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Sammanfattning 

 
I dagens samhälle konsumeras elektroniska varor i en stegrande takt vilket leder till att stora 

mängder elektronikavfall kasseras varje år. I dagsläget samlas detta avfall främst in på 

kommunala återvinningscentraler. Eftersom det ofta är en lång resväg till dessa 

återvinningscentraler blir mycket elskrot liggandes i hemmen. För att göra inlämningen av 

elskrot lättare för privatpersoner har en pantmaskin för elektronikskrot, energiglödlampor och 

batterier tagits fram. Maskinen är tänkt att placeras i livsmedelsbutiker, vid sidan om de 

befintliga pantsystemen för PET-flaskor och aluminiumburkar. 

 

Då denna utredning ingick i kursen IDE Kandidatarbete, MF116X, vid Maskinsektionen på 

Kungliga Tekniska Högskolan och utfördes av tre teknologer har arbetet delats upp i tre delar. I 

denna rapport utreds mottagningen, matningen och uppsamlingen av elektronikskrot, samt en 

form av kontrollsystem över de varor som lämnas in.  

 

För att få en inblick i nuvarande pantsystem för PET-flaskor och aluminiumburkar samt 

återvinning av elektronikskrot har studiebesök utförts. En Quality Function Deployment, QFD, 

satte begränsningarna och målen för utvecklingen av pantmaskinen.  Litteraturstudier samt 

telefonintervjuer med tillverkare och återförsäljare inom vissa teknikområden ligger till grunden 

för undersökningen av igenkänningssystemet. För att generera koncept till matningen, kontroll 

av volym och igenkänningssystemet utfördes brainstorming. Dessutom har telefonintervjuer 

gjorts med tillverkare och försäljare av transportband och marknaden har undersökts genom 

internetsökningar.  

 

För att göra systemet lönsamt för livsmedelsbutiker ska endast mindre elektronik kunna lämnas 

in. Detta medför att inmatningshålet ska vara 320mm brett, 250mm högt och vara placerat 

1000mm över marken. Från inmatningshålet ska elektronikskrotet fraktas, till en 400 liters 

uppsamlingsbehållaren i plast, av ett traditionellt transportband. För att kontrollera när 

uppsamlingsbehållaren är full samt avgöra när nästa produkt kan lämnas in ska fotocellssensorer 

placeras på vardera sida om uppsamlingsbehållaren.  För att uppmuntra kunderna till att inte 

utnyttja systemet, genom att lämna in andra varor än elektronikskrot, ska ett personligt kort drags 

i en kortläsare innan pantning får ske. Panten sätts in på kortet och kan då låsas till just den 

butiken och dess övriga bonussystem.  
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Abstract 

 
Today the consumption of electronics is rapidly increasing, with the result that large amounts of 

electronic waste is discarded every year. Now such waste is first and foremost gathered at 

municipal recycling facilities. Due to the distances between said facilities a lot of the electronic 

waste gathers in the households. A return machine that gives back a deposit on electronics, low-

power bulbs and batteries will be investigated to simplify the return for households. This 

machine will be placed in grocery stores next to existing machines for return of beverage 

containers. 

 

The development has been split in three parts due to the fact that this study was part of the course 

IDE Kandidatarbete, MF116X, at Maskinsektionen of Kungliga Tekniska Högskolan. The focus 

of this thesis is the receiving, transportation, collection of electronic waste and a system that 

controls what kind of item is returned. 

 

Educational visits have been done to better understand the functions of current systems for return 

of beverage containers and recycling of electronics. To set the targets and limitations during the 

development of the return machine a Quality Function Deployment, QFD, was made. Studies of 

literature and interviews over the phone with producers and vendors in certain technical areas are 

the base of the investigation of the control system. Brainstormings have been held to produce 

concepts for solutions regarding transportation, control of volume and the control system for 

returned objects. The market has been analyzed through the internet and interviews over the 

phone have been made with producers and vendors of conveyor belts. 

 

Only smaller electronics will be admitted by the return machine, to make the system profitable to 

grocery stores. To fulfill this the input hole will be 320mm wide, 250mm high and it will be 

placed 1000mm above ground. The electronic waste will be transported by a conveyor belt from 

the input to a plastic container with a volume of 400 liters. Photocell sensors shall be used to 

control the volume of the container, and to decide when the next product is to be admitted by the 

system. To encourage the users not to take advantage of the system, by returning other objects 

than electronics, it will be demanded that a personal card is registered by the machine. The return 

deposit will be tied to the card which will give the store the option to tie the return to its own 

bonus systems. 





Förord 
 
Detta kandidatarbete har utförts under kursen IDE Kandidatarbete, MF116X, vid 

Maskinsektionen på Kungliga Tekniska Högskolan. Många samtal med handledare och 

verksamma personer inom olika teknikområden ligger till grunden för lösningar och beslut 

som har fattats under arbetets gång. Utan denna hjälp hade slutresultatet inte sett ut som det 

gör i dag och många nyanser hade förlorats. Därför vill jag tacka följande personer och 

företag för deras hjälpande han och starka välvilja. 

 

Först och främst vill jag tacka min handledare Conrad Luttropp som har lagt upp grunden för 

arbetet och har hjälpt till under resans gång. Rainer Andersson från Kuusakoski har varit till 

stor hjälp i inledningen till projektet för förståelsen av hur elektronikskrot återvinns. För 

förståelsen av pantsystemen för PET-flaskor och aluminiumburkar har jag ICA vid St 

Eriksplan, Daglivs, PrisExtra och ICA i Västermalmsgallerian att tacka. Vid utformningen av 

transportbandet var Jan Holmstöm från MH Modules och företaget Bandtec till stor hjälp. Vid 

undersökningen och förståelsen fick jag hjälp av Guldström Co AB samt Mobergs 

Processkontroll AB. Slutligen fick jag en tankeställare efter ett samtal om vågsystem med 

Tomas Moqvist från Teltek. 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle ökar konsumtionen av elektronik med i en stegrande takt. Senast 

mobiltelefonen ska köpas och nya eller attraktivare hushållsprodukter lanseras med allt tätare 

intervall. Då både den faktiska hållbarheten och tiden då varan anses attraktiv och ny minskar, 

ökar kasseringen av förbrukad elektronik och då också behovet av inlämningsmöjligheter. 

Många är vi som har en gammal mobiltelefon eller kamera liggandes i byrålådan, för att inte 

nämna alla dessa laddningssladdar. 

 

En lång väg till närmsta återvinningscentral innebär att en del elskrot antingen samlas på hög i 

hemmet eller åker med hushållsoporna. Trotts detta lämnade genomsnittssvensken in 15,85 kg 

elskrot år 2009. Vilket gör Sverige världsledande inom insamling och återvinning av elskrot 

[7][8]. Om denna position skal hållas behöver det bli lättare för privatpersoner att lämna in 

elskrot.  

 

Utredningen av detta system delades upp i tre delar eftersom den ingick i kursen IDE 

Kandidatarbete, MF116X, vid Maskinsektionen på Kungliga Tekniska Högskolan och 

utfördes av tre teknologer. Det som analyseras i denna rapport är uppsamling av elskrot, 

transporten av elskrot från inlämning till uppsamlingsbehållaren, placering av vågen samt en 

form av kontrollsystem av det som lämnas in. För att få en inblick i pantsystemet i sin helhet 

bör även de andra två rapporterna, Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med 

fokus på användargränssnitt, avlägsning och förvaring av elektroniksladd samt 

batteriförvaring och Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med fokus på 

ljuskällor och maskinfront, läsas.  

 

Syfte 

Inlämning av elskrot, ljuskällor och batterier för återvinning ska underlättas, för att behålla 

den världsledande positionen och för att värna om våra naturresurser och miljön.  

 

Mål 

En pantmaskin för elskrot och ljuskällor, som kan placeras i livsmedelsbutiker vid sidan av 

pantmaskinerna för PET-flaskor och aluminiumburkar, ska utvecklas. Systemet ska innebära 

att elektronikskrot och ljuskällor ska kunna lämnas och pantsättas, där panten grundar sig i 

vikten hos varan. Dessutom ska batterier samlas in en separat behållare men utan att pant ges. 

Elskrotet och ljuskällorna samlas in var för sig på separata platser i systemet. Ljuskällorna kan 

lämnas in överst på fronten och ska först identifieras för att accepteras av pantmaskinen. 

Elskrotet lämnas in i en egen öppning, i närhet till ett grafiskt gränssnitt som instruerar 

användaren. Först kapas elsladden från varan och lämnas in i en separat behållare och sedan 

vägs elskrotet. Möjligen kontrolleras varan av ett igenkänningssystem för att sedan 

transporteras till en uppsamlingsbehållare.  

 

Metod 

För att få en inblick i nuvarande pantsystem för PET-flaskor och aluminiumburkar samt 

återvinning av elektronikskrot utfördes gemensamma studiebesök. En gemensamt utförd 

Quality Function Deployment, QFD, satte begränsningarna och målen för utvecklingen av 

pantmaskinen.  Litteraturstudier samt telefonintervjuer med tillverkare och återförsäljare inom 

vissa teknikområden ligger till grunden för undersökningen av kontrollsystemet. För att 

generera koncept till matningen, kontroll av volym och igenkänningssystemet utfördes 

brainstorming. Telefonintervjuer har gjorts med tillverkare och försäljare av transportband, 

metalldetektorer och vågsystem. Marknaden har även undersökts genom internetsökningar.  
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Begränsningar 

Bakomliggande system för pantsättning behandlas ej här. Inte heller logistiken, med 

transporter till och från livsmedelsbutiker utreds. Totalpris för utvecklade delar kommer inte 

utredas och inte heller infästningen av de olika komponenterna.  Insamling av TV-apparater 

av olika slag ska inte ingå i detta system och kommer ej att behandlas. Dessutom har 

funktionen bakom och placeringen av en kortläsare utelämnats vid utredningen av 

kontrollsystemet. 
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2. Bakgrundsstudie 
 

2.1 Återvinning av elskrot idag 
El-kretsen 

2001 infördes ett producentansvar i Sverige, med innebörden att de företag som tillverkar 

eller importerar elektronik till den svenska marknaden har ansvar för varan under hela dess 

livslängd [8][9]. Samma år skapades El-kretsen, som är ett servicebolag skapat av 

näringslivet. Till El-kretsen kan företag och branschorganisationer kan ansluta sig för att 

uppfylla producentansvaret [8][10]. El-kretsen och Sveriges kommuner samarbetar för att 

skapa ett rikstäckande system för mottagning och återvinning av elskrot. Kommunerna 

finansierar och driver återvinningscentraler där privatpersoner gratis kan lämna in sitt 

elektronikavfall. El-kretsen bekostar och utför transporterna mellan mottagningsplatser och 

återvinnings- eller förbehandlingsanläggningar. Det är även El-kretsen som uträttar avtal med 

de anläggningar som tar emot elskrotet för förbehandling eller återvinning[8]. 

