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Akronymer 

LDPE – Lågdensitetspolyeten 

HDPE - Högdensitetspolyeten 

DP - Dispergerade partiklar 

FP – Fasta partiklar 

FT-IR - Infraröd spektroskopi  

SEM - Svepelektronmikroskop 

TGA - Termogravimetrisk analys  

DLS - Dynamisk ljus spridning  

XRD - Röntgenpulverdiffraktion  

DSC - Differentiell svepkalorimeter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

     

 

 

 

 5 (36) 
 

Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att med hjälp av en speciell mikrovågsugn så kan man omvandla 

lågdensitetspolyeten (LDPE) till kemikalier med högre värde [1]. Ett försök på att omvandla 

plastavfall (LDPE) till en produkt med högre värde kommer att göras i detta projekt. 

Att kunna återvinna plast är en fråga som under de senaste åren har växt och fortsätter växa, i 

dagsläget så finns det ett intresse att kunna producera nya produkter från återvunnet material 

[2]. Eftersom plaster succesivt förlorar sina egenskaper varje gång de värms upp så är det ofta 

enklare för ett företag att skapa och använda ny plast. Plast som kan ha förlorat sina mekaniska 

egenskaper eller eventuellt har förorenats är inte något som efterfrågas [3] [4]. Kolprickar är 

ett slags nanomaterial som har fascinerande egenskaper och som börjats forska mer och mer 

om under de senaste 10 åren. Under detta projekt kommer det stora fokus ligga på om man kan 

tillverka denna typ av partiklar genom karbonisering av LDPE och hur tillsats av denna typ av 

partiklar påverkar de mekaniska egenskaperna hos nya LDPE produkter [5]. 

Under detta projekt användes en speciell mikrovågsugn för karbonisering av polyeten, genom 

användning av mikrovågsugnen med salpetersyra och saltsyra som katalysatorer så kunde man 

syntetisera fram dispergerade partiklar (DP) och fasta partiklar (FP) från LDPE. Dispergerade 

partiklarnas och fasta partiklarnas strukturella egenskaper analyserades genom användning av 

FT-IR och XRD. Analys av partikelstorlek för dispergerade partiklarna gjordes genom DLS 

och morfologi undersöktes med SEM. I detta projekt visades det att man hade lyckats ändra 

polyetenets strukturella egenskaper då nya grupper kunde ses på FT-IR och XRD. 

Partikelstorleken mättes också och man kom fram till att det var grova partiklar som bildades 

och att de inte var så homogena.  

Tillverkning av kompositfilmer innehållande dispergerade partiklar och fasta partiklar 

lyckades man också åstadkomma. Kompositerna bestod av 0,5 vikt-% DP som blandades med 

99,5 vikt-% LDPE pulver. En annan komposit gjordes också fast här ökade man 

viktsprocenten av partiklar till 2,5 vikt-% DP som blandades med 97,5 vikt-% LDPE pulver. 

Kompositerna innehållande FP skapades genom att blanda 5 vikt-% och 10 vikt-% FP med 95 

vikt-% och 90 vikt-% LDPE pulver. 

Filmernas mekaniska egenskaper analyserades genom dragprovning, resultaten visade sig att 

dragspänningen för kompositfilmerna innehållande DP gav ett styvare material än filmen med 

endast LDPE. Kompositfilmerna med FP fick däremot ett mycket högre modulus än dem 

andra, materialet hade alltså blivit mycket styvare och en stor del av flexibiliteten hade gått 

förlorad. Slutsatsen man kunde komma fram till var att metoden kan användas för att skapa ett 

material som är starkare och mer styvt. 
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Abstract 

Previous research has shown that with the assistance of a specially formed microwave oven 

you can degrade low density polyethylene (LDPE) to chemicals with more value, so this 

project will try to reform plastic waste (LDPE) to a product with more value.  

Being able to recycle plastic is a question that has grown these past years and is still growing. 

As things stand there is an interest in being able to produce plastics that can be recycled. 

Because plastics lose some of their mechanical properties every time they are heated the 

companies who produce them find it easier and cheaper to just use new plastic. Therefore, to 

be able to produce a plastic which does not lose its mechanical properties is something that is 

being strived for. Carbon dots is a new kind of nanomaterial that has fascinating properties and 

research on it and its properties has been done during the last 10 years. During this project the 

main focus will therefore be to evaluate whether LDPE can be carbonized to carbon dot like 

materials and whether addition of these affects the mechanical properties of new LDPE 

products. 

By using the special microwave, the synthesis of carbon dots was successful. In addition, solid 

particles we gained from LDPE. The structural properties of the carbon dots and solid particles 

were analysed by using FT-IR, NMR and XRD. There was also an analysis on the particle 

sizes which was done by using DLS and morphological evaluation which was performed by 

SEM. The synthesized particles were also put into TGA to evaluate their thermal stability. The 

synthesis was successful, and you could see a change in the particles structure because new 

functional groups could be found by using FT-IR, NMR and XRD. The particle size was also 

measured, and the consensus was that the particles were coarse and not that homogenous.  

Making of the composites with the carbon dots and solid particles is also something that was 

successfully done. The composites contained 0.5 wt-% of synthesized carbon dots and 99.5 

wt-% of LDPE powder and another one where 2.5 wt-% of synthesized carbon dots was mixed 

with 97.5 wt-% of LDPE powder. The solid particle composites were created by mixing  

5 wt-% and 10 wt-% solid particles mixed with 95 wt-% and 90 wt-% of LDPE powder. 

The mechanical properties were analysed with a tensile testing machine, the result that was 

retrieved from the machine was that the films made of the composites with DP gave a stiffer 

material than the film made only by LDPE. The composite films with FP gave a much higher 

modulus than the other films made by addition of DP. The results show that the films with FP 

were also a lot stiffer than the film with only LDPE. The conclusion is that you can use this 

method to create a material that is stronger and stiffer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kungliga tekniska högskolan bedriver inte bara olika utbildningar för ingenjörer utan man 

bedriver även forskning inom teknik och naturvetenskap. Institutionen för fiber- och 

polymerteknologi, som är Sveriges största akademiska institution för makromolekylära 

material, är en av forskningsavdelningarna som finns vid KTH. Inom forskningsavdelningen 

så bemöter man aktuella såväl som framtida frågor inom materialanvändning i samhället. 

Målet inom forskningen är att forma, syntetisera och modifiera stabila och nedbrytbara 

polymerer där polymeren kan ha flera användningsområden samt hitta lösningar till 

miljöfrågor som finns runt om i världen.  

De enorma volymerna av plastavfall som tillverkas kommer att ge allvarliga negativa 

miljöpåverkningar om det inte hittas en lösning till problemet. En anledning till att det finns så 

stora volymer av plastavfall är på grund av att plast är ofta billigare och enklare att framställa 

från nya råvaror [3], så marknaden för återvunnen plast är inte så stark. Detta problem kräver 

nya lösningar för återvinning av plast. En metod har utvecklats för att hitta en lösning där man 

använder en mikrovågsugn för att karbonisera biopolymerer eller syntetiska polymerer, som 

ett sätt att återvinna eller återanvända olika avfallsprodukter.  

