter kommer fyllnadsmaterial fr̊an konstgräsplaner (Svenskt Vatten
2019) som uppskattas vara fyra g̊anger mindre än utsläppen fr̊an däckslitage (Naturv̊ardsverket
2019 b). Transport av mikroplaster fr̊an utomhusmiljön sker främst genom dagvatten och det är
i detta vatten mikroplaster fr̊an däck och liknande hamnar för att sedan föras vidare till bland
annat dagvattendammar. Mikroplaster sprids även genom bland annat textiltvätt fr̊an hush̊all via
avloppsvatten som sedan vidare till reningsverken (Naturv̊ardsverket 2019 b).

3.1.4 Mikroplaster och reningsverk idag

2017 genomfördes en undersökning av Uppsala Vatten i deras avloppsreningsverk Kungsängsverket
och dagvattendammen Kungsängsdammen (Trinh 2017). Undersökningen utfördes genom att ta
stickprover fr̊an in- och utflöden där antalet mikroplastpartiklar per timme uppmättes. Notera att
i denna studie undersöktes endast mikroplaster mellan storlekarna 300 µm och 5 mm. Analysen
av proverna skedde med stereomikroskopi med 40 g̊angersförstoring (Trinh 2017). Resultatet fr̊an
studien presenteras i tabell 2. Notera även att vid Kungsängsdammen utfördes provtagning fr̊an
utflödet vid tv̊a tillfällen och i tabell 2 presenteras värdet med lägre reningsgrad.

Tabell 2: Sammanställning av antal mikroplastpartiklar före och efter rening i Kungsängsverket
och Kungsängsdammen.

Kungsängsverket Kungsängsdammen
Inflöde Utflöde Inflöde utflöde
(# mikroplaster/h) (# mikroplaster/h) (# mikroplaster/h) (# mikroplaster/h)
3,3 ·108 - 1,4 ·109 34 000 69,4 9,9

Uppsala Vatten fastställde därmed att det skedde en separation av 99,9 % av mikroplaster fr̊an
vattnet i reningsverket, i Kungsängsdammen var denna siffra 85,7 % (Trinh 2017). Det är viktigt
att lyfta fram att mätosäkerhet och brist p̊a kunskap ligger till grund i mätning av mikroplaster,
n̊agot som b̊ade Uppsala Vatten och myndigheter som Naturv̊ardsverket p̊apekat (Trinh 2017;
Naturv̊ardsverket 2020 a). Problematiken med mikroplaster har lyfts fram under de senaste åren och
därmed saknas det mycket kunskap och tillräckligt avancerade mättekniker inom omr̊adet.
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Stockholm Vatten och Avfall har bekräftat att i nuvarande tillst̊and är deras reningsverk inte
utrustat för att rena vattnet fr̊an alla mikroplaster eftersom de kommer in s̊adana stora mängder.
Henriksdals reningsverk beräknas ta emot 300 miljoner mikroplastpartiklar per timme (Stockholm
Vatten och Avfall 2018). Planen är att bygga om deras reningsverk och införa ett membranfilter
som p̊ast̊as kunna rena dubbelt s̊a mycket vatten, dubbelt s̊a effektivt (Stockholm Vatten och Avfall
2018).

Ett koncept som reningsverk försöker implementera i en större skala är återföring av näring till
jorden i form av slam̊aterföring, där slammet används som gödsel p̊a åkrar (Svenskt Vatten 2013).
Det har dock uppmärksammats av exempelvis Naturv̊ardsverket att utöver de näringsämnen
som finns i slammet s̊a som fosfor, kan farliga kemikalier återfinnas likt polyklorerade bifeny-
ler (PCB), läkemedelsrester, tungmetaller med mera som inte önskas följa med till jordbruket
(Naturskyddsföreningen u.̊a.). Därmed uppst̊ar även fr̊agan hur mycket av mikroplasterna som
följer med slammet till åkern. I en jämförelse mellan mineralgödslad jord och en slamgödslad jord
framg̊ar det att den mineralgödslade jorden hade 0,30 mg mikroplast/kg torrsubstans (TS) medan
den slamgödslade jorden hade ett mikroplastinneh̊all p̊a 0,32 mg mikroplast/kg TS. Den marken
slamgödslades med 1 ton TS/ha per år, i 35 år. Svenskt Vatten poängterar att det är oklart varför
skillnaden är s̊a liten. De resonerar att det kan vara p̊a grund av nedbrytningen i marken eller p̊a
grund av att mikroplasterna bryts ned till s̊a sm̊a partiklar att de inte längre kan detekteras. Detta
skulle innebära att de blir mindre än 10 µm (Svenskt Vatten 2019).

Mikroplaster har därmed flera olika spridningsvägar, b̊ade genom slamåterföring till åkrar men
även med vattenflödet efter vattenreningen. När avloppsvattnet i samtliga kommuner har renats
släpps det sedan ut till närliggande vattendrag, i Uppsala kommun rör det sig om Fyris̊an. Denna å
mynnar ut i Mälaren, som slutligen n̊ar Östersjön (Uppsala Vatten u.̊a.). Detta innebär att allt
som inte separeras fr̊an vattnet i reningsverken följer med ut i naturen.

3.1.5 Mikroplaster i hav

De mikroplaster som inte lyckas separeras fr̊an vattnet i reningsverk kan i slutändan hamna i haven.
Idag finns det inte n̊agon teknik för att extrahera mikroplaster fr̊an haven. I kombination med
plasters l̊anga nedbrytningstid kommer koncentrationen av mikroplaster i haven endast att öka
(Naturv̊ardsverket 2020 a).

Mikroplaster har hittats i olika delar av näringskedjan, fr̊an zooplankton till olika arter av fisk
(Li 2018). I zooplankton har mikroplaster upptäckts i fortplantningsorganen vilket innebär att de
därigenom kan överföras till nästa generation och eventuellt p̊averka artens populationsstorlek (Li
2018). Kunskapen om mikroplasternas p̊averkan i olika delar av näringskedjan är idag l̊ag och det
är ännu okänt hur stor p̊averkan blir hos olika arter. Det finns studier som visar att mikroplaster
kan adsorbera olika toxiska ämnen som diklordifenyltrikloretan (DDT) och PCB (Zhang et al.
2015; Camacho et al. 2019). Konsekvenserna kan bli att vattenlevande arter p̊averkas av de toxiska
ämnena och att miljögifterna förflyttas och sprids med hjälp av mikroplasterna (Li 2018).

En studie visar att tungmetaller fr̊an b̊atbottenfärger, i detta fall zink och koppar, har hög
sannolikhet att adsorberas p̊a ytan av mikroplaster (Brennecke et al. 2016). Mikroplasterna visade
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en 800 g̊anger högre koncentration av de undersökta tungmetallerna jämfört med vattnet runtom. I
studien använde de sig av polyvinylklorid (PVC) och polystyren (PS) (Brennecke et al. 2016), som
exempelvis används i olika plaströr likt stuprännor och olika eng̊angs plastbeh̊allare eller isolering
(Li 2018). Brennecke et al. (2016) menar att tungmetallerna därmed finns i högre koncentration
p̊a plastpartiklarna än i kringliggande hav och därför kan ge en högre risk för toxiska effekter p̊a
vattenlevande organismer som konsumerar dessa plastpartiklar.

En studie gjord av Beer et al. (2018) undersökte hur halten mikroplaster i fisk och plankton
har ändrats mellan åren 1987 och 2015. I undersökningen användes sill, skarpsill och plankton
fr̊an Östersjön. Proverna under denna tidsram visade mikroplaster i planktonen och i fiskarnas
matsmältningssystem men trots markant ökning av plast och mikroplast i Östersjön under denna
period var koncentrationen mikroplast i organismerna konstant under perioden (Beer et al. 2018).
I undersökningen s̊ags en ökning av mikroplaster i matsmältningssystemet under v̊ar och som-
marhalv̊aret, d̊a fiskarna ökar sin konsumtion. Studien visar även en minskning av mikroplaster i
fiskarna under höst och vinter samt att de fiskar som noterades inneh̊alla mikroplaster hade det i
en mycket liten koncentration, vilket tyder p̊a att mikroplasterna inte ackumulerades i fiskarna.
Riskerna kan ligga i de toxiska ämnen som mikroplasterna kan föra med sig och avge (Beer et al.
2018).

3.1.6 Mikroplasters effekt p̊a människors hälsa

Eftersom plastbruket är s̊a stort uppkommer fr̊agan huruvida den dagliga kontakten kan ha en
p̊averkan p̊a människors hälsa. Under plastproduktion kan kemikalier och mjukgörande medel
tillsättas i plasten för att ge egenskaper som färg eller ökad tolerans mot olika yttre faktorer likt
temperatur, ljusstr̊alning, och mekaniskt, termiskt och elektriskt motst̊and. Dessa kemikalier kan p̊a
s̊a sätt spridas i naturen eftersom de sitter bundna till plasten (Campanale et al. 2020). I tillsatserna
i plastproduktionen finns det ofta tungmetaller och dessa kan d̊a via mikroplaster spridas i naturen.
Tungmetaller kan vara giftiga och cancerogena för människor och andra organismer. Mikroplaster
som är mindre än 20 µm kan tas sig in i organ och mikroplaster kring 10 µm bör kunna komma åt
alla organ, genom cellmembranen, genom blod-hjärnbarriären och genom moderkakan (Campanale
et al. 2020). Det finns dock inte tillräckligt med information om hur dessa giftiga kemikalier kan
adsorberas/desorberas p̊a/fr̊an mikroplaster. Dessutom verkar exponeringen av kemikalier fr̊an
mikroplaster vara mycket l̊ag i jämförelse med den mängd kemiska ämnen som människor exponeras
för via livsmedel. Det saknas allts̊a kunskap för att i nuläget dra n̊agra slutsatser kring ifall
mikroplaster utgör n̊agon tydlig hälsorisk för människor (Livsmedelsverket 2020).

3.1.7 Metoder för att analysera mikroplaster

Analys och provtagning av mikroplaster kan ske p̊a olika sätt och det finns tre viktiga aspekter att
ha i åtanke: hur själva provtagningen genomförs i fält, hur partiklar separeras ur provet utan att
skada eventuella mikroplastpartiklar samt hur analysen för identifiering av mikroplaster ska g̊a till.
Det är även viktigt att provet inte kontamineras under transport fr̊an fält till analys (Nordic Council
of Ministers 2019). För att undersöka förekomsten av mikroplaster i vattenprov finns det i dagsläget
inga standardiserade metoder. De tv̊a effektivaste metoderna för att avgöra huruvida en partikel
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best̊ar av plast eller ej är spektroskopiska metoder och metoder som använder sig av gaskromatografi.
Det vanligaste är att använda de spektroskopiska metoderna, där FTIR (Fourier Transform Infrared
spectroscopy) är den mest förekommande (Svenskt Vatten 2018). Är vattnet i provet klart g̊ar det
till viss del att bedöma provet visuellt med stereomikroskopi men för att f̊a ett säkrare resultat och
för bedömning av partiklar mindre än 100-300 µm rekommenderas stereomikroskopi i kombination
med spektroskopi likt FTIR (Nordic Council of Ministers 2019).

FTIR är en spektroskopisk metod för att identifiera förekomsten av organiska eller oorganiska
material i ett prov. Denna metod g̊ar ut p̊a att ta upp infraröda spektrum av transmission eller
absorption av ett objekt (Mohamed Shameer & Mohamed Nishath 2019). För att analysera just
mikroplaster krävs det användning av µ-FTIR, som kan byta mellan en objektlins och en IR-sond
för att analysera partiklar p̊a mikroskopisk niv̊a. Med hjälp av µ-FTIR kan mikroplaster ner till 10
µm identifieras (Shim et al. 2017). I en FTIR analys kan ett extra läge adderas där ATR (attenuated
total reflectance) används. Med detta läge är det möjligt att f̊a stabilare spektra fr̊an mikroplaster
med oregelbundna ytor än utan ATR. I dagsläget är µ-ATR-FTIR en användbar metod för att
identifiera mikroplaster (Shim et al. 2017). Dock krävs det dyra instrument för att använda denna
metod och analysen kan vara tidskrävande. Speciellt vid analys av mikroplaster som är mindre än
50 µm kan det vara sv̊art att f̊a ett tydligt ljusspektrum att använda vid identifieringen (Shim et al.
2017).

Vid mätningar med µ-ATR-FTIR blir det en kontakt mellan provet och mätinstrumentet, detta
medför en risk att trycket som ATR-sonden skapar kan skada ömt̊aliga mikroplaster. Det finns
även en risk att det bildas en elektrostatisk interaktion mellan sondspetsen och mikroplasterna som
kan p̊averka mätningarna. Mycket små plastpartiklar kan ocks̊a tryckas undan fr̊an filterpappret
som används vid mätningarna genom adhesion, vilket betyder att det blir en kraftverkan mellan
plastpartiklarna och sondspetsen (Shim et al. 2017).

En annan effektiv spektroskopisk analysmetod är Raman-spektroskopi. Denna metod g̊ar ut p̊a att
en laserstr̊ale riktas mot ett objekt och beroende p̊a hur ljuset reflekteras i olika frekvenser kan
objektet identifieras (Shim et al. 2017). Analysering med Raman-spektroskopi kräver ocks̊a dyra
instrument. Fördelarna med att använda Raman-spektroskopi istället för att använda FTIR är att
laserstr̊alen har en mindre diameter vilket ger en möjlighet att identifiera mindre mikroplaster p̊a
omkring ett f̊atal µm (Shim et al. 2017). Dessutom använder inte Raman-spektroskopi kontaktanalys
och det finns därmed ingen risk att ömt̊aliga mikroplaster tar skada. Nackdelen med att använda
Raman-spektroskopi är att tillsättningar och pigmentkemikalier kan interferera med identifikationen
av polymertyper (Shim et al. 2017).

I dagsläget rekommenderar Shim et al. (2017) att µ-ATR-FTIR används vid rutinmässiga analyser
av prover och Raman-spektroskopi vid analyser av mikroplaster som har en storlek mindre än 20
µm.

Eftersom mikroplaster har s̊a stor variation i storlek, material och form är det sv̊art att undvika
osäkerheter i befintliga analysmetoder (Svenskt Vatten 2018). Innan mätningen kan börja behöver
annat organiskt inneh̊all avlägsnas d̊a detta annars kan p̊averka resultatet. Även större mängder
oorganiskt material kan orsaka osäkerheter vid analys och i dessa fall behöver även en densitetsse-
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paration utföras innan mätning. Metod vid provpreparation för separering av partiklar beror delvis
av förekomsten av annat material i provet men även vilket storleksintervall p̊a partiklar som ska
undersökas (Svenskt Vatten 2018). Hur stora osäkerheterna är i de olika metoderna är ännu inte
fastställt (Svenskt Vatten 2018). Metoder för provtagning kan även variera beroende p̊a om det
sker i stillast̊aende eller turbulent vatten.

3.1.8 Regelutveckling kring mikroplaster i Sverige

De enda regler som kan beröra industrins utsläpp av mikroplaster idag är Miljöbalkens hänsynsregler
(SFS 1998:808). Dessa är dock otydliga och hänvisar allmänt till medförande av “skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön” (SFS 1998:808). Med bristande insyn kring hur
mikroplaster faktiskt p̊averkar miljön blir dessa sv̊ara att tillämpa. Detta innebär att industrier i
praktiken kan släppa ut mikroplaster direkt med avloppsvattnet utan att det kontrolleras eller f̊ar
konsekvenser.

De senaste åren har flertalet beslut fattats i Sverige som pekar mot att en striktare politik mot
mikroplaster är p̊a ing̊ang. Än s̊a länge har detta inte p̊averkat industrier men det skulle mycket väl
kunna hända inom en snar framtid. Sedan första januari 2019 är det förbjudet att sälja kosmetika
som inneh̊aller mikroplaster och som är ämnade att spolas ned i avloppet (Miljödepartementet 2018).
Naturliga polymerer som inte bildats syntetiskt eller blivit kemiskt modifierade är undantagna
fr̊an förbudet. Vid samma tillfälle beslutades även om stöd till de kommuner som vill rensa sina
kuststräckor fr̊an plastavfall. Längs Bohusläns kust, som är ett av Europas mest nedskräpade
omr̊aden, spolas det varje timme iland skräp motsvarande ca 5 badkar, varav 80 % best̊ar av plast
(H̊all Sverige Rent 2021).

EU beslutade 2019 om ett nytt eng̊angsplastdirektiv som Sverige nu arbetat med att införliva
(Naturv̊ardsverket 2020 b). Detta innebär förbud mot en hel del eng̊angsartiklar i plast s̊asom bestick,
tops och sugrör, medan andra produkters användning ska minskas, till exempel plastmuggar.

2020 införde Sverige skatt p̊a plastbärkassar (Finansdepartementet 2020). Detta för att uppn̊a
EU:s förbrukningsm̊al om 40 kassar per person och år till 2025. 2019 var genomsnittet i Sverige 74
plastbärkassar per person och år. Anledningen till direktiven är att plastbärkassar bidrar mycket
till nedskräpning och spridning av mikroplaster. 2020 hade ca 100 länder infört begränsningar av
olika slag för att minska användningen av plastbärkassar (Finansdepartementet 2020). 2020 hade
förbrukningen minskat till 55 plastbärkassar per person och år (Naturv̊ardsverket 2021).

3.2 Sandvik Coromants tillverkningsprocess

3.2.1 Tillverkningsprocessen av skär

Tillverkningen av skär p̊a Sandvik Coromant är en komplicerad process (Sandvik Coromant 2017).
De färdiga skären måste t̊ala extrema krafter och hetta och tillverkningsprocessen tar därför mer
än tv̊a dagar att genomföra. Ingredienserna till skären, som till 80 % är volframkarbid, mals först
ned till ett pulver och ett bindningsmedel tillsätts (figur 1, 1.). När pulvret sedan pressas till rätt
form h̊alls pulvret ihop tack vare detta medel (2). I detta första skede är skären väldigt ömt̊aliga
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och behöver g̊a igenom en sintringsprocess där partiklarna sammanfogas under höga temperaturer
(3). De härdas d̊a till en h̊ardmetall som är nästan lika h̊ard som diamant. Skären slipas därefter
till rätt storlek, form och t̊alighet av slipskivor som inneh̊aller små diamanter (4). Efter slipning
tvättas skären med b̊ade vätskebad och mekanisk nötning genom blästring4 (5). Sist sker olika typer
av ytbehandling. De flesta skär f̊ar en beläggning antingen genom kemisk ångavsättning (CVD -
chemical vapor deposition) eller fysisk ångavsättning (PVD - physical vapor deposition) (Sandvik
Coromant 2017) (6). Efter blästring placeras skären i beläggningsugn (7). Efter beläggningen görs en
sista kvalitetskontroll innan skären packas i plastl̊ador för transport till kund. Processen illustreras
nedan i figur 1.

Figur 1: Sandviks skärtillverkning steg för steg5.

3.2.2 Blästring

Blästring är en metod där ett blästringsmedel som best̊ar av partiklar av n̊agot material bl̊ases
med högt tryck p̊a ett objekt för att slipa eller rengöra dess ytor. Det finns flera olika partiklar
som kan användas som blästringsmedel beroende p̊a ändamålet. N̊agra vanliga blästringsmedel
är plast, nötskal, glaspärlor, kiselsand och krossat glas (Graco u.̊a. a). Skären som tillverkas
av Sandvik Coromant utsätts i vissa fall (för vissa produkttyper) för blästring som ett steg
i tillverkningsprocessen. Blästringen i Sandvik Coromant görs i ett blästringssk̊ap s̊a att inga
partiklar frigörs ut i fabriken. Under detta steg blästras skären med ett blästringsmedel med ett
tryck mellan 1,4 - 4,5 bar6.

4Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-04-21
5Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-04-21
6Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
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Det finns b̊ade torrblästring och v̊atblästring. Skillnaden är att v̊atblästring fuktar blästringsmedlet
innan det f̊ar kontakt med ytan p̊a objektet som ska slipas eller rengöras (Graco u.̊a. b). Det är
just v̊atblästring som används i ett av Sandvik Coromants processteg.

I Sandvik Coromants processer läggs skären p̊a s̊a kallade plastskärbärare. Dessa är till för att
transportera skären mellan olika processteg i tillverkningen och samtidigt se till att de h̊alls p̊a plats
och inte skadas under transporterna. För vissa typer av skär sker en blästring och d̊a används även
vissa av dessa plastskärbärare för att h̊alla upp skären under blästringen samt se till att de inte rör
p̊a sig eller trillar av. Detta leder till att plasten oavsiktligt kan utsättas för själva blästringen och
detta tros vara den främsta anledningen till att plasten försvinner fr̊an dessa plastskärbärare7.

Sandvik Coromant har tidigare gjort en undersökning om hur mycket plast som försvinner fr̊an
plastskärbärarna under blästringsprocessen, där det framkom att en skärbärare full med skär
förlorar omkring 1-2 gram plast vid varje blästringstillfälle. I dagsläget väljer Sandvik Coromant
att kassera plastskärbärarna när 50 gram av startvikten har försvunnit8.

Utöver blästring som rengöring av skären finns även tv̊a andra rengöringssteg, UCM-tvätt (Ultrasonic
Cleaning Machines) och Dürrtvätt. Tvättstegen används för vissa skär, och d̊a indirekt även
skärbärare, innan de g̊ar till blästringen för att minska kontaminering av det vatten som g̊ar till
vattenreningen fr̊an blästringen9. UCM-tvätten har ett basiskt och ett surt rengöringsmedel och
processen avslutas med att skären varmluftstorkas med en temperatur p̊a 120 °C I Dürrtvätten
används en alkohollösning för rengöring av skären och sedan värms skären upp till 115 °C för att
för̊anga alkoholen. I Dürrtvätten blir restprodukten spillolja som lämnas till förbränning. Dessa
tv̊a tvättsteg är slutna processer och inget vatten fr̊an tvättprocesserna g̊ar till fabrikens interna
reningsverk10.

3.3 Sandvik Coromants vattenreningstekniker

Sandvik Coromant i Gimo tar sitt industrivatten fr̊an Gimodammen. Innan vattnet brukas g̊ar
det igenom ett nanopartikel-filter för att filtrera bort eventuella föroreningar som kan skada
industrimaskinerna. Allt vatten som nyttjas under processerna hos Sandvik Coromant g̊ar till deras
interna vattenreningsverk Flootek11. Detta inkluderar även det vatten som används för underh̊all
och vid rengöring av maskinerna. När industrivattnet renats släpps det ut i Olands̊an12, se figur 2
nedan för industrivattnets väg fr̊an upptag till utsläpp.

7Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19
8Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-05-06
9Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-05-06

10Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-05-06
11Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19
12Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-27
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Figur 2: Kartläggning av Sandvik Coromants industrivatten.

Det interna reningsverket är inte uppkopplat till det kommunala ledningsnätet. Systemet byggdes
och implementerades redan p̊a 70-talet. Reningsverket kan ta upp till 20 m3/h och tar emot
vatten fr̊an hela industrin. Detta kan vara slam fr̊an blästringen s̊aväl som vattnet som används i
CVD-processen. Efter industribruk samlas vattnet i en bufferttank vilket är markerat med den lila
pilen i figur 3, därefter leds vattnet mot neutraliseringen där kalk tillsätts till vattnet för att höja
pH:t. Vid lämpligt pH-värde kan flockningsmedel tillsättas, vilket gör att partiklar klumpar ihop
sig och sedimenterar till botten. Därifr̊an kan de sedan skrapas bort13. Vattnet skickas därefter
vidare till lamellsedimentering.

Under lamellsedimenteringen kommer vattnet att “slicka” undersidan av lamellerna som är riktade
bort fr̊an flödet, se figur 4. Detta sker eftersom vattenflödet rör sig mot beh̊allarens enda öppning,
vilken befinner sig i slutet av en plat̊a placerad högst upp i tanken14. Samtidigt kommer partiklar
sedimentera ned mot lamellernas ovansida till följd av gravitationen. P̊a s̊a sätt skapas ett flöde
av partiklar riktat ned i tanken. Slutligen kommer partiklarna att hamna i botten av tanken
där de skrapas bort och skickas till slamtankar. Det är viktigt att flödesvariationerna under
lamellsedimenteringen inte är s̊a höga för d̊a slutar lamellerna att göra n̊agon nytta. Är flödet för
stort kommer partiklarna inte kunna sedimentera och följer istället med det utg̊aende vattnet15.
När Jonas Helander-Claesson p̊a Uppsala Vatten kommenterade kring huruvida mikroplaster skulle
kunna renas i detta steg s̊a använde han liknelsen med socker. Strösocker best̊ar av tillräckligt
stora korn för att allt s̊a sm̊aningom kommer att falla till botten av ett vattenglas. Skulle däremot
florsocker användas s̊a kommer endast en del att sedimentera, medan resten kommer att virvla
runt i vattenglaset och göra vattnet grumligt. Detta sker allts̊a eftersom kornen är för lätta för
att sedimentera16. Därmed finns det en risk att de minsta mikroplasterna inte sedimenterar i
lamellseparationen och istället följer med vattnet ut i Olands̊an.

13Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
14Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-29
15Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-29
16Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-2
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Figur 3: En förenklad kartläggning över reningsverkets struktur, flöden och vattnets reningsgrad i
de olika flödena.

Innan vattnet släpps ut finns det möjlighet att koppla p̊a ett sandfilter för extra vattenrening
(markeras med gul pil i figur 3) i Sandvik Coromants industri. Huruvida detta sandfilter är relevant
för rening av mikroplaster behandlas under rubriken Resultat. Utg̊aende fr̊an nuvarande mätomr̊aden
(som inte innefattar mätning av mikroplaster) har Sandvik Coromant med hjälp av kontinuerliga
vattenprover bedömt sandfiltret som överflödigt i nuläget17.

Alla partiklar som har flockats och sedimenterats samlas som restavfall i slamtankar. Om det
finns vatten kvar i slammet pressas det ut och återcirkuleras genom reningsverket igen18. Dessa
återföringar har markerats med bl̊a pil i figur 3. D̊a reningsverket använt sig av kemikalier och
lamellteknik, är vattnet mycket renare än om endast en sedimenteringsdamm eller en olje- och
slamavskiljare används (Avfall Sverige 2019). Vattnet fr̊an lamellsedimenteringen g̊ar sedan till en
renvattentank och vattnet släpps sedan ut till en närliggande å i Gimo vilket är markerat med gröna
pilar i figur 3. Detta flöde uppskattas vara ca 10 m3/h19. Vid videogenomg̊ang med Lovisa Svarvare
p̊a Sandvik Coromant framgick det att det rent visuellt inte g̊ar att detektera plastpartiklar i
varken slammet eller i vattnet20. Därmed kan antagandet göras att om det finns mikroplaster, är
de väldigt små och inte synliga för ögat.

17Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
18Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
19Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-05-07
20Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
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Figur 4: En enklare illustration över hur lamellsedimenteringssteget fungerar. Figuren illustrerar
vattnetsflödesväg men även partiklarnas sedimentering.
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4 Metod

4.1 Litteraturstudier

För att hitta lämpliga informationskällor till metod och resultat har olika databaser använts. Dessa
är Britannica Academic, Google, Google Scholar och Scopus. Metadata som inkluderar databas,
sökord, antal träffar samt datum för sökning hittas i bilaga 2 i appendix.

4.2 Intervjuer

Alla fr̊agor som uppkommit under arbetets g̊ang har sammanställts och skickats till kandidatarbetets
kontaktperson Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör p̊a Sandvik Coromant. Hon har
därefter distribuerat ut dessa fr̊agor till experter p̊a de specifika omr̊adena och återkopplat till
projektgruppen. Detta har genomförts för att f̊a svar p̊a tekniska fr̊agor kring dels processerna där
plast befaras försvinna och dels företagets reningsteknik.

4.3 Videogenomg̊angar

Under r̊adande omständigheter har projektgruppen inte haft möjlighet att besöka fabriken, istället
har rundturer och genomg̊angar skett via videosamtal. Detta för att f̊a en övergripande bild över
tillverkningsprocessen och avfalls- och vattenhanteringen.

4.4 Telefonsamtal

N̊agra uppgifter har även baserats p̊a telefonsamtal med ingenjörer och sakkunniga p̊a företag och
reningsverk s̊asom Mercatus Engineering AB, ENSINGER Sweden AB och Uppsala Vatten och
Avfall AB.

4.5 Metoder för att besvara fr̊ageställningarna

Metoder för att besvara projektets fr̊ageställningar kommer att redovisas delvis med hjälp av
tabeller med relevanta kriterier som även visar hur kriterierna viktas mot varandra. Tabellerna med
prioriteringarna inom de olika kriterierna och tabellerna med de olika processerna värderas mot
varandra och sammanställs. När kriterierna har prioriterats har de även värderats med en siffra för
att visa hur tungt detta kriterium väger mot de andra. För att ta fram den totala bedömningen
för vardera alternativ multipliceras alternativets betyg med värdet för det aktuella kriteriet, och
därefter summeras resultatet för alla kriterier. P̊a s̊a sätt f̊as en total fram för vardera alternativ
som är lätta att jämföra.

4.5.1 1. I vilka processer kan plast försvinna fr̊an plastskärbärarna?

4.5.1.1 Bedömningsmall för processteg
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För att bedöma i vilka processer plast kan försvinna fr̊an plastskärbärarna har kriterierna presen-
terade i tabell 3 använts. Högst prioritet (1), vilket innebär att den viktas tyngst mot de andra
kriterierna, har givits till friktion där fysisk p̊averkan orsakat av olika former av kollisioner och
skav räknas in. Detta beslut har grundats p̊a diskussioner och intervjuer med företaget. Därefter
prioriteras tryck (2), d̊a tryck antas ha näst störst p̊averkan p̊a viktminskningen. Temperatur
ges prioritet 3 d̊a den inte är tillräckligt hög för att p̊averka plastens egenskaper. Lägst prioritet
f̊ar kemikalier (4), där ing̊ar exempelvis frätning och upplösning av plast men de kemikalier som
används i Sandvik Coromants processer bör inte p̊averka plastens egenskaper. I kolumnen värdering
har en siffra angetts för hur tungt kriterierna väger gentemot varandra. Vidare i tabell 3 bedöms
varje relevant processteg med en siffra 1 till n för varje kriterium, där n är antalet processteg som
bedöms. Den högsta siffran (n) tilldelas det alternativ som är ger upphov till mest slitage och den
lägsta (1) minst.“Processteg X”ersätts med relevanta processteg som ska bedömas. Bedömningen
är endast en jämförelse mellan processerna, det vill säga en etta kan antingen innebära att kriteriet
inte spelar in i lika hög grad eller att det inte är relevant för processteget över huvud taget. I
totalen summeras varje tilldelad siffra multiplicerad med det aktuella kriteriets värdering. Det
högsta värdet p̊a denna rad innebär att respektive processteg sannolikt är den största källan till
bortfall av plast fr̊an plastskärbärarna.

Tabell 3: Bedömningsmall för de olika alternativen till fr̊ageställning 1.

Kriterium Prioritet Värdering Processteg X
Friktion 1 0,4
Tryck 2 0,3
Temperatur 3 0,2
Kemikalier 4 0,1
Total 1

4.5.2 1. Hur mycket plast försvinner och vilka faktorer p̊averkar viktbortfallet?

4.5.2.1 Metoder för att utforma rekommendationer

För att fastställa att plast försvinner, hur mycket plast som försvinner, vad som p̊averkar hur
mycket som försvinner och vart plasten tar vägen krävs tv̊a typer av studier; en där viktförlusten
hos plastskärbärarna undersöks och en vattenprovtagning. Sandvik Coromant har meddelat att
de utfört en studie där de vägt plastskärbärarna efter blästring och bekräftat att blästringen är
en delprocess där plast försvinner. Denna mätdata är ännu inte tillgänglig och därmed kommer
metoder för utförande av viktstudie vara frist̊aende fr̊an Sandvik Coromants redan genomförda
studie.

4.5.2.1.1 Metod för viktstudie

Vid utförande av en statistisk undersökning behöver följande fastställas: vilken enhet som ska un-
dersökas, vilken population enheten tillhör, vilken eller vilka variabler som ska beskriva enheten samt
vilken observation som ska utföras (Rydén 2015). Det finns tv̊a kategorier av variabler, kvantitativa
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och kvalitativa. Kvantitativa variabler antar siffervärden och jämförelser kan utföras mellan dem,
till skillnad fr̊an kvalitativa, “kategoriska” variabler där variablerna inte kan beskrivas med siffror
(Rydén 2015). När data insamlats ska lämpligt lägesmått väljas för en korrekt representation av
resultatet, där lägesm̊att är till exempel medelvärde eller median av samtliga valda variabler.

När en viktstudie ska utföras för skärbärare är enheten en skärbärare, populationen är antalet
skärbärare som vägs, varje vägning är en observation och de tv̊a variablerna som kan användas är
en kvantitativ kontinuerlig variabel eller en kvantitativ diskret variabel. Den diskreta variabeln kan
endast anta specifika värden och i detta fall beskriva hur m̊anga enheter i populationen som minskar
i vikt. Den kontinuerliga variabeln kan anta alla värden och representerar därmed skärbärarnas vikt
och viktskillnader (Rydén 2015). Syftet med denna viktstudie är att se om plastförlusten ökar när
plastskärbärarna g̊att igenom ett visst antal cykler (det vill säga avslutade tillverkningsprocesser) och
därmed hunnit utsättas för mer slitage. Lämplig m̊attenhet och signifikanta värdesiffror bör väljas
baserat p̊a skärbärarnas vikt och önskad precision. Även v̊agens noggrannhet bör beaktas.

Utöver vikten noteras även andelen av skär täckt yta hos plastskärbärarna innan blästring samt
trycket som skärbärarna under blästringen utsätts för. Andelen täckt yta bedöms i procent fr̊an
0 % till 100 %. 100 % motsvarar en plastskärbärare som bär maximalt antal skär. Notera att en
skärbärare som bär maximalt antal skär kommer fortfarande ha delytor av plast som exponeras.
Syftet med att undersöka tryck och andel exponerad yta är för att klargöra om dessa faktorer
p̊averkar skärbärarnas plastförlust. Dessa mätningar utförs i kombination med vägningen av
skärbärarna.

4.5.2.1.2 Metod för vattenprovtagning

D̊a samtliga processer, där vittring av plast kan ske, innefattar industrivatten kräver det att
vattenprover tas för att undersöka var plasten lämpligast kan återsamlas. Efter genomg̊ang med
kontaktpersonen p̊a Sandvik Coromant om hur vattenhanteringen och reningsprocessen g̊ar till
har relevanta mätpunkter valts ut. Vid provtagning av vatten bör ett prov tas innan det g̊ar
in till industrin s̊a ett blankprov f̊as. Provtagning bör sedan tas i de processteg där n̊agon typ
av vattenrening/filtrering sker för att kunna kartlägga effektiviteten av de olika renings- och
filteringsstegen. För metoder för att analysera mikroplaster i vattenprover se under rubriken
Metoder för att analysera mikroplaster.

4.5.3 Metod fr̊ageställning 2. Vart tar denna plast vägen?

För att fastställa vilka vägar plasten tar i Sandvik Coromants anläggning kan kartläggs relevanta
processer. Därefter utvärderas specifikt var i dessa processer plasten försvinner, vilka möjliga vägar
den kan ta och var den slutligen hamnar. Detta sker lämpligast genom muntlig diskussion med
representanter fr̊an Sandvik Coromant.

4.5.4 Metod fr̊ageställning 3. Vilka tekniker kan användas för att förhindra plastut-
släpp?

4.5.4.1 Tekniska lösningar för separation av mikroplaster fr̊an vatten
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De tekniska lösningar som undersökts för att separera mikroplaster fr̊an vattnet är sandfilter,
mikrofilter och ultrafilter. För att fullständigt rena vatten fr̊an mikroplaster behöver ett filter med
porstorlek < 1 µm användas (Baresel et al. 2017).

4.5.4.1.1 Sandfilter

Ett sandfilter är en bädd av sand som vattnet i m̊anga reningsverk f̊ar rinna igenom som sista steg
i reningsprocessen (Baresel et al. 2017). Det är endast större partiklar som effektivt kan f̊angas
upp i ett sandfilter, i storlekar mellan 0,15 och 1,2 mm. Även mindre partiklar kan fastna men inte
i tillräckligt hög grad och de minsta mikroplasterna rinner rakt igenom filtret tillsammans med
vattnet.

4.5.4.1.2 Mikrofilter

En annan typ av filter är mikrofilter. Dessa klarar av att rensa ut nästan alla mikroplaster (Baresel
et al. 2017). Kravet är att porstorleken är < 1 µm vilket kan uppn̊as med ett disk- eller skivfilter.
Det vanliga vid mikrofiltrering i reningsverk är dock att porstorleken är större än 5 µm. Utlovad
porstorlek är sällan heller exakt utan filtret kan ha b̊ade mindre och större porer varför större
marginaler är önskvärda. Risken med mikrofilter är ocks̊a att större mikroplaster till̊ats passera p̊a
grund av sin geometri, t.ex om de är tr̊adformade.

Det finns en rad olika mikrofilter p̊a marknaden, men det brukar ofta talas om tv̊a varianter. Den
enklare varianten best̊ar av p̊asar som byts ut med jämna mellanrum21. Dessa kan kosta runt 20 000
kr, men d̊a m̊aste p̊asarna bytas ut relativt ofta. Den andra varianten är mer avancerad och är ofta
självrensande med antingen en skrapa eller automatisk backspolning, där vattenflödet riktas tillbaka
genom filtret för att ta loss de partiklar som fastnat i filtret. Denna typ av filter kan kosta ca 100
000 kr per filter för ett flöde som ligger p̊a 10 - 20 m3/h. De mer avancerade och självrensande
mikrofiltren brukar inte ha porer som är mindre än 9 - 20 µm. Tätare än s̊a brukar innebära att de
inte h̊aller s̊a länge d̊a de blir sv̊arare att rensa och täpps igen väldigt lätt. De mikrofilter som kan
backspola/skrapa brukar best̊a av rostfritt st̊al, de enklare varianter kan best̊a av n̊agon form av
polymer eller en typ av pappersfilter. Livslängden p̊a ett mikrofilter brukar vara ett par år22.

4.5.4.1.3 Ultrafilter

Ultrafilter är den effektivaste tekniken för att fullständigt rena avloppsvatten fr̊an mikroplaster,
där reningsprocessen sker genom membranfiltrering (Baresel et al. 2017). Genom att använda
denna metod är det möjligt att sortera ut partiklar ned till 10 nm och även större lösta molekyler,
beroende p̊a membranval. Det vanligaste är att filtrera i ”flat-sheet”, där ett övertryck appliceras p̊a
koncentratssidan eller i ”hollow fibre” med ett undertryck p̊a permeatsidan. Koncentratsidan är den
sida av membranet där inflödet kommer och inneh̊aller de bortfiltrerade partiklarna. Permeatsidan är
där permeatet; den renade vätskan flödar ut. Flat-sheet innebär tvärflödesfiltrering som betyder att
vätskan som ska renas flödar parallellt med membranytan medan vatten genomtränger membranet

21Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-04
22Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-04
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(Mazloum u.̊a.). Med hollow fibre flödar vätskan i ett stort antal ih̊aliga tr̊adar som h̊alls samman
i ett rör (Synder Filtration u.̊a.). Retentatet, det som filtreras bort, stannar i tr̊adarna medan
permeatet, det renade vattnet, rinner ut p̊a sidorna. Se figur 5 för förtydligande.

Figur 5: Hollow fibre och flat-sheet. Retentat och koncentrat är synonymer och inneh̊aller det
membranet filtrerat bort.

Ett ultrafilter byggs antingen i en bassäng där vattenniv̊askillnaden kan driva flödet igenom
membranet eller utan bassäng där membranen är trycksatta p̊a annat sätt (Baresel et al. 2017).
Den fysikaliska barriären som membranet utgör, gör det lättare att hantera processtörningar s̊asom
slamflykt, men innebär ocks̊a att membranytor med tiden kommer f̊a en beläggning. Detta gör att
permeabiliteten (genomträngligheten) minskar och mer energi behöver tillföras för att vattnet ska
flöda igenom. För att motverka detta behöver membranet rengöras regelbundet, hur ofta beror p̊a
dess utformning, driftparametrar och partiklarna filtret ämnar att rengöra vattnet fr̊an. Ultrafilter
kan integreras i befintliga reningsverk med en MembranBioReactor och kan d̊a antingen ersätta
eftersedimenteringssteget eller läggas till som ett extra steg utöver detta. Tekniken fungerar till
alla anläggningsstorlekar och har ett relativt litet platsbehov, särskilt om den integreras i befintlig
reningsanläggning.

Delarna som behövs för ultrafiltrering är membranenheter, tvättkemikalier, eventuell bassäng och
pumpar, dels för backspolning och återcirkulation, dels för slamborttagning (Baresel et al. 2017).
De kemikalier som används vid tvätt av membranen kan vara lut, natriumhypoklorit och syror
s̊asom oxalsyra och svavelsyra. En lösning inneh̊allandes dessa kemikalier pumpas baklänges genom
membranen och kan vid kontakten med koncentratet och permeatet i vissa fall bilda klororganiska
föreningar. Högklorerade föreningar är starkt toxiska men leds i en fullskalig process normalt tillbaka
till den biologiska reningsprocessen där de bryts ned. Som restprodukt räknas det koncentrat som
filtret genererar. Vid val av kemikalier för rening av ultrafiltret kan ett mer miljövänligt alternativ
väljas. I fallet d̊a mycket fetter och oljor behöver rengöras kan det finnas behov av starkare kemikalier,
men d̊a filtret förutsätter att rena vattnet fr̊an endast mikroplaster s̊a kan en enklare syra duga23.

23Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-06
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I en integrerad process sker vanligtvis en gemensam slamhantering där koncentratet därmed kan
komma att ha en inverkan p̊a slammets kvalitet, annars behövs en separat koncentrathantering
(Baresel et al. 2017).

Vid implementering av ett ultrafilter i ett reningsverk s̊a finns det tv̊a olika alternativ. Vid kontakt
med Jan Kastesson p̊a Mercatus Engineering, en leverantör i branschen, framgick det att det finns
tv̊a huvudsakliga alternativ vid val av membran. Antingen används ett plastmembran best̊aende
av en polymer-variant, eller ett keramikmembran. Vilket av dessa alternativ som väljs beror p̊a
ändamål och budget. Idén bakom ett filter är att ha ett hydrofilt material som drar åt sig vatten
men stöter bort smuts.

I första hand används plastmembran, som är polymerer med olika ytegenskaper och porositet
beroende p̊a vad som ska filtreras bort. Dessa är billiga och enkla, däremot g̊ar de sönder vid för
höga/l̊aga pH-värden, hög temperatur eller av andra p̊afrestningar. Önskas däremot att ett högt
pH uppn̊as i vattnet, ska medel användas i vattnet eller om det kommer ha höga föroreningshalter
s̊a kan det vara bättre att välja ett keramiskt membran24.

Keramikmembranet kan best̊a av exempelvis kisel eller aluminiumoxid och har en livslängd p̊a ca
10 år, dubbelt s̊a l̊ang som plastmembranet. Vanligtvis är det rätt tillfälle att byta ut ett filter när
det täpps igen trots rening. Däremot finns det en möjlighet med keramiska membran att placera
dem i en ugn, där organiska föroreningar kommer att bli till aska vid upphettning. Askan kan
skakas av och filtret kan sättas i användning igen25.

Den vanligaste polymeren för plastmembranen är polyetersulfon (PES), polyvinylidenfluorid (PV-
DF), polyakrylnitrin (PAN), cellulosa triacetat (CTA) med flera. Därmed uppst̊ar en diskussion kring
hur rimligt det är att använda ett plastmembran när det är själva plasten som ska avlägsnas fr̊an
vattnet. Det är dock nämnvärt att mekaniskt slitage av membranet inte är vanligt förekommande.
Det som händer när membranen inte längre är brukbara är som tidigare nämnts igentäppning. De
kan även i vissa sällsynta fall, under vissa förh̊allanden, angripas av bakterier och brytas ned p̊a
s̊a vis. Utg̊aende fr̊an att det endast är mikroplaster som ska filtreras bort och att flödet är stort,
rekommenderade Jan Kastesson att börja med ett plastmembran best̊aende av PES-plast. Han
rekommenderade även att implementera hollow-fibre membran, s̊aväl som seaweed-teknik där filtret
sänks ned, detta kan ske i en befintlig tank. För att undvika att använda plast i membranet kan
CTA vara ett rimligt alternativ d̊a det är ett biologiskt nedbrytbart material men fortfarande ett
billigare alternativ än keramikmembran, däremot är det känsligare för bakterieangrepp26.

Kostnaden för ett keramikmembran ligger ca 10 g̊anger högre än för ett plastmembran. Med ett litet
flöde (<1 m3/h) kan ett keramikmembran väljas eftersom ytan inte behöver vara s̊a stor, därmed
blir kostnaden lägre. Förekommer däremot stora flöden kommer membranytan definiera kostnaden
och d̊a är det mer kostnadseffektivt att välja ett plastmembran. Hur mycket en hel anläggning
skulle kosta beror mycket p̊a flödet. Följande siffror är även grovt uppskattade och varierar fr̊an
fall till fall. Ett keramikmembran kostar 1,5 miljoner kr jämförelsevis 10 miljoner kr för ett flöde p̊a

24Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-23
25Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-23
26Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-23
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3 m3/m respektive 20 m3/m. Ett plastmembran skulle grovt uppskattat kunna kosta 1 miljon kr
eller 2,5 - 3 miljoner kr för 3 m3/m respektive 20 m3/m. Dessa uppskattade siffror inkluderar en
komplett anläggning, det vill säga allt fr̊an pumpar, trycksatt cirkulationssystem till tryckmätare
och ventilationsmätare27. Eftersom Sandvik Coromant redan har ett befintligt reningsverk kommer
kostnaden inte bli lika stor, däremot finns det i praktiken inte utrymme i lamellsedimenteringstanken
för att installera ett filter28. De skulle istället behöva bygga till en tank efter lamellsedimenteringen
och där i sänka ned ett filter med seaweed-teknik, som är vanligt förekommande som ett sista
steg i kommunal vattenrening29. Att sänka ned detta filter i en av sedimenteringstankarna innan
lamellseparationen är inte tillämpbart d̊a det skulle innebära att filtret täpps igen med de partiklar
som annars skulle sedimentera under lamellsedimenteringen. För att installera ett filter krävs
även att flödet är turbulent30. Ett turbulent flöde innan lamellsedimenteringen skulle innebära
att vattnet rörs om och partiklar därmed inte sedimenterar, lamellerna skulle därmed förlora sin
funktion31. Eftersom porerna p̊a ett ultrafilter är s̊a sm̊a krävs det mer energi för att driva igenom
vattnet, vilket är varför ultrafilter har högre driftskostnad än andra varianter s̊asom mikrofilter
eller sandfilter32.

4.5.4.2 Alternativa material

Materialet som idag används i skärbärarna är termoplast. Ett alternativ för att undvika utsläpp av
mikroplaster är att byta material. Kraven p̊a materialet i skärbärarna är att det t̊al temperaturer
upp till 120 °C, g̊ar att smälta och forma efter behov (formspruta) och är energiupptagande, s̊a att
skären inte faller av vid vibrationer33. N̊agot som undersökts närmare är bioplaster.

4.5.4.2.1 Bioplast

Plast som framställs fr̊an förnybara källor benämns som bioplast. Bioplast skapas syntetiskt fr̊an
exempelvis växtmaterial eller av bakterier och är därmed biologiskt baserad och vissa bioplaster är
även biologiskt nedbrytbara (Britannica Academic 2020). Likt konventionella plaster best̊ar även
bioplaster av polymerer som avgör dess karaktär. I dagsläget utgör produktionen av bioplaster
endast 1 % av den globala plasttillverkningen per år men marknaden förväntas växa upp till 30
% redan till 2025 (Coppola et al. 2021). Bioplaster har generellt ett lägre koldioxidavtryck än
konventionella plaster och de plaster som inte är biologiskt nedbrytningsbara kan nyttjas som
biobränsle. Därför anses bioplaster som ett mer h̊allbart alternativ, speciellt d̊a koldioxidutsläppen
ökar och jordens r̊aoljeförr̊ad sinar (Coppola et al. 2021).

Problematiken med bioplaster är delvis att marknaden är liten och att tillverkningsprocessen är
dyr, vilket leder till l̊ag avkastning (Britannica Academic 2020). Det är även sv̊art att framställa
bioplaster som uppfyller krav p̊a b̊ade h̊ardhet och slagseghet, d̊a en h̊ardare bioplast ofta ocks̊a är

27Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-29
28Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-27
29Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-29
30Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-06
31Jonas Helander Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, mail 2021-04-30
32Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-06
33Lovisa Svarvare, Energi- och H̊allbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-29
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skör. Framsteg har dock gjorts vid bland annat forskning p̊a termoplastisk polyester framställd av
polylaktid fr̊an mjölksyra, s.k. PLA (Nagarajan et al. 2016). PLA är i grunden en spröd polymer
men modifieringar av molekylstrukturen och dess bindningar har bidragit till en förbättring av
slagseghet och kan därmed komma att bli ett alternativ när det krävs en h̊ard och h̊allbar plast
(Nagarajan et al. 2016).