 

Det El-kretsen samlar in delas upp i diverse elektronik, vitvaror, ljuskällor, kyl & frys 

samt batterier[11]. I insamlingen av diverse elektronik ingår Tv-apparater, men dessa brukar 

oftast separeras från övrig elektronik redan vid inlämningstillfället. Elektronik som kan 

klassas som liten eller medelstor transporterar El-kretsen i nätburar med volymen 2 m
3
. Vid 

upphämtning av en full sådan nätbur lämnas en tom, då dessa delas mellan 

återvinningscentralerna och återvinningsanläggningarna och distribueras av El-kretsen[12].
  

 

Samlaren 

Det finns ett insamlingssystem för elektronikskrot och glödlampor vid namn Samlaren. Denna 

har tagits fram av avfallsföretaget Renova i samarbete med studenter på 

designingenjörsutbildning på Chalmers Tekniska Högskola och Kretsloppskontoret i 

Göteborg, se bilaga 1.   

 

Samlaren liknar det pantsystem som skulle utvecklas med den stora skillnaden att den inte 

betalat ut någon pant. För övrigt tar den endast emot ett begränsat antal varor då den är en 

behållare med sex inkasthål för lågenergilampor, glödlampor, batterier och småelektronik. 

Bakom dessa inkasthål finns plastbackar där avfallet samlas upp. Dessa behållare har testats i 

några få butiker sedan februari 2009 med ett gott mottagande. Vilket borde betyda att ett 

intresse finns för liknande och mer avancerad lösningar. 

 

Kuusakoski 

För att få en förståelse för hur elskrotet bearbetas efter insamling och leverans från El-kretsen 

besöktes Kuusakoskis förbehandlingsanläggning i Spånga, se bilaga 2.  Det som tags emot är 

oftast helt osorterad elektronikskrot, som på plats demonteras och sorteras för hand. Enligt 

Kuusakoskis VD Rainer Andersson innehåller all elektronik kretskort. Dessa är även den 

komponent i elskrot som ger mest pengar vid återvinning. 

 

Under besöket framkom det att obehandlad elektronik, enligt lag, ska stå övertäckt inomhus. 

Detta ger begränsningar på hur mycket elektronik en matvaruaffär kan samla in och förvara 

under en viss tid, för att återvinningen skall vara lönsam. Rainer Anderssons förslag på en 

lösning var att pantsystemet endast ska inrikta sig på mindre elektronik. För att de ger mycket 

pengar, men tar inte särskilt stor plats. 



4 

 

 
2.2 Nuvarande pantsystem av burkar 
I de flesta livsmedelsbutiker finns pantmaskiner för PET-flaskor och aluminiumburkar. Vissa 

har även system för inlämning av glasflaskor med tillhörande backar. Många av dessa är 

tillverkade av det norska företaget Tomra, och finns i många olika utföranden och storlekar, 

se bilaga 3. 

 

Burkar och flaskor som lämnas in transporteras oftast av rullband, i olika varianter, till 

uppsamlingsbehållarna, se bilaga 3. PET-flaskor och burkar identifieras genom att en ljuskälla 

i kombination med en spegel skapar en silhuett av föremålet, som sedan registreras av en 

kamera. Med ett datorprogram skapas sedan en kontur från silhuetten som används för att 

identifiera varan [13]. Då elskrot finns i för många olika utföranden är detta system inte 

aktuellt för pantmaskinen av elskrot.  
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3. Målsättningar, avgränsande kriterier och intressenter 
 

För att få en inblick i de avgränsande kriterierna, vilka som var intressenterna och hur deras 

önskemål skulle uppfyllas gjordes en Quality Function Deployment, QFD enligt [1], se bilaga 

4. 

 

De som på något vis kan tänkas vara intresserade av denna produkt, intressenterna, ansågs 

vara El-kretsen, livsmedelsbutiker och kunder i livsmedelsbutiker som vill panta elskrot. 

Dessa tre har mycket olika prioriteringar. Den som pantar vill ha en lättförståelig och intuitiv 

maskin som är förlåtande och tar emot det mesta man stoppar i den.  Detta medför att den 

accepterar ett stort produktområde. Enligt denna grupp ska det helst ta endast 3 sekunder från 

att de lämnar in ett objekt till att de kan panta nästa, se bilaga 4. De skulle även uppskatta att 

få pant på det de lämnar in. Butiksägaren föredrar en billig maskin som inte tar alltför stor 

plats och är lätt att serva. Dessutom skulle de uppskatta ett system där panten knyts till deras 

egen butik då detta skulle uppmuntra kunderna att handla där. El- kretsen vill i sin tur få in 

statistik på det som lämnas in, och vill att det är så liten andel felsorterat elskrot som möjligt. 

 

 
4. Mottagning och uppsamling av elskrot 
 

Elskrotet som kunden önskar lämna in ska tags emot i en öppning på pantmaskinens front.  

Öppningens storlek och höjd utformades så att önskade objekt kan lämnas in i en ergonomisk 

höjd. Skrotet fraktas sedan den till en uppsamlingsbehållare vars volym måste kontrolleras.  

 
4.1 Inmatningsöppning 
Bredd och längd 

Inmatningsöppningen dimensionerades så att endast mindre elektronik får plats att lämnas in. 

Detta då pantsystemet ska finas tillgängligt i livsmedelsbutiker och dessa har ett begränsat 

utrymme avsatt för återvinning, se bilaga 3. Följden av det begränsade utrymmet blir att 

inlämnade objekt behöver ge hög avkastning per volymenhet. Enligt råd från Rainer 

Andersson, se bilaga 2, är en lösning att endast ta emot mindre hemelektronik. Om inga 

begränsningar sätts blir förmodligen personalomkostnaden för hög för butikerna, då 

uppsamlingsbehållaren måste bytas ofta.  

 

Större delen av det elskrot som kunderna kan tänkas bära med sig till en livsmedelsbutik ska 

accepteras av pantsystemet och inmatningshålet dimensionerades därefter. Några produkter 

som är bland de största som ska tas emot är laptops, spelkonsoller, kaffebryggare, 

matberedare, DVD-spelare och CD/kasettradio.  Mått på dessa produkter undersöktes hos 

några återförsäljare och resultatet visas i tabell 1. Genom att dimensionera inmatningshålet 

efter den önskade större elskroten kommer alla mindre artiklar kunna lämnas in, så som 

mobiltelefoner, stavmixer, elvisp, rakapparater etc. 
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Artikel Bredd (mm) Djup (mm) Höjd (mm) Vikt (kg) 
Laptop [14][15][16] 125-463 178-298 25,4-44 1,11-4,6 
Spelkonsoll [17] 215-310 152-290 28-80 0,9-3,4 
Kaffebryggare [18][19] 195-452 195-422 240-435 0,9-5 
Matberedare [20] 265-440 221-308 270-417 2,5- 9,3 
DVD-spelare [21][22] 225-480 180-282 37-80 1 -2,3 
CD/kasettradio [23][24] 245-666 132-270 120-231 1,35-7,7 

 Tabell 1. Dimensioner hos de större produkterna som kan tänkas lämnas in för återvinning. 

Notera att måtten för matberedare är med alla delar monterade samt att vikterna 

för matberedare och kaffekokare är med alla delar monterade. 

 

 

Inmatningshålets storlek sattes till 320 x 250 mm i bredd och höjd, för att försäkrar sig om att 

alla laptops, spelkonsoller, DVD-spelare och CD/kasettradio skulle komma igenom. 

Anledningen var att dessa bör ge relativt hög avkastning i relation till sin volym, då de består 

av mycket kretskort som är den komponent som ger störst vinst vid återvinning, se bilaga 2. 

Kaffekokare antogs däremot ge en låg avkastning per volym, pga. att de till stor del består av 

hålrum. Med den satta storleken på inmatningshålet kan endast mindre kaffekokare lämnas in 

och på så vis fylls inte uppsamlingsbehållaren onödigt snabbt. Då måtten på matberedarna är 

med alla delar monterade bör det innebära dels att endast mindre matberedare kan lämnas in, 

och då med plastskålar och dylikt avtagna. 

 

Markhöjd 

Det är troligt att det elskrot som ska lämnas in fraktas till livsmedelsbutiken i en kasse eller 

väska. Om minsta möjliga ansträngning ska behövas för att lämna in ett objekt bör det behöva 

lyftas så kort sträcka som möjligt. I detta fall innebär det att elskrotet ska kunna lämnas in i 

midjehöjd. För att uppfylla detta satts inmatningshålets höjd från marken med hjälp av 

antropomertiska mått, dvs. statistik över kroppsmått hos en population. I detta fall var det mått 

av den svenska befolkningen från1968-69. Höjden från mark till höften hos 95 % av männen 

var 9650mm och samma mått för 95 % av kvinnorna var 9150mm enligt[2]. Ett medelvärde 

av dessa mått gav att inmatningshålet borde placeras på höjden 9400mm över marken.  Då de 

antropometriska måtten är från 60-talet bör några centimeter läggs till på vissa mått[3]. Med 

detta i åtanke och för att underlätta sikt in i inmatningshålet rundades måttet över marken av 

upp till 1000mm. 