Man vill nu hitta en möjlig väg att återvinna polyeten och omvandla det från en avfallsprodukt 

till en kolprodukt med högre värde. De syntetiserade kolpartiklarna kunde möjligen användas 

som en egenskapsförbättrande tillsats, vilket kunde vara en möjlig väg att återvinna plaster.  
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1.2 Syfte och mål 

Målet med detta projekt är att undersöka om det är möjligt att återvinna polyeten från en 

avfallsprodukt till en kolprodukt med högre värde. Detta kommer att undersökas genom 

användning av en speciell mikrovågsugn för att karbonisera polyeten och därefter analysera 

det utvunna materialet. Materialet kommer sedan att testas som en egenskapsförbättrande 

tillsats för LDPE. Analyserna som görs kommer att ge en utvärdering på om polyeten kunde 

karboniseras och vidare om de mekaniska egenskaperna förändras efter en tillsats av 

karboniserat produkt i en ny LDPE produkt. Jämförelse kommer att göras mellan LDPE och 

kompositen med LDPE och de dispergerade partiklarna samt kompositen med LDPE och de 

fasta partiklarna. 

De olika målen för projektet var:  

• Undersöka om processen för karbonisering av polyeten, LDPE, till kolprodukter 

fungerar. 

• Analysera morfologi och vilka olika funktionella grupper som det karboniserade 

polyetenet innehar m.h.a. IR, SEM, termogravimetri m.m. 

• Försöka skapa polyetenkompositer genom att bearbeta de tillverkade kolprodukterna 

tillsammans med polyeten genom extrudering och varmpressning för att skapa en film. 

• Analysera det bearbetade materialet och undersöka skillnader i karaktär och mekaniska 

egenskaper mellan ren LDPE och komposit som bestod av en blandning av LDPE och 

de syntetiserade partiklarna. 

• Bestämma om karboniserad polyeten kan användas som en egenskapsförbättrande 

tillsats för LDPE. 

 

1.3 Lösningsmetoder och avgränsningar 

Först och främst kommer det att göras en litteraturstudie. Fakta som fås av litteraturstudien 

kommer att ge en bättre bild på vad som kan förväntas av ett liknande projekt, t.ex. olika 

syntesmetoder som kan användas för framtagning av karboniserat material. 

Lösningsmetoden som kommer att användas för att uppnå projektets första mål kommer att 

ske genom en speciell mikrovågsugn för att karbonisera LDPE. LDPE kunde sättas i en miljö 

där karboniseringen av LDPE skedde. För att uppnå projektets andra mål kommer 

analysmaskiner som SEM och FT-IR användas för att undersöka karboniserade polyetenets 

morfologi och strukturella egenskaper. Polyetenkompositerna kommer att skapas genom att 

sättas in i extruderings- och varmpressningsmaskinen och analyserna för karaktär och 

mekaniska egenskaper kommer att ske genom användning av dragprovning. 

En avgränsning som kommer att göras är att en variation på temperatur inte sker d.v.s. att 

temperaturen som används för att bryta ned LDPE i mikrovågsugnen kommer att vara 

konstant, 250 °C. Däremot så kommer proven att vara i mikrovågsugnen i olika durationer 60, 

65, 90 och 120 min.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Plast 

Produktionen av plast det senaste decenniet har lett till stora teknologiska avancemang för vårt 

samhälle [6]. Av denna anledning så har produktionen och användningen blivit massiv och 

därför har återvinning av plastavfall blivit en stor fråga för samhället och man försöker 

ständigt komma fram med nya metoder och lösningar för att kunna återvinna plastavfallen. 

Eftersom plaster har egenskaper som gör dem mycket ideala inom dess användningsområden 

är det inte enkelt att ersätta dem med ett annat material, en annan fördel plaster har är att de är 

kostnadseffektiva, kräver lite energi att tillverka och är lättviktiga samt att de i många fall är 

biokompatibla. 

Plastavfallen återvinns i nuläget ofta genom förbränning eller så slutar det upp med att de 

grävs under marken vilket inte är den bästa strategin då vanliga plaster inte är biologiskt 

nedbrytbara och materialvärdet går förlorad. Förbränningsmetoden kan användas för att skapa 

fjärrvärme genom att med rätt instrument fånga upp värmen som skapas vid processen. Denna 

process kräver att man tar hand om rökgasen som bildas då den kan vara skadlig för miljön 

[7]. Deponistrategin är dock ett mindre problem i Sverige då det endast är en procent av 

hushållsavfallet som deponeras [8]. Att kunna återvinna material är inte bara gynnsamt när det 

gäller miljön utan det är även en ekonomifråga då avfallet kan användas som en resurs. Man 

kan ersätta produktions- eller konstruktionsmaterial om man sorterar avfallen på rätt sätt [9]. 

Även om man rekommenderar att återvinna plasten så är det väldigt sällan att all plast når 

återvinningscentralen vilket är ett annat problem. [10] 

Plaster är syntetiska material som har sitt ursprung från organiska produkter som kol, naturgas 

och råolja, salt, sand m.m. I många fall används även olika additiv som t.ex. antioxidanter eller 

mjukningsmedel för att förbättra dess egenskaper [11]. Monomerer för polymerisation av 

volymplaster skapas i destillationsprocessen vid t.ex. ett oljeraffinaderi där kolväteföreningar 

successivt separeras från aggregatet till råvara. Under polymerisation används sedan 

katalysatorer för att skapa nya och större molekyler. Processen sker i en reaktor där värme 

tillsätts och de mindre molekylerna börjar binda sig till varandra och bildar större molekyler, 

alltså plaster. Plasten som bildats genom att de mindre molekylerna bundit sig till varandra har 

olika unika egenskaper beroende på vilka typer av molekyler som skapats och bundits. 

Strukturen för molekylen kan således vara t.ex. upprepande monomer som blir 

sammankopplade till varandra till en simpel linjär sekvens. 

Då plaster som skapas kan ha unika egenskaper beroende på dess monomer, struktur och 

storlek kan man lägga in dem i olika kategorier: 

• Termoplaster eller härdplaster 

• Amorfa eller semi-kristallina 

• Homopolymerer eller sampolymerer 
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Plasterna kan sättas in i diverse kategorier beroende på hur de reagerar på värme. Som ett 

exempel, termoplast kan värmas till dess smältpunkt och sedan omformas utan att förlora sina 

egenskaper. 

2.2 Polyeten 

En viktig medlem i polyolefiner är naturligtvis polyeten, genom polymerisation av eten så 

framställs polyeten. Polyeten är en plast som idag är vanligast i världen, produkter som 

plastpåsar, flaskor m.m. innehåller polyeten [12]. Eten består av två metylen grupper som är 

bundna till varandra genom en dubbelbindning, CH2=CH2. Genom att utföra 

polymerisationsprocessen kan man bryta dubbelbindningen och låta den reagera med en annan 

etenmolekyl och därmed skapa en kedja med massa etengrupper bundna till varandra. 