Forskare har även flaggat för kunskapsluckor om bioplasters toxicitet (Zimmermann et al. 2020). När
överg̊ang fr̊an konventionell plast till bioplast förespr̊akas ligger fokus p̊a ett lägre koldioxidavtryck
och förnyelsebara r̊avaror medan människans och miljöns exponering för kemikalier försummas.
Tillsatser i konventionell plast likt mjukgörare och stabilisatorer förekommer även i bioplaster och
trots att tillsatserna i bioplaster klassas som ”naturliga” kan ämnena fortfarande vara toxiska för
miljö och hälsa. Innan bioplaster verkligen kan antas vara bättre än traditionella plaster bör den
kemiska säkerheten undersökas mer grundligt (Zimmermann et al. 2020).

4.5.5 Bedömningsmall för åtgärder

Tabell 4 visar prioriteringsordning för de kriterier som används för att ta fram en lösning p̊a hur
utsläppet av mikroplaster ska kunna minimeras. Effektivitet innebär i hur hög grad utsläppet av
mikroplaster minskar och är för detta arbete av högsta prioritet. Därefter prioriteras miljöp̊averkan,
t.ex. om lösningen i fr̊aga bidrar till andra typer av utsläpp. Här kan eventuella tvättkemikalier
vägas in men även tillverkningsprocessen för tekniken i fr̊aga. Tredje kriteriet är h̊allbarhet som
ska representera hur länge en lösning kan brukas innan den behöver bytas ut. Som synes i tabell 4
är tillämpbarhet fjärde prioritet. Detta kriterium visar hur enkel tekniken är att implementera i
praktiken, utg̊aende fr̊an redan existerande teknik i fabriken. Sandvik Coromant föredrar likt de
flesta industrier större eng̊angskostnader om detta innebär längre h̊allbarhet och lägre driftkostnader.
Därför är kriteriet driftkostnad högre prioriterat än installation/materialkostnad. Övriga värderingar
har uppkommit till följd av diskussioner i projektgruppen d̊a Sandvik Coromant sökte en extern
åsikt. Projektgruppen har valt att därmed valt att prioritera miljöp̊averkan som näst högst eftersom
problematiken kring mikroplaster berör miljön i s̊a stor utsträckning. H̊allbarhet värderas nästan
lika högt eftersom en l̊angsiktig lösning oftast är den mest miljövänliga. Vidare i tabell 4 bedöms
varje relevant åtgärd med en siffra 1 till n för varje kriterium, där n är antalet åtgärder som
utvärderas. Den högsta siffran (n) tilldelas den åtgärd som anses bäst inom kategorin och den
lägsta (1) till den sämsta. ”Åtgärd X”ersätts med relevant åtgärd vid bedömning. Tabell 4 visar
bedömningsmallen som används. Bedömningen sker mellan de olika alternativen utifr̊an den
information som presenterats i teoridelen gällande alternativens kostnad, h̊allbarhet och s̊a vidare.
Siffrorna 1 till 4 tilldelas alternativen utifr̊an en inbördes jämförelse, det vill säga att en 4 ges till
det bästa alternativet inom det aktuella kriteriet och en 1 tilldelas det sämsta. I totalen summeras
varje tilldelad siffra multiplicerad med det aktuella kriteriets värdering. Det högsta värdet p̊a
denna rad innebär att respektive åtgärd systematiskt ska anses som den bästa av de utvärderade
alternativen.
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Tabell 4: Bedömningsmall för de olika alternativen för fr̊ageställning 3.

Kriterium Prioritet Värdering Åtgärd X
Effektivitet 1 0,6
Miljöp̊averkan 2 0,15
H̊allbarhet 3 0,1
Tillämpbarhet 4 0,08
Driftkostnad 5 0,05
Material/ 6 0,02
installationskostnad
Total 1
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5 Resultat

5.1 Fr̊ageställning 1.

5.1.1 I vilka processer kan plast försvinna fr̊an plastskärbärarna?

Tabell 5 jämför hur stor p̊averkan är, p̊a en skala 1 till 3, de olika processerna nedan har p̊a
plastskärbärarna.

För kriteriet friktion viktas blästring som den process som p̊averkar plastskärbärarna mest, det vill
säga orsakar mest plastminskning, och ges bedömning 2. Detta beror p̊a att i blästringen skjuts
blästringsmedel som kan nöta ned plasten. Dürr- och UCM-tvätten viktas under detta kriterium
som lika stor p̊averkan. Eftersom Dürr- och UCM-tvätten viktas lika mot varandra f̊ar de b̊ada
bedömningen 1 och därför g̊ar skalan här fr̊an 1-2. Även under kriteriet tryck viktas blästringen som
den process som p̊averkar plastskärbärarna mest d̊a trycket är högre än vid tvättprocesserna. Med
samma resonemang som till föreg̊aende kriterium viktas Dürr- och UCM-tvätten lika och skalan är
d̊a även här 1-2. Under kriteriet temperatur f̊ar UCM-tvätten bedömningen 3 d̊a denna uppn̊ar 120
°C, Dürr f̊ar bedömningen 2 d̊a temperaturen uppn̊ar 115 °C och blästringen f̊ar bedömningen 1 d̊a
denna har lägst temperatur. Under kriteriet kemikalier viktas Dürr- och UCM-tvätten lika och har
större p̊averkan p̊a plastskärbärarna än processen blästring som f̊ar bedömningen 1. I UCM-tvätten
används sura och basiska medel, i Dürrtvätten används en alkohol och i blästringsmedlet används
inga kemikalier som p̊averkar plastskärbärarna. Med samma resonemang som för kriterierna friktion
och tryck är skalan 1-2.

Tabell 5: Bedömning av de processer som p̊averkar plastskärbärarna.

Kriterium Värdering Blästring Dürrtvätt UCM-tvätt
Friktion 0,4 2 1 1
Tryck 0,3 2 1 1
Temperatur 0,2 1 2 3
Kemikalier 0,1 1 2 2
Total 1 1,7 1,3 1,5

Att plast skulle försvinna i rengöringsprocessen förefaller ej troligt. Som resultatet av metoden
visar s̊a f̊as att blästringen har störst p̊averkan p̊a plastskärbärarna.

5.1.2 Hur mycket plast försvinner och vilka faktorer p̊averkar viktbortfallet?

5.1.2.1 Rekommendationer för vägning av plastskärbärare

D̊a varje plastskärbärare används 25-50 g̊anger blir rekommendationen att väga skärbärarna och att
notera vilket tryck de utsatts för samt andelen av skär täckt yta efter var tredje avslutad processcykel.
Skärbärarna m̊aste därmed p̊a n̊agot sätt vara uppmärkta s̊a att det inte förekommer n̊agon tvekan
kring hur m̊anga avslutade cykler varje enskild skärbärare genomg̊att. Varje mätnings medelvärde
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och standardavvikelse jämförs med nästkommande mätvärdens medelvärde och standardavvikelse
i det konfidensintervall som visas i ekvation 1 för att p̊avisa om det finns en signifikant skillnad.
Denna process fortsätter tills alla skärbärare kasserats. Eftersom alla skärbärare inte genomg̊ar lika
många cykler kommer det statistiska underlaget att minska ju fler cykler som g̊att, vilket gör att
osäkerheten för skärbärarnas medelvärde av viktminskningen ökar. Med en 95 %-konfidensgrad,
vilket rekommenderas, är sannolikheten för att en eventuell skillnad är statistiskt signifikant 95 %.
Om 100 plastskärbärare vägs innebär detta att viktförändringen hos 5 av dessa kommer att falla
utanför intervallet. När skillnaderna tagits fram rekommenderas det att en graf konstrueras där
medelvärdenas viktbortfall plottas mot antalet genomförda cykler. Detta resultat kan p̊avisa om
plastskärbärarna släpper ifr̊an sig mer plast när de är mer slitna och om det is̊afall vore lämpligt
att minska ned p̊a antalet cykler varje skärbärare genomg̊ar.

När tv̊a registrerade mätcykler har genomförts kan ett konfidensintervall tas fram för skillnaden mel-
lan cyklernas medelvärden, ekvation 1 nedan beskriver konfidensintervallet för medelvärdesskillnaden
(Khan Academy u.̊a.). z är parametern för v̊art 95 %-konfidensintervall, x̄i är medelvärdet för en
specifik cykel och x̄i+1 är nästa cykel som mäts. Samma resonemang gäller för standardavvikelsen,
σ.

x̄i − x̄i+1 ± z

√
σ2
i + σ2

i+1

n
(1)

Detta konfidensintervall tillämpas efter var tredje cykel för att jämföras med nästkommande. Den
sista mätcykeln som noteras kommer inte f̊a ett konfidensintervall d̊a denna inte har en mätcykel
efter att jämföra standardavvikelsen och medelvärdet med. Standardavvikelsen f̊as fr̊an ekvation 2
nedan där n är antalet prover, i detta fall 100 prover, xi är ett stickprov i en mätt cykel och x̄ är
medelvärdet för alla mätvärden.

σ =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (2)

Vägningen efter var tredje cykel kan skrivas in i ett bifogat excel-ark (Bilaga 1) som automatiskt
beräknar viktskillnaden efter cyklerna och beräknar standardavvikelserna för alla mätningar under
en cykel. Dessutom beräknas medelvärdet som sedan plottas i en graf med standardavvikelsen mot
antal cykler. Även hur stor andel av plastskärbärarnas yta som täcks av skär noteras i excel-arket,
liksom blästringstrycket, där de plottas mot viktbortfallet. Om grafen visar en linjär kurva där
viktbortfallet är lika stort oavsett antalet cykler som skärbärarna g̊att igenom kan det konstateras att
det inte finns n̊agon anledning att kassera plaskskärbärarna enligt andra kriterier än de som används
nu. Om det däremot visar sig att viktbortfallet ökar med ökat antal cykler bör plastskärbärarna
kasseras tidigare för att minska mängden plastbortfall. Den sista mätcykeln som noteras kommer
inte f̊a ett konfidensintervall d̊a denna inte har en mätcykel efter att jämföra standardavvikelsen
och medelvärdet med.
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I appendix bilaga 1 finns en beskrivning hur excel-arket fylls i och exempel p̊a hur resultaten kan
se ut. Värdena som användes för dessa exempel var slumpmässigt genererade.

5.1.2.2 Rekommendationer för provtagning av vatten

För att säkerställa eventuella utsläpp av mikroplaster fr̊an Sandvik Coromant rekommenderas
följande:

1. Att vattenprover tas fr̊an Gimodammen vid inloppet till Sandvik Coromant innan det renas
genom nanopartikelfiltret för att fastställa om det finns mikroplaster i vattnet redan innan
Sandvik Coromant nyttjar det.

2. Att vattenprov tas efter att det har passerat nanopartikel-filtret. Om mikroplaster redan
förekommer i Gimodammen behövs information om hur mycket mikroplaster deras filter
filtrerar bort.

3. Att vattenprover tas i industrivattnet precis innan rening i det interna vattenverket. Detta
för att kunna jämföra med efter rening och fastställa reningsgraden.

4. Att vattenprover tas efter att industrivattnet renats i det interna vattenverket innan det släpps
ut i Olands̊an. Detta för att fastställa om Sandvik Coromant har ett utsläpp av mikroplaster
i dagsläget och i s̊adana fall hur mycket.

5.2 Fr̊ageställning 2. Vart tar denna plast vägen?

Kartläggningen visar att allt vatten som används i blästringsprocessen förs till reningsverket. Som
tidigare nämnts i avgränsningar kan luftburna mikroplastpartiklar uteslutas eftersom processen sker
i stängda maskiner. Vidare analys av kartläggning p̊avisar att plasten antingen samlas i slamkakan,
som är sediment som separerats fr̊an vattnet under reningen, eller att plasten släpps ut i Olands̊an.
Det är mest troligt en kombination av b̊ada eftersom sedimenteringen endast kan ansamla större
mikroplaster i sedimentet. Mindre partiklar som är för lätta för att sedimentera följer istället med
det renade vattnet. Slamkakan blir därmed en form av återsamling av plast. Önskas en återsamling
av plast innan det släpps ut till Olands̊an kan ett filter implementeras.

5.3 Fr̊ageställning 3. Vilka tekniker kan användas för att förhindra
plastutsläpp?

Tabell 6 nedan jämför de olika alternativen för att minska antalet mikroplaster p̊a en skala 1 - 4,
fr̊an det minst fördelaktiga till det mest fördelaktiga inom de olika kriterierna som arbetats fram.
Att byta material innefattar ett byte till ett material som är miljövänligare och nedbrytbart.

Effektivitet är störst för “Byt material” d̊a problemet i grunden skulle försvinna om plast slutade
användas. Effektivast bland filtren är ultrafilter som renar bort partiklar ned till 10 nm, medan
mikrofilter som bäst tar bort partiklar ned till 1 µm och sand endast ned till 0,15 mm. Övriga
kriterier g̊ar i nuläget inte att utvärdera för “Byt material” och därför fylls dessa i med streck.
Sandfilter är bäst för miljöp̊averkan d̊a det kräver minimal skötsel, vilket ocks̊a gör att det har
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lägst driftkostnad. För tillämpbarhet, material/installationskostnad och h̊allbarhet f̊ar sandfilter
ocks̊a högst betyg av den anledning att det redan finns installerat i Sandvik Coromants rening.
Mikrofilter och ultrafilter har bedömts ha en likvärdig miljöp̊averkan d̊a de rengörs p̊a samma sätt,
med backspolade kemikalier. Ultrafilter h̊aller ungefär dubbelt s̊a länge som mikrofilter och f̊ar
därför det högre betyget i h̊allbarhet. Ett ultrafilter kräver att Sandvik Coromant bygger en extra
tank efter den befintliga reningen och de mindre porerna gör att mer energi krävs för att driva
igenom vätskan. Filtret i sig är ocks̊a betydligt dyrare än ett mikrofilter vilket gör att mikrofilter
bedöms som bäst inom tillämpbarhet, driftkostnad och material/installationskostnad. Som resultat
av metoden f̊as att ultrafilter är den bästa lösningen.

Tabell 6: Bedömning av tekniker för att f̊anga upp mikroplaster.

Kriterium Värdering Mikrofilter Sandfilter Ultrafilter Byt material
Effektivitet 0,6 2 1 3 4
Miljöp̊averkan 0,15 2 3 2 -
H̊allbarhet 0,1 1 3 2 -
Tillämpbarhet 0,08 2 3 1 -
Driftkostnad 0,05 2 3 1 -
Material/ 0,02 2 3 1 -
installationskostnad
Total 1 1,9 2,2 2,25 g̊ar ej att värdera
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6 Diskussion

Mycket är ännu okänt kring mikroplasters effekt p̊a djur- och natur i omgivningen. Studier har
däremot p̊avisat plasters förm̊aga att ackumulera giftiga kemikalier, vilket innebär att utsläpp bör
tas p̊a allvar. Som en del av Sandvik Coromants verktyg Grön fabrik och h̊allbara fastigheter är det
viktigt att ta ansvar för sitt avfall och arbeta mot en h̊allbar och miljövänlig produktion.

6.1 Mätningar

Enligt Sandviks egna mätningar försvinner 1-2 gram plast vid varje blästringstillfälle. För att
säkerställa detta kan ytterligare mätningar behövas. För att fastställa om plast även försvinner
i rengöringsprocesserna Dürr och UCM behöver det göras mätningar av plastskärbärarnas vikt
innan och efter dessa processteg. Utg̊aende fr̊an den begränsade mängd fakta som framkommit
kring dessa processer har endast en grov uppskattning kunnat göras i tabell 5.

Det behöver ocks̊a göras mätningar av vattnet som Sandvik Coromant släpper ut efter renings-
processen för att med säkerhet kunna avgöra om mikroplasterna släpps ut eller hamnar i deponin
med slamkakorna. Om mikroplaster tar sig igenom reningen finns det tv̊a alternativ som kan
förhindra att mikroplaster släpps ut fr̊an Sandvik Coromant i Gimo. Antingen att byta material p̊a
skärbärarna eller att lägga till ett filter i reningsprocessen.

6.2 Vad definierar mikroplaster?

Som nämnt tidigare definierar Naturv̊ardsverket mikroplaster som alla plastpartiklar upp till 5 mm,
medan andra källor nämnda i denna rapport avgränsat även nedifr̊an och definierar mikroplaster
som partiklar större än 1 µm. Mindre än det benämns som nanoplaster. Med tiden kommer plasterna
brytas ned i mindre och mindre delar och till slut kommer dessa plaster inte längre att kunna
detekteras. Problemet kvarst̊ar även om det inte är synligt. De förslag som presenteras i denna
rapport avser att den effektivaste tekniken används för att rena vattnet fr̊an mikroplaster.

6.3 Byte av material p̊a plastskärbärarna

Utifr̊an bedömningsmallen skulle ett materialbyte vara den optimala lösningen d̊a problemet med
mikroplaster skulle försvinna, förutsatt att materialet är biologiskt nedbrytbart och uppfyller
samma kriterier som nuvarande plastskärbärare uppfyller. Detta kan fortfarande antas även om
övriga kriterier s̊a som h̊allbarhet och driftskostnad i nuläget inte är möjliga att bedöma. Att
byta ut plasten i skärbärarna är sv̊art och projektgruppen har inte lyckats hitta n̊agot alternativ
som skulle vara bättre än det nuvarande materialet. Undersökningar kring liknande processer är
sv̊ara att ta del av, eventuellt d̊a företag kan ha en viss sekretess kring vilka material de väljer
att använda i sina processer. Materialet som Sandvik Coromant skulle kunna komma att använda
behöver vara t̊aligt och klara v̊atblästringsprocessen samt vara energiupptagande för att skären
inte ska trilla av. Bioplast är ett material som undersökts närmare. Kombinationen av h̊ardhet och
slagseghet är dock sv̊ar att framställa i bioplast och därför är detta material inte att rekommendera
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för detta användningsomr̊ade. Bioplastens toxicitet är heller inte klarlagd för tillfället och vid byte
av material ska det nya materialet inte heller avge andra miljöfarliga ämnen som är sv̊ara att rena
bort.

6.4 Lägga till filter

För att förhindra att mikroplaster släpps ut fr̊an Sandvik Coromant kan ett filter läggas till i slutet
p̊a reningsprocessen. I nuläget finns det ett sandfilter som är möjligt att koppla in och detta innebär
att ingen extra installationskostnad behöver tillkomma och miljöp̊averkan kommer vara minimal.
Eftersom sandfilter har s̊a stora porer kommer det dock inte att kunna filtrera bort mer än de största
mikroplasterna. Därför anses sandfiltret inte vara ett alternativ. Det finns tv̊a andra filter som
skulle kunna installeras och dessa är mikrofilter och ultrafilter. Mikrofilter är ett billigare alternativ
gentemot ultrafilter men reningen av mikroplaster är generellt lägre och kan inte heller f̊anga upp
de allra minsta partiklarna. Endast ett ultrafilter kan rena vattnet fullständigt fr̊an mikroplaster
enligt Baresel et. al (2017). Det negativa med ett ultrafilter är att det är det dyraste alternativet av
de filter som har undersökts i denna rapport, däremot h̊aller det längre än ett mikrofilter och kan
best̊a av keramik eller en cellulosa-variant. När alla kriterier sammanställts passar ultrafiltrering
ändam̊alet bättre än mikrofiltrering och därför rekommenderas det att installera ett ultrafilter om
vattenproverna visar att behovet finns. Hur stort filtret skulle behöva vara kommer bero p̊a flödets
storlek. I vissa fall används mikrofilter tillsammans med ultrafilter för att undvika att ultrafiltret
sätts igen för snabbt. Troligen är Sandvik Coromants lamellsedimentation tillräckligt effektiv för att
detta inte ska anses nödvändigt. Väljer Sandvik Coromant att installera ett ultrafilter kommer det
krävas mycket utrymme för pumpar och eventuella tankar, detta skulle innebära att en utbyggnad
av reningsverket med största sannolikhet kommer att krävas.

6.5 Analys av slamkakor

Önskas en vidare utvärdering av slamkakorna och deras plastinneh̊all kan en analys av extrahe-
ringsmetoder utföras. En utvärdering av hur slamkakorna hanteras i nuläget bör även ske. Det är
sedan 2005 förbjudet att lämna plastavfall p̊a deponi i Sverige. Därmed kan det vara lämpligt att
utvärdera nuvarande leveranser och deponier, oavsett om de befinner sig i Sverige eller ej. Det finns
anledning att tro att en striktare lagstiftning kring plasthantering kan bli aktuell i framtiden.

6.6 Osäkerhetsanalys av litteraturstudie

Litteraturstudien som genomfördes lade grund till en omfattande undersökning av mikroplaster i ett
större perspektiv som inte nödvändigtvis är anpassad till Sandvik Coromants processer, där m̊anga
delar är sekretessbelagda. Avgränsningar utfördes sedan i ett försök att kunna rekommendera
eventuella lösningar för företaget.
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6.7 Provtagning

6.7.1 Viktstudie

Om viktstudien visar att plast försvinner och vattenprover inte uppvisar inneh̊all av mikroplaster
kan slutsatsen dras att allt f̊angas upp i befintlig rening och binds i slamkakorna som skickas p̊a
deponi. Om vidare utredning vill göras kan ett samarbete genomföras med det företag som tar
hand om Sandvik Coromants avfall. Att direkt lägga plast p̊a deponi är förbjudet sedan 2005 p.g.a
eventuellt läckage till grundvatten.

Provtagning av slamkakor som g̊ar till deponi p̊avisar om reningsverket renar mikroplaster men
undersökningen kommer inte visa hur mycket som renas och hur mycket som släpps ut. För att f̊a
en bild över hur mycket mikroplaster som faktiskt renas behöver vattenprover innan, under och
efter rening tas.

Om undersökningen blir för omfattande vid viktmätningar av samtliga modeller av skärbärare kan
val av lämpliga modeller baseras exempelvis p̊a storlek för att se om korrelation finns mellan yta
och plastförlust. Det finns även många parametrar inom processerna som kan förväntas p̊averka
plastens vittring likt val av rengöring- och blästringsmedel, trycket som utövas fr̊an medlet p̊a
skärbäraren samt tidsutsträckningen av rengörings- eller blästringsprocessen. Om det finns olika
produktionsflöden där vissa skärbärare genomg̊ar fler eller färre processer kan det vara relevant
att undersöka specifika flöden. Begränsningar för viktstudien bör därmed Sandvik Coromant ta
ställning till vad de anser lämpligt.

En annan relevant fr̊ageställning är ifall plastförlusten per cykel blir större när plastskärbärarna
g̊att igenom ett antal cykler, det vill säga om vittringen ökar med ökat slitage. Detta skulle
kunna undersökas med hjälp av det bifogade excel-arket (Bilaga 1). Om resultatet tydligt visar
att plastförlusten ökar drastiskt efter ett visst antal avslutade produktionscykler kan det vara ett
alternativ att kassera skärbärarna tidigare för att minska andelen mikroplaster.

6.7.2 Vattenprover

Tanken med att ta ett prov fr̊an Gimodammen är att det kan vara intressant att jämföra om det är
renare eller mer kontaminerat än det vatten som rinner ut i Olands̊an efter Sandvik Coromants
rening. Provtagning efter nanopartikelfiltret är relevant d̊a detta kan ses som ett blankprov eftersom
det förväntas ha l̊ag andel mikroplaster. Provet efter Sandvik Coromants rening kan d̊a jämföras
med detta blankprov för att se hur effektiv reningen är. Att ta vattenprover fr̊an Olands̊an anses
inte relevant d̊a det skulle kräva prover b̊ade uppströms och nedströms utloppet för att avgöra
eventuella utsläpp. Det är därför tillräckligt att endast ta prover fr̊an vattnet innan det släpps
ut. Se Figur 4: Kartläggning av Sandvik Coromants industrivatten för en tydligare bild över var
prover bör tas. Det kan ocks̊a vara lämpligt att anlita expertis inom provtagning av vatten för
att säkerställa att provtagningen sker korrekt och anpassat efter Sandvik Coromants processer.
Analys bör förslagsvis ske med hjälp av stereomikroskopi, för att detektera de större partiklarna
av storleken > 100 - 300 µm, i kombination med spektroskopi likt FTIR. Se mer under rubriken
Metoder för att analysera mikroplaster.
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6.8 Återbruk av plasten

S̊a länge plastskärbärarna efter ett antal användningar g̊ar till förbränning finns ingen anledning
till att göra annorlunda med uppf̊angade mikroplaster d̊a mängden plast i jämförelse blir försumbar.
Sandvik Coromant kan utforska möjligheterna att återvinna plasten d̊a det är en termoplast.

6.9 Felkällor

En felkälla ligger i att inget studiebesök p̊a fabriken i Gimo kunnat genomföras. Detta kan f̊a
konsekvensen att rekommendationen för filter ej är tillämpbar d̊a Sandvik Coromant eventuellt
inte har möjlighet att utöka sitt interna reningsverk, t.ex av utrymmesskäl. Omr̊adet mikroplaster
är relativt nyligen uppmärksammat och därmed fortfarande ganska outforskat. Framöver kan
det komma att finnas mer lämpliga reningsmetoder och tekniker. Andelen av skär övertäckt
yta hos plastskärbärarna är sv̊arbedömt och sker eventuellt inte av samma person genom hela
undersökningen. Eftersom det är sv̊arbedömt och n̊agorlunda godtyckligt bör resultaten granskas
och bedömas försiktigt.