 

4.2 Uppsamlingsbehållare 
I dagsläget samlar El-kretsen in elektronik i sina egna nätburar med en volym på 2000 liter 

[12]. Dessa är för stora för att integrera in i pantmaskinen, vilket resulterar i att om dessa ska 

användas behöver uppsamlingsbehållarna tömmas i nätburarna. Detta medför svårigheter för 

personalen, och för att komma undan detta passar det bättre med utbytbara behållare som 

lagras i livsmedelsbutiken. Butiken i fråga äger då endast så många behållare som de har 

utrymme för. Alternativt kan dessa behållare bli en ny standardbehållare som El-kretsen själva 

äger och distribuerar till livsmedelsbutikerna. 

 

För att ge en möjlighet till lönsamhet i detta system bör den pantmaskin som tags fram vara i 

storlek av de större pantmaskiner för PET-flaskor och aluminiumburkar som kan ses i bilaga 

3. Anledningen till att endast större pantmaskiner kan vara lönsamma är att det inte går att 

komprimera elskrot, som vid återvinning för petflaskor och aluminiumburkar, på ett billigt 

och platseffektivt sätt. Innebörden blir att butikerna måste ha lagringsutrymme för den 
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faktiska volym av elskrotet som lämnas in, samt att uppsamlingsbehållaren fylls snabbare än i 

pantmaskiner för burkar och flaskor. Personalomkostnaden för ett pantsystem ökar i relation 

till hur ofta behållarna behöver tömmas. 

 

För att ge ett lönsamt system bör behållaren kunna hantera ca 350-1000 l elskrot. För att inte 

förhindra inmatningssystemet av elskrotet bör uppsamlingsbehållaren vara något lägre än 

1000mm i höjd. Då detta medför behållare av ganska stora dimensioner ska dess i ett första 

skede köpas in av en utomstående producent. Om pantsystemet ska produceras i stora 

volymer kan det i ett senare skede vara intressant att undersöka priset på egentillverkade 

behållare.  

 

Priser på trådboxar och plastboxar i passande storlekar undersöktes och i tabell 2 presenteras 

information om de billigaste alternativen. De priser som anges är priser då endast enstaka 

objekt köps in. Förmodligen går ett lägre pris att förhandla fram vid större leveranser. 

 

Artikel  Yttermått (LxBxH) 
mm 

Innermått (LxBxH) 
mm 

Volym 
l 

Maskstorlek 
(BxL) mm 

Pris kr 

Plastbehållare med 
fötter och lock 
[25][26] 

950x720x825 890x650x705 400  1997 

Staplingsbar 
trådpallram [27] 

L820xB1220xH870 740x1150x850 724 65 x 120 1310 

Trådkorg [28] L800xB1200xH980 
 

 940 65x120 
 

2535 

Plastpallbox med 
fötter och lock [29] 

1200x800x850 
 

 565  2280 

 Tabell 2. De billigaste varianterna av olika möjliga förvaringsboxar. 

 

 

Plastbehållaren med fötter och lock, från Gerdmans [25][26], är det alternativ som passar 

ändamålet bäst till lägst pris. Den har en höjd som ger 175mm marginal mellan nedsläppning 

och uppsamling av elskrot och kan hantera tillräckligt stora volymer. Att behållaren är 

tillverkad av återvunnen plast sänker även miljöpåverkan från hela systemet.  Det prismässigt 

bästa förslaget är egentligen den staplingsbara pallramen. Men då denna har maskor i 

storleken 65x120mm finns det en risk att mindre delar av elektronikskroten ramlar ur .  

Enligt Rainer Andersson, se bilaga 2, behöver all obehandlad elektronikskrot stå övertäck 

inomhus. Med den valda plastbehållaren med tillhörande lock uppfylls detta och nedskräpning 

förhindras även av den slutna behållaren. 

 

För att hela pantsystemet ska erhålla liknande dimensioner som nuvarande system för 

pantning av aluminiumburkar och petflaskor, se bilaga 3,bör behållaren placeras med en den 

kortaste sidan mot fronten. 

 

4.3 Kontroll av volym i behållare 
För att uppsamlingsbehållaren inte ska svämma över behövs någon sorts kontroll av volymen. 

Den bästa lösningen och förmodligen billigaste systemet för kontroll av volym i behållaren är 

att använda fotoceller. Enligt Nationalencyklopedin [30] är en fotocell en 

 

” anordning som omvandlar infallande ljus till en elektrisk ström använd för att mäta 

ljusintensitet”. 
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En vanlig tillämpning av dessa är att montera en ljussändare på ena sidan om en öppning och 

på andra sidan montera en fotocell, som agerar sensor och känner av om ljusstrålen bryts[31].  

 

I det här fallet ska några par av sändare och sensorer monteras på vardera sida om 

uppsamlingsbehållaren. Fotocellerna bör främst placeras under den punkt där elektroniken 

släpps ner i byttan. Detta då det är troligast att det samlas mest elskrot på höjden vid denna 

punkt. Om någon av ljusstrålarna då bryts i mer än någon bråkdels sekund kan systemet tala 

om att uppsamlingsbehållaren är full och att det inte får lämnas in mer elskrot förrän 

behållaren är tömd. Att strålen bryts en kort tid då elskrot släpps ner i uppsamlingsbehållaren 

kan användas för att tala om för resterande system när det är fritt fram att ta emot nästa 

produkt.  

 

Om användandet av sensorer inte skulle visa sig möjligt eller ekonomisk skulle någon av 

följande lösningar kunna användas: 

 

 En våg placeras under insamlingsbehållaren. Genom tester tags en genomsnittlig vikt 

av en full behållare fram. När behållaren överstiger denna vikt anses den vara full.  

 Förmodligen kommer elskrotet samlas under nedsläppet av elskrotet och sedan rinna 

ut mot kanterna av behållaren när mer skrot lämnas in. Trycksensorer placerade på 

insidan av behållarens väggar kan känna av när elskrot nått maxvolymen.  

 Insläppet kan fotograferas och nivån kan noteras genom att ett dataprogram mäter 

höjden av det stillastående skrotet i tagna bilder. 



9 

 

 

5. Transport av elskrot och placering av våg 
 

5.1 Transport av elskrot 
Elektroniken som sak pantas ska i första hand vägas, för att ge en grund för pantsättning och 

statistik, och sedan transporteras till uppsamlingsbehållaren. För att fraktas förbi 

uppsamlingsbehållarna för batterier och sladdar, som är placerade närmast fronten, se 

Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med fokus på användargränssnitt, 

avlägsning och förvaring av elektroniksladd samt batteriförvaring, ska elskrotet transporteras 

600mm. Dessutom bör matningssystemet, för att ge en möjlighet till olika sorters 

igenkänningssystem, vara konstruerat på ett sådant vis att varor kan avvisas vid behov. 

Genom brainstorming genererades flera möjliga lösningar på transporten av elskrotet från 

inmatningshålet till uppsamlingsbehållaren. Varav den lösning som ansågs bäst var ett 

traditionellt transportband. 

 

Då det är ett väl beprövat system som finns i många olika produkter, samt att det därför bör 

finnas en rad återförsäljare av hela systemet eller delar av det, ska ett traditionellt 

transportband fraktar elskrotet från inmatningshålet till uppsamlingsbehållaren. Rullbandet 

består av ett plastband som är uppspänt över två cylindriska rullar och drivs av en motor, se 

figur 1. Vid inlämningen vägs först elskrotet av en våg, som är placerat mellan bandet, och 

accepteras skrotet startar motorn för att frakta elskrotet vidare till uppsamlingsbehållaren. 

 
 Figur 1.  Ett rullband transporterar elskrotet till uppsamlingsbehållaren. 

Transportband är ett system som många människor är vana vid och kommer därför 

förhoppningsvis inge förtroende.  Dessutom bör kravet om intuitivitet uppfyllas, se bilaga 4, 

då denna matning liknar de system som finns i befintliga pantmaskiner. Reparation bör även 

förenklas då det finns många tillverkare av transportband, och därför finns det många 

reservdelar att tillgå. Många tillverkare bör innebära att ett lågt inköpspris kan erhållas vid 

köp av hela systemet.   

 

5.2 Utformning av transportbandet 
Dimension 

Eftersom att bandet endast ska vara 600mm långt ska det, enligt samtal med två producenter 

och försäljare av transportband vid namn Bandtec AB [40] och MH Modules AB [41], endast 

bestå av ett plastband som späns upp över två trummor, se figur 1. För att försäkra sig om att 
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det elskrot som lämnas in får rörelsemarginal skal rullbandet vara 350mm brett. Detta medför 

även att en standardbredd för både transportbandet och motorn kan användas enligt samtal 

med Bandtec AB och MH Modules AB [40][41]. 

 

Drivning 

 För att driva bandet, och minimera utrymmet som rullbandet upptar, ska en av dessa trummor 

bestå av en trummotor. Enligt förlag från Bandtec AB ska en trummotor med diametern 80mm 

från företaget Interroll [32] användas[40].  För att beräkna den önskade motoreffekten 

användes MH Modules överslagsformel för beräkning av motoreffekt [33], se ekvation 1, där 

P är motoreffekten i kW, L är lasten i kg och v är transportbandets hastighet i m/min. 

 

   (1) 

 

Den önskade hastigheten beräknades med grund i att kunderna skulle föredra att det tog 3 s 

för maskinen att panta en vara, se bilaga 4. Hastigheten beror av tiden enligt ekvation 2, där V 

är hastigheten i m/s, S är sträckan i m och T är tiden i sekunder. 

 

   (2) 

 

 Med sträckan 0,6m och tiden 3s insatta i ekvation 2 erhölls en hastighet på 0,2m/s, vilket är 

12m/min. Den tyngstas av det större elskrotet som skulle kunna tänkas lämnas in var en större 

matberedare med vikten 9,3kg, se tabell 1.  Då denna vikt tillhör den största matberedaren 

kommer den inte att kunna lämnas in pga. den mindre inmatningsöppningen. Den tyngsta 

produkt som däremot med säkerhet får plats är den tyngsta CD/kasettradion som väger 7,7kg, 

se tabell 1. För att ha en säkerhetsmarginal sätts lasten till 10kg. Med erhållna värden på L och 

v i (2) gavs motoreffekten 0,09kW, vilket även var den effekt som rekommenderades av 

Bandtec AB [40]. 