 
Denna struktur upprepas flera gånger om beroende på vilken molekylvikt man vill nå och 

bildar en molekyl med långa kedjor av metylen grupper. Förgreningarna som är bundna till 

molekylen på ett specifikt sätt som ger olika egenskaper. Polyeten som har flera och långa 

förgreningar kallas för lågdensitetspolyeten (LDPE) och den andra polyetenen som är mer 

linjär och inte har lika många och långa förgreningar som LDPE kallas för 

högdensitetspolyeten (HDPE). [12] [6] 

2.2.1 Lågdensitetspolyeten 

Processen för att framställa LDPE utförs genom att ha ett stort tryck under processen samt en 

hög temperatur. Man vill ofta nå 350 MPa och en temperatur på ca 350 °C [12], genom denna 

process får man ut en polymer som har både långa och korta förgreningar. Dessa förgreningar 

som bildas förhindrar polymerkedjorna från att komma lika nära vilket leder till att 

molekylerna inte ”packas” ihop och kristalliserar till samma grad som en motsvarande linjär 

molekyl man får då ett material som inte är så hård, styv och kristallin [6] [12]. Då man får 

unika egenskaper pga. förgreningen så blir LDPE ett väldigt flexibelt material och av denna 

anledning har den ett brett användningsområde.  

 
Figur 1 visar hur lågdensitetspolyeten ser ut 

2.2.2 Högdensitetspolyeten  

Till skillnad mot LDPE så framställs HDPE genom att ha en låg temperatur och tryck i 

processen, genom att använda sig utav Ziegler-Natta och metallocen katalysatorer [12]. 

Eftersom det inte bildas lika många förgreningar i molekylen så kan polymerkedjorna lättare 

packa ihop sig och kristallisera sig, detta resulterar i att man får ett kompakt och högt 

kristallint material. [12] 
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Figur 2 visar hur högdensitetspolyeten ser ut 

2.3 Kolprickar som egenskapsförbättrande tillsats 

För att ändra mekaniska egenskaper hos material, i detta fall LDPE, så kan man tillsätta 

kolprickar som syntetiserats fram genom t.ex. en hydrotermisk behandling. Ett vanligt 

beteende när partiklar tillsätts i polymerer är att polymeren får sämre flexibilitet men ökar i 

styrka och modulus [13].  

Det har tidigare gjorts försök där man använt kolprickar som en egenskapsförbättrande tillsats. 

Under ett utav dem här försöken så syntetiserade man fram kolsfärer genom en 

mikrovågsassisterad hydrotermisk nedbrytning av stärkelse. Ur denna syntetiserade material 

kunde man utvinna grafenoxid. Grafenoxiden tillsattes i en stärkelse (0,1 vikts-%) lösning och 

den la sig på ytan av stärkelsegranulaten med hjälp av sekundära bindningar. Därefter 

tillverkades kompositer innehållande grafenoxiden/stärkelsen med polylaktid (PLA). 

Resultatet som erhölls var förbättrade mekaniska- och barriäregenskaper och en förbättrad 

termisk stabilitet, även om mängden grafenoxid var väldigt låg så lyckades man få ett positivt 

resultat. [14] 

Ett annat försök visade att man kan kunde få bättre egenskaper för ett material (PLA) om man 

omvandlade 2D grafenoxid kolplattor till 0D grafenoxid kolprickar. Av det omvandlade 

materialet bildade man kompositer. Även här hade man en låg vikts-% (0,05 %) och lyckades 

komma fram till att partiklarna bidrog genom att öka den mekaniska styrkan och duktiliteten 

hos kompositen. I slutändan lyckades man även i detta projekt använda kolprickar som ett 

egenskapsförbättrande tillsats. [15] 

2.3.1 Kolprickar (carbon quantum dots, CQD) 

Genom att använda sig av elektrofores, en metod som separerar molekyler med olika 

laddningar, så lyckades man separera lösliga partiklar från kolnanorör och därmed hade man 

tillverkat de första lösliga partiklarna av typen carbon quantum dots (CQDs). Detta skedde året 

2004 [5]. Sedan dess har man undersökt olika metoder för framtagning av kolprickar och 

lyckats komma fram till att dessa nanomaterial innehåller fascinerande egenskaper som kan 

appliceras i materialvetenskap såväl som i medicinsk utrustning.  

Då kol ofta har en dålig löslighet i vatten samt en svag fluorescens så har man börjat sätta mer 

fokus på forskning av lösliga partiklar då de har en starkare fluorescens och bättre löslighet i 

vatten. [16]. De fascinerande biologiska egenskaperna som lösliga partiklarna har, låg toxicitet 

och god biokompatibilitet, gör att de blir väldigt eftertraktade vid applikationer inom 

materialvetenskap såväl som inom medicinsk utrustning. [5] 
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2.3.2 Syntes metod för framställning av kolprickar 

Flera olika metoder har blivit föreslagna för framställning av lösliga partiklar, dessa metoder 

kan uppdelas till två olika grupper, ”Top-down” och ”Bottom-up”. 

 

När man talar om ”top-down” metoder så talar man om lösliga partiklar som utvinns genom 

separation från större kolprekursorer. ”Bottom-up” metoder handlar mer om att få fram lösliga 

partiklar genom polymerisation och karbonisering av små molekyler genom t.ex. 

termisk/hydrotermisk syntes och mikrovågsstrålning [17]. 

 
Tabell 1 visar syntesmetoderna som kan användas för framställning av kolprickar [5] 

Metoder för syntes Fördelar Nackdelar 

Kemisk ablation Mest tillgänglig, olika källor Krävande förhållanden, 

drastiska processer, flera 

processteg, dålig kontroll på 

storleken 

Elektrokemisk 

karbonisation 

Storlek och nanostruktur är 

kontrollbara, stabila, kräver 

bara ett steg 

Får små molekyl prekursorer 

Laser ablation Snabb, effektiv,  Låg kvantutbyte, dålig 

kontroll på storleken, kräver 

modifikationer 

 

Mikrovågsstrålning 

 

Snabb, kan göras i större 

skalor, kostnadseffektiv, 

miljövänlig 

Dålig kontroll på storleken 

Hydrotermisk/solvotermisk 

behandling 

Kostnadseffektiv, 

miljövänlig, non-toxisk 

Dålig kontroll på storleken 

2.3.3 Nedbrytning m.h.a. mikrovågsugn 

Nedbrytning m.h.a. mikrovågsugn är en metod som används för att syntetisera fram lösliga 

partiklar, syntesmetoden har en relativt låg kostnad samt är miljövänlig [5]. Det vanligaste 

sättet är att sätta in det organiska ämnet i en sluten behållare och sedan sätta in behållaren i en 

hydrotermisk reaktor med en hög temperatur, i detta fall en mikrovågsugn. Denna rapport 

tillsätter även en katalysator i form av syra.  