I dagsläget saknas tillräcklig information kring rengöringsprocesserna Dürr och UCM och deras re-
spektive processteg och därmed kan inte utförliga rekommendationer presenteras i denna avhandling.
För att fastställa detta rekommenderas en separat utredning.
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Oscar Axelsson
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Johanna Jönsson
är det återbruk av mikroplasten eller de kasserade plastskärbärarna som avses?

Oscar Axelsson
Är det inte uppenbart att det gäller bägge? Det är ju samma plast

Moa Lorin
Osäkerhet och felkällor kanske skulle kunna vara i samma sektion. :)

Oscar Axelsson
Syftar hon på "osäkerhetsanalys för litteraturstudie"?



7 Slutsats

För att undersöka i vilken grad plast försvinner i blästringsprocessen, i förh̊allande till användning,
behöver en viktstudie genomföras. Vattenprover behöver utföras före och efter reningen för att
bekräfta om mikroplasterna f̊angas upp eller ej. Skulle proverna p̊avisa att det finns mikroplaster
i vattnet efter vattenrening bör åtgärden innefatta att installera ett ultrafilter, eftersom det är
det enda filtret som med säkerhet kan filtrera bort alla mikroplaster. Ett byte av material hade
egentligen varit det bästa alternativet d̊a detta hade tagit bort problemet i grunden men i nuläget
har inget rimligt alternativ kunnat presenteras.

32

Moa Lorin
Vore kanon om ni kopplar frågeställningen vart plasten kan ta vägen. Typ "Möjliga vägar mikroplasterna kan ta är antingen till dammen eller till slamkakorna".

Oscar Axelsson
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; 1. http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1327285
&dswid=850 [2021-04-14]

Naturv̊ardsverket (2019 b). Mikroplaster i miljön år 2019. Ärendenr: NV-08867-17. https://www.
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Sandvik Coromant (2017). How carbide inserts are made by Sandvik Coromant. [Video] https:
//www.youtube.com/watch?v=0QrynzJ$ $lZ4 [2021-04-21]

Sandvik Coromant (u.̊a. a). Company facts. Available at: https://www.sandvik.coromant.com
/sv-se/aboutus/pages/company-facts.aspx [2021-04-22]

35

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A4rdplast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A4rdplast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/termoplast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/termoplast
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/slam-fran-ditt-avlopp-blir-godsel-pa-akern
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/slam-fran-ditt-avlopp-blir-godsel-pa-akern
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1327285&dswid=850
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1327285&dswid=850
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/relevanta-rapp-mikroplaster/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/relevanta-rapp-mikroplaster/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/relevanta-rapp-mikroplaster/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/relevanta-rapp-mikroplaster/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Mikroplast/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Mikroplast/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Mikroplast/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/#eu-dir
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/#eu-dir
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/#eu-dir
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Plastbarkassar/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Plastbarkassar/
https://doi.org/10.6027/NO2019-053
https://doi.org/10.6027/NO2019-053
https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/4312-plastics-facts-2020
https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/4312-plastics-facts-2020
https://www.dummies.com/education/math/statistics/creating-a-confidence-interval-for-the-difference-of-two-means-with-known-standard-deviations/
https://www.dummies.com/education/math/statistics/creating-a-confidence-interval-for-the-difference-of-two-means-with-known-standard-deviations/
https://www.dummies.com/education/math/statistics/creating-a-confidence-interval-for-the-difference-of-two-means-with-known-standard-deviations/
https://www.youtube.com/watch?v=0QrynzJ$_$lZ4
https://www.youtube.com/watch?v=0QrynzJ$_$lZ4
https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/aboutus/pages/company-facts.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/aboutus/pages/company-facts.aspx
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https://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/m137-slamanvandning-och-strategier-for-slamanvandning-mars-2013.pdf
https://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/m137-slamanvandning-och-strategier-for-slamanvandning-mars-2013.pdf
https://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/m137-slamanvandning-och-strategier-for-slamanvandning-mars-2013.pdf
https://www.svensktvatten.se/contentassets/7be8e202754e4011a400bcff4ed89b1c/mikSVu-rap-8-13.pdf
https://www.svensktvatten.se/contentassets/7be8e202754e4011a400bcff4ed89b1c/mikSVu-rap-8-13.pdf
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/mikroplaster-minskade-utslapp/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/mikroplaster-minskade-utslapp/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/mikroplaster-minskade-utslapp/
https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik/sverige-aatervinner-allt-mer/
https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik/sverige-aatervinner-allt-mer/
https://synderfiltration.com/learning-center/articles/module-configurations-process/hollow-fiber-membranes/
https://synderfiltration.com/learning-center/articles/module-configurations-process/hollow-fiber-membranes/
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/hushall/blanketter-och-trycksaker/avloppsrening-vid-kungsangsverket.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/hushall/blanketter-och-trycksaker/avloppsrening-vid-kungsangsverket.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/hushall/blanketter-och-trycksaker/avloppsrening-vid-kungsangsverket.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/mikroplast-i-spill--och-dagvatten.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/mikroplast-i-spill--och-dagvatten.pdf
https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/rapporter-och-exjobb/mikroplast-i-spill--och-dagvatten.pdf
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9 Appendix

9.1 Bilaga 1: se bifogad excel-fil.

För att använda den bifogade excel-filen ska vid var tredje cykel, avslutad tillverkningsprocess,
noteras; vikten p̊a skärbärarna, trycket som har använts i blästringsavdelningen och till vilken grad
skärbärarna uppskattas vara täckta av skär. Datan noteras i figur 6. Figurerna 6 - 9 är endast
exempel p̊a indata där flera antaganden har gjorts som till exempel att startvikten varierar mellan
49 - 50 g, trycket varierar fr̊an 1,4 - 4,4 bar och att viktförlusten är kring 1 - 2 g per var tredje
cykel. Eftersom alla tal är genererade fr̊an slumpen finns det ingen som helst korrelation mellan
n̊agon parameter och viktförlusten.

Figur 6: Exempel p̊a hur indatan kan se ut när den är tillagd i excel-filen

Fr̊an given data beräknas viktskillnader för var tredje cykel som plaskskärbärarna genomg̊ar. Tre
olika grafer skapas där den första visar hur stort medelvärdet p̊a viktskillnaden är mellan olika
cykler för att undersöka om viktskillnaderna ökar med antal cykler (figur 7). Denna visar även ett
konfidensintervall med en noggrannhet p̊a 95 % för vardera cykel, vilket betyder att osäkerheten p̊a
resultatet ökar vid större värden p̊a konfidensintervallet. Den andra grafen plottar viktskillnaderna
mot trycket för att undersöka om ökat tryck ger ökad viktförlust (figur 8). Den tredje visar hur
täckningsgraden p̊averkar viktskillnaden av plastskärbärarna mellan cykler (figur 9). De olika
färgerna i samtliga grafer representerar olika cykler.
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Figur 7: Exempel hur viktskillnaden plottad mot antal cykler kan se ut

Figur 8: Exempel p̊a hur trycket kan p̊averka viktskillnaderna
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Figur 9: Exempel p̊a hur täckninggrad kan korrelera med plastskärbärarnas viktminskning

9.2 Bilaga 2: metadata

Tabell 7: Metadata

Databas Sökord Antal träffar Sökdatum
Google Scholar “mikroplaster” “industri” lösning 83 20210412
Google “Confidence interval of difference of means” 241 000 000 20210510
Muntlig källa Jan Kastesson Mercatus AB - 20210423

- 20210506
Muntlig källa Lovisa Svarvare, Sandvik Coromant - 20210429
Google “flat-sheet” “hollow fiber” 119 000 20210427
Google “hollow fibre membranes” 273 000 20210427
Scopus “bioplast*” AND “sustainable” 9 20210413

AND “resistant”
Scopus “bioplast*” AND “microplast*” 6 20210413

AND “sustainable”
Scopus “bioplast*” AND “biodegrade*” 35 20210414

AND “sustainable” AND “PLA”
Britannica Academic “bioplastic” 1 20210413
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Svar på opponering
Vi tackar för en väldigt bra opponering med mycket konstruktiva kommentarer. De flesta
kommentarer har vi korrigerat direkt likt stavfel/ordval/meningsuppbyggnad. De större
korrigeringar vi utfört är att vi har ändrat frågeställningarna enligt förslag från
opponeringsgruppen. Vi har även lagt till fler ord i ordlistan. De kommentarer vi inte åtgärdat
handlar om att flytta åtgärder till bakgrund eller ev. resultat. Vi väljer att bortse från detta då
vi anser att det är vår data. Ändring av frågeställning gjorde också att detta blev tydligare.

Övriga större ändringar som opponentgruppen rekommenderat:
- Vi har har lagt till en bild på en skärbärare med skär för att läsaren ska få en bättre

uppfattning över hur de ser ut.
- Förtydligat att värderingen är satt utifrån våra egna preferenser.
- Vi ändrade och förtydligade våra frågeställningar och ersatte dessa med deras förslag.
- Lagt till en kort sammanfattning av teoridelen så att läsaren får en överblick om vad

som kommer att tas upp.
- Opponentgruppen skrev i en kommentar att de skulle tycka att det var intressant med

data på textiliers utsläpp av mikroplaster men denna datan har inte vi och har därför
valt att inte ta med det.

- Den slamgödslade jorden hade blivit gödslad med slam (som kan innehålla
mikroplaster) i 35 år, ingen tidsaspekt gavs för den mineralgödslade jorden. Därmed
togs denna tidsaspekt bort, då vi ej kunde jämföra med hur många år man gödslat med
mineralgödsel. Tidsjämförelsen är inte heller relevant för att föra fram poängen,
därför var det rimligt att ta bort “i 35 år”.

- Förtydligat att metoden vi har använt oss utav är en multikriterieanalys.
- Under resultatet på frågeställning 1 har vi inte fått veta hur hög temperatur blästringen

uppnår i. Men den antas vara lägre än de två andra rengöringsprocesserna.
Bedömningen på temperaturen hos Dürr och UCM tvätten som tidigare fick en 2a
respektive 3a har nu båda fått en 2a eftersom temperaturen endast skiljer sig med 5℃.

- Förtydligat resultatet. “Resultatet visar att..”
- Utökat texten om sandfilter.
- Diskussionens disposition har ändrats då den upplevdes hoppig.
- Förstorat figurer i appendix för att de ska bli lättare att tolka
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Sammanfattning
I denna L-rapport beskrivs och diskuteras blästring som metod, vad den används till, hur den
fungerar, hur den implementeras i Sandviks industri samt hur detta givit upphov till eventuell
problematik när det berör mikroplaster i avfallet. I denna rapport ingår även en kort överblick
över tekniken FlooDaf ™ som ofta används inom metallindustrin.



Blästring

Blästring är en metod där ett blästringsmedel som består av partiklar av något material blåses
med höga tryck på ett objekt för att slipa eller rengöra dess ytor. Det finns flera olika partiklar
som kan användas som blästringsmedel beroende på ändamålet. Några vanliga
blästringsmedel är plast, nötskal, glaspärlor, kiselsand och krossat glas (Graco u.å.a). Skären
som tillverkas av Sandvik Coromant utsätts i vissa fall (för vissa produkttyper) för blästring
som ett steg i tillverkningsprocessen.

Det finns både torrblästring och våtblästring. Skillnaden är att våtblästring fuktar
blästringsmedlet innan det får kontakt med ytan på objektet som ska slipas eller rengöras
(Graco u.å.b). Det är just våtblästring som används i en av Sandvik Coromants processteg.

I Sandvik Coromant läggs skären på så kallade plastskärbärare. Dessa är till för att
transportera skären till olika processteg i tillverkningen och samtidigt se till att de hålls på
plats och inte skadas under transporterna. För vissa typer av skär sker en blästring och då
används även vissa av dessa plastskärbärare för att hålla upp skären under blästringen samt se
till att de inte rör på sig eller trillar av. Detta leder till att plasten kan oavsiktligt utsättas för
själva blästringen och tros vara en av anledningarna till att plasten försvinner från dessa
plastskärbärare1.

1 Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19



Flootech

Flootech är ett finsk företag som specialiserar sig i vattenrening i en mängd olika industrier,
däribland metallindustrin. De erbjuder en rad olika vattenreningstekniker och filter (?). De
som används i Sandviks industri är FlooDaf™ och FlooUF ™ . Dessa tekniker fungerar
enligt följande:

FlooDaf™
Den välkända partikelseparationsmetoden “upplöst luftflotation” (Dissolved Air Flotation)
används. Det som sker är att man löser upp luft i vatten under väldigt högt tryck. När det
luftmättade tryckvattnet sedan frigörs skapas microbubblor. Därefter kommer partiklar att
fästa sig i varandra och i mikrobubblorna som sedan flyter upp till ytan där de skrapas bort.
Partiklarna beter sig på detta sätt till följd av kemiska, fysikaliska och elektriska krafter.

FlooUF™
Ultrafiltrering för membranfiltrering.

Referenser:
Flootech (u.å). Titel på sidan FlooDaf™. http://flootech.com/technologies [2021-04-12]

Graco (u.å.a). Välj rätt blästermedel.
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/how-to/how-to-choose-the-right-a
brasive-for-the-job.html [2021-04-12]

Graco (u.å.b). Vad är slipande våtblästring?
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/equipment-technology/what-is-we
t-abrasive-blasting.html [2021-04-12]

http://flootech.com/technologies
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/how-to/how-to-choose-the-right-abrasive-for-the-job.html
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/how-to/how-to-choose-the-right-abrasive-for-the-job.html
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/equipment-technology/what-is-wet-abrasive-blasting.html
https://www.graco.com/se/sv/products/surface-preparation/equipment-technology/what-is-wet-abrasive-blasting.html
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Sammanfattning

Mikroplaster är plastpartiklar som är mindre än 5 mm stora. Mikroplaster delas in i två
grupper: Primära och sekundära mikroplaster. Primära mikroplaster tillverkas i sin storlek och
sekundära blir till mikroskopisk storlek på vid nedbrytning av större plastbitar. Vanliga källor
av mikroplaster är bland annat slitage av bildäck och fyllnadsmaterial av konstgräs. Beroende
på hur vattnet renas påverkas utsläppet mikroplaster vidare ut till naturen och effekten det kan
ge på miljön och hälsan.



Vad är mikroplaster?

Mikroplaster är plastpartiklar som har en diameter mindre än 5 mm och delas vanligtvis in i
två olika olika grupper, primära och sekundära mikroplaster. Primär mikroplast är
plastpartiklar utformade i mikroskopisk storlek för att exempelvis användas i kosmetika
(Naturvårdsverket, 2017). Sedan den 1 Juli 2018 är det förbjudet att använda primära
mikroplaster i kosmetiska produkter som säljs i Sverige (Naturvårdsverket, 2020). Sekundära
mikroplaster är plastpartiklar som bildas då en plastyta större än 5 mm utsätts för någon typ
av slitage som gör att plasten vittrar och bryts ned till mindre, mikroskopiska, partiklar. Detta
kan exempelvis vara vid nedskräpning då en plastpåse eller en plastförpackning bryts ned och
vittrar i naturen (Naturvårdsverket, 2017). Andra källor till sekundära mikroplaster är
användning samt tvättning av textilier. Textilier som ger ifrån sig mikroplaster är framför allt
de tillverkade av polyamid, polyester och akryl. Av dessa tre är akryl det material som ger
ifrån sig mest plastfiber. Fibrer från textilier har upptäckts på reningsverk och val av
reningsprocess samt beroende på hur restprodukterna från reningen används upptäcks olika
stor mängd mikroplaster i vatten och sediment efter rening. (Eerkes-Medrano & Thompson)

Källor till mikroplaster i Europa och Norden

Betraktar man hela Europas efterfrågan på plast 2019 ser man enligt tabell 1 att den största
gruppen utgörs av plastförpackningar. Slår man ihop alla kategorier, rör det sig om totalt 50.7
miljoner ton plast (PlasticsEurope, 2019).

Tabell: Procentuell distribution av efterfrågan på plast i Europa 2019.

Sektor Procentuell användning

Förpackningar 39,6 %

Bygg och konstruktion 20,4 %

Fordon 9,6 %

Elektriska och elektroniska apparater 6,2 %

Hushåll, fritid och sport 4,1 %

Jordbruk 3,4 %

Övrigt (vitvaror, möbler, medicinskt,
m.m )

16,7 %

Det kan tilläggas att under pandemin som inträffade 2020 av coronaviruset covid-19 har
allmänna bruket och därmed utvecklingskurvan för användning av produkter och
transportmedel förändrats på ett oförutsägbart sätt och denna irregularitet omfattas ej av denna
rapport.

Vid en närmare granskning av plastförbrukningen i Sverige utförde Naturvårdsverket en
studie där de kom fram till att: “De största enskilda användningsområdena för plast är



plastförpackningar (325 000 ton), följt av byggsektorn (262 000 ton ) och fordonsindustrin
(134 000 ton). Ett stort flöde är övriga plastprodukter (455 000 ton), som bland annat omfattar
plast i sjukvårdsartiklar, leksaker, hushållsartiklar, sportartiklar och möbler.”
(Naturvårdsverket, 2019).

Följdfrågan då blir vilken av dessa sektorer som bidrar till mest mikroplaster i omgivningen.
Enligt Svenskt Vatten (2019) står mikroplaster från däck för den största delen, därefter
kommer fyllnadsmaterial från konstgräsplaner. Varför plastkällor som plastförpackningar inte
kommer med som en av de största kan bero på att de två ovan nämnda källorna sprids i
utomhusmiljö. När det gäller pellets i konstgräsplaner är de redan i väldigt liten storlek från
första början. Mikroplaster från gummidäck uppstår dessutom lätt på grund av den stora
friktionen. Transport av mikroplaster från utomhusmiljön sker främst genom dagvatten, det är
i detta vatten mikroplaster från däck och liknande hamnar och förs sedan vidare till bl.a
dagvattendammar. Mikroplaster sprids även via spillvatten som förs till reningsverken.

Mikroplaster och reningsverk idag

2017 utfördes en undersökning av Uppsala Vatten i deras avloppsreningsverk
Kungsängsverket och dagvattendammen Kungsängsdammen. Undersökningen utfördes
genom att ta stickprover från in- och utflöden där antalet mikroplastpartiklar per timme
uppmättes. Notera att i denna studie undersöktes endast mikroplaster mellan storlekarna 300
μm och 5 mm. Resultaten för studien presenteras i tabell 2. Notera att vid Kungsängsdammen
utfördes provtagning av utflödet vid två tillfällen och det värdet med lägre reningsgrad
presenteras i tabellen.

Tabell 2: Sammanställning av mängd mikroplastpartiklar innan och efter rening i
Kungsängsverket och Kungsängsdammen.

Kungsängsverket Kungsängsdammen

Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde

3,3 ⋅108 - 1,4 ⋅109

mikroplaster/h
34 000
mikroplaster/h

69,4 mikroplaster/h 9,9
mikroplaster/h

Uppsala Vatten fastställde därmed att det skedde en separation av 99,9% av mikroplaster från
vattnet i reningsverket, i Kungsängsdammen var denna siffra 85,7% (Y. Trinh. Uppsala
Vatten, 2017).

Stockholm Vatten och Avfall har bekräftat att i nuvarande tillstånd är deras reningsverk inte
utrustat för att rena vattnet från alla mikroplaster, eftersom det kommer in sådana stora
mängder. Planen är att bygga om deras reningsverk och införa ett membranfilter som påstås
kunna rena dubbelt så mycket vatten, dubbelt så bra (Stockholm Vatten och Avfall, 2018).

Ett koncept som reningsverk försöker implementera i en större skala är återföring av näring
till jorden i form av slamåterföring (Svenskt Vatten, 2013). Det har däremot uppmärksammats



av t.ex. Naturvårdsverket att utöver de näringsämnen som finns i slammet så som fosfor, kan
man även återfinna farliga kemikalier som PCB, läkemedelsrester, tungmetaller m.m som inte
önskas följa med till jordbruket (Naturskyddsföreningen, u.å). Därmed uppstår även frågan
hur mycket av mikroplasterna som följer med slammet till åkern. I en jämförelse mellan
mineralgödslad jord och en slamgödslad jord såg man att den mineralgödslade jorden hade
0,30 mg/kg TS mikroplast medan den slamgödslade jorden hade ett mikroplastinnehåll på
0,32 mg/kg TS. Den marken slamgödslades med 1 ton TS/ha per år, i 35 år. Svenskt Vatten
poängterar att det är oklart varför skillnaden är så liten. De resonerar att det kan vara på grund
av nedbrytningen i marken eller på grund av att mikroplasterna bryts ned till så små partiklar
att de inte längre kan detekteras. Detta skulle innebära att de blir mindre än 10 μm (Svenskt
Vatten 2019).

Det är viktigt att lyfta fram att stor osäkerhet och ovetande ligger till grund i mätning av
mikroplaster, något som både Uppsala Vatten och myndigheter som Naturvårdsverket påpekat
(Uppsala Vatten 2017) (Naturvårdsverket, 2020). Problematiken med specifikt mikroplaster
har lyfts fram under de senaste åren och därmed saknas det mycket kunskap och tillräckligt
avancerade mättekniker inom området.

Mikroplaster i hav

Idag finns det inte någon teknik för att extrahera mikroplaster från haven. I kombination med
plasters långa nedbrytningstid kommer koncentrationen av mikroplaster i haven endast att öka
(Naturvårdsverket, 2020a).

Mikroplaster har hittats i olika delar av näringskedjan, från zooplankton till olika arter av fisk.
I zooplankton har mikroplaster upptäckts i planktonens fortplantningsorgan och kan
därigenom överföras till nästa generation och eventuellt påverka artens populationsstorlek.
Kunskapen om mikroplasternas påverkan i olika trofiska nivåer är i dag låg och man vet inte
hur stor påverkan blir för olika arter. Det finns studier som visar att mikroplaster kan
adsorbera olika toxiska ämnen som polyklorerade bifenyler, DDT, och polyklorerade
bifenyler, PCB. Konsekvenserna kan bli att de vattenlevande arter påverkas av de toxiska
ämnena och att miljögifterna förflyttas och sprids ut med hjälp av mikroplasterna (Li, W.C,
2018)

En studie visar att tungmetaller från båtbottenfärger, i detta fall, zink och koppar har hög
sannolikhet att adsorberas på mikroplaster. Mikroplasterna visade en ökning med 800 gånger
högre koncentration på mikroplasterna än runt liggande vatten. I studien använde de sig av
polyvinylklorid, PVC samt polyestern, PS (Brennecke et. al, 2016) som exempelvis används i
olika plaströr vid exempelvis dränering respektive olika engångs plastbehållare eller isolering
(Li, W.C. 2018). De menar att mikroplasterna som adsorberat tungmetallerna därmed finns i
högre koncentration på partiklarna än i runt liggande hav kan ge en högre risk för toxiska
effekter på vattenlevande organismer som konsumerar dessa plastpartiklar (Brennecke et. al,
2016).

En studie gjord av Beer, S. et al. (2018) undersökte hur halten mikroplaster i fisk och plankton
har ändrats mellan åren 1987 och 2015. I undersökningen användes en samling plankton från
Östersjön, sill och skarpsill. Proverna under denna tidsram visade mikroplaster i planktonen
samt i fiskarnas matsmältningssystem men trots markant ökning av plast och mikroplast i



Östersjön under denna period var koncentrationen mikroplast i organismerna konstant under
perioden. I undersökningen var det en ökning av mikroplaster i matsmältningssystemet under
vår och sommarhalvåret, då fiskarna ökar sin konsumtion. Då det även är en minskning av
mikroplaster i fiskarna under höst och vinter samt att de fiskar med mikroplaster har det i en
mycket liten koncentration tyder detta på att mikroplaster inte ackumuleras i fiskarna.
Riskerna kan ligga i de toxiska ämnen som mikroplasterna kan föra med och ge ifrån sig.

Mikroplasters effekt på hälsan

Under plastproduktion kan kemikalier tillsättas till plasten för att ge egenskaper som färg eller
ökad tolerans mot olika yttre faktorer som temperatur, ljusstrålning, och mekaniskt, termiskt
och elektriskt motstånd. Dessa kemikalier kan på så sätt spridas ut i naturen eftersom dessa
sitter bundna till plasten. I tillsatserna i plastproduktionen finns det ofta tungmetaller och
dessa kan då via mikroplaster spridas ut i naturen. Tungmetaller kan vara giftiga och
cancerogena för hälsan hos människor och andra organismer. Mikroplaster som är mindre än
20 μm kan tas sig in i organ och mikroplaster kring 10 μm bör kunna komma åt alla organ,
genom cellmembran, genom blod-hjärnbarriären och genom placentan. Det finns dock inte
tillräckligt med information om hur dessa giftiga kemikalier kan adsorberas/desorberas
på/från mikroplaster (Campanale et al. 2020). Dessutom verkar exponeringen av kemikaliska
ämnen från mikroplaster vara mycket låg i jämförelse med den mängd kemiska ämnen som
människor exponeras för via livsmedel. Det saknas alltså kunskap för att i nuläget dra några
slutsatser ifall mikroplaster utgör någon tydlig hälsorisk för människor (Livsmedelsverket
2020).

