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Syfte

� Initiera en plattform för återvinning av komplexa och svåra plastmaterial genom 
feedstock recycling
� Stödja utveckling

� Underlätta industriell implementering� Underlätta industriell implementering



Aktuell status plaståtervinning

� Endast en liten del av all plast återvinns till en ny plastprodukt (mindre än 20%)
� Kvalitet

� Kostnad

� Renhet� Renhet

� Giftfritt samhälle

� Mycket av plasten går istället till energiåtervinning (mer än 80%)
� Ersätter annat bränsle

� Ger upphov till CO2-utsläpp

� Effektiv gasrening hindrar giftspridning



Begrepp för plaståtervinning

� Metoder
� Mekanisk återvinning

� Kemisk återvinning

� Termisk återvinning� Termisk återvinning

� Kombinationer, kemotermisk återvinning

� Koncept
� Materialåtervinning – ofta som synonym med mekanisk återvinning

� Feedstock recycling – återvinning av byggstenar för polymererna



Koncept - Feedstock recycling
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Koncept Feedstock recyling – kemisk 
återvinning
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Koncept Feedstock recycling – termokemisk 
återvinning
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Varför feedstock recycling

� Mekanisk återvinning kan inte ta hand om allt plastavfall inom överskådlig framtid
� Termosetplaster kan inte värmas tillräckligt

� Blandningar och kompositer är svåra att separera

� Åldring kan inte tillräckligt bra adresseras (längd på polymerkedjor)� Åldring kan inte tillräckligt bra adresseras (längd på polymerkedjor)

� Kan få produkt med hög kvalitet

� Destruerar potentiellt giftiga föreningar (flamskyddsmedel, mjukgörare)



Varför används inte feedstock recycling idag?

� Stora variation i köparnas specifika behov ger höga initiala investeringskostnader

� Liten tillgänglighet på investeringskapital

� Det låga priset på jungfruliga råvaror minskar efterfrågan på sekundärråvaror

Det saknas allmänt vedertagna standarder och certifiering� Det saknas allmänt vedertagna standarder och certifiering

� Svagt regelverk för generell stimulans av återvinning

� Rigid lagstiftning som gör driften av småföretag för feedstock recycling olönsam



Existerande och tidigare processer i 
pilot/demoskala
� Termisk/termokemisk återvinning

� Pyrolys
� Värmeöverföring

� Processparametrar (Tryck, temperatur, uppehållstid)

Katalytisk pyrolys� Katalytisk pyrolys

� Upparbetning/Användning

� Förgasning
� Förgasningsmedia (tillförsel av energi om endoterma reaktioner)

� Utformning
– Fastbädd, fluidiserad bädd, flödesreaktor)

� Processparametrar

� Gasrening
– Direkt (katalytisk bädd, hög temperatur (plasma), sekundärreaktioner)

– Sekventiell (extra reaktor)

� Upparbetning/Användning



Metoder för olika material

� Termoplaster – ger endast gas och olja vid upphettning. Pyrolys möjligt
� Förekomst av syre och/eller kväve i termoplaster kan bilda fasta eller reaktiva föreningar och 

efterbehandling eller katalytisk behandling är nödvändig

� Termosetplaster – bildar koks vid upphettning. Gynnar förgasning och förvätskning� Termosetplaster – bildar koks vid upphettning. Gynnar förgasning och förvätskning

� Förekomst av halogener (oftast klor eller brom) kräver extra rening

� Oorganiska föreningar kan följa med i gasfas vid höga temperaturer

� Hög fukthalt innebär ofta att materialet behöver torkas

� Hög andel av PVC kan hanteras genom extra steg och frigörande av klor

� För vissa rena fraktioner är kemisk depolymerisering möjlig (polyester, nylon mfl)



Kartläggning

� Finns flera olika exempel på anläggningar med olika tekniker där plastavfall har testats 
som bränsle.
� Specifikt utformad

� Testkampanjer� Testkampanjer

� Många mindre anläggningar

� Flera enstaka anläggningar (olika leverantörer)

� Ingen anläggning körs med endast plastavfall idag
� Finns förgasning av avfall

� Energiåtervinning

� Material



Projekt-
aktörer



Viktigaste problemen att adressera

� Legitimitet 
� Upplevs som en osäker metod av återvinningsaktörerna (prestanda, miljö, kunskap)

� Tydliga incitament för att välja metoden saknas, klassning av anläggningar samt av bildade 
fraktionerfraktioner

� Osäkerhet kring kompabilitet med existerande infrastruktur

� En större demonstrationsanläggning efterfrågas

� Marknad
� Gemensam bild av metoderna och dess kapacitet

� Osäker rollfördelning (vem bygger, använder, äger anläggningen?)

� Säkerhetsställa tillräckligt med material över tid



Vad kan göras?

� Teknik
� Matchning för att få fram rätt teknik till olika material

� Cirkulärt angreppssätt där många cykler prioriteras

� Institutioner� Institutioner
� Fossilfri är prioriterat framför återvunnet – ökar inte resurseffektivitet

� Aktörer
� Uppmuntra kemiindustrin att använda sekundära råmaterial

� Myndigheterna behöver vara aktiva i dialogen under framväxandet av feedstock recycling

� Viktigt med regional uppbackning

� Nätverk
� Samarbetet behöver ökas

� Formering av nätverk med aktörer inom hela värdekedjan



Möjlighet till testbädd /demoanläggning

1. Specifik testbädd - Ny anläggning byggs i demoskala
� Centraliserad

� Hur ska den drivas?

� Vem blir ansvarig?� Vem blir ansvarig?

2. Distribuerad - Befintliga nationella anläggningar används
� De flesta i pilotskala

� Flexibel struktur

� Vem betalar och vem säkerhetsställer kvalitet och funktion?

� Decentraliserad där testbädden är en funktion

3. Kombination
� parallellt



Möjlighet i Sverige

� Planer på en anläggning i Rotterdam för 300.000 ton avfall per år (bland annat plast)
� Slutprodukt metanol

� Kostnad 200 miljoner euro

� Sverige: total mängd 600.000 ton/år plastavfall idag� Sverige: total mängd 600.000 ton/år plastavfall idag
� Många olika blandningar

� Siktar på högre andel mekanisk återvinning

� Finns underlag för någon/några anläggningar baserad på endast plast från Sverige 
(plast till plast)
� Med planerad anläggning som riktlinje

� Finns annan anläggning i Kanada med halva flödet

� Ju mindre upparbetning desto större möjlighet till fler anläggningar



Slutsatser

� Tydligare spelregler måste fram 

� Gemensam vokabulär saknas
� Oklart vad som kallas feedstock recyling

� Acceptans på marknaden – tillverkare och köpare� Acceptans på marknaden – tillverkare och köpare

� Finns utrymme för minst en fullstor anläggning i Sverige enbart på plast

� Feedstock recycling är inte lösningen på all återvinning av plast

� Konceptet introduceras i andra länder



Vilka krav ska ställas på feedstock recyling?

� Produktcirkularitet, insamlat material till ny och samma produkt

� Materialcirkularitet, insamlat material till ny men eventuellt annan produkt med 
användning som material

1. Materialet används som del i ny fysisk produkt1. Materialet används som del i ny fysisk produkt

2. Materialet används som reaktant vid efterföljande process

� Energicirkularitet
1. insamlat material till ny produkt med användning som bränsle

2. insamlat material används som bränsle
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