Syntes av kolprickarna kräver en hög temperatur för att inducera kondensation av dess 

kolhaltiga byggstenar. En annan viktig egenskap som ska betraktas med den hydrotermiska 

syntesmetoden är att rester från kolreagenserna fortfarande kan sitta kvar på ytan av de 

kristallina kärnorna, vilket kan ge de lösliga partiklarna en variation av kemiska 

funktionaliteter och optiska egenskaper [16]. En annan fascinerande egenskap som 

kolprickarna får är fluorescens. 

2.3.4 Applikationer 

Då det tidigare togs upp att fluorescerande lösliga partiklar visar goda egenskaper såsom god 

biokompatibilitet och låg biotoxicitet så har lösliga partiklar en stor potential för att användas 

inom bioimaging. Lösliga partiklar kan även användas i biosensorer, då lösliga partiklar har en 

hög löslighet i vatten, hög flexibilitet för modifikation m.m. [5].  
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Ett annat användningsområde för kolprickar är inom optronik, här kan man använda dem inom 

färgkänsliga solceller, organiska solceller, superkapacitatorer, LED-ljuskällor m.m. [5]. Då 

kostnaden för tillverkning av kolprickar är lägre och de är mindre toxiska än traditionella CQD 

så har man börjat ersätta vissa typer av färger som innehåller t.ex. rutenium med CQD. 

2.4 Extrudering/Strängsprutning 

Extrudering är en av de viktigare processerna som finns inom polymer processindustrin. Att 

extrudera betyder att trycka ut t.ex. när man trycker ut tandkräm så extruderar man innehållet. 

Inom extrudering kan olika material användas och formas såsom metaller, keramik, plaster 

m.m. När man ska extrudera polymerer tillsätts plastmaterialet till en uppvärmd cylinder 

samtidigt som en skruv roterar i cylindern. Efter att plastmaterialet fått vara i cylindern en viss 

tidslängd så extruderar man plastsmältan och låter det passera dess munstycke, vid denna 

passage börjar plastsmältan att stelna och man får då ut en sträng av plastmaterialet. Beroende 

på hur extruderns munstycke är utformad kan olika produkter fås fram, denna rapport använde 

strängen från extrudern för att tillverka filmer genom varmpressning. [18] [19] 

2.5 Varmpressning 

Varmpressning är en process där man använder sig av tryck och värme för att forma sitt 

material, i detta fall en komposit innehållande LDPE och DP. De önskade inställningarna ställs 

in på maskinen, det är vanligt att temperaturen ställs in på över smält temperaturen hos 

materialet för att säkerställa att materialet smälter. Under varmpressningen för kompositen i 

denna rapport hade man 130 °C för att ändra kompositens form. 

Något man dock måste tänka på är att uppvärmning av materialet kommer att påverka de 

mekaniska egenskaperna hos kompositen/materialet. Av denna anledning så måste 

parametrarna på varmpressningen väljas med en noggrannhet för att få ut den bästa produkten. 

Dem viktigaste parametrarna som kan påverka materialets mekaniska egenskaper är 

temperatur, tryck och uppvärmningstid [20].  

De egenskaper som kommer att studeras hos kompositen efter varmpressningen kommer att 

vara dess drag- och böjkraft och dessa kommer sedan att jämföras med obehandlad LDPE:s 

drag- och böjkraft. 

2.6 Mekaniska egenskaper 

Då det tidigare nämnts att de mekaniska egenskaperna hos en plast kan ändras genom 

uppvärmning och formändring är det därför viktigt att man låter varje film som skapas gå 

igenom samma förhållanden, d.v.s. lika mycket tid och lika hög temperatur i extrudern och 

under varmpressningen sänktes temperaturen men var samtidigt tillräcklig hög för att få 

proverna att smälta och bilda filmer, se kapitel 3.3 för de specifika enheterna. [21].  

Något som kan ytterligare påverka de mekaniska egenskaperna är om materialet i 

varmpressningen, får sprickor, är böjd eller har andra sorts skador. Detta kan påverka 

resultatet för drag- och böjkraften.  
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2.7 Teori om dialys 

Genom att utnyttja membranets specifika porstorlek kan molekyler av en viss storlek 

diffundera ut genom membranet och därmed kan mindre molekyler separeras från större 

molekyler (makromolekyler). Detta kan också kallas för membran transportprocess där 

lösningens molekyler byter plats, den primära kraften som får processen att fungera är 

skillnaden på koncentrationen hos permeatet i lösningen och koncentrationen på vätskan 

utanför [22]. 

 

En enklare beskrivning av dialys är t.ex. när en lösning sätts in i en speciell tub med en 

specifik membranstorlek, tuben knyts/stängs på bägge sidor så lösningen inte åker ut. Sedan 

sätts tuben in i t.ex. en bägare fylld med vatten, de mindre molekylerna kommer att börja 

diffundera ut till vattnet medan de större molekylerna är kvar i tuben.  

2.8 Analysmetoder 

2.8.1 FTIR – ”Infrared Spectroscopy”  

En analysmetod som används inom många olika branscher och polymer vetenskap är FTIR. 

Genom att lysa infrarött ljus på molekyler så kan man få bindningarna att vibrera och när detta 

sker så kan man mäta andel ljus som lyckats ta sig igenom molekylen. Vid en specifik 

våglängd kommer t.ex. en C=O att ”töja” ut bindningen och detta kommer IR-maskinen att ta 

upp. Eftersom dessa töjningar t.ex. C=O endast sker under våglängden 1650–1780 så kan man 

jämföra litteratur för att komma fram vilka funktionella grupper som finns hos en molekyl och 

därmed kunna karakterisera den. 

2.8.2 SEM – ”Scanning Electron Microscope” 

En ”Scanning Electron Microscope” fungerar genom att den skickar en fokuserad 

elektronstråle över ett prov du vill analysera och ger en mer högupplöst bild än t.ex. ett vanligt 

mikroskop. Elektronstrålen som skickas till provet integrerar med provet och producerar olika 

slags signaler som kan tas upp av maskinen och på det sättet kan man få fram information om 

hur provets kristallstruktur, morfologi och komposition ser ut [23].  

2.8.3 TGA – ”Thermogravimetric analysis” 

TGA är en teknik där upphettning av provet sker, provets vikt kommer antingen öka eller 

sjunka. TGA mäter provets vikt när den hettas eller kyls i ”ugnen”. Alltså mäter man massan 

som en funktion av temperatur eller tid när provet får genomgå upphettning/kylning.  

2.8.4 DLS – ”Dynamic light scattering” 

Detektion av ljus från materia är en teknik som används när man vill undersöka molekylers 

specifika egenskaper, med rätt ljuskälla och detektor så kan man få ut detta. Den vanligaste 

metoden för DLS är när provet utsätts för en monokromatisk ljusvåg och en lämplig detektor 

fångar upp signalerna och t.ex. storleken på partiklarna kan fås ut [24]. 