Metoder för att analysera mikroplaster

Det finns i dagsläget inga standardiserade metoder för att undersöka förekomsten av
mikroplaster i ett prov. Men det finns två metoder som är effektiva för att identifiera
mikroplaster; spektroskopiska metoder och metoder som använder sig av gaskromatografi.
Det vanligaste är att använda sig av spektroskopiska metoderna, där FTIR (Fourier Transform
Infra Red spectroscopy) är den vanligaste av dessa (Svenskt Vatten, 2018).

Eftersom mikroplaster har så stor variation i storlek, material och form är det svårt att undvika
osäkerheter i analysmetoderna som finns. Innan mätningen kan börja behöver annat organiskt
innehåll avlägsnas då dessa kan påverka mätningsresultatet. Även större mängder oorganiskt
material kan orsaka osäkerheter i mätningen, i dessa fall behöver även en densitetsseparation
göras innan mätning. Hur stor osäkerheterna är i de olika metoderna är inte fastställt i
dagsläget (Svenskt Vatten, 2018).
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Sammanfattning

I denna rapport diskuteras vad plast är och eventuella lösningar för att reducera eller helt
förhindra eventuella utsläpp av mikroplaster. Alternativen som beskrivs nedan är filtrering
och potentiellt byte till bioplast varav det sistnämnda visade sig vara ett sämre alternativ då
det fortfarande kan leda till miljöföroreningar.

För att fullständigt rena vatten från mikroplaster behöver det filtreras med en porstorlek < 1
µm. Den enda teknik som helt uppnår detta kriterium är ultrafiltrering även om mikrofiltrering
ger nästan samma resultat.

Plast
Plast är ett syntetiskt framställt material som traditionellt produceras av råolja i kombination
med tillsatser. Plaster består av polymerer, dvs kedjeformiga molekyler, och baserat på
bindningar och längd av kedjemolekylerna bestäms plastens karaktär. Utifrån specifika krav
på exempelvis hållfasthet, seghet och styvhet kan polymeren modifieras för att uppfylla dessa
egenskaper. Generellt kan plaster delas in i två huvudtyper baserat på molekylstruktur:
härdplaster och termoplaster (NE, uåa).

Härdplaster, som namnet antyder, har härdats där molekylerna tvärbinds i ett tredimensionellt
nätverk. Detta medför att härdplaster inte smälter vid uppvärmning utan sönderdelas kemiskt
och plasterna kan därför inte återvinnas. Härdplaster som material är generellt styva och hårda
och därmed mer spröda vilket kan förbättras genom tillsatser av fyllmedel och
armeringsmedel (NE, uåb).

Termoplaster saknar de tvärbundna molekyler härdplaster har och istället kan molekylerna
röra sig fritt i förhållande till varandra. Under uppvärmning blir termoplaster formbara, s.k.
plastiska, och materialet kan återvinnas. Termoplaster är antingen amorfa och är därmed
glasartade och styva, eller delkristallina och innehåller delvis amorfa partier inom kristallina
strukturer. Delkristallina termoplaster har bättre hållfasthet vid uppvärmning och är mer
resistenta mot spänningssprickbildning (NE, uåc).

På grund av möjligheter att modifiera polymerer och dess molekylstruktur har plaster många
användningsområden i dagens samhälle. Årligen produceras cirka 370 miljoner ton plast
(Coppola et al. 2021) och många branscher är i dagsläget beroende av produktionen vilket
medför ett flertal problem. Råolja är en ändlig resurs och förråden beräknas att vara
förbrukade innan slutet av detta århundrade (Britannica Academic, 2020). Plaster är ett stabilt



ämne med en nedbrytningstid upp till 400 år (NE, uåa). Då många av dessa polymerer inte är
biologiskt nedbrytningsbara blir avfallshanteringen ett problem världen över.

Vissa plaster går att återvinna genom återanvändning av material eller i energiåtervinning vid
förbränning.  En stor del av plastavfallet som inte går att nyttja hamnar på deponier där den
långa nedbrytningstiden skapar stor ackumulering av plaster. Deponering av plaster och
organiskt avfall är förbjudet i Sverige sedan 2005 (NE, uåa) av flera orsaker men pågår
fortfarande i stora delar av världen. En av orsakerna till förbudet är att plastavfallet under
nedbrytning sönderdelas till mindre partiklar, s.k mikroplaster, som följer med lakvattnet och
förorenar grundvattnet (NE, uåa).

Vid 2015 beräknades produktionen i världen ha genererat 6,3 miljarder ton plast varav 12 %
av detta har förbränts, 9 % har återvunnits och resterande 79 % är i deponier eller i miljön.
Det är svårt att estimera mängden plaster som finns i miljön. Under 2010 uppskattades mellan
4 till 10 miljoner ton plaster ha hamnat i haven och idag anses plaster vara så allmänt
förekommande i miljön att forskare föreslår att fenomenet klassas som en geologisk indikator
för vår tidsepok (Geyer et al. 2017).

Bioplast
Plast som framställs från förnybara källor benämns som bioplast. Bioplast skapas syntetiskt
från exempelvis växtmaterial eller av bakterier och är därmed biologiskt baserad och vissa
bioplaster är även biologiskt nedbrytbara. Likt konventionella plaster består även bioplaster
av polymerer som avgör dess karaktär. Första bioplasten upptäcktes redan 1926 av en fransk
forskare som undersökte bakterier, men den höga tillgången och till synes outtömliga förråden
av råolja gjorde att detta förbisågs. Inte förrän under oljekrisen på 70-talet upptogs intresset
för biobaserad plast (Britannica Academic, 2020).

I dagsläget utgör produktionen av bioplaster endast 1 % av den globala plasttillverkningen per
år men marknaden förväntas växa upp till 30% redan till 2025. Bioplaster har generellt ett
lägre koldioxidavtryck än konventionella plaster och de plaster som inte är biologiskt
nedbrytningsbara kan nyttjas som biobränsle. Därför anses bioplaster som ett mer hållbart
alternativ, speciellt då koldioxidutsläppen ökar och jordens råoljeförråd sinar (Coppola et al.
2021).

Problematiken med bioplaster är delvis att marknaden är liten och tillverkningsprocessen är
dyr vilket leder till låg avkastning (Britannica Academic, 2020). Det är även svårt att
framställa bioplaster som uppfyller krav på både hårdhet och slagseghet, då en hårdare
bioplast ofta innebär att den är skör. Framsteg har dock gjorts vid bland annat forskning på
termoplastisk polyester framställd av PLA, polylaktid från mjölksyra. PLA är i grunden en
spröd polymer men modifieringar av molekylstrukturen och dess bindningar har bidragit till
en förbättring av slagseghet och kan därmed komma att bli ett alternativ när det krävs en hård
och hållbar plast (Nagarajan et al. 2016).

Forskare har även flaggat för kunskapsluckor om bioplasters toxicitet. När övergång från
konventionell till bioplast förespråkas ligger fokus på ett lägre koldioxidavtryck och
förnyelsebara råvaror medan människans och miljöns exponering för kemikalier försummas.
Tillsatser i konventionell plast likt mjukgörare och stabilisatorer förekommer även i bioplaster
och trots att tillsatserna i bioplaster klassas som ”naturliga” kan ämnena fortfarande vara
toxiska för miljö och hälsa. Innan bioplaster kan verkligen kan antas bättre bör den kemiska
säkerheten undersökas mer grundligt (Zimmermann et al. 2020).



Ultrafiltrering
Ultrafilter är den effektivaste tekniken för att fullständigt rena vatten från mikroplaster, där
reningsprocessen sker genom membranfiltrering (Baresel et al. 2017). Detta kan sortera ut
partiklar ned till 10 nm och även större lösta molekyler, beroende på membranval. De
vanligaste är att filtrera i ”flat-sheet”, där ett övertryck appliceras på koncentratssidan eller i
”hollow fibre” med ett undertryck på permeatsidan. Koncentratet innehåller de bortfiltrerade
partiklarna och permeatet är den renade vätskan. Ett ultrafilter byggs antingen i en bassäng
där vattennivåskillnaden kan driva flödet igenom membranet eller utan bassäng där
membranen är trycksatta på annat sätt. Den fysikaliska barriären mot recipienten gör det
lättare att hantera processtörningar såsom slamflykt, men innebär också att membranytor med
tiden kommer få en beläggning. Detta gör att permeabiliteten minskar och mer energi behöver
tillföras för att vattnet ska flöda igenom. För att motverka detta behöver membranet rengöras
regelbundet, hur ofta beror på dess utformning och driftparametrar. Ultrafilter kan integreras i
befintliga reningsverk med en MembranBioReactor som accepterats globalt för
dricksvattenbehandling. Det kan då antingen ersätta eftersedimenteringssteget eller läggas till
som ett extra steg utöver detta. Tekniken fungerar till alla anläggningsstorlekar och har ett
relativt litet platsbehov, särskilt om den integreras i befintlig reningsanläggning.

Delarna som behövs för denna teknik är membranenheter, tvättkemikalier och pumpar, dels
för backspolning och återcirkulation, dels för slamborttagning. De kemikalier som används
vid tvätt av membranen är lut, natriumhypoklorit och syror såsom oxalsyra och svavelsyra.
Dessa pumpas i lösning baklänges genom membranen och kan vid kontakten med
koncentratet och permeatet bilda klororganiska föreningar. Högklorerade föreningar är starkt
toxiska men leds i en fullskalig process normalt tillbaka till den biologiska reningsprocessen
där de bryts ned. Som restprodukt räknas det koncentrat som filtret genererar. I en integrerad
process sker vanligtvis en gemensam slamhantering där koncentratet därmed kan komma att
ha en inverkan på slammets kvalitet, annars behövs en separat koncentrathantering.

Mikrofiltrering
Även mikrofilter klarar av att rensa ut nästan alla mikroplaster (Baresel et al. 2017). Kravet är
att porstorleken är <1 µm vilket kan uppnås med ett disk- eller skivfilter. Det vanliga vid
mikrofiltrering i reningsverk är dock att porstorleken är större än 5 µm. Utlovad porstorlek är
heller inte exakt utan filtret kan ha både mindre och större porer varför större marginaler är
önskvärda. Risken med mikrofilter är också att större mikroplaster tillåts passera på grund av
en avlång geometri. För att få bort alla mikroplaster krävs ett filter där porerna aldrig är större
än 1 µm vilket endast uppfylls av ultrafilter.
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https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A4rdplast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A4rdplast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A4rdplast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/termoplast
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/termoplast
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Sammanfattning

Denna L-rapport kartlägger Sandvik Coromants industrivatten från upptag till utlopp. Det
diskuteras var lämpliga mätpunkter för vattenprovtagning bör utföras och vilka aspekter som
är viktiga att ha i åtanke vid provtagning.

Bakgrund

Sandvik Coromant i Gimo tar sitt industrivatten från Gimodammen. Innan vattnet brukas går
det igenom ett nanopartikel-filter för att filtrera bort eventuella föroreningar som kan skada
industrimaskinerna. Allt vatten som nyttjas under processerna hos Sandvik Coromant går till
deras interna vattenreningsverk Flootek. Detta inkluderar även det vatten som används för
underhåll och vid rengöring av maskinerna. När industrivattnet har renats släpps det ut i
Olandsån1, se figur X nedan för industrivattnets väg från upptag till utsläpp.

Figur X: Kartläggning av Sandvik Coromants industrivatten

Rekommendationer för provtagning av vatten

För att säkerställa eventuella utsläpp av mikroplaster från Sandvik Coromant rekommenderas
följande:

1 Lovisa Svarvare, Energi- och Hållbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-27



● Att vattenprover tas från Gimodammen för att fastställa om det finns mikroplaster i
vattnet redan innan Sandvik Coromant nyttjar det.

● Att vattenprov tas efter att det har passerat nanopartikel-filtret. Om mikroplaster redan
förekommer i Gimodammen behövs information om hur mycket mikroplaster deras
filter filtrerar bort.

● Att vattenprover tas av industrivattnet precis innan rening i det interna vattenverket.
Detta för att kunna jämföra med efter rening och fastställa reningsgraden.

● Att vattenprover tas efter att industrivattnet renats i det interna vattenverket innan det
släpps ut i Olandsån.

Att ta vattenprover från Olandsån anses överflödigt då det skulle krävas prover både
uppströms och nedströms utloppet för att avgöra eventuella utsläpp. Det är därför tillräckligt
att endast ta prover från vattnet innan det släpps ut. Se Figur X: Kartläggning av Sandvik
Coromants industrivatten för en tydligare bild över var prover bör tas.

Det finns tre viktiga aspekter att ha i åtanke vid provtagning och analys: Hur själva
provtagningen genomförs i fält, hur partiklar separeras ur provet utan att skada eventuella
mikroplastpartiklar samt hur analysen för identifiering av mikroplaster ska gå till. Det är även
viktigt att provet inte kontamineras under transport från fält till analys (Nordic Council of
Ministers 2019). För att undersöka förekomsten av mikroplaster i vattenprov finns det i
dagsläget inga standardiserade metoder. Metoder för provtagning kan variera beroende på om
det sker i stillastående eller turbulent vatten. Metod vid provpreparation för separering av
partiklar beror delvis av förekomsten av annat material i provet men även vilket
storleksintervall på partiklar som ska undersökas (Svenskt Vatten 2018). Det kan därför vara
lämpligt att anlita expertis inom provtagning av vatten för att säkerställa att provtagningen
sker korrekt och anpassat efter Sandviks processer. Se mer under rubriken Metoder för att
analysera mikroplaster.

Källor

Svenskt Vatten (2018). Mikroplaster i kretsloppet. (SVU 2018-13).
https://www.svensktvatten.se/contentassets/7be8e202754e4011a400bcff4ed89b1c/mikSVu-ra
p-8-13.pdf [2021-04-16]

Nordic Council of Ministers (2019). Monitoring of microplastics in the marine
environment-Changing directions towards quality controlled tailored solutions. DOI:
https://doi.org/10.6027/NO2019-053

https://www.svensktvatten.se/contentassets/7be8e202754e4011a400bcff4ed89b1c/mikSVu-rap-8-13.pdf
https://www.svensktvatten.se/contentassets/7be8e202754e4011a400bcff4ed89b1c/mikSVu-rap-8-13.pdf
https://doi.org/10.6027/NO2019-053
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Rapportnamn
Rekommendation viktstudie

Sammanfattning

När Sandvik Coromant ska utföra viktstudien rekommenderas det att skärbärare spåras genom
tillverkningsprocessen för att vägas efter var tredje avslutad cykel. Ett 95
%-konfidensintervall tas fram med avseende på att hela tiden jämföra skillnaden mellan
cyklernas medelvärden med nästkommande cykels medelvärde för viktminskningen.

Resultat
För att undersöka plastförlusten hos skärbärarna rekommenderas en viktstudie: Syftet med
denna är att se ifall plastförlusten per cykel ökar när plastskärbärarna utsatts för mer slitage.
Lämplig enhet och signifikanta värdesiffror bör väljas baserat vikten på skärbäraren och
önskad precision. Även vågens noggrannhet bör beaktas. Rekommendationen blir att väga
skärbärarna efter var tredje cykel och skärbärarna måste därmed på något sätt vara uppmärkta
så att det inte förekommer någon tvekan kring hur många cykler varje enskild skärbärare
genomgått. Varje mätnings värden jämförs med de senast föregående mätvärdena i ett
konfidensintervall utifrån medelvärde och standardavvikelse för att påvisa om det finns en
signifikant skillnad och denna process fortsätter tills alla skärbärare kasserats. Eftersom alla
skärbärare inte genomgår lika många cykler kommer det statistiska underlaget att minska ju
fler cykler som gått, vilket gör att osäkerheten för skärbärarnas slutskede ökar. Med en 95
procentig konfidensgrad, vilket rekomenderas, är sannolikheten för att en eventuell skillnad är
statistiskt signifikant 95 %. Om 100 plastskärbärare vägs innebär detta att vikterna hos 5 av
dessa kommer falla utanför intervallet. När skillnaderna tagits fram rekommenderas det att en
graf konstrueras där viktbortfallet plottas mot antalet genomförda cykler. Detta resultat kan
påvisa om plastskärbärarna släpper ifrån sig mer plast när de är mer slitna och om det isåfall
vore lämpligt att minska ned på antalet cykler varje skärbärare genomgår.

Normalfördelningen för varje cykel beräknas med hjälp av medelvärdet, , och𝑥
standardavvikelse, 𝝈, för respektive cykel. Samma väntevärde, μ=1.5, som antagits från given
data från Sandvik Coromant används för varje mättillfälle.
Funktionen för normalfördelning fås från ekv.X nedan och skrivs in i bifogat excel-ark.

𝑓(𝑥) = 1
σ 2π

𝑒−(𝑥−µ)2/2σ2

,  − ∞ < 𝑥 < ∞



Standardavvikelsen fås från ekvX nedan där n=antalet prover, i detta fall 100 prover, =ett𝑥
𝑖

stickprov i en mätt cykel och =medelvärdet för alla mätvärden .𝑥

σ = 1
𝑛−1

𝑖=1

𝑛

∑ (𝑥
𝑖

− 𝑥)2

När två mätcykler har genomförts kan ett konfidensintervall tas fram för skillnaden mellan
cyklernas medelvärden, ekvX nedan beskriver konfidensintervallet för medelvärdesskillnaden
(Khan Academy u.å.). z är parametern för vårt 95%-konfidensintervall, är medelvärdet för en𝑥

𝑖

specifik cykel och är nästa cykel samma resonemang gäller för standardavvikelsen, .𝑥
𝑖+1

σ

𝑥
𝑖

− 𝑥
𝑖+1

± 𝑧
σ

𝑖
2+σ

𝑖+1
2

𝑛

Detta konfidensintervall tillämpas på efter varje ny cykel för att jämföras me föregående
cykel.

Referenser:
Khan Academy (u.å.). Confidence interval of difference of means. [Video].
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-confidence-intervals-tw
o-samples/comparing-two-means/v/confidence-interval-of-difference-of-means [2021-05-10]

För att undersöka plastförlusten hos skärbärarna rekommenderas två viktstudier: en förenklad
studie för att kunna fastställa ett genomsnitt av plastförlusten samt en mer djupgående studie
där korrelation mellan ökat slitage och plastförlust undersöks. Lämplig enhet och signifikanta
värdesiffror bör väljas baserat vikten på skärbäraren och önskad precision. Även vågens
noggrannhet bör beaktas.

För den förenklade metoden som ger en översiktlig bild över plastförlusten innebär en
insamling av data från vägning av förslagsvis X oanvända skärbärare samt X använda
skärbärare. Då det finns ett flertal olika modeller av skärbärare, med olika vikt, förutsätts att
samma metod upprepas på ett flertal olika modeller för att få en korrekt representation av
viktförlusten. I tabell X och X visas hur data kan insamlas genom att väga använda och
oanvända skärbärare och sedan beräkna median och presentera maximal och minimal vikt för
de båda populationerna. Tabell X är ett förslag på hur all insamlade data kan presenteras, även
här med median, maximal och minimal vikt. Tillägget i denna tabell är viktskillnad där
värdena för använda skärbärare subtraheras från oanvända. På detta sätt kan förlusten i plast
påvisas.

Denna metod tar inte hänsyn till hur många gånger skärbäraren har återanvänds utan visar
endast en genomsnittlig viktförlust och ger därför en generaliserad bild. Genom att presentera
extremvärdena för maximal och minimal vikt kan en uppfattning fås om hur stora
variationerna är och om den djupgående studien är nödvändig att utföra.

https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-confidence-intervals-two-samples/comparing-two-means/v/confidence-interval-of-difference-of-means
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-confidence-intervals-two-samples/comparing-two-means/v/confidence-interval-of-difference-of-means


Tabell X: Vikt oanvända skärbärare

Skärbärare # Oanvänd (g)

#

#

...

Median

Max

Min

Tabell X: Vikt använda skärbärare

Skärbärare # Använd (g)

#

#

...

Median

Max

Min

Tabell X: Presentation av förenklad viktstudie

Median Max Min

Oanvänd

Använd

Viktskillnad

Den mer djupgående studien baseras på att skärbärarna återanvänds i genomsnitt två till tre
gånger innan de kasseras. Genom att spåra en och samma skärbärare och väga den innan den
används i produktion och efter den avslutat varje cykel kan det undersökas om det finns någon
korrelation mellan ökad användning och plastförlust. Tabell X visar hur studien kan
genomföras och tabell X visar hur datan kan presenteras. Även här baseras studien på att
samtliga skärbärare som undersöks är av samma modell.



Tabell X: Vikt för skärbärare under produktionscykel

Skärbärare # Oanvänd (g) Avslutad cykel
3 (g)

Avslutad cykel
6 (g)

Avslutad cykel
9 (g)

#

#

...

Tabell X: Förslag på presentation för djupgående viktstudie

Median Max Min

Oanvänd

Avslutad cykel 1 (g)

Skillnad (g)

Avslutad cykel 2 (g)

Skillnad (g)

Avslutad cykel 3 (g)

Skillnad (g)

Total skillnad (g)

Diskussion

Om undersökningen blir för omfattande vid mätningar av samtliga modeller av skärbärare kan
val av lämpliga modeller baseras exempelvis på storlek för att se om korrelation finns mellan
yta och plastförlust. Det finns även många parametrar inom processerna som kan förväntas
påverka plastens vittring, likt val av rengöring- och blästringsmedel, trycket som utövas från
medlet på skärbäraren samt längden av rengörings- eller blästringsprocessen. Om det finns
olika produktionsflöden där vissa skärbärare genomgår fler eller färre processer kan det vara
relevant att undersöka specifika flöden. Begränsningar för viktstudien bör därmed Sandvik
Coromant ta ställning till vad de anser lämpligt.

En relevant frågeställning här kan exempelvis vara om plastförlusten är större under andra
eller tredje cykeln, det vill säga om vittringen ökar när slitaget ökar. Om resultatet tydligt
visar att plastförlusten ökar drastiskt efter ett visst antal avslutade produktionscykler kan det
vara ett alternativ att kassera skärbärarna tidigare för att minska andelen mikroplaster.
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Anteckningar från telefonsamtal

Sammanfattning
Denna L-rapport innehåller anteckningar som jag, Anastasia, skrivit under
telefonsamtal med diverse kunniga inom olika områden.

Ensinger - plastleverantör
p.blomberg@ensinger.se
Patrick Blomberg

svårt att återanvända, problem. gissar på att det är svårare om det är glasfiber i för
temperaturen ändras.

bättre plaster gör det svårare att jobba om.
är det redan nedsmält så ändras strukturen och den tappar många egenskaper.
oklart om nedbrytningen påverkas
-------------------------------------------------
Sammanställning av samtalet ovan:
Trots att termoplaster klassas som återanvändningsbara finns det en gräns på hur ofta de
kan återanvändas. För varje nedsmältning ändras strukturen och många av plastens
egenskaper går förlorade. Desto mer avancerad plast, desto svårare blir det även att
återanvända den.

----------------------------------------
Frågan om membranen i ultrafilter har plast uppstod, ring Flootech:
+358407679520
mikko sivonnen

mikko.siivonen@flootech.com
--------------------------------------------------------------------------------------

mailto:p.blomberg@ensinger.se
mailto:mikko.siivonen@flootech.com


Kolla även med Mercatus.
https://www.mercatus.se/produkter---kompetensomraden/processvatskerening/ultrafilter---ke
ramiska-tubmembran/

Nedan följer anteckningar från telefonsamtalet med Jan Kastensson (vill läsa rapporten sen
:D ).

Material: Så finns det två. Alt. 1 är plast(polymerer med ytegenskaper och porositet
beroende på vad man vill filtrera. Det andra är keramiska - kisel, aluminumoxid -> används i
jobbiga appareter. DYRARE men tåligare.

När de går använder de plast.

Cellulosatri-acetat. -> i första hand använder man dessa för de är billigare och enklare.
keramiska membran kostar 10 ggr så mycket. De körs på ett annat sätt, de drar mer energi
-> det blir en högre turbulens vid membranytan.
polymermembran går sönder om det är för höga pH-värden, hög temperatur eller inte håller
av andra anledningar. Höga föroreningshalter kan också göra att man väljer keramiska
membran.

Det är energiförbrukningen som gör keramiska dyrare, och membranbyte och
investeringskostnad.

Livslängden är sämre på plastmembranen. Keramiska håller i 10 år. Plastmembran håller
hälften så långt.

Keramiska membran används inom verkstadsindustri där man har olja och fett och höga
halter av suspenderat material. De har även sålt många mottagninsstationer - > regionala
uppsamlingsplatser för farligt avfall.