 

En enfasmotor med globala standarder valdes för att förenkla installationen. Om den önskade 

motoreffekten rundas uppåt blir närmsta standardmotor Interroll 80c Drum Motor – Ø 80 mm 

– single-phase – Global Standard med en effekt på 0,11kW. Med tillhörande växlar kan 

denna ge en transportbandshastighet på upp till 0.27 m/s[34]. Om motorn hinner komma upp i 

dessa hastigheter är tveksamt då den kommer att befinna sig i accelerationsfasen under större 

delen av transporteringen [40][41]. 

 

För att försäkra sig om att denna motor klarade lasten och förspänningen i bandet utfördes 

även beräkningar från Interroll Drum Motors Catalogue English [35] med resultatet att 

trummotorn med god marginal skulle klara påfrestningarna, se bilaga 7.  

 

Bandet 

Enligt Bandtec AB bör bandet Habasit SNB-5EK användas då detta är ett relativt billigt band 

med antistatfunktion som bl.a. används som transportband, linjeband, minitransportörband, 

överföringsband och vågband [40][36].  Då bandet ska täcka längden, x, av hela systemet 

både på över och undersidan och två halva omkretsar av cirklar med diametern d, ges 

ekvation 3 för bandets längd l. 

 

    (3) 
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Med längden 600mm och diametern 80mm insatta i ekvation 3 ges bandets längd till, 

avrundat till 3 värdesiffror, 1450mm. Ett sådant band bör enligt Bandtec AB kosta ca 1000kr. 

För beräkningar av förspänning i bandet se bilaga 7 [40]. 

 

Pris 

Hos MH Modules AB kan ett paket med alla delar hoppmonterade köpas för ca 4600kr, medan 

Bandtec AB uppskattar priset på en sådan sammansättning till ca 4200kr [40][41].  

 

5.3 Placering av våg 
Dels för att ge en grund till pantsättning samt för att kunna föra statistik ska en våg integreras 

i transportsystemet av elskrotet.  

 

Vågen ska placeras mellan den övre och undre delen av transportbandet. Men det är oklart hur 

mycket påfrestningarna från friktionen av bandet, i drift, påverkar vågens prestanda. Då det 

finns flera lösningar, hos återförsäljare av transportband, med vågar placerade tätt mellan övre 

och undre delen av transportbandet, se figur 7 bör denna lösning ändå vara 

möjlig[37][38][39]. 

 
 Figur 2. Vågen är inbyggd i ett rätblock som är i kontakt med bandet både på över och 

undersidan. 

Om det skulle visa sig att detta inte fungerar till denna applikation finns det två möjliga 

lösningar.  Själva bandet skulle kunna bestå av flera tunnare band och mellan dessa skulle 

klossar kunna sticka upp som sätter vågen i kontakt med elskrotet, se figur 8. Nackdelen med 

denna lösning är om det inlämnade elskrotet är så pass litet eller smalt att det kan lägga sig 

mellan två transportband. Det finns även en risk för att mindre delar fastnat vid 

avstjälpningen. 

 
 Figur 3. Mellan smalare band sticker klossar upp som överför tyngden till vågen under. 
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En annan möjlig lösning är att en våg kan stå i förbindelse med transportbandet genom en rad 

cylindriska rullar, se figur 9. Rullarna skulle då, utan att hindra bandets rörelse, sätta vågen i 

kontakt med tyngden från elskrotet utan påverkan från friktion eller spänningar. 

 
 Figur 4. Rullar som står i kontakt med den övre delen av rullbandet överför tyngden till 

vågen under. 

5.4  Utvärdering av alternativa transportmetoder av elskrot 
Då ett transportband ansågs vara den bästa lösningen valdes följande alternativa koncept bort. 

 

Fallucka 

Elskrotet som önskas lämnas in placeras på luckan direkt innanför inmatningsöppningen.  

Elskrotet vägs sedan av en inbyggd våg och om elskrotet accepteras av kontrollsystemet fälls 

luckan ner och varan faller direkt ner i uppsamlingsbehållaren, se figur 2. För att luckan skall 

kunna återgå till sitt ursprungliga läge krävs en motor vid den fällande leden. 

 
 Figur 5.  Elskrotet placeras på en fallucka med inbyggd våg. 

Denna lösning kräver att uppsamlingsbehållaren befinner sig direkt under falluckan.  Vilket 

blir ett problem då batteribehållaren är placerad framför uppsamlingen av elskrotet, 

Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med fokus på användargränssnitt, 

avlägsning och förvaring av elektroniksladd samt batteriförvaring. Detta innebär att luckan 

måste placeras en bra bit in i konstruktionen vilket gör det svårt för kunden att nå in. En stor 

nackdel med falluckan är att den måste fällas upp mellan varje inlämning, till skillnad mot 

transportbandet där varan endas behöver transporteras 600mm. Förflyttningen av 

transportbandet bör ta kortare tid än upphissningen av luckan. 
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Glidplan 

Detta koncept bygger på att elskrotet glider ned för ett lutande plan som leder till 

uppsamlingsbehållaren. När elskrotet lämnas in är glidplanet horisontellt och först om varan 

accepteras fälls planet ned så att elskrotet kan glida ned till uppsamlingen, se figur 3. 

Nedfällningen och upphissningen av planet kan ske på två sätt. I förslag a består planet av två 

delar, den ena är själva glidplanet och den andra är en vinkelrät motvikt. Denna motvikt är 

dimensionerad så att om glidplanet är obelastat fälls planet upp i sitt horisontella läge. I detta 

läge hålls planet upp av en hake som släpper taget om planet när elskrotet har blivit 

accepterad av ikontrollsystemet. I förslag b hissas glidplanet upp och ned med hjälp av en 

vajer och en motor. Vågen ska i båda förslagen vara inbyggd i glidplanet. 

 

 
 Figur 6.  Elskrotet glider ned för glidplanet till uppsamlingsbehållaren. I förslag a hissas 

planet upp och ned med en motvikt och i förslag b med en motor och en vajer. 

 

Motvikten i koncept a kommer att sticka ut från fronten då glidplanet är nedfällt. Detta kan 

medföra ett problem för batteriuppsamlingen som är placerad under inmatningshålet, se 

Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med fokus på användargränssnitt, 

avlägsning och förvaring av elektroniksladd samt batteriförvaring. Förmodligen ger detta ett 

slarvigt intryck som minskar användarens förtroende för inlämningen. Även i denna lösning 

krävs det att planet först fälls tillbaka i sitt ursprungliga läge innan nästa vara kan lämnas in. I 

koncept b tar detta förmodligen längre tid än det tar för transportbandet att frakta en vara till 

uppsamling. Gemensamt för både a och b är att det är oklart vilken lutning som skulle 

behövas på glidplanen då många produkter så som laptops och matberedare är utrustade med 

antiglidkuddar eller sugkoppar[14][15][16][20].  
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Lucka 

I detta koncept placeras först elskrotet på den horisontella ytan där det vägs och kontrolleras. 

Om skrotet accepteras öppnas luckan och användaren får själv ge elskrotet en knuff ned mot 

uppsamlingsbehållaren. I förslag a glider skrotet ned för ett lutande plan och i förslag b rullar 

skrotet ned för en rad cylindriska rullar, se figur 4. 

 
 Figur 7.  Luckan öppnas om elskrotet accepteras. Kunden putar själv ner elskrotet till 

uppsamling. I förslag a glider skrotet ned för ett lutande plan och i förslag b rullar 

det ned för cylindriska rullar. 

 

Denna lösning har samma problematik som glidplanet vad det gäller vinklingen av planet. 

Förslag b gör att det behövs mindre kraft eller tyngd för att elskrotet ska förflyttas till 

uppsamlingsbehållaren än förlag a, förutsatt att rullarna är fästa i lättrullade kullager. Dock 

finns en möjlighet att mindre delar fastnar mellan rullarna och på så vis hindrar systemet. För 

att hindra användaren från att slänga ner mer skrot på en gång behöver luckan stängas snabbt. 

Detta kan te sig skrämmande för kunden. Det finns även en möjlighet att systemet inger ett 

osofistikerat uttryck då kunden själv behöver putta ner elskrotet.  
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Rullband med lameller 

Även detta koncept innehåller ett rullband, men i detta fall placerat ovanför planet där skroten 

placeras och utrustat med lameller, se figur 5. Om skrotet accepteras startar rullbandet och 

lamellerna puttar ner elskrotet i uppsamlingsbehållaren. 

 
 Figur 8. Elskrotet placeras på en våg för att sedan putas till uppsamlingsbehållaren av 

lamellerna på rullbandet. 

Lösningen eliminerar möjliga problem med vågen i relation till friktionen från rullbandet, 

men lamellernas prestanda är svår att förutse. Lamellsystemet bygger på att elskrotet ska vara 

relativt lätt att förflytta, och för att utröna hur fallet egentligen är skulle utförliga tester behöva 

göras. Det är svårare att förutse prestandan av denna lösning än hos ett traditionellt 

transportband. En annan nackdel är att det förmodligen inte finns några standardkomponenter 

med transportband utrustade med denna typ av lameller. 

 

Rullar 

Cylindriska rullar fraktar skrotet från inlämningen till uppsamlingen. Först placeras elskrotet 

på de horisontella rullarna som befinner sig direkt innanför inmatningsöppningen. Om skrotet 

accepteras efter vägningen startar en motor i någon av de främre rullarna och skrotet får sedan 

av egen tyngd och erhållen hastighet rulla ned till uppsamlingsbehållare, se figur 6. 