2.8.5 XRD –” X-ray Powder Diffraction” 

XRD är en analytisk teknik som används för fasidentifikation av ett kristallint material och 

analysmetoden kan även ge information om enhetscelldimensioner. Man vill helst att 

materialet är homogeniserad och är i pulverform.  
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Tekniken består av 3 viktiga delar, en röntgen tub, provhållare och en röntgendetektor. Genom 

att sända röntgenstrålar som genereras i en speciell tub så kan man producera elektroner, dessa 

elektroner skickas till provet och utsätter dem för en spänning. När elektronerna når tillräckligt 

mycket energi för att driva bort det innersta skalet av provet så kan ett röntgenspektrum skapas 

och genom detta kan provet karakteriseras [25]. 

2.8.6 DSC – ”Differential Scanning Calorimetry” 

DSC, en teknik som används för att se hur polymerer beter sig när dem värms. Det som 

undersöks med DSC är den termiska övergången av en polymer, alltså förändringarna som 

sker hos en polymer när den värms upp. Ett exempel på detta är när man får fram 

smältpunkten hos en kristallin polymer.  

Tekniken går som sagt ut på att värma upp polymeren, i dem flesta DSC maskiner så har man 

två plattor, på ena plattan har du din polymer och den andra är en referensplatta som är tom. 

DSC maskinen börjar värma upp plattorna med t.ex. 10 °C per minut. Det krävs mer energi för 

att värma plattan med polymerprov med 10 °C per minut. I vissa fastransationer frigörs 

däremot energi. Detta är då vad DSC maskinen mäter, hur mycket mer eller mindre energi 

krävs det för att värma polymeren. Man får därefter en graf som visar hur polymeren har 

reagerat mot värmen som tillförts [26]. 

  



     

     

 

 

 

 18 (36) 
 

3 Experiment 

3.1 Material som användes 

LDPE pulver (Mw ≈35000 g/mol), salpetersyra (HNO3) (70 %), saltsyra (HCl) (37 %) och 

natriumhydroxid (NaOH) köptes från Sigma-Aldrich. Dialysmembranen som användes var 

”Pre-treated RC Tubing”. 

3.2 Förberedelse av prov 

 

Figur 3 visar hur syntesen för att få fram dispergerade partiklar samt fasta partiklarna gick till 

1 gram LDPE tillsattes i 4 olika teflon-vialer tillsammans med två olika syror, salpetersyra 10 

ml (5 molar) och saltsyra 10 ml (5 molar). Syrorna agerade som en katalysator för reaktionen. 

Teflon-vialerna lades sedan in i mikrovågsugnen (SynthWAVE, Milestone Inc.) för en 

reaktionstid på 60, 75, 90 och 120 minuter i 250 °C. Resultatet som erhölls var en vätska samt 

förbränd kol som betraktades som aska, vätskan innehöll DP och askan innehöll FP. Vätskan 

hade pH 1 och var tvungen att neutraliseras, detta gjordes med natriumhydroxid. Det optimala 

pH:t var mellan 3–9 men eftersom pH:t kunde skifta väldigt snabbt så hamnade provet på pH 

10. 

Före neutraliseringen av provet så vakuum-destillerades vätskan m.h.a. en speciell membran 

filterpapper med porstorleken 0,45 µm. Efter neutraliseringen användes en dialys för att 

rengöra produkterna. Provet fick vara i dialysmembranet under 4 dagar, därefter togs 

lösningen ur dialysmembranen och tillsattes i rundkolvar för att sedan läggas in i frysen. Efter 

att lösningen blivit fryst så kunde man frystorka materialet och få ut DP. Partiklarna som 

utvanns kunde nu analyseras för sina karakteristiska drag samt bearbetas tillsammans med 

LDPE.  

Polyeten 

Mikrovågsugn 

HNO3 

HCl 
pH 1 

NaOH 

p
H

 10
 

D
ia

ly
s 

Dispergerade 
partiklar Fasta partiklar 
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3.2.1.1 Reduceringsförsök på lösliga partiklar 

Något ytterligare som testades var ett försök på reduktion hos DP, efter att proven förberetts 

genom karbonisering av polyeten i mikrovågsugnen så togs vialerna ut och fick genomgå 

samma process som försöken tidigare, efter att man hade utvunnit DP så tillsattes det 

destillerat vatten (20 ml) och man spädde ut provet ytterligare, vattnet fick agera som ett 

reduktionsmedel. Därefter la man in teflon-vialerna i mikrovågsugnen för ytterligare 2h [27].  

3.3 Bearbetning av prov 

3.3.1 Komposit med lösliga partiklar 

Med hjälp av DP som tillverkades gjordes en komposit genom att blanda 3,98 gram LDPE 

med 0.02 gram DP. Totalt blev det 0,5 vikts-% DP och 99,5 vikts-% LDPE. Kompositen 

extruderades sedan i en extruderingsmaskin under 6 minuter vid 150 °C. Därefter togs det 

extruderade materialet till en varmpressning och gjordes till en film. Kompositen fick vara i 

varmpressningen under 10 minuter vid 130 °C. Sedan undersöktes filmens mekaniska 

egenskaper. 

En annan liknande komposit tillverkades, i detta fall så hade man 0,1 (2,5 vikts-%) gram DP 

och 3,9 (97,5 vikts-%) gram LDPE. Man lät kompositen genomgå samma processer under 

samma tid för att kunna jämföra filmerna. Anledningen till detta är att försöka få lika stora 

förändringar hos kompositens egenskaper och därefter kunna jämföra filmerna som skapats 

med varandra.  

3.3.2 Komposit med fasta partiklar 

De fasta partiklarna som tillverkades mortlades och silades för att få mindre och finare 

partiklar. Två olika filmer gjordes där kompositen för den ena innehöll 0,2 gram FP och 3,8 

gram LDPE, alltså 5 vikts-% FP och 95 vikts-% LDPE. Den andra kompositen som 

tillverkades gjordes genom att blanda 0,4 gram FP och 3,6 gram LDPE, 10 vikts-% FP och 90 

vikts-% LDPE.  

Därefter så sattes kompositerna in i extruderingsmaskinen där de fick vara i 6 minuter vid 150 

°C. Sedan extruderades materialet och lades in i varmpressningen under 10 minuter vid 130 

°C. Filmen som skapades var nu redo att analyseras för deras mekaniska och strukturella 

egenskaper. 

3.3.3 Referens-material av ren LDPE 

Filmen som användes som referens-material innehöll endast LDPE. Referens-materialet fick 

även genomgå samma processer som kompositerna med fasta- och dispergerade partiklarna. 

Alltså 6 minuter i extrudern vid 150 °C och sedan varmpressen under 10 minuter vid 130 °C.  

3.4 Instrument som användes på kompositer och partiklar 

3.4.1 Differentiell svepkalorimeter (DSC) 

DSC användes för att se hur partiklarna och kompositerna betedde sig vid uppvärmning. 