Tvättvätskor där man vill behålla det höga pH:t så väljer man keramiskt.

Cellulosatri-acetat kan brytas ned. kan angripas av bakterier i vissa förhållanden.

Livlängd definieras av att filtret täpps igen. -> vanligaste.
Man kan även drabbas av mekaniskt slitage och det blir för dålig avskiljning (händer också
och är mindre vanligt) .

Vid låga halter suspenderat material: Då väljer man ett polymermembran som är hårt packat
där man har mycke yta på en liten volym för att hålla ned kostnaden.

Är det stort flöde kan man ta keramiskt ändå. RIsken för mekaniskt slitage är lägre. Kommer
det in partiklar som sliter på det (sand) så kan det slita keramiken då det är lika hårt.
Keramiken ska vara hårdare än det man renar.

Keramiska membranen kan man bränna och bli av med organiska förorenginar och skak ut
lite aska. Då kan man återanvända dem i några år till.

https://www.mercatus.se/produkter---kompetensomraden/processvatskerening/ultrafilter---keramiska-tubmembran/
https://www.mercatus.se/produkter---kompetensomraden/processvatskerening/ultrafilter---keramiska-tubmembran/


Ultrafiltrering:
Vanligaste polymeren är PES
PES är vanligaste membranen -> när man tittar på världen. (innefattar inte dricksvatten och
kommunala reningsverk, de jobbar mest med industrier.)
Sjöstadsverket i stockholm håller på att installera ett sånt här
sedan PVDF
sen finns det en som heter polyakrylnitrin (PAN)
CTA - cellulosa triacetat.

Det som driver deras marknad är lagstiftning. Mijlökraven driver. De jobbar med industrier,
inte kommunala.
Små flöden -> membranet blir en liten del av kostnaden
Stora flöden -> kostnaden för membranet

Låga flöden: spelar inte prisskillnaden någon roll (några liter i timman - 1 kubik/h).
Keramiskt
Höga flöden: membranytan (mycket större) definierar kostnaden: då väljer man plast om det
går.

Olika Plaster har olika egenskaper. Man vill ha ett hydrofilt som drar åt sig vatten men stöter
bort smuts.
PES är bra för oxiderade kemikalier. Men de är inte speciellt hydrofila.
polymer är känsliga för medel.

Rekommendation:
Jag sa: höga flöden och vill få bort mikroplaster.
Börja med PES-membran
Hollow-fibre

sea-weed teknik: man sänker ned ett filter i en befintlig tank (förmodligen billigast) .

-----------------------------------------------
Sammanställning av telefonsamtalet:

Väljer man att implementera ett ultrafilter i ett reningsverk så finns det två olika alternativ.
Vid kontakt med Jan Kastesson på Mercatus, en leverantör i branschen, framgick det att det
finns två huvudsakliga alternativ vid val av membran. Man kan nämligen välja ett
plastmembran bestående av en polymer-variant, eller ett keramikmembran. Vilket av
alternativ man väljer beror på ändamål och budget. Idén bakom ett filter är att ha ett hydrofilt
material som drar åt sig vatten men stöter bort smuts.

I första hand använder man plastmembran, som är polymerer med olika ytegenskaper och
porositet beroende på vad man vill filtrera. Dessa är billigare och enklare, däremot går det
sönder vid höga pH-värden, hög temperatur eller av andra påfrestningar. Vill man däremot
med avsikt uppnå ett högt pH i vattnet, använder medel i vattnet eller har en hög grad
föroreningshalter så kan det vara bättre att välja ett keramiskt membran.



Keramikmembranet kan bestå av kisel, aluminiumoxid m.m. och har en livslängd på ca 10 år,
dubbelt så lång som plastmembranet. Vanligtvis är det rätt tillfälle att byta ut ett filter när det
täpps igen. Däremot finns det en möjlighet med keramiska membran att placera dem i en ugn,
vid uppvärmning kommer organiska föroreningar att bli till aska. Askan kan skakas av och
filtret kan sättas in i användning igen.

De vanligaste polymeren för plastmembranen är PES-plast (polyetersulfon), även PVDF
(polyvinylidenfluorid), PAN (polyakrylnitrin), CTA (cellulosa triacetat) m.fl.
Därmed uppstår en diskussion kring hur rimligt det är att använda ett plastmembran när det är
självaste plasten man vill få bort från vattnet. Däremot blir det nämnvärt att mekanisk slitage
av membranet inte är vanligt förekommande. Det som händer när membranen inte längre är
brukbara är som tidigare nämnt igentäppning. Det kan även i vissa sällsynta fall, under vissa
förhållanden angripas av bakterier och brytas ned på så vis.

Kostnaden av ett keramikmembran ligger på ca 10 gånger så mycket som ett plastmembran.
Har man däremot ett litet flöde ( <1 kubik/h) kommer membranet bli en liten del av
kostnaden då ytan inte behöver vara så stor, då kan man välja ett keramikmembran. Har man
däremot stora flöden kommer membranytan definiera kostnaden och då är det mer kostsamt
att välja ett plastmembran. Vill man undvika att använda plast i membranet kan CTA vara ett
rimligt alternativt då det är ett nedbrytbart material men fortfarande ett billigare alternativ än
keramikmembran.

Utgående från endast att det är mikroplaster som ska filtreras bort och att flödet är stort,
rekommenderade Jan Kastesson att börja med ett plastmembran bestående av PES-plast. Han
rekommenderade även att implementera hollow-fibre membran, vilket är ett semipermiabelt
membran, såväl som sea weed-teknik där filtret sänks ned i en befintlig tank. 1

1 Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal [2021-04-23]
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För att kunna undersöka om det finns mikroplaster i ett vattenprov finns det olika sätt att göra
det på. Denna rapport kommer att ta upp några av dessa som FTIR, μ-ATR-FTIR och
Raman-spektroskopi. Vidare undersöks fördelar och nackdelar vid användning av respektive
metod.

Det finns i dagsläget inga standardiserade metoder för att undersöka förekomsten av
mikroplaster i ett prov. De två effektivaste metoderna för att avgöra huruvida en partikel
består av plast eller ej är spektroskopiska metoder samt metoder som använder sig av
gaskromatografi. Det vanligaste är att använda sig av de spektroskopiska metoderna, där
FTIR (Fourier Transform Infrared spectroscopy) är den mest förekommande (Svenskt Vatten
2018). Är vattenprovet klart, d.v.s. inte grumligt, går det till viss del att bedöma provet visuellt
med stereomikroskopi men för att få ett säkrare resultat och för bedömning av partiklar
mindre än 100-300 µm rekommenderas stereomikroskopi i kombination med spektroskopi likt
FTIR (Nordic Council of Ministers 2019).

FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) är en spektroskopisk metod för att identifiera
förekomsten av organiska eller oorganiska material i ett prov. Denna metod går ut på att ta
upp infraröda spektrum av transmission eller absorption av ett objekt (Mohamed Shameer &
Mohamed Nishath 2019). För att analysera just mikroplaster krävs det användning av μ-FTIR,
som kan byta mellan en objektlins och en IR-sond för att analysera partiklar på mikroskopisk
nivå. Med hjälp av μ-FTIR kan mikroplaster större än 10 μm identifieras (Shim et al. 2017). I
en FTIR analys kan ett extra läge tilläggas där ATR (attenuated total reflectance) är med. Med
detta läge är det möjligt att få stabilare spektra från mikroplaster med oregelbundna ytor än
utan ATR. I dagsläget är μ-ATR-FTIR en användbar metod för att identifiera mikroplaster
(Shim et al. 2017). Dock krävs det dyra instrument för att använda denna metod och analysen
kan vara väldigt tidskrävande. Speciellt vid analys av mikroplaster som är mindre än 50 μm,
kan det vara svårt att få ett tydligt spektrum att använda vid identifieringen (Shim et al. 2017).

Vid mätningar med μ-ATR-FTIR blir det en kontakt mellan provet och mätinstrumentet, detta
medför en risk att trycket som ATR-sonden skapar kan skada ömtåliga mikroplaster.
Dessutom kan mycket små plastpartiklar tryckas undan från filterpappret som används vid



mätningarna genom adhesion, vilket betyder att det blir en kraftverkan mellan plastpartiklarna
och sondspetsen, eller att det bildas elektrostatisk interaktion med sondspetsen (Shim et al.
2017).

En annan effektiv spektroskopisk analysmetod är Raman-spektroskopi. Denna metod går ut
på att en laserstråle riktas mot ett objekt och beroende på hur ljuset reflekteras i olika
frekvenser kan objektet identifieras (Shim et al. 2017). Analysering med Raman-spektroskopi
kräver också dyra instrument. Fördelarna att använda Raman-spektroskopi istället för att
använda FTIR är att laserstrålen har en mindre diameter vilket ger en möjlighet att identifiera
mindre mikroplaster på omkring ett fåtal μm (Shim et al. 2017). Dessutom använder inte
Raman-spektroskopi kontaktanalys och det finns därmed ingen risk att ömtåliga mikroplaster
tar skada. Nackdelen med att använda Raman-spektroskopi är att tillsättningar och pigment
kemikalier kan interferera med identifikationen av polymertyper (Shim et al. 2017).

I dagsläget rekommenderar Shim m.fl. (2017) att använda μ-ATR-FTIR vid rutinmässiga
analyser av prover och Raman-spektroskopi bör användas vid analyser av mikroplaster som
har en storlek på mindre än 20 μm (Shim et al. 2017).

Eftersom mikroplaster har så stor variation i storlek, material och form är det svårt att undvika
osäkerheter i analysmetoderna som finns. Innan mätningen kan börja behöver annat organiskt
innehåll avlägsnas då dessa kan påverka resultatet. Även större mängder oorganiskt material
kan orsaka osäkerheter vid analys och i dessa fall behöver även en densitetsseparation göras
innan mätning. Hur stora osäkerheterna är i de olika metoderna är ännu inte fastställt (Svenskt
Vatten 2018).
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Rapportnamn
Analysmetod

Sammanfattning
Tabeller med värderingar för varje relevant kriterium samt viktning mellan olika processer för
varje kriterium. Tabellen för respektive frågeställning ska visa vilka faktorer som påverkar
plastskärbärarna mest samt vilken rening som är den mest effektiva.

Metod
Tabellerna med prioriteringarna inom de olika kriterierna och tabellerna med de olika
processerna värderade mot varandra sammanställs. När kriterierna har prioriterats har de även
värderats med en siffra för att visa hur tungt detta kriterium väger mot de andra. För att ta
fram den totala bedömningen för vardera alternativ multipliceras alternativets betyg med
värdet för det aktuella kriteriet, och därefter summeras resultatet för alla kriterier. På så sätt
fås en total för vardera alternativ som är lätta att jämföra.

Analysmetod i början

Metod frågeställning 1. I vilka processer kan plast försvinna från plastskärbärarna?
För att bedöma i vilka processer plast kan försvinna har kriterierna presenterade i tabell 1
använts. Högst prioritet har friktion där fysisk påverkan orsakat av olika former av kollisioner
och skav räknas in. Därefter prioriteras tryck och temperatur och med lägst prioritet
kemikalier. I kemikalier ingår t.ex. frätning och upplösning av plast. I kolumnen Värdering
har vi satt en siffra på hur mycket kriterierna väger gentemot varandra.

Tabell 1. Kriterium och prioritetsordning för frågeställning 1.

Kriterium Prioritet Värdering

Friktion 1 0,4

Tryck 2 0,3

Temperatur 3 0,2

Kemikalier 4 0,1



Metod frågeställning 2. I vilka delar av Sandviks avfall/restmaterial/processer kan
denna plast återsamlas?
Ta fram plastens möjliga vägar på Sandvik Coromant genom muntliga genomgångar med
Sandvik. Ta reda på om plast fångas upp i existerande reningsverk eller inte utifrån
litteraturstudier.
Undersök alternativ för att praktiskt säkerställa detta. Mikroplaster kan tänkas hittas i
vattenprover

Metod frågeställning 3. Vilka tekniker kommer att behöva användas för att
återcirkulera denna plast?
Tabell 3 visar prioriteringsordning för de kriterier som används för att ta fram en lösning på
hur utsläppet av mikroplaster ska kunna minimeras. Effektivitet innebär i hur hög grad
utsläppet av mikroplaster minskar och är för detta arbete av högsta prioritet. Därefter
prioriteras miljöpåverkan, t.ex. om lösningen i fråga bidrar till andra typer av utsläpp. Här kan
eventuella tvättkemikalier vägas in men även tillverkningsprocessen för tekniken i fråga.
Tredje kriteriet är hållbarhet som ska representera hur länge en lösning kan brukas innan den
behöver bytas ut. Som synes i tabell 3 är tillämpbarhet fjärde prioritet. Detta kriterium visar
hur enkel tekniken är att implementera i praktiken, utgående från redan existerande teknik i
fabriken. Sandvik Coromant föredrar likt de flesta industrier större engångskostnader om detta
innebär längre hållbarhet och lägre driftkostnader. Därför är kriteriet driftkostnad högre
prioriterat än installation/materialkostnad.  Likt i tabell(för frågeställning 1) ger kolumn
Värdering en siffra på hur mycket de olika kategorierna väger gentemot varandra.

Tabell 3. Kriterium och prioritetsordning för frågeställning 3.

Kriterium Prioritet Värdering

Effektivitet 1 0,6

Miljöpåverkan 2 0,15

Hållbarhet 3 0,1

Tillämpbarhet 4 0,08

Driftkostnad 5 0,05

Installation/materialkostnad 6 0,02



Analysmetod efter

Frågeställning 1.
Tabell X jämförs hur stor påfrestningen, på en skala 1 till 2, de olika processerna nedan har på
plastskärbärarna. Bedömningen är endast en jämförelse mellan processerna, dvs en etta kan
antingen innebära att kriteriet inte spelar in i lika hög grad eller att det inte är relevant för
processteget.

Tabell:
Kriterium Värdering Blästring Eccoclean

Friktion 0,4 2 1

Tryck 0,3 2 1

Temperatur 0,2 1 2

Kemikalier 0,1 1 2

Total 1 1,7 1,3

Frågeställning 2.

Efter våtblästringen går vattnet till det interna reningsverket. Större partiklar sorteras ut i
lamellsedimentering och hamnar i slamkakor som går till deponi. Mindre mikroplaster
passerar troligen med vattnet. Möjliga praktiska undersökningar är vattenprover och
slamkakeprover.

Frågeställning 3.
Tabell X nedan jämför de olika alternativen för att minska antalet mikroplaster på en skala
1-4, från det minst fördelaktiga till det mest fördelaktiga inom de olika kriterierna som
arbetats fram. Att byta material innefattar ett byte till ett material som är miljövänligare och
nedbrytbart.

Tabell:
Kriterier Värdering Mikrofilter Sandfilter Ultrafilter Byt material

Effektivitet 0,6 2 1 3 4

Miljöpåverk
an

0,15 4 -

Hållbarhet 0,1 2 4 3 -

Tillämpbarh
et

0,08 3 4 2 -

Driftkostnad 0,05 1 4 2 -



Material/ins
tallationsko
stnad

0,02 3 4 2 -

Total 1 2,2 2,4
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- Varför anses lamellsteget funka så bra? Det är bara sneda skivor i en tank.
- Hur renas mikroplaster i er anläggning?
- Hur mycket renas mikroplaster under flockning och lamellsteget?

Varför funkar lamellseteget. Ytbelastning. OM partiklarna ska sedimenteringar
behöver de en yta att sedimentera mot. Lameller ökar ytan för partiklarna att
sedimentera mot. Om man tittar på en Vinklat mot
Vattnet kommer nedifrån och slickar
PArtiklarna sedimenterar mot
De ska sitta FRÅN vattneriktningen. Är lamellerna åt fel håll

Först: Vattnet silas genom ett galler

mailto:jonas.helander-claesson@uppsalavatten.se


Gallret har hål på 3 mm. Rensmattan som ligger på så är gallren 0 - 3 mm. Trycket
spelar också roll. Tops kan åka rakt igenom.

Vattnet kan enda färdas genom en plåt-öppning på toppen. Därför slickar vattnet lamellerna.
Suspenderat material (susp.) kommer tack vare gravitationen att sedimentera ner.
Partiklarna färdas ned och vattenflödet är riktat nedåt. Skrapan rör sig 1-3 cm per sekund
(långsamt).

Är partiklarna för små. Att de finns i vattenfasen fritt. Socker exemplet: strösocker kan
lägga sig på botten, men florsocker kommer dels lägga sig på botten men också
dimma vattnet då de är för lätta för att sedimentera.
---------------------------------------------------------
I det sista steget, under lamellseparationen kommer vattnet att “slicka” undersidan av
lamellerna som är riktade bort från flödet, se figur X. Detta sker eftersom vattenflödet rör sig
mot behållarens enda öppning, vilket befinner sig i slutet av en platå placerad högst upp i



tanken.1 Samtidigt kommer partiklar sedimentera ned mot lamellernas ovansida till följ av
gravitation. På så sätt skapas ett flöde av partiklar riktat ned i tanken. Slutligen kommer
partiklarna att hamna i botten av tanken där det skrapas bort. Viktigt är att flödesvariationerna
inte är så höga, för då slutar nämligen lamellerna att utgöra någon nytta. Är flödet för stort
kommer partiklarna inte kunna sedimentera och följer istället med ut med det utgående
vattnet. 2Något som Jonas Helander-Cleasson på Uppsala Vatten kommenterade kring huruvid
mikroplaster skulle kunna renas i detta steg så använde han liknelsen med socker. Strösocker
består av tillräckligt stora korn för att allt så småningom kommer att falla till botten av ett
vattenglas. Skulle man däremot använda florsocker så kommer endast en del att att
sedimentera, medan resten kommer att vira runt i vattenglaset och göra vattnet grumligt. Detta
sker alltså eftersom kornen är för lätta för att sedimentera.3 Därmed finns det en risk att de
minsta mikroplasterna inte sedimenterar i lamellseparationen och istället följer med vattnet ut
till Olandsån.

Flootech
- Vad kostar UF-filtret? Om man vill rena X kubik/h.
- Vad är membranet gjort av?

Mercatus AB - Jan Kastesson
- Min gruppkamrat kollade upp:

Ultrafilter kan integreras i befintliga reningsverk med en MembranBioReactor.

Den fysikaliska barriären som membranet utgör, gör det lättare att hantera processtörningar

såsom slamflykt, men innebär också att membranytor med tiden kommer få en beläggning.

Detta gör att permeabiliteten (genomträngligheten) minskar och mer energi behöver tillföras

för att vattnet ska flöda igenom. För att motverka detta behöver membranet rengöras

regelbundet, hur ofta beror på dess utformning och driftparametrar.

De kemikalier som används vid tvätt av membranen är lut, natriumhypoklorit och syror

såsom oxalsyra och svavelsyra. En lösning innehållandes dessa kemikalier pumpas baklänges

genom membranen och kan vid kontakten med koncentratet och permeatet bilda

klororganiska föreningar.

- Är plastmembran känsliga mot medel som nämns ovan?

- Vad är det för pris?

- Hur ser priserna ut på marknaden?

- Vilka är era största konkurrenter?

- Skulle det funka att sänka ned ett ultrafilter med sea-weed teknik i en befintlig

lamellseparationstank.

3 Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-29

2 Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-29

1 Jonas Helander-Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, videosamtal 2021-04-29



- Kan man använda CTA, om vi vill undvika att använda plast för att lösa ett

plast-problem?

- Vad kostar CTA eller liknande?

Mantvättar alla membran, men det är skillnad i hur man tvättar dem. Vissa polymermembran är
tåliga. Polymermembran är känsligare men alla tvättas. VIssa är inte så beständiga mot pH. Det finns
membran som klarar mellan 2-11 pH. Sen finns det ett annat polymer membran som bara klarar
mellan 4 - 8 pH, då använder man enzymbaserade membran.

CTA är nedbrytbart (?). Däremot känsligt för bakterieangrepp i rätt miljö.

Keramikmembran:
3 kubik/h - 1,5 miljoner -> för en komplett anläggning. Det behövs pumpar och instrument
20 kubik/h - 10 miljoner ->

Sea-weed teknik känner han inte till med keramikmembran.

Ugn: Bara oorganiska blir kvar och kan skakas ur. Oorganiska brinner inte upp. Man bränner efter
några år för att pigga upp membranet.

plastmembran:
3 kubik/h - 1 miljon -> en komplett anläggning. Med pumpar, trycksätt cirkulationssystem,
tryckmätare, ventilationsmätare.
20 kubik/h - 2.5 - 3 miljoner ->

Sea-weed är vanligare i samband med kommunal vattenrening som ett sista steg.
Finns bassängerna redan och tanken så finns redan lite av investeringen.

De har lite sea-weed, vet vad de handlar om.
Man lägger tryck på membranet och drar igenom vattnet när flödet blir för högt (deadend flow)

Andra är att det går ett flöde genom membranet hela tiden (cross flow/tvärflödesprincipen) ->
handlar om att få ett turbulent flöde vid membranytan.

Kanske kommer behöva en till tank för att kunna implementera ett turbulent flöde och ett till filter.

Inte lika vanligt med End-of pipe applikationer så som vi vill ha.
Innan de gör en leverans så gör det nästan alltid pilottester, dels för att veta hur rent vattnet kan bli
och dels vilken kapacitet per membranyta man har.
Anläggningen kan blir större/mindre beroende på varje fall och hur lättrenat vattnet är.

Vad gör man men allt plast man samlar in sen? ska man bränna det?

De är konkurrans-utsatta, försöker anpassa sig till marknaden.

Tips på kontakt:
IVL (svenska miljöinstitutet), de har gjort många pilotförsök och skrivit många rapporter. Inte alla
offentliga då det är mycket uppdragsforskning.
Namn: Staffan Filipsson (membranteknik) 0107886575

---------------------------------------------------------------------------------



Hur mycket en hel anläggning skulle kosta beror starkt på flödet, följande siffror är även grovt
uppskattade och varier från fall till fall. Ett keramikmembran kosta 1,5 miljoner kr
jämförelsevis 10 miljoner kr för ett flöde på 3 kubik/m respektive 20 kubik/m. Ett
plastmembran skulle grovt uppskattat kunna kosta 1 miljon kr eller 2,5-3 miljoner kr för 3
kubik/m respektive 20 kubik/m. Dessa uppskattade siffror inkluderar en komplett anläggning,
d.v.s allt från pumpar, trycksatt cirkulationssystem till  tryckmätare och ventilationsmätare.4

Eftersom Sandvik Coromant redan har ett befintligt reningsverk kommer kostnaden inte bli
lika stor, däremot finns det i praktiken inte utrymme i lamellsedimenteringstanken att
installera ett filter.5 Det skulle istället finnas möjlighet att bygga ut en till tank efter
lamellsedimenteringen och där i sänka ned ett filter med sea-weed teknik, som är vanligt
förekommande som ett sista steg i kommunal vattenrening.6 Att sänka ned detta filter i en av
sedimenteringstankarna innan lamellseparationen är inte tillämpbart då det skulle innebära att
filtret täpps igen med de partiklar som annars skulle sedimentera under
lamellsedimenteringen. Det krävs även, för att installera ett filter, att flödet igenom är
turbulent. Ett turbulent flöde innan lamellsedimenteringen skulle innebära att vattnet rörs om
och inte sedimenterar, de skulle därmed förlora sin funktion. 7

Mercatus Engineering - Jan Kastesson

- Vad skulle ett mikrofilter kosta?
Använder mikrofilter ibland. Tillverkar ej själv men köper ibland. Mikrofilter används som för-steg.

Enkla mikrofilter: en påse bara som man byter med jämna mellanrum
Mer avancerad: rensar själv, automatiskt backspolar själv. ->

100 000 för 10-20 kubik/h
Finns sånna som håller länge: nätmaskor i sidkorgar (rostfritt stål)
Håller inte lika länge som ett keramiskt filter.

Håller flera år, men beror på variant.
Självrensande mikrofilter - de blir inte tätare än 9-20 mikrometer.
1 - 5 mikrometer finns. -> de håller inte så länge, svåra att rensa och sätts igen.
automatiskt backspolar - när man har tryckfall över filtert så antingen så vänder man riktigt och
spolar ut, eller så kan man skrapar man -> dessa är självrensande.

Han tipsar om Procentor??
Kanske 20 000 kr men då får man byta påsar ganska ofta.

Notera även att inom industrin brukar mikrofilter användas som försteg till ultrafiltreringen, så att
ultrafiltret inte ska täppas igen med större partiklar.

- Används kemiakalier i mikrofilter för att rena?
- Kommer kemikalierna komma ut i naturen? Hur förhindrar man det?
- Beskriv specifikt vår situation och fråga om tillämpning.
- Kan lamellsedimentering ersätta mikrofilter framför ett ultrafilter?
- Driftkostnad jämförelse mikrofilter/ultrafilter.
- Fråga om sandfilter, driftkostnad?