 
 Figur 9. En motor i någon av de främre rullarna sätter elskrotet i rörelse. 
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Till denna lösning finns förmodligen standardkomponenter att köpa in, dock krävs det mycket 

fler delar är för ett traditionellt transportband vilket förmodligen innebär ett högre pris. I 

denna lösning blir vågen svårplacerad, möjligen skulle hela ställningen som rullarna är 

upphängda i kunna vägas. Även här finns möjligheten att mindre delar av elektronikskroten 

fastnar mellan rullarna. 
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6. Kontrollsystem av inlämnade varor 
För att undvika att systemet missbrukas, genom att kunden lämnar in något annat än elskrot, 

behövs någon form av kontrollsystem. Då det finns en balansgång mellan kontroll och 

användarvänlighet kan systemet antingen utformas som ett igenkänningssystem där elektronik 

identifieras och felaktiga objekt avisas, eller så kan systemet utformas så att social kontroll 

uppmuntrar användaren att göra rätt för sig. Då kundens perspektiv ansågs vara viktigas 

utformades kontrollsystemet utefter social kontroll genom ett personligt kort. En stark 

anledning till att övriga igenkänningssystem valdes bort var att deras funktionsduglighet var 

svåra att bevisa med resurser och tidsram tillhörande denna utredning. I vilket fall är det 

viktigt att systemet möjliggör statistikföring över vad som lämnas in, se bilaga 4.  

 

6.1 Kontroll genom personligt konto och kort 
 

Då jag anser att det är viktigast att kontrollsystemet är förlåtande, dvs. inte avvisar för många 

objekt, ska ett personligt kort knutet till ett personligt konto användas i kombination med ett 

grafiskt gränssnitt. På en pekskärm på fronten av pantmaskinen får användaren ange vilken 

sorts produkt som ska pantas och på så vis kan statistik föras. För att pantmaskinen ska ta 

emot en produkt behöver användaren dra sitt personliga kort i en kortläsare placerad på 

fronten. Den erhållna panten sätts sedan in på det personliga kortet som kan användas i 

butiken. Detta medför en möjlighet att lagra information om vem som har lämnat in elskrot 

vid vilket tillfälle, vilket borde medföra att kunden vill göra rätt för sig och endast lämnar in 

tillåtna produkter. Det är dock möjligt att kunderna inte är positiva till att information om 

deras pantning lagras. Detta skulle kunna motverkas genom att butiken premierar de som 

pantar mycket elskrot, eller att kunden själv får tillgång till sin information och på så vis kan 

se hur mycket de har återvunnit.  Även om informationen inte lagras medför det faktum att 

kunden ingår i ett system med ett personligt konto en social kontroll som bör medföra att de 

inte utnyttjar systemet. En stor fördel är att det personliga kontot och kortet ger uppköparna, 

dvs. livsmedelsbutikerna, stor kontroll över systemet och stor möjlighet att inkorporera panten 

i övriga bonussystem.  

 

6.2 Utvärdering av alternativa kontrollsystemslösningar 
Ett personligt kort ansågs tillräckligt som kontroll men om det anses viktigare att endast 

elektronikskrot kan lämnas än att kunderna blir nöjda då systemet är förlåtande, kan ett 

igenkänningssystem krävas. Systemet ska i så fall användas dels för att avvisa felaktiga objekt 

samt för statistikföring av vad som har lämnats in för återvinning. Följande koncept är 

alternativa lösningar som kan användas som igenkänningssystem. 

 

Metalldetektor 

En metalldetektor användas för att identifiera om objektet som pantas innehåller metall. Detta 

indikerar att det är elektronikskrot som matas in då det går att anta att alla elektronik 

innehåller någon form av metall eftersom att åtminstone kretskorten till stor del består av 

metall, enligt bilaga 2. Detta koncept kan användas på tre olika sätt. Detektorn kan antingen 

känna av om det finns någon metall över huvud taget i produkten. Detta är den enklaste 

lösningen med nackdelen att det inte går att fullständigt försäkra sig om att det är elektronik 

som lämnas in, då all metal passerar kontrollen. En lösning som ger säker identifiering är om 

detektorn känner av och identifierar metallerna i kretskorten, förutsatt att det endast är några 

specifika metaller som används i kretskort. Det tredje alternativet är att en metalldetektor 

känner av om det som lämnas in i sladdnedkastet innehåller koppar då elsladdar till stor del 

består av koppar. För tekniken bakom metalldetektorer se bilaga 5. 
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Att endast identifiera om det inlämnade objektet innehåller metall ger som sagt inte en 

fullständigt säker identifiering av at det är elskrot som har lämnats in. Att identifiera 

metallerna i kretskort är förmodligen inte möjligt enligt samtal med Guldström & Co AB [42], 

se bilaga 5.  

 

Den lösning som ger det säkraste igenkänningssystemet är identifieringen av koppar i 

elsladdar. Om detta skulle tillämpas kan pantmaskinen utformas så att den endast betalar ut 

pant om en identifierad elsladd lämnas in tillsammans med elskrotet. Sladdlös elektronikskrot 

skulle då kunna lämnas in men utan att ge pant, vilket skulle eliminera drivkraften att lämna 

in felaktiga objekt. Tyvärr är det är tvivelaktigt om en metalldetektor kan känna igen 

kopparen i elsladdar eftersom att även stoleken och formen på objekten påverkar 

identifieringsförmågan kan inte heller den lösningen använda som igenkänningssystem [4], se 

bilaga 5.  Detta då elsladdar och ofta tillhörande adaptrar finns i många olika storlekar. För att 

säkert kunna påstå att de metalldetektorer som idag finns på marknaden skulle kunna känna 

igen kopparen i elsladdar skulle utförliga tester krävas. Detta då jag misstänker att 

metalldetektorer i den lägre prisklassen, som påstås kunna identifiera vilken metall olika 

objekt innehåller, göra detta med utgångspunkt i att föremålen har formen och storleken av 

mynt vilket. Att priset är svårt att fastställa är även det en nackdel för detta koncept.  För 

övrigt blir omkringliggande metall ett problem för alla lösningarna.   

 

RFID 

Om all nyproducerad elektronik märks med Radio Frequency Identification Device, RFID, 

sändare, enligt [5], kan dessa läsas av och användas som identifikation av elektronik, se bilaga 

6. Informationen som erhålls kommer då vara vilket företag som tillverkat varan, hur den ska 

återvinnas, vikten av de elektroniska delarna samt ett unikt identifieringsnummer[5].  

 

För att avgöra om pant ska lämnas eller om föremålet över huvudtaget ska tas emot kan det 

först och främst kontrolleras vem som är tillverkaren och om de är anslutna till El-kretsen. 

Summan av panten kan fastställas med utgångspunkt i viktklassen av de elektroniska delarna i 

produkten.  

 

Det går inte att anta att alla elektronik som kan komma att pantas kommer att innehålla RFID-

sändare. Även om en ny lag införs som kräver RFID-märkning av alla nyproducerade 

elektronikprodukter kommer det inom en stor tidsrymd fortfarande att finnas gamla produkter 

utan märkning i omlopp. Igenkänning via RFID skulle kunna ske som ett komplimenterande 

identifieringssystem tillsammans med någon annan form av igenkänning. Den största fördelen 

med att ha RFID som en del i igenkänningssystemet är att det skulle ge möjligheter till säker 

statistik.  

 

Grafiskt igenkänningssystem 

Den sorts röntgen som används på i bagagekontrollen flygplatser används för att genomlysa 

det inlämnade elskrotet. Digitala bilder av genomlysningen lagras i en databas och ett grafiskt 

igenkänningssystem kontrollerar om det som lämnats in innehåller kretskort, för att på så vis 

identifiera det som elskrot.  

 

Den grafiska igenkänningen av kretskort efter genomlysning av röntgen i sig, är förmodligen 

genomförbar, med tanken på att detta system redan används inom industrin för att identifiera 

fel på kretskort [6]. Problemet i detta fall ligger i att placeringen av kretskort är olika i olika 

produkter. Ponera att produkten kontrolleras med röntgen uppifrån, om kretskortet då ligger 
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på högkant går det inte att identifiera genom grafisk igenkänning. En nackdel är att pris och 

storlek för röntgengenomstrålningen är svår att utreda utan nära kontakt med tillverkare av 

dessa system. 

 

Grafiskt gränssnitt i kombination med viktdatabas 

På en pekskärm intill inmatningshålet anger användaren vilken sorts produkt som ska pantas 

samt tillverkare, se Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med fokus på 

användargränssnitt, avlägsning och förvaring av elektroniksladd samt batteriförvaring. Varje 

produkt har ett acceptabelt viktspann som finns lagrat i en databas. Vikten på den pantade 

produkten vägs och jämförs med viktspannet i databasen. Sedan acceptera eller avisas varan 

utefter om den uppfyller viktspannet eller ej. 

 

Svårigheten i detta system är att förutse vilka produkter som kan tänkas lämnas in samt att 

tillgodose kundens önskemål att elskrot av många olika sorter ska kunna lämnas in. Om alla 

produkter som kan tänkas lämnas in till detta system ska ha en egen ikon blir det grafiska 

gränssnittet alldeles för komplicerat och varken tidskravet eller intutivitetskravet, se bilaga 4, 

kan uppfyllas.  Om endast ett begränsat antal produkter görs valbara i det grafiska 

gränssnittet, se Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med fokus på 

användargränssnitt, avlägsning och förvaring av elektroniksladd samt batteriförvaring, kan 

en acceptabel viktspann för dessa kategorier beslutas efter tester med vikt av olika varianter i 

varje kategori. Hur lösningen än ser ut kommer det att krävas en möjlighet för kunden att 

lämna in produkter som inte finns valbar i produktkategorierna, dvs. en övrig vara, se 

Pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall – Med fokus på användargränssnitt, 

avlägsning och förvaring av elektroniksladd samt batteriförvaring. Detta underminerar hela 

systemet då alla produkter kan lämnas in i denna övrigt kategori, med resultatet att det 

egentligen endast blir ett viktspann för alla möjliga produkter. Detta kan även uppmuntra 

användaren att vara oärlig genom att inte ange vad det verkligen är som lämnas in, med 

resultatet att statistikföringen blir bristfällig.  
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7. Slutsatser 
 

 Ett personligt kort kopplat till ett personligt konto ska användas, detta innebär en 

social kontroll och anses tillräckligt som kontrollsystem. 

 Endast mindre elektronik ska tags emot, för att minska personalbehovet för butikerna. 

 Inmatningshålet för elektronikskroten ska vara 320mm brett, 250mm högt och vara 

placerat 1000mm över marken. 