Vikten varierade mellan 2-2,5 mg och mättes av maskinen Mettler Toledo DSC 820 vid ett 

kvävehaltigt atmosfär (50 ml/min). Proven värmdes 10 °C per minut och varje prov 

analyserades två gånger. 
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3.4.2 Fourier transform infraröd spektropskopi (FT-IR) 

Spektrumet för FT-IR var mellan 4000-600 cm-1 för alla partiklar som analyserades. Totalt 

gjordes det 16 skanningar. Produkterna torkades innan användning av FT-IR maskinen. 

3.4.3 Svepelektronmikroskop (SEM) 

För att bestämma morfologin hos materialet så användes SE-4800 SEM (Hitachi, Japan), 

maskinen opererade i en låg spänning på 0,5 keV. Materialet som analyserades var i form av 

pulver (partiklar). Partiklarna fick även vara i speciella behållare för att kunna analyseras av 

SEM maskinen. Bilderna togs på olika inzoomningsnivåer (x30, x800 och x5000) för att få 

bättre och klarare bilder.  

3.4.4 Röntgenpulverdiffraktion (XRD) 

Analys på XRD maskinen gjordes på FP och 1,5h-DP. Diffraktionen mättes genom 

PANalytical X´pert PRO diffractometer med en monokristallisk provhållare. Vinkeln 

bestämdes till 40°. Resultatet som erhölls fick jämföras med referens som var inprogrammerat 

i systemet. 

3.4.5 Termogravimetrisk analys (TGA) 

Mettler-toledo TGA/SDTA 851e användes på kompositfilmerna och partiklarna för att 

bestämma termiska stabiliteten. Proven innehöll 3-3,5 mg av materialet och sattes in i speciella 

alumina bägare. Proven värmdes med 10 °C per minut från 30 °C till 600 °C under ett 

kvävehaltigt atmosfär (50 ml/min N2) 

3.4.6 Dynamisk ljus spridning (DLS) 

DLS analysen gjordes på partiklarna som var upplösta i destillerat vatten. Maskinen som 

användes var Zetasizer Zano ZS. För att få ett bättre resultat användes även ett sonikationsbad, 

proven fick vara i badet i ca 30 minuter. Destillerat vatten användes som ett standard för alla 

prov. 
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4 Resultat och diskussion 

Studien hade 3 olika faser. Det första var att bryta ned och karbonisera LDPE för att 

syntetisera fram DP och FP. Sedan analyserades de strukturella egenskaperna på DP. De 

strukturella egenskaperna analyserades för att se om karbonisering av LDPE var lyckad och 

vilka nya funktionella grupper som hade skapats, dvs karakterisering av partiklarna 

genomfördes. 

Den 2a fasen var att tillverka kompositfilmer innehållande DP och FP som erhölls från LDPE 

nedbrytningen via mikrovågsugnen. Efter utvinning av partiklarna så kunde kompositerna 

tillverkas. Utbytet av DP var inte lika stor som utbytet av FP så istället för en lika hög 

viktsprocent som FP fick man använda en lägre viktsprocent av DP i kompositerna. 

Den 3e fasen var att testa kompositfilmernas mekaniska egenskaper, man mätte hur mycket 

kraft och värme filmerna tålde jämfört med en film innehållande bara LDPE.  

Resultatdelen kommer innefatta de 3 faserna som genomfördes i studien och resultatet 

kommer att bestå av hur partiklarnas karakteriseringar ser ut och resultatet för mekaniska 

egenskaperna hos kompositfilmerna. 

4.1 Karakterisering  

4.1.1 Bestämning av partikelstorlek 

 

Figur 4 DLS Storlek på dispergerade partiklar, a) 1h-DP sonikerad lösning b) 1,5h-DP sonikerad lösning c) 2h-
DP sonikerad lösning d) 1,15h+2h H2O lösning 

För att bestämma storleken på de syntetiserade partiklarna från vattenfasen analyserades de 

med DLS. Körningarna var parallella från samma provlösning och totalt så skedde det 3 
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körningar för vardera prov. Körningen skedde under 20 °C. För att lösa upp partiklarna i 

vatten och undvikta formationer av agglomerater så användes även sonikering. Detta gjordes 

för att få ett bättre resultat i DLS maskinen. Mätningarna för de olika proven visas på figur 4. 

 
Tabell 2 visar de olika storlekarna som mättes via DLS samt medelvärde, PDI och standardavvikelse för DP 

Prov Körningar Storlek [d.nm] PDI Medelvärde [d.nm] Standardavvikelse 

A Körning 1 141 0,90 252 149 

 Körning 2 220 

 Körning 3 396 

B Körning 1 396 0,82 441 78 

 Körning 2 396 

 Körning 3 531 

C Körning 1 255 0,64 370 104 

 Körning 2 396 

 Körning 3 458 

D Körning 1 295 0,86 326 27 

 Körning 2 341 

 Körning 3 341 

 

Enligt Jeffrey Bodycomb så kan man kalla partiklar som har en storlek mellan 100–1000 nm 

för grova partiklar [28]. Resultatet från DLS indikerar då att grova partiklar har syntetiserats 

fram enligt figur 4 och tabell 2. Detta resultat var inte förväntat då partiklarna var DP. Det kan 

även vara så att partiklarna inte riktigt löste upp sig i vattnet, utan existerade som agglomerater 

och det kan vara anledningen till att DLS maskinen visade dessa relativt stora värden för 

partikelstorleken. Enligt tabell 2 så fick även proverna en hög PDI vilket indikerar att de har 

en bred fördelning av partiklar [29]. Standardavvikelsen för DP var ganska högt vilket betyder 

att resultatet som erhölls var utspritt. Däremot så fick reducerade provet en lägre 

standardavvikelse vilket är mer positivt då resultatet är närmare medelvärdet och inte lika 

utspritt som DP. 
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4.1.2 Analys på strukturella egenskaper hos partiklar 
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Figur 5 FTIR av dispergerade partiklar som utvanns mikrovågsnedbrytningen av LDPE  

För att se om nya funktionella grupper hade skapats efter mikrovågsugnsnedbrytningen så 

analyserades proverna med FTIR. Man kan se att de utvunna partiklarna har fått en ny kemisk 

struktur. Enligt figur 5 så kan man se att DP har fått nya funktionella grupper på dess yta, vid 

~3350–3400 så kan man se att -OH grupper har bildats på alla prover. Vid ~2900 kan man 

även se att LDPE inte är helt nedbruten. Man kan även se att vid ~1550–1630 så har man fått 

C=C bindningar på 1,5h-DP och på reducerade provet. Tittar man även på 

fingeravtrycksområdet så kan man se att både OH samt CO bindningar finns. 