7 Jonas Helander Claesson, Processingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, mail 2021-04-30
6 Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-29
5 Lovisa Svarvare, Energi- och Hållbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-27
4 Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-04-29



- Vad består mikrofilter av?

Ska man ha filtrera så sker det sist i steget.
Man kan börja med att kolla hur mycket
Suspended solids är att man kör ett vattenprov och väger filtret för och efter för att se hur mycket
suspenderade
0,45 mikrometer -> susp-analysmetoden.
UF tar bort ALLT som inte är löst i vattnet.

Kemikalier används inte typiskt i mikrofilter, de backspolas eller med mekaniska skrapor.
UF: man får beläggningar som inte går att backspola bort. Då tar man hjälp av kemikalier istället.
mikrofilter: dead end filtrering. -> mer nytta av en backspolning. Det byggs en kaka på filtret och då
backspolar man bort den. Medan UF så vill man inte ha en kaka.

Driftkostnad:
UF är dyrare (pga filtrationspumpen). Sandfilter är inga större driftkostnader. Pump-energi krävs
oavsett (kontinuerlig rotation där sanden tvättas av filtratet. vs. en fast sandbädd där man backspolar
med jämna mellanrum när det börjar täppas igen) -> båda ger upphov till en koncentratfilter

Byta material i filter:
Beroende på hur stora partiklarna(mikroplasterna) är så kan man anpassa metod.

Två huvudvägar: När man har tvättat UF så kör man tillbaka vattnet uppströms UF och då sker
filtrering 2 gngr. Om man inte vill det (för att man vill utnyttja koncentratet) så kan man dumpa och
låta det rinna ut med rena vattnet eller så fastnar det med slammet i fitlret.
Vanligaste kemikalierna att börja med: en syra eller.

Tvättning kan ske 1 gång i veckan eller 1 gång per år -> kan vara olika och beror från fall till fall.
Plastpartiklar bör inte kräva så mycket tvätt

Mikrofilter finns av keramik också, och finns av papper (ser ut som kaffefilter) eller rostfritt stål.
Storlek mellan 1 - 5 mikrometer. -> någon form av polymer (polypropuren) typ 100 kr/st på 10
kubik/h. klarar några 100 gram smuts innan byte
Mikrofilter: Backspolbara är INTE av plast, det är oftast av metall.

sätta två flöden parallellt om flödet är större än 10 kubik/h.
------------------------------------------------------------
Det finns en rad olika mikrofilter på marknaden, men det brukar ofta talas om två varianter. Den
enklare varianten består av påsar som man byter ut med jämna mellanrum.8 Dessa kan kosta runt 20
000 kr, men då måste påsarna bytas ut relativt ofta. Den andra varianten är mer avancerad och är
ofta självrensande med antingen en skrapa eller automatisk backspolning. Denna typ av filter kan
kosta ca 100 000 kr per filter för ett flöde som ligger på 10 - 20 kubik/h. De mer avancerade och
självrensande mikrofiltren brukar inte ha porer som är mindre än 9 - 20 µm. Tätare än så brukar
innebära att de inte håller så länge då de blir svårare att rensa och täpps igen väldigt lätt. De
mikrofilter som kan backspola/skrapa brukar bestå av rostfritt stål, de enklare varianter kan bestå av
någon form av polymer eller en typ av pappersfilter. Livslängden på ett mikrofilter brukar vara ett par
år. 9

9 Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-04
8 Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-04



Vid val av kemikalier för rening av UF kan ett mer miljövänligt alternativ väljas. I fallet då mycket fetter
och oljor behöver rengöras kan det finnas behov av starkare kemikalier, men då filtret förutsätter att
rena vattnet från endast mikroplaster så kan en enklare syra duga.10 Eftersom porerna på ett UF-filter
är så små krävs det mer energi att driva igenom vattnet, vilket är varför UF har högre driftskostnad än
andra varianter såsom mikrofilter eller sandfilter.

Staffan Filipsson 0107886575 (Ring kl 15)
- Membranteknik och mikroplaster
- Implementering i vår specifika industri

Laholmsbuktens VA

10 Jan Kastesson, Technical development, Mercatus Engineering AB, telefonsamtal 2021-05-06
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Sammanfattning

Sandvik Coromant rekommenderas att utföra en viktstudie där data från plastskärbärare
samlas in. Detta är för att kartlägga plastförlusten och därefter undersöka lämpliga åtgärder.
Sandvik Coromant rekommenderas även att utföra vattenprover för att fastställa vart plasten
från plastskärbärarna tar vägen. Nedan beskrivs lämpliga metoder för de båda
rekommendationerna.

Metod

För att fastställa att plast försvinner, hur mycket plast som försvinner, var i processcykeln den
försvinner och var den lämpligast kan återsamlas krävs två typer av studier: en där vikten på
plastskärbärarna undersöks samt vattenprovtagning. Sandvik Coromant har meddelat att de
utfört en studie där de vägt plastskärbärarna efter blästring och bekräftat att blästringen är en
delprocess där plast försvinner. Denna mätdata är ännu inte tillgänglig och därmed kommer
metoder för utförande av viktstudie vara fristående från Sandvik Coromants redan
genomförda studie.

Metod för viktstudie

Vid utförande av en statistisk undersökning behöver följande fastställas: vilken enhet som ska
undersökas, vilken population enheten tillhör, vilken eller vilka variabler som ska beskriva
enheten samt vilken observation som ska utföras/användas. (Rydén 2015) Det finns två
kategorier av variabler, kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa variabler antar siffervärden
och jämförelser kan utföras mellan dem, till skillnad från kvalitativa, “kategoriska” variabler
där variablerna inte kan beskrivas med siffror (Rydén 2015). När data insamlats ska lämpligt
lägesmått väljas för en korrekt representation av resultatet, där lägesmått är till exempel
medelvärde eller median av samtliga valda variabler.

När en viktstudie ska utföras för skärbärare är enheten en skärbärare, populationen är antalet
skärbärare som vägs, varje vägning är en observation och de två variablerna som kan
användas är en kvantitativ kontinuerlig variabel eller en kvantitativ diskret variabel.
Den diskreta variabeln kan endast anta specifika värden och i detta fall beskriva hur många
enheter i populationen som minskar i vikt. Den kontinuerliga variabeln kan anta alla värden
och representerar därmed skärbärarnas vikt och viktskillnader (Rydén 2015).



För att få en beskrivande bild över spridningen av viktskillnaden mellan de olika vägnings
tillfällena används normalfördelning. Normalfördelning används då denna ofta ger en bra
beskrivning av variationer vid olika omständigheter (Rydén 2015). För att påvisa att en
viktskillnad är statistiskt signifikant behöver denna skillnad påvisas med ett konfidensintervall
för normalfördelningen. Ett konfidensintervall skattar sannolikheten för att ett resultat
befinner sig inom intervallet (Abdelmassih 2019). Detta baseras på en procentsats, en så
kallad konfidensgrad som säger hur stor andel av fallen som kommer att hamna utanför
intervallet. Här rekommenderas en konfidensgrad om 95 % vilket innebär att det påvisade
resultatet är statistiskt signifikant med 95 % sannolikhet (Statistiska centralbyrån u.å). Detta
innebär att 5 % av fallen kommer hamna utanför intervallet. I detta fall är det lämpligt att
använda ett konfidensintervall där två medelvärden och standardavvikelser används för att
undersöka skillnaden mellan två populationer (Rumsey u.å).

Metod för vattenprovtagning

Efter genomgång med kontaktpersonen på Sandvik Coromant om hur vattenhanteringen samt
reningsprocessen går till har relevanta mätpunkter valts ut. Vid provtagning av vatten bör ett
prov tas innan det går in till industrin så ett blankprov fås. Provtagning bör sedan tas i de
processteg där någon typ av vattenrening/filtrering sker för att kunna kartlägga effektiviteten
av de olika renings- och filteringsstegen.
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Sammanfattning
I denna rapport undersöks om Sandvik Coromants skärtillverkningsprocess släpper ut
mikroplaster och i så fall, hur detta kan förhindras. Källan som undersöks är de
plastskärbärare som skären är placerade på under delar av tillverkningsprocessen.
Definitionen för mikroplaster varierar men generellt är det plastpartiklar med en diameter
mindre än 5 mm. En del plastpartiklar tillverkas i mikroskopisk storlek redan från början men
den främsta källan till utsläpp i Sverige kommer från nötning och vittring av större
plastföremål. Mikroplaster hamnar ofta i haven där de återfunnits i allt från zooplankton till
fisk. Hur stor påverkan detta har på olika arter är tämligen okänt men studier visar att
mikroplaster kan adsorbera toxiska ämnen.

Sandvik Coromant har ett internt reningsverk som inte är kopplat till det kommunala
ledningsnätet och tar sitt industrivatten från den närliggande dammen, Gimodammen. Innan
vattnet går till fabriken renas det i ett nanopartikel-filter så föroreningar från dammen inte
skadar industrimaskinerna. Reningsverket kan ta emot upp till 20 m3/h och detta vatten
kommer från flera olika delar av industrin. Det första steget i reningen är bufferttanken där
vattnets pH-värde regleras innan lämpligt flockningsmedel tillsätts. Efter bufferttanken
skickas vattnet till lamellsedimenteringen där vatten flödar upp mot en platå och partiklarna i
vattnet sedimenterar med hjälp av gravitationen. Flockade och sedimenterade partiklar
pressas till slamkakor som sedan skickas på deponi. Det renade vattnet släpps sedan ut i den
närliggande Olandsån.

Enligt Sandvik Coromant försvinner plast från skärbärarna under blästringen, ett processteg
där sand med högt tryck blåses mot skären. Skärbärarna kasseras efter 25-50 användningar,
då skärbärarnas vikt minskat med 50 g. Rapportens resultat består till stor del av
rekommendationer på praktiska studier som bör genomföras. Vattenprover behöver utföras
och undersökas för att fastställa om det finns mikroplaster i det använda vattnet och om dessa
fångas upp i den befintliga reningen eller ej. Är mikroplasterna tillräckligt små kommer inte
lamellsedimenteringen kunna rena vattnet från partiklarna och om vattenproverna bekräftar
detta behöver ett filter installeras. Olika lösningar för rening har viktats mot varandra utifrån
6 kriterier där ultrafilter visade sig vara det bästa alternativet. Med ett ultrafilter renas vattnet
genom membranfiltrering och partiklar på ned till 10 nm sorteras ut. Ett annat förslag för att
minska nötningen på skärbärarna är att det genomförs en viktstudie där skärbärarna vägs efter
var tredje cykel, för att kunna fastställa om viktbortfallet ökar med slitage. Om så är fallet kan
antalet cykler skärbärarna används innan förbränning minskas ned och bytas ut tidigare. Den
effektivaste lösningen som skulle garantera att utsläppet av mikroplaster upphörde till 100 %
är om materialet i skärbärarna skulle bytas ut till ett biologiskt nedbrytbart alternativ.



Möjligheterna till detta har undersökts i denna rapport men i nuläget har inget likvärdigt
alternativ som uppfyller alla krav kunnat presenteras.
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Info om Sandvik Coromant

Sandvik Coromant grundades 1942 och är ett ledande företag inom tillverkningen av verktyg
såsom skär och ett företag som även erbjuder så kallad know-how om industrin och deras
processer till andra företag (Sandvik Coromant u.å.a). Sandvik Coromants skär används för att
tillverka olika komponenter på bred skala från dagliga produkter som telefoner och datorer till
flygplanskomponenter. De tillverkar även specialbeställda skär till produkter som ännu inte
finns på marknaden. Sandvik Coromant finns i 150 olika länder med ca 7600 anställda runt
om i världen (Sandvik Coromant u.å.a).

Sandvik AB har tagit fram initiativet Make The Shift där de arbetar med fyra huvudmål för att
göra verksamheten mer hållbar till år 2030 (Sandvik Coromant u.å.b). Make The Shift
innefattar målen: Att ha en cirkularitet på 90 % där de bland annat köper tillbaka material från
kunden och använder 90 % återvunnet packmaterial. Att ha en hög säkerhet där inga
människor kommer till skada, ett halverat koldioxidavtryck och att ha en transparens och
öppenhet inom företaget. Sandvik Coromant har utvecklat verktyget Grön fabrik och hållbara
fastigheter där de kan utvärdera och kontrollera anläggningarnas status kring hållbarhet inom
olika kategorier, exempelvis hälsa och säkerhet, utsläpp och avfall samt arbetsmiljö (Sandvik
Coromant u.å.b).
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Sammanfattning
Nedan följer några bilder från bilaga 1 samt beskrivningar och exempel på hur
den excelfilen kan brukas.

För att använda den bifogade excel-filen ska vid var tredje cykel, avslutad
tillverkningsprocess, följande noteras; vikten på skärbärarna, trycket som har använts i
blästringsavdelningen och till vilken grad skärbärarna uppskattas vara täckta av skär. Datan
noteras i figur 1. Figurerna 1 - 4 är endast exempel på indata där flera antaganden har gjorts
som till exempel att startvikten varierar mellan 49 - 50 g, trycket varierar från 1,4 - 4,4 bar
och att viktförlusten är kring 1 - 2 g per var tredje cykel. Eftersom alla tal är slumpgenererade
finns det ingen som helst korrelation mellan någon parameter och viktförlusten.

Figur 1: Exempel på hur indatan kan se ut när den är tillagd i excel-filen

Från given data beräknas viktskillnader för var tredje cykel som plaskskärbärarna genomgår.
Tre olika grafer skapas där den första visar hur stort medelvärdet på viktskillnaden är mellan
olika cykler för att undersöka om viktskillnaderna ökar med antal cykler (figur 2). Denna visar
även ett konfidensintervall med en noggrannhet på 95 \% för vardera cykel, vilket betyder att
osäkerheten på resultatet ökar vid större värden på konfidensintervallet. Den andra grafen
plottar viktskillnaderna mot trycket för att undersöka om ökat tryck ger ökad viktförlust (figur



3). Den tredje visar hur täckningsgraden påverkar viktskillnaden av plastskärbärarna mellan
cykler (figur 4). De olika färgerna i samtliga grafer representerar olika cykler.

Figur 2: Exempel hur viktskillnaden plottad mot antal cykler kan se ut

Figur 3: Exempel på hur trycket kan påverka viktskillnaderna



Figur 4: Exempel på hur täckninggrad kan korrelera med plastskärbärarnas viktminskning
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Sammanfattning
Denna L-rapport är en sammanställning av information som vi har fått från kontaktpersonen
Lovisa Svarvare på Sandvik Coromant. Vi fick en videogenomgång av hur både blästringen
och vattenreningsverket fungerade. Info om hur skärtillverkningen går till ,såväl som info om
företaget och några avgränsningar står även med.

notiser:
Sandvik som företag - Anna

Processerna på Sandvik, övergripande bild - Oscar -> ta info från video

Uppdatera Blästring - ÄJMIL esta klarto

Uppdatera reningsverk - lamellseparator - kolla med Uppsala Vatten om de har någon tanke
om hur mikroplastreningen ska updateras - Anastäsia

Plastens egenskaper FÄRGER FÖRSVINNER?? - Disä

Okulär inspektion av slamkakan + Sandfilter - öscar

Rekommendationer från oss för analys av vattenprov: gör ett flödesschema och markera var
man kan göra analysprover. Vi kan designa ett mätprojekt åt dem.  - Gemensamt

Sandvik Coromant i Gimo

Begränsningar i undersökningen - luftburna mikroplaster –
Forskning visar att mikroplaster kan transporteras långa sträckor med luft (Magnusson et al.).
Detta medför att nedfall kan ske även långt ifrån en punktkälla och att plast kan spridas över
stora områden.



Processerna som undersöks på Sandvik Comorant sker i slutna maskiner med vätskor
närvarande. Då risken för luftburna mikroplaster i form av damm därför anses mycket låg,
avser denna rapport att begränsa sig till endast mikroplaster i vatten.

Om företaget

Sandvik Coromant grundades 1942 och är ett ledande företag inom tillverkningen av verktyg
som skär, de erbjuder även ”know how” om industrin till andra företag. Sandviks skär
används för att tillverka olika komponenter på bred skala från dagliga produkter som telefoner
och datorer till olika komponenter till flygplan. De tillverkar även specialbeställda skär till
produkter som ännu inte finns på marknaden. De finns i 150 olika länder med ca 7 600
anställda runt om i världen. (Sandvik Coromant u.å.a)

Sandvik Coromant har den interna rörelsen ”Make the shift” där de arbetar med fyra
huvudmål för att göra verksamheten hållbar till år 2030. Initiativet ”Make the shift” innefattar
målen: Ha en cirkuläret på 90%, en hög säkerhet där inga människor kommer till skada, ett
halverat koldioxidavtryck samt att ha en transparens och öppenhet inom företaget. För att
kontrollera att målen eftersträvas har de utvecklat verktyget ”Gröna fabriker och
anläggningar” där de kan utvärdera och kontrollera anläggningarnas status inom hållbarhet
inom olika kategorier, exempelvis hälsa och säkerhet, utsläpp och avfall och arbetsmiljö.
(Sandvik Coromant u.å.b)

Processerna
Tillverkningen av skär på Sandvik Coromant är en komplicerad process (Sandvik Coromant
2017). Skären måste tåla extrema krafter och hetta och processen tar därför mer än två dagar
att genomföra. Ingredienserna, som till 80 % är volframkarbid, mals först ned till ett pulver
och ett bindningsmedel tillsätts. När pulvret sedan pressas till rätt form hålls pulvret ihop tack
vare detta medel. I detta första skede är skären väldigt ömtåliga och behöver gå igenom en
sintringsprocess. Där härdas de till en hårdmetall som är nästan lika hård som diamant. Skären
slipas därefter till rätt storlek, form och tålighet av ett skär med 150 smådiamanter. Efter
slipningen blästras skären1. Sist sker olika typer av ytbehandling innan skären
kvalitetskontrolleras.

Sandfilter
Ett sandfilter är en bädd av sand som vattnet i många reningsverk får rinna igenom som sista
steg i reningsprocessen (Baresel et al. 2017). Det är endast större partiklar som effektivt kan
fångas upp i ett sandfilter, i storlekar mellan 0,15 och 1,2 mm. Även mindre partiklar kan
fastna men inte i tillräckligt hög grad och de minsta mikroplasterna rinner rakt igenom filtret
tillsammans med vattnet.

Förslag till undersökning: okulär besiktning av slamkaka. Undersök visuellt förekomsten av
större mikroplaster i slamkakan. Om inga sådana kan upptäckas fyller sandfiltret ingen
funktion för rening av mikroplaster då filtret endast kan fånga upp de större partiklarna.

1 Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19



Blästring

Blästring är en metod där ett blästringsmedel som består av partiklar av något material blåses
med höga tryck på ett objekt för att slipa eller rengöra dess ytor. Det finns flera olika partiklar
som kan användas som blästringsmedel beroende på ändamålet. Några vanliga
blästringsmedel är plast, nötskal, glaspärlor, kiselsand och krossat glas (Graco u.å.a). Skären
som tillverkas av Sandvik Coromant utsätts i vissa fall (för vissa produkttyper) för blästring
som ett steg i tillverkningsprocessen. Blästringen i Sandvik Coromant görs i ett blästringsskåp
så att inga partiklar frigörs ut i fabriken. Under detta steg blästras skären med ett
blästringsmedel med ett tryck mellan 1,4 - 4,5 bar2.

Det finns både torrblästring och våtblästring. Skillnaden är att våtblästring fuktar
blästringsmedlet innan det får kontakt med ytan på objektet som ska slipas eller rengöras
(Graco u.å.b). Det är just våtblästring som används i en av Sandvik Coromants processteg.

I Sandvik Coromant läggs skären på så kallade plastskärbärare. Dessa är till för att
transportera skären till olika processteg i tillverkningen och samtidigt se till att de hålls på
plats och inte skadas under transporterna. För vissa typer av skär sker en blästring och då
används även vissa av dessa plastskärbärare för att hålla upp skären under blästringen samt se
till att de inte rör på sig eller trillar av. Detta leder till att plasten kan oavsiktligt utsättas för
själva blästringen och tros vara en av anledningarna till att plasten försvinner från dessa
plastskärbärare. Alla rester från blästrings-avdelningen skickas därefter till en bufferttank för
att därefter renas3.

Sandviks reningsverk
Sandvik Coromants industri i Gimo har ett eget reningsverk, som inte är uppkopplat till det
kommunala ledningsnätet. Detta system byggdes och implementerades redan på 70-talet och
benämns som Flootek. Reningsverket kan ta upp till 20 m3/h och tar emot vatten från hela
industrin. Detta kan dels vara slam från blästringen såväl som vattnet som används i
CVD-processen. Efter industribruk samlas vattnet i en bufferttank vilket är markerat med den
lila pilen i figur 1, därefter leds vattnet mot neutraliseringen där kalk tillsätts till vattnet för att
höja pH:t. Vid lämpligt pH-värde kan flockningsmedel tillsättas, detta gör att partiklar
klumpar ihop sig och sedimenterar till botten. Därifrån kan de sedan skrapas bort.4 Vattnet
skickas sedan vidare till lamellsedimentering som är sneda skivor där vattnet renas ytterligare.
Det är detta lamellsteget som gör att vattnet får en sådan hög reningsgrad (Uppsala Vatten,
u.å). Det är efter detta steg som vattnet anses tillräckligt rent för att släppas ut i naturen igen.
Det är även efter detta steg som det finns möjlighet att koppla på ett ytterligare sandfilter
(markeras med gul pil i figur 1) för extra vattenrening. Sandvik har dock m.h.a kontinuerliga
vattenprover bedömt det som överflödigt i nuläget.

Alla partiklar som har flockats och sedimenterats samlas som ett restavfall i slamtankar. Om
det finns en mängd vatten kvar i slammet pressas det ut och återcirkuleras genom
reningsverket igen, vilket minskar chansen för förekomsten av mikroplaster i vattnet

4 Lovisa Svarvare, Energi- och Hållbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21
3 Claes Nord, Senior Visitor Experience Specialist, Sandvik Coromant, möte 2021-04-19
2 Lovisa Svarvare, Energi- och Hållbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-21



ytterligare.5 Dessa återföringar har markerats med blå pil i figur 1. Då reningsverket använts
sig av kemikalier och lamellteknik, är vattnet mycket renare än om endast en
sedimenteringsdam eller en olje- och slamavskiljare används (Avfall Sverige 2019). Det rena
vattnet släpps sedan ut till en närliggande bäck i Gimo vilket är markerat med de gröna pilar i
figur 1. Den mest rimliga flödesvägen för mikroplaster skulle därmed vara att det medföljer
slammet som sedan skickas till deponier, däremot kan mikroplaster i det renade vattnet inte
uteslutas. Ju mer mikroplaster nöts ned desto svårare är de att upptäcka.

Figur 1: En simplifierad kartläggning över reningsverkets struktur, flöden och vattnets reningsgrad i de olika flödena (E.
Fredricsson 2021).
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Sammanfattning

I denna L-rapport beskrivs vad plaster är samt hur världens produktion och återvinning ser ut.
Den tar även upp de krav plastskärbärarna har för att sedan undersöka om någon bioplast kan
uppfylla dessa.

Vad är plast?

Plast är ett syntetiskt framställt material som traditionellt produceras av råolja i kombination
med tillsatser (Britannica Academic 2020). Plaster består av polymerer som är kedjeformiga
molekyler. Baserat på kedjemolekylernas bindningar och längd bestäms plastens karaktär (NE
u.å.a). Utifrån specifika krav på exempelvis hållfasthet, seghet och styvhet kan polymeren
modifieras för att uppfylla dessa egenskaper. Generellt kan plaster delas in i två huvudtyper
baserat på molekylstruktur: härdplaster och termoplaster (NE u.å.a).

Härdplaster har som namnet antyder, härdats där molekylerna tvärbinds i ett tredimensionellt
nätverk. Detta medför att härdplaster inte smälter vid uppvärmning utan sönderdelas kemiskt.
Plasterna kan därför inte återvinnas men kan malas ned och användas som tillsats i fyllmedel
(NE u.å.a). Härdplaster som material är generellt styva och hårda och därmed mer spröda
vilket kan förbättras genom tillsatser (NE u.å.b).

Termoplaster saknar de tvärbundna molekyler härdplaster har och istället kan molekylerna
röra sig fritt i förhållande till varandra. Under uppvärmning blir termoplaster formbara, så
kallat plastiska, och materialet kan omformas och därmed återvinnas (NE u.å.a). Termoplaster
är antingen amorfa och då glasartade och styva, eller delkristallina och innehåller då delvis
amorfa partier inom kristallina strukturer. Delkristallina termoplaster har bättre hållfasthet vid
uppvärmning och är mer resistenta mot spänningssprickbildning (NE u.å.c).

På grund av möjligheter att modifiera polymerer och dess molekylstruktur har plaster många
användningsområden i dagens samhälle. Årligen produceras cirka 370 miljoner ton plast
(Coppola et al. 2021) och många branscher är i dagsläget beroende av produktionen vilket
medför ett flertal problem. Råolja är en ändlig resurs och förråden beräknas vara förbrukade
innan slutet av detta århundrade (Britannica Academic 2020). Plaster är dessutom ett stabilt



ämne med en nedbrytningstid upp till 400 år (NE u.å.a) vilket medför att avfallshanteringen
blir ett problem världen över.

