
Centralt helautomatiskt återvinningssystem 
 
Ett CENTRALT ÅTERVINNINGSSYSTEM är en komplett lösning för rening och 
återvinning av bl.a. skärvätskor och förbrukade tvättvatten, samt hantering och 
avvattning av spånor.  
 
Återvinningssystemet renar såväl vatten- som oljebaserade skärvätskor så att dessa kan återanvändas 
i produktionen. Systemet renar också olika oljehaltiga vatten, t.ex. förbrukade tvättvatten, så att den 
mängd vätska som måste skickas till destruktion minimeras. Avskilda spånor och partiklar 
centrifugeras eller komprimeras, och lämnar anläggningen som torra spånor eller lätthanterliga 
briketter. Systemet använder inga förbrukningsmaterial och är i det närmaste underhållsfritt. 
 
Det centrala återvinningssystemet är modulärt uppbyggt, vilket ger oss möjligheten att skräddarsy 
systemet helt efter kraven på kapacitet, reningsgrad, etc. Systemet leder till betydande 
kostnadsminskningar för bl.a. inköp av koncentrat till ny skärvätska och destruktion av förbrukade 
vätskor. Även kostnader för avfallshantering och service av bearbetningsmaskiner minskar, vilket 
tillsammans med den låga driftskostnaden snabbt gör återvinningssystemet till en lönsam investering. 
 
Även som ett led i miljöarbetet fyller systemet en viktig funktion. Många företag står i begrepp att 
miljöcertifiera sig enligt ISO 14 000, vilket ställer höga krav på avfallshanteringen. Med ett centralt 
återvinningssystem klaras dessa krav bättre, och det enda avfall som lämnar fabriken är torra spånor 
eller briketter samt små mängder koncentrat från destruktionsdelen i systemet. På detta sätt minskar 
inte bara belastningen på miljön, utan även kostnaderna för omhändertagande av avfallet. 
 
 
Systembeskrivning 
 
Det centrala återvinningssystemet bygger på ett antal huvudmoduler ur Mercatus sortiment som 
anpassas och sätts samman i olika konfigurationer beroende på dina önskemål. Hela systemet arbetar 
fullautomatiskt och kan vara i kontinuerlig drift dygnet runt. Systemets huvudelement är 
skärvätskereningen, spånhanteringen och destruktionsdelen.  
 
Skärvätskereningen 
Denna del av systemet renar skärvätskor, såväl vatten- som oljebaserade, från partiklar och spånor 
ner till ca 10µm. Reningen är så effektiv att skärvätskorna direkt kan återanvändas i processen. Inget 
förbrukningsmaterial används, och det enda som lämnar anläggningen är de avskilda spånorna och 
partiklarna. Dessa transporteras därefter automatiskt vidare till spånhanteringen.  
 
Spånhanteringen 
Spånhanteringen är den del av systemet som tar hand om spånor och partiklar både från 
skärvätskereningen och bearbetningsmaskiner. Här kan spånorna och partiklarna antingen 
centrifugeras eller komprimeras till torra lätthanterliga briketter. Spånhanteringen arbetar 
fullautomatiskt och hit kan även olika typer av spåntransport från bearbetningsmaskinerna integreras, 
t.ex. en vakuumsuganläggning med tillhörande rörsystem. Naturligtvis kan även spånlådor från 
maskiner som ej är anslutna till vakuumsugsystemet tömmas direkt i spånhanteringen. Den vätska 
som har avvattnats pumpas tillbaka till reningen via en oljeseparator, där läckolja tas om hand, och 
kan åter användas i produktionen. Det enda som lämnar spånhanteringen är torra spånor eller 
briketter. 
 
Destruktionsdelen 
I destruktionsdelen görs en kraftig uppkoncentrering av de föroreningar (ej partiklar) som finns i 
vätskor som t.ex. förbrukade tvättvatten, skärvätskor och golvskurvatten. Olika reningstekniker kan 
användas beroende på reningskraven, t.ex. membran, vakuumindunstning eller jonbytarteknik. Det 



renade vattnet kan exempelvis användas till nya tvättvatten, som vattentillskott till skärvätskor, eller 
alternativt släppas direkt ut i det kommunala avloppet. Endast små mängder koncentrat behöver 
skickas till destruktion, vilket ger en kraftig minskning av kostnaderna.  
 
Fördelar 
 

- Kostnader för produktionsstopp p.g.a. rengörning av filter, stopp i pumpar m.m. elimineras. 
 

- Kostnader för inköp av koncentrat till skärvätskor reduceras kraftigt. 
 

- Kostnader för destruktion av förbrukade skärvätskor, tvättvatten etc. minimeras. 
 

- Kostnader för hantering av spånor minskar väsentligt. 
 

- Kontinuerlig drift dygnet runt. 
 

- Rena skärvätskor ger mindre slitage på verktygen. 
 

- Rena skärvätskor ger bättre kvalitet på de detaljer som bearbetas. 
 

- Bidrar till en bättre inre och yttre miljö. 
 
 
Tekniska specifikationer 
 
Eftersom det centrala återvinningssystemet helt anpassas efter våra kunders behov och önskemål kan 
du till största delen själv bestämma specifikationerna.  
 
 
Skärvätskerening 
 
Reningsgrad: Alla slitande partiklar > 10 µm filtreras bort 
 
Medier: Olje- och vattenbaserade skärvätskor med viskositet upp till 50 mm²/sek 
 
 
Spånhanteringen 
 
Restfuktighet: Ner till  2 % - beroende på spåntyp 
 
Material: Stål, aluminium, mässing, slipmull m.m. 
 
Destruktionsdelen 
 
Volymreduktion: Upp till 95 % - beroende på medium 
 
Medier: Tvättvatten, förbrukade skärvätskor, färgvatten m.m. 
  
 
 
 