 

Man kan även se på figur 5 att 1,5h-DP har mest LDPE kvar i sig jämfört med de andra 

proverna så tiden den är i mikrovågsugnen verkar ha haft en mindre betydelse då 1h-DP har en 

mindre signal än 2h-DP. I 1,5h-DP har det även bildats C=C vid ~1550 vilket är märkligt då 

det inte har bildats på 1h och 2h proven. Detta kan vara ytterligare en anledning till att LDPE 

på 1,5h-DP inte blev lika nedbruten som 1h-DP och 2h-DP. Anledningen C=C bindningar för 

1,5-DP kan även vara att det provet blivit mer karboniserad än dem andra. 

 

Kollar man på figur 5 igen så kan man även se att det reducerade provet har en större – OH 

signal än dem andra proven, anledningen till detta kan vara för att vatten tillsattes och ett 

försök för reduktion gjordes. 
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Figur 6 FTIR av fasta partiklar som utvanns från mikrovågsugnsnedbrytningen av LDPE 

På figur 6 så kan man se att mycket mer LDPE är kvar än på figur 5, detta kan man se vid 

signalerna ~2919 och ~2850. Jämför man LDPE på figur 5 med LDPE på figur 6 så kan man 

se att obehandlad LDPE visar större CH signaler och FP visar att CH signalerna minskat. 

Detta var ett förväntat resultat då figur 6 är analyser på FP. CH signalerna på figur 6 hos 

LDPE har antagligen blivit nedbruten till aromatiska föreningar med hydroxylgrupper och det 

kan man se genom att den fått två nya toppar som är väldigt nära varandra vid ~3040–3130. 

Ännu en strukturförändring man kan notera är att karbonylgruppen C=O har bildats vid ~1705 

hos alla prover.  
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4.1.3 Morfologi på partiklar 

 

Figur 7 SEM bilder på fasta partiklar A) 1h med zoom x800 B) 1,5h med zoom x800 C) 2h med zoom x800 a) 1h 
med zoom x5.0k b) 1,5h med zoom x5.0k c) 2h med zoom x5.0k 

För att kunna bestämma partiklarnas morfologi så användes SEM. Kollar man på figur 7 så 

kan man se att partikelstorleken hos FP varierar, på vissa ställen är dem stora och andra ställen 

små. Detta kan bero på att partiklarna mortlades innan och det kan ha gett olika storlekar på 

partiklarna. Man kan även se att FP är mer homogena än vad DP, som visas i Figur 8, är. 

A) B) C) 

a) b) c) 
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Figur 8 SEM bilder på dispergerade partiklar A) 1h med zoom x800 B) 1,5h med zoom x800 C) 2h med zoom 
x800 a) 1h med zoom x5.0k b) 1,5h med zoom x5.0k c) 2h med zoom x5.0k 

På figur 8 kan man se att DP inte är homogena då ytan är lite som en ”berg- och dalbana” detta 

gör det lite svårare att bestämma partikelstorleken hos DP. Däremot så verkar DP vara mer 

porösa än FP baserad på de små hålen som finns på DP yta.  
 

 
 
Figur 9 SEM bilder på dispergerade partiklar som blivit reducerade 

A) B) 
C) 

a) 
b) c) 
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Efter att DP hade blivit reducerade i mikrovågsugnen så kan man se i figur 9 att de hade blivit 

mindre porösa då de inte alls hade lika många hål på dess yta. Partiklarna är fortfarande inte 

homogena vilket gör det svårt att tyda storleken ännu en gång. 

4.1.4 Fasidentifikation av partiklar 

 

 

Figur 10 XRD analys på LDPE i pulverform och utvunna fasta partiklar samt 1,5h lösliga partiklar 

För att bestämma fasidentifikationen på DP och FP så gjordes det en XRD analys. Under 

analysen jämförde man LDPE i pulverform med prov som utvunnits från karbonisering av 

LDPE. Om man kollar på figur 10 kan man se att toppen för LDPE är mycket högre än vad det 

är för dem andra proven, vid ~20-23. Man kan dock se att all LDPE inte har blivit helt 

nedbruten och det finns fortfarande små mängder kvar.  

På FP så kan man även se att en ny topp vid ~32 har kommit fram, detta kan tyda på att en 

kristallin produkt skapats. Den kristallina produkten misstänks att vara en salt som kan ha varit 

kvar från dialysen.  

Eftersom det inte utvanns tillräckligt mycket DP från proverna, så kunde dem inte sättas in i 

XRD och analyseras. Det fanns bara tillräckligt mycket av 1,5h-DP vilket fick duga. Topparna 
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på 1,5h-DP är inte så stora men man kan ändå se att det bildats en ny topp vid ~32 och att 

LDPE har blivit nedbruten.  

4.1.5 Partiklarna och kompositernas termiska stabilitet 
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Figur 11 TGA på dispergerade och fasta partiklar i pulverform och en jämförelse mellan dem och LDPE 

TGA analys av LDPE och partiklarna gjordes för att mäta den termiska stabiliteten hos 

partiklarna. Figur 11 visar att DP och FP börjar brytas ner vid en lägre temperatur än LDPE, 

men när nedbrytningen av LDPE börjar så går det fort och nästan hela materialet bryts ned 

inom ett smalt temperaturområde. 

 

Slutsatsen man tog var att strukturen hade delvis blivit starkare än vad den tidigare var. En 

anledning till detta kan vara att partiklarna redan blivit ”förbrända” och karboniserade tidigare 

och de karboniserade strukturerna är mer stabila mot höga temperaturer. Strukturen har andra 

starkare bindningar (t.ex. aromatiska grupper) som gör att den kräver mer värme för att bryta 

loss dess bindningar. 
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Figur 12 TGA på kompositfilmer och LDPE film 

Figur 12 visar att filmerna beter sig väldigt lika, filmerna börjar förlora sin massa vid ungefär 

samma temperatur, ca 350 °C. Man lyckas dock inte få kompositerna med FP att brytas ner 

helt till flyktiga produkter utan det är ungefär 10 % kvar medan resterande filmer hade 

kvarstående vikt på ca 2,5 % eller lägre. Detta är ett typiskt beteende för polymerer med 

tillsatta kolprodukter, i vissa fall används detta även som ett flamskyddsmedel. Dessa är 

konstruerade att bygga upp ett lager av kol när elden har startats. Det intressanta är då att kolet 

som bildats hindrar uppsläpp av brännbara gaser samtidigt som det formar ett skyddsskikt mot 

elden [30] [31]. 
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4.1.6 Analys på kompositernas smälttemperatur 

 
Figur 13 DSC på filmer med kompositerna A) Dispergerade partiklar B) Fasta partiklar 

En analys med DSC gjordes för att mäta om smälttemperaturen (Ts) hade förändrats jämfört 

med LDPE. Figur 13 visar att Ts inte har förändrats avsevärt. Beräkningar på kristallinitet 

gjordes inte för kompositerna med dispergerade- och fasta partiklar. En anledning till att 

smälttemperaturen ligger i ett sådant litet intervall kan bero på att en stor del av vikts-% 

innehöll LDPE. 