Vissa plaster går att återvinna genom återanvändning av material eller i energiåtervinning vid
förbränning (NE u.å.a). Problematiken med återvinningsbara plaster, likt termoplaster, är att
vid varje omsmältning ändras dess struktur och vissa av egenskaperna går förlorade. Ju mer
avancerad sammansättning i plasten, desto svårare blir det att återanvända den1. En stor del av
det plastavfall som inte går att nyttja hamnar på deponier där den långa nedbrytningstiden
skapar stor ackumulering av plaster. Deponering av plaster och organiskt avfall är förbjudet i
Sverige sedan 2005 (NE u.å.a) av flera orsaker men förekommer fortfarande i stora delar av
världen. En av orsakerna till förbudet är att under nedbrytning sönderdelas plastavfallet till
mindre partiklar, så kallade mikroplaster, som följer med lakvattnet och förorenar
grundvattnet (NE u.å.a).

Vid 2015 beräknades produktionen i världen ha genererat 6,3 miljarder ton plast varav 12 %
av detta har förbränts, 9 % har återvunnits och resterande 79 % är i deponier eller i miljön
(Geyer et al. 2017). Det är svårt att estimera mängden plaster som finns i miljön. Under 2010
uppskattades mellan 4 och 10 miljoner ton plaster ha hamnat i haven och idag anses plaster
vara så allmänt förekommande i miljön att forskare föreslår att fenomenet klassas som en
geologisk indikator för vår tidsepok (Geyer et al. 2017).

Alternativa material

Materialet som idag används i skärbärarna är termoplast. Ett alternativ för att undvika utsläpp
av mikroplaster är att byta material. Kraven på materialet i skärbärarna är att det tål
temperaturer upp till 120 grader, går att smälta och forma efter behov (formspruta) och är
energiupptagande, så att skären inte faller av vid vibrationer2. Något som undersökts närmare
är bioplaster.

Bioplaster

Plast som framställs från förnybara källor benämns som bioplast. Bioplast skapas syntetiskt
från exempelvis växtmaterial eller av bakterier och är därmed biologiskt baserad och vissa
bioplaster är även biologiskt nedbrytbara (Britannica Academic 2020). Likt konventionella
plaster består även bioplaster av polymerer som avgör dess karaktär. I dagsläget utgör
produktionen av bioplaster endast 1 % av den globala plasttillverkningen per år men
marknaden förväntas växa upp till 30 % redan till 2025 (Coppola et al. 2021). Bioplaster har
generellt ett lägre koldioxidavtryck än konventionella plaster och de plaster som inte är
biologiskt nedbrytningsbara kan nyttjas som biobränsle. Därför anses bioplaster vara ett mer

2 Lovisa Svarvare, Energi- och Hållbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, möte 2021-04-29

1 Patrick Blomberg, Teknisk Säljare, ENSINGER Sweden AB, telefonsamtal och mail
2021-04-27



hållbart alternativ, speciellt då koldioxidutsläppen ökar och jordens råoljeförråd sinar
(Coppola et al. 2021).

Problematiken med bioplaster är delvis att marknaden är liten och att tillverkningsprocessen
är dyr, vilket leder till låg avkastning (Britannica Academic 2020). Det är även svårt att
framställa bioplaster som uppfyller krav på både hårdhet och slagseghet, då en hårdare
bioplast ofta också är skör. Framsteg har dock gjorts vid bland annat forskning på
termoplastisk polyester framställd av polylaktid från mjölksyra, s.k. PLA (Nagarajan et al.
2016). PLA är i grunden en spröd polymer men modifieringar av molekylstrukturen och dess
bindningar har bidragit till en förbättrad slagseghet. Det kan därmed komma att bli ett
framtida alternativ när det krävs en hård och hållbar plast (Nagarajan et al. 2016).

Forskare har även flaggat för kunskapsluckor om bioplasters toxicitet (Zimmermann et al.
2020). När övergång från konventionell plast till bioplast förespråkas ligger fokus på ett lägre
koldioxidavtryck och förnyelsebara råvaror medan människans och miljöns exponering för
kemikalier försummas. Tillsatser i konventionell plast likt mjukgörare och stabilisatorer
förekommer även i bioplaster och trots att tillsatserna i bioplaster klassas som ”naturliga” kan
ämnena fortfarande vara toxiska för miljö och hälsa. Innan bioplaster verkligen kan antas vara
bättre än traditionella plaster bör den kemiska säkerheten undersökas mer grundligt
(Zimmermann et al. 2020).
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Sammanfattning
För att fullständigt rena vatten från mikroplaster behöver ett filter med porstorlek <1 µm
användas (Baresel et al. 2017). Här behandlas ultrafilter och mikrofilter, samt teknikerna
flat-sheet och hollow fibre.

Ultrafilter
Ultrafilter är den effektivaste tekniken för att fullständigt rena avloppsvatten från
mikroplaster, där reningsprocessen sker genom membranfiltrering (Baresel et al. 2017).
Genom att använda denna metod är det möjligt att sortera ut partiklar ned till 10 nm och även
större lösta molekyler, beroende på membranval. Det vanligaste är att filtrera i ”flat-sheet”,
där ett övertryck appliceras på koncentratssidan eller i ”hollow fibre” med ett undertryck på
permeatsidan. Koncentratsidan är den sida av membranet där inflödet kommer och innehåller
de bortfiltrerade partiklarna. Permeatsidan är där permeatet; den renade vätskan flödar ut.
Flat-sheet innebär tvärflödesfiltrering som betyder att vätskan som ska renas flödar parallellt
med membranytan medan vatten genomtränger membranet (Mazloum u.å.). Med hollow fibre
flödar vätskan i ett stort antal ihåliga trådar som hålls samman i ett rör (Synder Filtration
u.å.). Retentatet, det som filtreras bort, stannar i trådarna medan permeatet, det renade vattnet,
rinner ut på sidorna. Se figur 1 för förtydligande.

Figur 1. Hollow fibre och flatsheet. Retentat och koncentrat är synonymer och innehåller det membranet filtrerat
bort.



Ett ultrafilter byggs antingen i en bassäng där vattennivåskillnaden kan driva flödet igenom
membranet eller utan bassäng där membranen är trycksatta på annat sätt (Baresel et al. 2017).
Den fysikaliska barriären som membranet utgör, gör det lättare att hantera processtörningar
såsom slamflykt, men innebär också att membranytor med tiden kommer få en beläggning.
Detta gör att permeabiliteten (genomträngligheten) minskar och mer energi behöver tillföras
för att vattnet ska flöda igenom. För att motverka detta behöver membranet rengöras
regelbundet, hur ofta beror på dess utformning, driftparametrar och partiklarna filtret ämnar
att rengöra vattnet från. Ultrafilter kan integreras i befintliga reningsverk med en
MembranBioReactor och kan då antingen ersätta eftersedimenteringssteget eller läggas till
som ett extra steg utöver detta. Tekniken fungerar till alla anläggningsstorlekar och har ett
relativt litet platsbehov, särskilt om den integreras i befintlig reningsanläggning.

Delarna som behövs för ultrafiltrering är membranenheter, tvättkemikalier, eventuell bassäng
och pumpar, dels för backspolning och återcirkulation, dels för slamborttagning (Baresel et
al. 2017). De kemikalier som används vid tvätt av membranen kan vara lut,
natriumhypoklorit och syror såsom oxalsyra och svavelsyra. En lösning innehållandes dessa
kemikalier pumpas baklänges genom membranen och kan vid kontakten med koncentratet
och permeatet i vissa fall bilda klororganiska föreningar. Högklorerade föreningar är starkt
toxiska men leds i en fullskalig process normalt tillbaka till den biologiska reningsprocessen
där de bryts ned. Restprodukt är det koncentrat som filtret genererar (Baresel et al. 2017).

Mikrofilter
En annan typ av filter är mikrofilter. Dessa klarar av att rensa ut nästan alla mikroplaster
(Baresel et al. 2017). Kravet är att porstorleken är <1 µm vilket kan uppnås med ett disk- eller
skivfilter. Det vanliga vid mikrofiltrering i reningsverk är dock att porstorleken är större än 5
µm. Utlovad porstorlek är sällan heller exakt utan filtret kan ha både mindre och större porer
varför större marginaler är önskvärda. Risken med mikrofilter är också att större mikroplaster
tillåts passera på grund av plastens geometri, t.ex om de är trådformade.
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Mikroplaster i hav

Idag finns det inte någon teknik för att extrahera mikroplaster från haven. I kombination med
plasters långa nedbrytningstid kommer koncentrationen av mikroplaster i haven endast att öka
(Naturvårdsverket, 2020a).

Mikroplaster har hittats i olika delar av näringskedjan, från zooplankton till olika arter av fisk.
I zooplankton har mikroplaster upptäckts i planktonens fortplantningsorgan och kan
därigenom överföras till nästa generation och eventuellt påverka artens populationsstorlek.
Kunskapen om mikroplasternas påverkan i olika trofiska nivåer är i dag låg och man vet inte
hur stor påverkan blir för olika arter. Det finns studier som visar att mikroplaster kan
adsorbera olika toxiska ämnen som polyklorerade bifenyler, DDT, och polyklorerade
bifenyler, PCB. Konsekvenserna kan bli att de vattenlevande arter påverkas av de toxiska
ämnena och att miljögifterna förflyttas och sprids ut med hjälp av mikroplasterna (Li, W.C,
2018)

En studie visar att tungmetaller från båtbottenfärger, i detta fall, zink och koppar har hög
sannolikhet att adsorberas på mikroplaster. Mikroplasterna visade en ökning med 800 gånger
högre koncentration på mikroplasterna än runt liggande vatten. I studien använde de sig av
polyvinylklorid, PVC samt polyestern, PS (Brennecke et. al, 2016) som exempelvis används i
olika plaströr vid exempelvis dränering respektive olika engångs plastbehållare eller isolering
(Li, W.C. 2018). De menar att mikroplasterna som adsorberat tungmetallerna därmed finns i
högre koncentration på partiklarna än i runt liggande hav kan ge en högre risk för toxiska
effekter på vattenlevande organismer som konsumerar dessa plastpartiklar (Brennecke et. al,
2016).

En studie gjord av Beer, S. et al. (2018) undersökte hur halten mikroplaster i fisk och plankton
har ändrats mellan åren 1987 och 2015. I undersökningen användes en samling plankton från
Östersjön, sill och skarpsill. Proverna under denna tidsram visade mikroplaster i planktonen
samt i fiskarnas matsmältningssystem men trots markant ökning av plast och mikroplast i
Östersjön under denna period var koncentrationen mikroplast i organismerna konstant under
perioden. I undersökningen var det en ökning av mikroplaster i matsmältningssystemet under
vår och sommarhalvåret, då fiskarna ökar sin konsumtion. Då det även är en minskning av
mikroplaster i fiskarna under höst och vinter samt att de fiskar med mikroplaster har det i en
mycket liten koncentration tyder detta på att mikroplaster inte ackumuleras i fiskarna.
Riskerna kan ligga i de toxiska ämnen som mikroplasterna kan föra med och ge ifrån sig.
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Regelutveckling kring mikroplaster i Sverige
De enda regler som kan beröra industrins utsläpp av mikroplaster idag är Miljöbalkens
hänsynsregler (SFS 1998:808). Dessa är dock otydliga och hänvisar allmänt till medförande
av “skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön” (SFS 1998:808). Med bristande
insyn kring hur mikroplaster faktiskt påverkar miljön blir dessa svåra att tillämpa. Detta
innebär att industrier i praktiken kan släppa ut mikroplaster direkt med avloppsvattnet utan att
det kontrolleras eller får konsekvenser.

De senaste åren har flertalet beslut fattats i Sverige som pekar mot att en striktare politik mot
mikroplaster är på ingång. Än så länge har detta inte påverkat industrier men det skulle
mycket väl kunna hända inom en snar framtid. Sedan första januari 2019 är det förbjudet att
sälja kosmetika som innehåller mikroplaster och som är ämnade att spolas ned i avloppet
(Miljödepartementet 2018). Naturliga polymerer som inte bildats syntetiskt eller blivit
kemiskt modifierade är undantagna från förbudet. Vid samma tillfälle beslutades även om
stöd till de kommuner som vill rensa sina kuststräckor från plastavfall. Längs Bohusläns kust,
som är ett av Europas mest nedskräpade områden, spolas det varje timme iland skräp
motsvarande ca 5 badkar, varav 80 % består av plast (Håll Sverige Rent 2021).

EU beslutade 2019 om ett nytt engångsplastdirektiv som Sverige nu arbetat med att införliva
(Naturvårdsverket 2020). Detta innebär förbud mot en hel del engångsartiklar i plast såsom
bestick, tops och sugrör, medan andra produkters användning ska minskas, till exempel
plastmuggar.

2020 införde Sverige skatt på plastbärkassar (Finansdepartementet 2020). Detta för att uppnå
EU:s förbrukningsmål om 40 kassar per person och år till 2025. 2019 var genomsnittet i
Sverige 74 plastbärkassar per person och år. Anledningen till direktiven är att plastbärkassar
bidrar mycket till nedskräpning och spridning av mikroplaster. 2020 hade ca 100 länder infört
begränsningar av olika slag för att minska användningen av plastbärkassar
(Finansdepartementet 2020). 2020 hade förbrukningen minskat till 55 plastbärkassar per
person och år (Naturvårdsverket 2021).
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Skärtillverkning
Tillverkningen av skär på Sandvik Coromant är en komplicerad process (Sandvik Coromant
2017). De färdiga skären måste tåla extrema krafter och hetta och tillverkningsprocessen tar
därför mer än två dagar att genomföra. Ingredienserna till skären, som till 80 % är
volframkarbid, mals först ned till ett pulver och ett bindningsmedel tillsätts (figur 1, 1.). När
pulvret sedan pressas till rätt form hålls pulvret ihop tack vare detta medel (2). I detta första
skede är skären väldigt ömtåliga och behöver gå igenom en sintringsprocess där partiklarna
sammanfogas under höga temperaturer (3). De härdas då till en hårdmetall som är nästan lika
hård som diamant. Skären slipas därefter till rätt storlek, form och tålighet av slipskivor som
innehåller små diamanter (4). Efter slipning tvättas skären med både vätskebad och mekanisk
nötning genom blästring1 (5). Sist sker olika typer av ytbehandling. De flesta skär får en
beläggning antingen genom kemisk ångavsättning (CVD - chemical vapor deposition) eller
fysisk ångavsättning (PVD - physical vapor deposition) (Sandvik Coromant 2017) (6). Efter
blästring placeras skären i beläggningsugn (7). Efter beläggningen görs en sista
kvalitetskontroll innan skären packas i plastlådor för transport till kund. Processen illustreras
nedan i figur 1.

1 Lovisa Svarvare, Energi- och Hållbarhetsingenjör, Sandvik Coromant, mail 2021-04-21



Figur 1. Sandviks skärtillverkning steg för steg.
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Sammanfattning

Mikroplaster är plastpartiklar som är mindre än 5 mm stora. Mikroplaster delas in i två
grupper: Primära och sekundära mikroplaster. Primära mikroplaster tillverkas i sin storlek och
sekundära blir till mikroskopisk storlek på vid nedbrytning av större plastbitar. Vanliga källor
av mikroplaster är bland annat slitage av bildäck och fyllnadsmaterial av konstgräs. Beroende
på hur vattnet renas påverkas utsläppet mikroplaster vidare ut till naturen och effekten det kan
ge på miljön och hälsan.



Vad är mikroplaster?

Mikroplaster är plastpartiklar som har en diameter mindre än 5 mm och delas vanligtvis in i
två olika olika grupper, primära och sekundära mikroplaster. Primär mikroplast är
plastpartiklar utformade i mikroskopisk storlek för att exempelvis användas i kosmetika
(Naturvårdsverket, 2017). Sedan den 1 Juli 2018 är det förbjudet att använda primära
mikroplaster i kosmetiska produkter som säljs i Sverige (Naturvårdsverket, 2020). Sekundära
mikroplaster är plastpartiklar som bildas då en plastyta större än 5 mm utsätts för någon typ
av slitage som gör att plasten vittrar och bryts ned till mindre, mikroskopiska, partiklar. Detta
kan exempelvis vara vid nedskräpning då en plastpåse eller en plastförpackning bryts ned och
vittrar i naturen (Naturvårdsverket, 2017). Andra källor till sekundära mikroplaster är
användning samt tvättning av textilier. Textilier som ger ifrån sig mikroplaster är framför allt
de tillverkade av polyamid, polyester och akryl. Av dessa tre är akryl det material som ger
ifrån sig mest plastfiber. Fibrer från textilier har upptäckts på reningsverk och val av
reningsprocess samt beroende på hur restprodukterna från reningen används upptäcks olika
stor mängd mikroplaster i vatten och sediment efter rening. (Eerkes-Medrano & Thompson)

Källor till mikroplaster i Europa och Norden

Betraktar man hela Europas efterfrågan på plast 2019 ser man enligt tabell 1 att den största
gruppen utgörs av plastförpackningar. Slår man ihop alla kategorier, rör det sig om totalt 50.7
miljoner ton plast (PlasticsEurope, 2019).

Tabell: Procentuell distribution av efterfrågan på plast i Europa 2019.

Sektor Procentuell användning

Förpackningar 39,6 %

Bygg och konstruktion 20,4 %

Fordon 9,6 %

Elektriska och elektroniska apparater 6,2 %

Hushåll, fritid och sport 4,1 %

Jordbruk 3,4 %

Övrigt (vitvaror, möbler, medicinskt,
m.m )

16,7 %

Det kan tilläggas att under pandemin som inträffade 2020 av coronaviruset covid-19 har
allmänna bruket och därmed utvecklingskurvan för användning av produkter och
transportmedel förändrats på ett oförutsägbart sätt och denna irregularitet omfattas ej av denna
rapport.

Vid en närmare granskning av plastförbrukningen i Sverige utförde Naturvårdsverket en
studie där de kom fram till att: “De största enskilda användningsområdena för plast är



plastförpackningar (325 000 ton), följt av byggsektorn (262 000 ton ) och fordonsindustrin
(134 000 ton). Ett stort flöde är övriga plastprodukter (455 000 ton), som bland annat omfattar
plast i sjukvårdsartiklar, leksaker, hushållsartiklar, sportartiklar och möbler.”
(Naturvårdsverket, 2019).

Följdfrågan då blir vilken av dessa sektorer som bidrar till mest mikroplaster i omgivningen.
Enligt Svenskt Vatten (2019) står mikroplaster från däck för den största delen, därefter
kommer fyllnadsmaterial från konstgräsplaner. Varför plastkällor som plastförpackningar inte
kommer med som en av de största kan bero på att de två ovan nämnda källorna sprids i
utomhusmiljö. När det gäller pellets i konstgräsplaner är de redan i väldigt liten storlek från
första början. Mikroplaster från gummidäck uppstår dessutom lätt på grund av den stora
friktionen. Transport av mikroplaster från utomhusmiljön sker främst genom dagvatten, det är
i detta vatten mikroplaster från däck och liknande hamnar och förs sedan vidare till bl.a
dagvattendammar. Mikroplaster sprids även via spillvatten som förs till reningsverken.

Mikroplaster och reningsverk idag

2017 utfördes en undersökning av Uppsala Vatten i deras avloppsreningsverk
Kungsängsverket och dagvattendammen Kungsängsdammen. Undersökningen utfördes
genom att ta stickprover från in- och utflöden där antalet mikroplastpartiklar per timme
uppmättes. Notera att i denna studie undersöktes endast mikroplaster mellan storlekarna 300
μm och 5 mm. Resultaten för studien presenteras i tabell 2. Notera att vid Kungsängsdammen
utfördes provtagning av utflödet vid två tillfällen och det värdet med lägre reningsgrad
presenteras i tabellen.

Tabell 2: Sammanställning av mängd mikroplastpartiklar innan och efter rening i
Kungsängsverket och Kungsängsdammen.

Kungsängsverket Kungsängsdammen

Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde

3,3 ⋅108 - 1,4 ⋅109

mikroplaster/h
34 000
mikroplaster/h

69,4 mikroplaster/h 9,9
mikroplaster/h

Uppsala Vatten fastställde därmed att det skedde en separation av 99,9% av mikroplaster från
vattnet i reningsverket, i Kungsängsdammen var denna siffra 85,7% (Y. Trinh. Uppsala
Vatten, 2017).

Stockholm Vatten och Avfall har bekräftat att i nuvarande tillstånd är deras reningsverk inte
utrustat för att rena vattnet från alla mikroplaster, eftersom det kommer in sådana stora
mängder. Planen är att bygga om deras reningsverk och införa ett membranfilter som påstås
kunna rena dubbelt så mycket vatten, dubbelt så bra (Stockholm Vatten och Avfall, 2018).

Ett koncept som reningsverk försöker implementera i en större skala är återföring av näring
till jorden i form av slamåterföring (Svenskt Vatten, 2013). Det har däremot uppmärksammats



av t.ex. Naturvårdsverket att utöver de näringsämnen som finns i slammet så som fosfor, kan
man även återfinna farliga kemikalier som PCB, läkemedelsrester, tungmetaller m.m som inte
önskas följa med till jordbruket (Naturskyddsföreningen, u.å). Därmed uppstår även frågan
hur mycket av mikroplasterna som följer med slammet till åkern. I en jämförelse mellan
mineralgödslad jord och en slamgödslad jord såg man att den mineralgödslade jorden hade
0,30 mg/kg TS mikroplast medan den slamgödslade jorden hade ett mikroplastinnehåll på
0,32 mg/kg TS. Den marken slamgödslades med 1 ton TS/ha per år, i 35 år. Svenskt Vatten
poängterar att det är oklart varför skillnaden är så liten. De resonerar att det kan vara på grund
av nedbrytningen i marken eller på grund av att mikroplasterna bryts ned till så små partiklar
att de inte längre kan detekteras. Detta skulle innebära att de blir mindre än 10 μm (Svenskt
Vatten 2019).

Det är viktigt att lyfta fram att stor osäkerhet och ovetande ligger till grund i mätning av
mikroplaster, något som både Uppsala Vatten och myndigheter som Naturvårdsverket påpekat
(Uppsala Vatten 2017) (Naturvårdsverket, 2020). Problematiken med specifikt mikroplaster
har lyfts fram under de senaste åren och därmed saknas det mycket kunskap och tillräckligt
avancerade mättekniker inom området.

Mikroplasters effekt på hälsan

Under plastproduktion kan kemikalier tillsättas till plasten för att ge egenskaper som färg eller
ökad tolerans mot olika yttre faktorer som temperatur, ljusstrålning, och mekaniskt, termiskt
och elektriskt motstånd. Dessa kemikalier kan på så sätt spridas ut i naturen eftersom dessa
sitter bundna till plasten. I tillsatserna i plastproduktionen finns det ofta tungmetaller och
dessa kan då via mikroplaster spridas ut i naturen. Tungmetaller kan vara giftiga och
cancerogena för hälsan hos människor och andra organismer. Mikroplaster som är mindre än
20 μm kan tas sig in i organ och mikroplaster kring 10 μm bör kunna komma åt alla organ,
genom cellmembran, genom blod-hjärnbarriären och genom placentan. Det finns dock inte
tillräckligt med information om hur dessa giftiga kemikalier kan adsorberas/desorberas
på/från mikroplaster (Campanale et al. 2020). Dessutom verkar exponeringen av kemikaliska
ämnen från mikroplaster vara mycket låg i jämförelse med den mängd kemiska ämnen som
människor exponeras för via livsmedel. Det saknas alltså kunskap för att i nuläget dra några
slutsatser ifall mikroplaster utgör någon tydlig hälsorisk för människor (Livsmedelsverket
2020).

Metoder för att analysera mikroplaster

Det finns i dagsläget inga standardiserade metoder för att undersöka förekomsten av
mikroplaster i ett prov. Men det finns två metoder som är effektiva för att identifiera
mikroplaster; spektroskopiska metoder och metoder som använder sig av gaskromatografi.
Det vanligaste är att använda sig av spektroskopiska metoderna, där FTIR (Fourier Transform
Infra Red spectroscopy) är den vanligaste av dessa (Svenskt Vatten, 2018).



Eftersom mikroplaster har så stor variation i storlek, material och form är det svårt att undvika
osäkerheter i analysmetoderna som finns. Innan mätningen kan börja behöver annat organiskt
innehåll avlägsnas då dessa kan påverka mätningsresultatet. Även större mängder oorganiskt
material kan orsaka osäkerheter i mätningen, i dessa fall behöver även en densitetsseparation
göras innan mätning. Hur stor osäkerheterna är i de olika metoderna är inte fastställt i
dagsläget (Svenskt Vatten, 2018).
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