 Ett transportband skal frakta elskrotet från inlämningen till uppsamlingen. Detta band 

ska vara 600mm långt och 350mm brett. Trummotorn Interroll 80c Drum Motor – Ø 

80 mm – single-phase – Global Standard med en effekt på 0,11kW ska användas till 

drivningen. Bandet ska bestå av ett 1450mm långt band av typen Habasit SNB-5EK. 

 För att kontrollera när uppsamlingsbehållaren är full samt avgöra när nästa produkt 

kan lämnas in ska fotocellssensorer användas. 

 En våg, för vägning av inlämnad elskrot, bör kunna integreras med transportbandet. 

 En 400 l plastbehållare med lock köps in för uppsamling av elskrotet. 

8. Diskussion 
8.1 Utfört arbete 
Bakgrundsstudie 

Möjligen borde samtal med El-kretsen ha förts angående behållare som skulle kunna ersätta 

deras nätburar till pantmaskinen. Men förmodligen utgör inte de nya behållarna några 

problem för El-kretsen. Det finns redan ett fungerande inlämningssystem av elskrot i 

Samlaren. Fördelen med pantmaskinen utvecklad i detta arbete är dels panten som bör vara en 

fördel både för kunder och butiksägare samt det större produktområdet. En insamling av de 

exakta måtten på olika pantmaskiner för returburkar hade gett större trovärdighet till 

dimensionerna av denna pantmaskin. Men detta ansågs inte avgörande då det vid 

studiebesöken framkom att lösningarna för pantsystemen såg väldigt olika ut i olika 

livsmedelsbutiker. 

 

Målsättningar, avgränsande kriterier och intressenter 

En mer ingående undersökning hade kunnat göras i form av enkätundersökningar hos troliga 

intressenter. Det ansågs att behoven kunde förutses tillräckligt bra för att detta inte skulle 

behövas 

 

Mottagning och uppsamling av elskrot 

Eftersom att måtten på produkterna i tabell 1 är baserade på vad som säljs på marknaden idag 

har förmodligen äldre artiklar större dimensioner. Detta medför att till exempel äldre DVD-

spelare inte kan lämnas in. Men det behöver inte vara en nackdel då den mindre stoleken på 

dagens produkter ofta beror på optimering av utrymmer och på så vis ger ett högre 

återvinningspris per volymenhet. Det kan även hända att kunderna inte accepterar 

begränsningen då det innebär att vissa varor de bär med sig inte går att lämna in. 

 

För att försäkra sig om att markhöjden verkligen är ergonomisk skulle egentligen tester 

behöva utföras. Tiden räckte tyvärr inte till för att bygga en fullskalig modell av systemet. 
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Valet av uppsamlingsbehållare är lite tvivelaktigt då endast prissatta varor togs med i 

beräkningarna. Förmodligen går det att få bättre priser från leverantörer som föredrar att sälja 

stora partier. Aluminiumbehållare finns t.ex. inte med då inga prissatta sådana hittades.  

 

 

Matning av elskrot och placering av våg 

Möjligen är beräkningarna för motorn till kontrollbandet inte tillräckliga då påfrestningarna 

var svåra att förutse och motorn förmodligen kommer befinna sig i accelerationsfasen under 

förflyttningen. Det som talar för att rätt val gjordes var att effekten som beräknades fram var 

den som rekommenderades av Bandtec AB. 

 

Då det finns lösningar med vågar som är interagerade i transportband bör det gå att utforma 

en sådan lösning. Detta kan dock bli en dyr läsning då det enligt Teltek [43] kan kosta 

100,000kr. Då vågen ej ska ingå i kontrollsystemet och om ingen maxvikt sätts för inlämnat 

gods är det möjligt att vågen kan placeras under uppsamlingsbyttan. Vågen får då känna av 

viktförändringen då en vara har landat i behållaren och därefter sätta panten. Detta skulle 

kunna innebära en billigare lösning. 

 

Kontrollsystem av inlämnade varor 

Det system som valdes borde vara tillräckligt men kan inte försäkra att endast rätt varor 

lämnas in. Det finns dock en möjlighet att den sociala kontrollen av pantningen avskräcker 

användarna. Detta då de kan tycka att det är skrämmande att möjliga fel de begår kan 

protokollföras. I återvinningssyfte gör det förmodligen inte så mycket att det slinker med lite 

annat skräp då allt ändå sorteras vid förbehandlingscentralerna, men butiker vill förmodligen 

inte betala ut pant i onödan. Om pant endast skulle ges om en sladd identifieras skulle detta 

hämma alla initiativ att lämna in felaktigt gods. Men resurserna och tiden räckt inte till för att 

bevisa att en metalldetektor skulle kunna användas för identifieringen. 

 

8.2 Vidare arbete 
 

 Hur ska själva systemet bakom panten byggas upp? Ska butikerna själva finansiera 

denna eller ska det läggas på ett pris redan vid första försäljningen? 

 Hur ska transporten samordnas så att det inte innebär en onödig miljöpåfrestning. 

 Hur ofta kommer uppsamlingsbehållaren behöva tömmas? Den kan behöva vara större 

för att försäkra lönsamhet. 

 Vågens placering och sort behöver utredas ytterligare och fastställas. 

 En mer precis placering av fotocellssensorerna behöver bestämmas, samt vilken sorts 

fotocell som ska användas och till vilket pris. 

 Vem ska finansiera införandet av dessa system? 

 Vart ska kortläsaren placeras och hur mycket kostar denna? 

 Bakomliggande styrsystem för motor etc. behöver utformas. 
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Bilaga 1. Samlaren 
Under informationssökningen identifierades en liknande produkt vilken varit på test i butiker 

sedan februari 2009. Denna kallas för Samlaren och har tagits fram av avfallsföretaget 

Renova i samarbete med studenter på designingenjörsutbildning på Chalmers Tekniska 

Högskola och Kretsloppskontoret i Göteborg, se referens [1] och [2]. Bakgrunden till 

Samlaren är ett samarbetsprojekt kallat Insamling av elavfall i butik mellan avfallsbolagen 

Renova, Vafab Miljö och Sysav tillsammans med Avfall Sverige och El-kretsen.  

Samlaren är en speciellt framtagen behållare med sex inkasthål för lågenergilampor, 

glödlampor, batterier och småelektronik. Bakom dessa inkasthål finns plastbackar där avfallet 

samlas upp.  

 

Delrapporten ”Insamling av elavfall i butik – delrapport efter sex månaders insamling”, se 

referens [1] och [2], visade att volymen av insamlade glödlampor är ungefär dubbelt så stor 

som insamlad volym av småapparater respektive småbatterier medan insamlad volym 

lågenergilampor är ungefär en fjärdedel av glödlampsvolymen.  

 

Som rapporten också nämner måste hänsyn tas till utfasningen av glödlampor från 

marknaden, som startade med försäljningsstopp för alla matta och alla 100 W klara 

glödlampor den 1 september 2009. Detta innebär att allteftersom glödlampan ersätts med 

lågenergilampan kommer förhållandet glödlampor/lågenergilampor i avfallet att förändras. 

Eftersom lågenergilampan har längre livslängd än glödlampan kommer dessutom antagligen 

den totala mängden glödlampor att minska. Detta är betydande data vid utformning av den 

tänka pantmaskinen för elskrot denna rapport behandlar.  

 

Delrapporten visar också att det tar tid för kunderna att på egen hand upptäcka Samlaren, 

detta trots dess tydliga exponering i butikerna. Det betyder att det krävs aktiva 

informationskampanjer för att systemet snabbt ska bli känt. De kunder som känner till 

Samlaren är mycket positiva till insamlingssystemet. 

 

Butiksägarna till de butiker Samlaren varit utplacerad i är nöjda med systemet. De ser 

Samlaren som en service de kan erbjuda sina kunder. Butikerna har haft som uppgift att byta 

ut fulla plastbackar mot nya tomma och i vissa fall ringt och beställt tömning av elskrotet. 

Dessa uppgifter har inte setts som betungande. Samlaren visar att det finns ett intresse både 

bland butiksägare samt kunder för denna typ av system vilket stärker och motiverar 

utvecklingen av den tänkta pantmaskinen för elskrot denna rapport avser. 

 

Referenser 
1 Utvärdering av Farligt Avfall-Samlaren, fas 1, www.goteborg.se / Start / Politik & 

Organisation / Organisation / Fackförvaltningar / Kretsloppskontoret / Ex-jobb och 

rapporter/ Utvärdering av Farligt Avfall-Samlaren, fas 1.pdf., 2010-05-06 

 

2 Utvärdering av Farligt Avfall-Samlaren, fas 2, www.goteborg.se / Start / Politik & 

Organisation / Organisation / Fackförvaltningar / Kretsloppskontoret / Ex-jobb och 

rapporter / Utvärdering av Farligt Avfall-Samlaren, fas 2.pdf, 2010-05-06 
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Bilaga 2. Besök hos Kuusakoski 
 

Den 25:e mars 2010 gjordes ett studiebesök hos Kuusakoskis återvinningsanläggning för 

elektronikskrot i Spånga, där VD Rainer Andersson tog emot. 

 

Kuusakoskis hantering av elskrot 
Det första som sker med elskrotet som Kuusakoski tar emot är att vikten och ankomsttid 

registreras i deras system.  Den osorterade elskroten stjälps sedan ur sina behållare, se figur 1, 

och en första kontroll sker om det är något som uppenbart är felsorterat. 

 
Figur 1. Elskrot innan sortering och demontering  

Elskrotet förs sedan över till ett matningsband som för in skroten till sorteringsrummet, se 

figur 2. 

 

 
Figur 2. Elskrot på väg till sortering och demontering 
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I sorteringsrummet demonterar personalen de olika produkterna för hand och sorterar 

innehållet, se figur 3. De identifierade delarna läggs i olika fack som går till 

uppsamlingsbehållare. I detta skede hanterar Kuusakoski elskroten på följande sätt: 
 

1. Sladdarna kapas och sorteras bort. 

2. Farliga delar som batterier och kondensatorer avlägsnas. 

3. De olika komponenterna separeras för hand och sorteras. 

 

 

 
Figur 3. Sortering och demontering av elskrotet 

 

När en behållare med uppsamlat och sorterat material är full vägs denna innan den fraktas 

vidare till nästa instans. Genom att spara denna information och även jämföra denna med det 

invägda osorterade skrotet kan statistik föras. För att få en uppskattning om hur mycket av en 

viss sorts produkt som samlas in används El-kretsens årliga kontroller där stickprover tags av 

elektronikskrot där mängden olika artiklar katalogiseras. 