 
Tabell 3 visar smälttemperaturen för alla filmer och ett medelvärde för kompositerna 

Prov Ts [°C] Medelvärde för proven 

1h lp 0,5 % #1 95,81 95,90 

1h lp 0,5 % #2 95,98 

1,5h lp 0,5 % #1 95,81 95,80 

1,5h lp 0,5 % #2 95,78 

2h lp 0,5 % #1 96,13 95,97 

2h lp 0,5 % #2 95,80 

fp 5 % #1 95,58 95,50 

fp 5 % #2 95,42 

fp 10 % #1 96,08 96,08 

fp 10 % #2 96,08 

LDPE film #1 95,78 95,70 

LDPE film #2 95,62 
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4.2 Analys på kompositernas mekaniska egenskaper genom dragprovning 
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Figur 14 Tensile strain (töjning) kompositfilmer och LDPE film 

Genom användning av dragprovning så mättes kompositernas töjning. Figur 14 visar resultatet 

för dessa. Man kan se att LDPE filmen har högre töjning än kompositerna, men några av 

kompositerna med lp har nästan lika hög töjning som ren LDPE. 

 

Däremot så kan man se att kompositerna som bildades med FP hade betydligt lägre töjning. 

Till exempel har kompositen med 1h-DP 2,5 % 2.5x högre töjning än kompositen med FP. 

Även om viktsprocenten är hälften av 1h-FP 5% kompositen så kan man dra slutsatsen att 

kompositen med DP bildar mer flexibla filmer än FP. 
 

Det finns två olika sätt kompositerna kan reagera på beroende på vad kompositerna består av. 

Tillsättning av t.ex. fibrer hade gett en högre styrka och modulus. Eftersom kompositerna 

består av partiklar så har kompositen reagerat på ett vanligt sätt, att modulus ökar och att 

duktiliteten sänks [13].  En ökning på modulus betyder oftast att töjningen minskar. 
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Figur 15 Tensile stress (dragspänning) kompositfilmer och LDPE film 

Figur 15 visar hur mycket belastning filmerna som skapades klarar av, här kan man se att 

LDPE har något lägre värde än 1h-DP 0,5% och 2h-DP 0,5% kompositerna samt att 1,5h-DP 

0,5% ligger väldigt tätt intill LDPE filmen. Man kan se att tillsättning av DP ger ett högre 

värde men om man höjer viktsprocenten till 2,5 % kan man se att belastningen filmen klarar av 

börjar sjunka. Hade man t.ex. ökat viktsprocenten till 5 % DP blandat med LDPE så är 

hypotesen att filmen hade blivit svagare då man kan se en trend där ökning av viktsprocent ger 

ett lägre värde. 
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Figur 16 visar e-modul för kompositfilmer och LDPE film 

Figur 16 visar att e-modulen hos FP-kompositerna är mycket högre än DP-kompositerna. 

LDPE filmen fick ett värde på 32,9 som var lägst. En ökning från 33 till 41 är en ökning på 25 

% vilket är en stor skillnad. Men en ökning från 33 till 94 är en mycket större skillnad. 
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Ökningen på värden betyder att kompositerna har gått från att vara flexibla till mer styva, 

enligt [13] så är detta vanligt. Tillsättning av partiklar ökar modulus men sänker duktiliteten. 

Vilket överensstämmer med det vi kommit fram med, ett mer styvt material har en låg 

duktilitet och vice versa [32] [33]. En ytterligare faktor som visade att materialet hade blivit 

mer styvt var att om man böjde den så bröts den i mitten, alltså klarade den inte av 

deformation.  
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5 Slutsats 

Genom användning av en speciell mikrovågsugn så lyckades man bryta ner LDPE avsevärt 

och syntetisera fram lösliga partiklar. Undersökning på de strukturella egenskaperna hos 

lösliga partiklarna gjordes, här användes analysmetoder som FT-IR, DLS, XRD, SEM och 

TGA.  

De olika analysmetoderna som gjordes på dispergerade partiklarna och fasta partiklarna visade 

att man hade lyckats ändra strukturen hos LDPE, tittar man på FT-IR så kan man se att det 

bildats -OH grupper hos dispergerade partiklarna samt aromatiska hydroxyl grupper på fasta 

partiklarna. Man kunde konfirmera nedbrytningen ytterligare med XRD analys, man kunde se 

att LDPE hade avsevärt nedbrutits. Man fick även en ny topp som visade att en kristallin 

produkt hade skapats och detta var en salt som bildats när NaOH tillsattes för att öka pH:t. 

TGA analysen för dispergerade- och fasta partiklarna visade att man hade lyckats göra dem 

tåligare för värme. En anledning till det var att partiklarna redan genomgått nedbrytning av 

LDPE så att bryta ned dem med värme igen var inte lika enkelt. 

Partiklarnas storlek ficks fram genom DLS, man analyserade endast dispergerade partiklarna 

då fasta partiklarna inte var vattenlösliga. Partikelstorleken på de dispergerade partiklarna var 

större än förväntat och kunde klassificeras som grova partiklar. SEM analysen visade att de 

dispergerade partiklarna fick porösa strukturer och storleken var svår att tyda då de inte var 

homogena. Däremot så såg de reducerade partiklarna mindre porösa ut men ännu en gång så 

var partiklarnas storlek svåra att tyda pga. att det inte var homogent. Fasta partiklarna fick en 

mer homogen struktur men pga. att de mortlades så fick partiklarna olika storlekar vilket 

gjorde det svårt att bedöma storleken. 

Bearbetning av dispergerade- och fasta partiklarna var ett lyckat försök, man lyckades bilda 

filmer innehållande utvunna partiklar. Kompositerna som bildades hade 0,5 % och 2,5 % 

dispergeradea partiklar blandat med 99,5 % och 97,5 % LDPE. Det gjordes även kompositer 

med fasta partiklarna och här var det 5 % och 10 % fasta partiklar blandat med 95 % och 90 % 

LDPE.  

Enligt figur 12 och 13 så fick kompositfilmerna inte en stor förändring på deras 

smälttemperatur, graferna såg väldigt lika ut. En slutsats angående den termiska stabiliteten 

hos kompositen, för hur mycket värme som filmerna tålde, gjordes också och det hade inte 

skett någon större förändring. 

Man lyckades tillverka filmer som kunde analyseras för sina mekaniska egenskaper m.h.a. 

dragprovning. Figurerna 14, 15 och 16 visade att kompositfilmerna innehållande dispergerade 

partiklar hade blivit mer styva än LDPE. Detta är ett vanligt förekommande egenskap när 

partiklar tillsätts i olika polymer kompositer. Tillsättning av fasta partiklarna visade sig att 

göra materialet mycket mer styvt än dispergerade partiklarna och en stor del av LDPEs 

flexibilitet samt duktilitet gick förlorad. Karbonisering av polyeten som en 

egenskapsförbättrande tillsats är en metod som kan användas för att skapa ett material som är 

starkare och mer styvt.  
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