Återvinning av kretskort, se figur 4, är den mest vinstdrivande då dessa innehåller guld och 

andra ädelmetaller. Kretskorten fraktas vidare till en anläggning där de fragmenteras genom 

att malas ned och sedan silas. Ett exempel på en produkt som till större del består av ett 

kretskort är en mobiltelefon, se figur 5. 
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Figur 4. Kretskort från elskrotet. 

 

 
Figur 5. Demonterad mobiltelefon 

 

Ett material som finns i mycket elektronikskrot och ger mycket pengar är koppar, se figur 6. 
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Figur 6. Koppar från elskrotet 

Till de flesta datorer, telefoner och mobiltelefonladdare och liknande medföljer 

laddningssladdar med eladapters, se figur 7. Dessa är intressanta i återvinningen eftersom de 

innehåller mycket koppar, se figur 8.   

 

 
Figur 7. Avklippta sladdadapters 
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Figur 8. Uppbruten sladdadapter. Pilen visar vart kopparn är belägen 

 

Eftersom elsladdar bland annat innehåller mycket koppar separeras dessa från elprodukterna 

och samlas in, se figur 9. Sladdarna säljs till Kina för att återvinningen där är billigare på 

grund av låga personalkostnader. Under återvinningen kapas sladdarna i mindre bitar och de 

olika materialen separeras.  

 

 
Figur 9. Sladdar från elskrotet 

Mycket av elektronikskroten består av plastdelar eller har yttre höljen i plast. Detta rivs 

sönder till trådar och nystas till balar för att säljas till Kina där färgerna separeras och plasten 

smälts ner på nytt. Undantaget är plast som innehåller flamskyddsmedel, exempelvis 

bromplast. Denna plast skickas med övriga komponenter som inte går att återvinna till 

förbränningsvärk där energin omvandlas till värme. 

Glas skickas till SAKAB som smälter ner glaset och återanvänder det. 
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Rainer Anderssons önskemål om återvinningsarbetet 
För att underlätta återvinningsarbetet skulle Rainer Andersson, VD vid Kuusakoski Spånga 

önska: 

 Att tjock TV och platt TV samlas in separat. 

 Att alla batterier separeras från produkterna och samlas in för sig.  

 Att elkablar separeras från produkterna och samlas in för sig. 

 Att produktutvecklare utformar produkter så att det är lätt att skilja olika delar från varandra. 

  

I dagens läge samlas oftast alla sorts TV-apparater in i samma trådkorgar. Detta komplicerar 

återvinningsarbetet då tjock-TV och platt-TV återvinns på olika sätt. 

När det gäller batterier så slängs oftast batteridrivna objekt med batterier i. Över lag kommer 

inte de som slänger skrotet ihåg att ta bort batterierna först. I vissa attiraljer är detta inte ens 

möjligt utan att först krossa produkten, ett exempel är eltandborstar.  

Kuusakoski skulle föredra om sladdarna var separerade från elskrotet innan de fick dem till 

sin anläggning, för som det går att se i figur 2 och figur 3 ställer de till med trassel då de 

fortfarande är fästa vid elprodukten.  Rainer Andersson tror dock inte att El-kresten skulle 

tillåta detta, då det finns lagar som hindrar personal på återvinningscentraler att kapa 

sladdarna. Men det största problemet med tidig separation av sladdarna är möjligheten till 

stöld. Redan i dagsläget är det vanligt att arbetarna på återvinningsstationer separerar 

sladdarna och säljer dessa vidare.  Vid misstänkt stöld av elskrot eller då någon försöker sälja 

uppenbart stulet gods samarbetar Kuusakoski med de andra återvinningsanläggningarna i 

närområdet. 

 

Rainer Anderssons tankar om kandidatarbetet 
Rainer Andersson, VD för Kuusakoski i Spånga, tillfrågades under mötet om vilka önskemål 

och synpunkter han har på den pantningsmaskin för elskrot som är tänkt att tas fram. 

Obehandlad elektronik ska stå övertäckt inomhus. Detta ger begränsningar på hur mycket 

elektronik en matvaruaffär kan samla in och förvara under en viss tid för att återvinningen 

skall vara lönsam. För att det ska finnas en möjlighet att tjäna pengar på ett mindre 

pantsystem i en butik kan det vara bra att inrikta sig på mindre elektronik som ger mycket 

pengar men inte tar särskilt stor plats. 

När det gäller RFID-märkning av all producerad elektronik skulle det kanske kunna 

underlätta, men det beror på hur mycket längre tid det lägger till på arbetet. Enligt Rainer 

Andersson skulle en smartare formgivning som ger lättare återkomst till de olika delarna 

underlätta deras arbete mer än RFID-sändare. Detta på grund av att de återvinningsbara 

delarna redan känns igen men kan vara för tidsödande att separera från resterande produkt. 

Rainer Andersson anser att det klart skulle underlätta om elsladdarna kunde separeras från 

produkterna i ett tidigt skede, som det var tänkt att ske i pantsystemet, men han tvivlar på att 

det skulle vara gångbart med tanke på stöldrisken. Om sladdarna ska separeras behövs ett 

system som förhindrar stöld av dessa. 

Enligt Rainer Andersson är den gemensamma nämnaren för all elektronikskrot att det 

innehåller någon form av kretskort. Även de enklaste apparater har ett litet kretskort kopplat 

till on/off-knappen. 



32 

 

 

Bilaga 3. Undersökning av konventionella pantmaskiner 
Pantmaskiner för burkar och PET-flaskor 

I bakgrundsstudien ingick att besöka livsmedelshandlare för att få en inblick i hur 

konventionella pantmaskiner för burkar, PET- och glasflaskor ser ut. Syftet med besöken var 

att undersöka hur stort utrymme dessa tar, både utåt sett men framför allt bakom 

monteringsväggen. Besöken dokumenterades med fotografier och målet var att få en 

uppskattning om vilka dimensioner den tänka pantmaskinen för skrot kan anta utan att uppta 

för stort utrymme. 

Figur 1 visar framsidan hos pantmaskiner av en viss modell (typ 1). 

 
Figur 1. Framsidan för pantmaskiner av typ 1 

Figur 2 och figur 3 visar hur det ser ut bakom monteringsväggen för just dessa pantmaskiner. 

 
Figur 2. Baksidan för pantmaskiner av typ 1 
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Figur 3. Baksidan för pantmaskiner av typ 1 

En annan modell av pantmaskiner (typ 2) åskådliggörs i Figur 4 och baksidan av dessa visas i 

figur 5, figur 6 samt figur 7. 

 
Figur 4. Framsidan för pantmaskiner av typ 2 
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Figur 5. Baksidan för pantmaskiner av typ 2 

 
Figur 6. Baksidan för pantmaskiner av typ 2 
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Figur 7. Baksidan för pantmaskiner av typ 2 

Det visade sig att det finns gott om utrymme bakom ovan nämnda pantmaskiner och plats för 

gammalt elektronikskrot bör såldes inte vara något större problem. Dock bör den tänka 

pantmaskinen för elskrot anta ungefär samma dimensioner som konventionella pantmaskiner 

för att underlätta montering och öka intresset för inköp av denna. 
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Bilaga 4. QFD  
 

En QFD (Quality Function Deployment) enligt David G. Ullman [1] görs för att underlätta 

arbetet med problemidentifieringen och produktkraven, och genom att ta in användarnas och 

kundernas åsikter och krav på produkten. Om detta görs redan i uppställningen av 

produktkraven är det större chans att slutresultatet sedan infriar kundens förväntningar och 

blir ett lyckat projekt. QFD:n visar vad kunden vill ha, och vad kunden tycker är viktigast hos 

produkten. Hänsyn tas även till vad som redan finns på marknaden och hur väl kundens behov 

redan är uppfyllda. Andra viktiga aspekter är hur man skall gå tillväga för att möta 

produktkraven och hur mycket som är tillräckligt bra för kunden.  

 

Tillvägagångssätt  
 

1. Identifiera användarna. Vilka är de? 

2. Formulera produktkraven. Vad skall produkten kunna göra? 

3. Vikta produktkraven ur användarsynpunkt genom att sätta dem på en skala. Summan av 

kravens viktningar ska bli 100. Hur viktiga är de olika kraven för användarna? Har olika 

användare olika prioriteringar? 

4. Ta reda på vad som finns på marknaden idag. Vilka är alternativen? 

5. Hur bra uppfyller de befintliga produkterna de nya produktkraven? Placera varje nytt krav på 

en skala mellan 1 och 5 för resp. produkt.  

6. Hur skall produktkraven uppfyllas i verkligheten? Sätt upp fysiska, mätbara sätt att beskriva 

de olika produktkraven samt enheten för att mäta dem. 

7. Hur är kraven relaterade till metoderna för att uppfylla dem i verkligheten? Är vissa beroende 

av varandra? 

8. Hur viktiga är de fysiska produktkraven för användarna? (här kommer jag inte exakt ihåg hur 

vi gjorde för att lägga ihop dem) Hur mycket är tillräckligt bra för användarna? Sätt upp ett 

intervall inom de mätbara kraven från förtjust till missnöjd.  

9. Hur är de fysiska kraven relaterade till varandra? Hör de ihop på något sätt? 

Slutsatser av QFD:n 
 

Det finns tre identifierade användare; pantaren, butiksägaren och El-kretsen. Dessa tre har 

mycket olika prioriteringar, den som pantar vill ha en lättförståelig och intuitiv maskin som är 

förlåtande och tar emot det mesta man stoppar i den, samt att den bör ha ett stort 

produktområde och är lättillgänglig. Det ska helst inte ta för lång tid att lämna in el-skrotet 

och det är ett plus om det utgår någon form av pant. Butiksägaren föredrar en billig maskin 

som inte tar alltför stor plats och är lätt att serva. Dessutom är det bra om det utbetalas någon 

ersättning eller andel av panten till butiken där den står. Detta är dock ett mer administrativt 

problem och inte något som är direkt tekniskt förknippat med maskinen. El- kretsen vill i sin 

tur få in statistik på det som lämnas in och att det är så liten andel felsorterat som möjligt. 

Detta är förknippat med maskinens användargränssnitt och hur intuitivt det är, vilket också 

var något som eftersöktes av pantarna. Inga av de olika önskemålen motsäger varandra utan 

borde gå att kombinera. Maskinens viktigaste egenskaper är dock att den är förlåtande, 

intuitiv, billig, har ett stort produktområde och en låg andel felsorterat. Den bör inte ta alltför 

stor plats samt samla in statistik och information om pantobjekten. 
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Bilaga 5. Metalldetektorer 
 

Grunden bakom alla metalldetektorer är, enligt The Electronic Metal Detector Handbook [1], 

att en ocsillator sänder en växelström genom en spole. Denna växelström ger upphov till ett 

varierande magnetfält kring spolen.  Magnetfältet skapar en spänning i alla ledande material i 

dess närhet, med resultatet att en ström genereras som i sin tur ger upphov till ett nytt 

magnetiskt fält.  Enligt How Stuff Works [3] och DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A 

LOW COST VLF METAL DETECTOR WITH METAL-TYPE DISCRIMINATION 

CAPABILITIES [2] finns det tre olika typer av metalldetektorer som känner av magnetfälten i 

de främmande föremålen varav det är Very Low Frequency detektorerna som är intressanta i 

det här sammanhanget.  

BEAT FREQUENCY OSCILLATOR 
Dessa detektorer består av två spolar, en som referens och en i sökhuvudet som agerar 

mottagare [1][3]. Båda spolarna drivs av en oscillator och en skillnad i deras frekvens kan 

avläsas när mottagarspolens induktans förändras på grund av magnetfält från närliggande 

metall [1][3].  

PULSE INDUCTION 
Detektorer med denna teknik sänder ut ett magnetiskt fält och mäter sedan den lilla ström som 

uppstår i spolen när magnetfältet kollapsar. Om det utsända magnetfältet har kommit i kontakt 

med metall tar det längre tid för strömmen att dö ut än förväntat. Detta används för att 

indikera upphittade metallobjekt [3]. 

VERY LOW FREQUENCY ELLER INDUCTION BALLANCE 
Very Low Frequency detektorer, VLF, kan ha olika uppbyggnad men har oftast tre spolar, 

ibland fler, i olika placeringar [1][2].  Antingen matas två spolar med växelström i motfas, 

med effekten att mottagarspolen inte påverkas då de två magnetfälten motverkar varandra [1]. 

Mottagarspolen kommer då endast att påverkas om något av de två magnetfälten kommer i 

kontakt med ett metallobjekt[1]. Eller så sänder endast en spole och en tar emot signaler[2]. 

För att minska påverkan av den sändande spolen på den mottagande lindas ytterligare en spole 

över mottagarspolen åt motsatt håll mot sändarspolen[2]. På grund av olika induktans i 

sändar- och mottagarspolen genereras strömmar med två olika frekvenser som utger det 

opåverkade läget för metalldetektorn [2]. Resultatet är i alla fall detsamma, någon/några 

spolar sänder ut ett magnetiskt fält som mottagarspolen är isolerad ifrån[3]. Om ett 

metallföremål påträffas skapar dess magnetiska fält en ström i mottagarspolen med en 

fasförskjutning i relation till sändarspolen [1][3][2].  

Enligt DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A LOW COST VLF METAL DETECTOR 

WITH METAL-TYPE DISCRIMINATION CAPABILITIES [2], kan en VLF metalldetektor 

med möjlighet att urskilja olika metaller utvecklas till ett lågt pris.  Dock visade sig 

skillnaderna i fasförskjutning och amplitud av den upptagna signalen, som låg till grund för 

identifieringen av olika metaller, inte bara bero av vilken metall som detekterades utan även 

objektets storlek och form samt dess avstånd till detektorn.  

Det finns ett antal detektorer på marknaden som påstår sig kunna skilja mellan olika metaller, 

ett exempel är Garret Ace 150 [4] som enligt [5] kostar 2845 kr. 

Enligt telefonsamtal med Guldström & Co AB [6], kan metalldetektorer inte avgöra vilken 

metall kretskort innehåller, om de ens kan känna av den lilla metallmängden i dessa. Men 

Guldström & Co AB säljer metalldetektorer som skulle kunna gå att känna av om det är 

koppar i elsladdar, men i så till ca priset 13500 kr.   

Samtal med Mobergs Processkontroll AB [7], gav motstridiga svar. Dels att det förmodligen 

skulle gå att känna av koppar med en metalldetektor i prisklassen 3000 kr och dels att det 
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skulle gå att känna av koppar i elsladdar men att det inte var ekonomisk försvarbart att 

utveckla en sådan metalldetektor.   

Det finns enligt [3]även en möjlighet på vissa detektorer att filtrera bort signaler från vissa 

metaller, vilket i detta sammanhang skulle vara intressant för att filtrera bort de metaller som 

själva återvinningssystemet.  
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Bilaga 6. RFID-teknik 
  
RFID är ett identifieringssystem som består av en sändare och en mottagare som 

kommunicerar med radiovågor, dvs. elektromagnetiska vågor med en frekvens mellan 30 Hz- 

300GHz[1]. Det finns RFID sändare som opererar i tre olika frekvensområden[1][2]. I detta 

fall är det Ultra High Frequency, UHF, med frekvenser mellan 300MHz och 1 GHz [1], som 

är intressanta bl.a. för att de är billiga att tillverka [2]. Det finns även aktiva och passiva 

sändare, med skillnaden att de aktiva sändarna innehåller en energikälla och därför kostar mer 

an passiva[3]. De passiva sändarna är intressanta i detta fall, då de inte har en egen energikälla 

utan får den nödvändiga energin för att sända informationen från mottagarens 

elektromagnetiska fält [1].  

Sändaren är programmerad med binär kod, dvs. 1 och 0 som I olika kombinationer 

representerar information[2].  Med hjälp av olika standarder kan vissa kombinationer 

representera olika siffror och bokstäver, ex ASCII där åtta 1 och 0 i följd, en bit, representerar 

ett tecken[2]. 

 

Hur den binära koden översätts till text eller siffror beror även av vilken standard man 

använder vid avläsningen. Till detta ändamål bör 96-bitars Electronic Product Code, EPC, 

användas enligt[2]. De första 8 bitarna i denna standard talar om hur resterande information 

på RFID sändaren ska avläsas [2]. Enligt [2] är den bästa lösningen i detta fall att ansöka om 

en egen 8 bitars identifieringskod för identifiering av elektronikskrot. Resterande 88 bitar ska 

då användas till att lagar information om vilket företag som har producerat varan, vilket 

företag som är återförsäljare i det aktuella landet och slutligen en vektor med information om 

återvinning av varan [2]. Med hjälp av avläsningsmatriser ger återvinningsvektorn 

information om bl.a. vilken sorts produkt det är, en viktkategori för de elektroniska delarna 

samt återvinningsinformation [2]. Vid inlämning av en produkt till det förslagna pantsystemet 

är det tillverkande samt distribuerande företaget, produktsort samt vikten av de elektroniska 

delarna som är intressanta. 

Enligt [1] finns det en rad begränsningar med RFID system, men dessa går förhoppningsvis 

att ta sig runt. UFH har t.ex. svårt att ta sig igenom metall, [1],och för att försäkra sig om att 

sändaren alltid sitter kvar på produkten, oavsett slitage, bör den placeras på WEEE-kärnan, 

helst på ett kretskort eller intill en motor. Detta kan medföra problem då en del 

elektronikprylar har höljen av metall, men troligen har de flesta apparater någon del som ej 

består av metall där signalen kan ta sig ut. 
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Bilaga 7. Motor- och bandberäkningar 
 

Förspänning av bandet 

Enligt Habasit Produkt-Datablad SNB-5E [1] ska bandet minst förspännas 0,3%. Då 

dragkraften för 1% töjning per breddenhet är 7N/mm och bandet är 350mm brett beräknas 

förspänningskraften, F,  i N enligt ekvation x. 

 

 N   (1) 

 

Detta ger resultatet att bandet bör förspännas med en kraft på minst 735N. 

 

Motorberäkningar 

Enligt Interroll Drum Motors Catalogue English [2] beräknas den maximala radiella lasten 

som motorn ska klara av genom att addera spänningen i den övre och undre banddelen. I detta 

fall ges den maximala radiella lasten 1470N av den dubbla förspänningen i bandet. Den valda 

motorn klarar med marginal av denna last då motorn enligt DM tech info 80C English [3] är 

dimensionerad för upp till 2000N i radiell last.  

En annan parameter som motorn ska klara av , enligt [2], kallas för Belt Pull, F,  och beror av 

lasten på bandet enligt 

  (2) 

där  är kraften på motorn i när bandet är oladdat, och är kraften på motorn när bandet är 

laddat.  Den oladdade kraften beräknas enligt 

  (3) 

där L längd i meter mellan mittpunkterna av ändtrummorna,   bandvikt per löpmeter i kg/m 

och  är vikten av roterande delar fästa på bandet per meter. I detta fall bortfaller  då 

bandet är slätt. Med detta i åtanke bör ekvation 3 kunna skrivas om som följer 

   (4) 

där x är bandets totala längd, b dess bredd och  dess densitet.  Med densiteten 1.9 kg/m², 

hämtat från [1], längden 1,45m och bredden 0,35m insatta i ekvation 4 ges att kraften på det 

obelastade bandet är 0,3857N. Kraften  på bandet beräknas enligt 

      (5) 

där  är lastens vikt per meter band vilket i detta fall blir 

  

Detta ger insatt i ekvation (5) att kraften på motorn med last blir 4N. Med de erhållna värdena 

insatta i ekvation 2 blir resultatet att kraften från Belt Pull blir 4,3857 vilket är långt under de 

363N som motorn klarar vid maximal hastighet [2]. 
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