
Molekylär modifiering och kompatibilisering av 
återinsamlad polyeten  

Sammanfattning 
 
I takt med att användningen av plastförpackningar ökar växer också mängden sopor att göra 
sig av med. Alternativen är återvinning som material eller energi, eller deponering. Den 
allmänna uppfattningen är att återvinning av plast är eftersträvansvärt, men detta till trots 
finns det relativt få produkter av återvunnen plast. Detta beror till stor del på att för lite är känt 
om ett återvunnets material egenskaper och uppförande vid bearbetning. 
 
Stora mängder av polyeten av extruderingskvalitet finns tillgängligt, men behovet av 
formsprutningskvalitet är betydligt större. Det skulle vara bra om man kunde avgrena eller 
kontrollerat bryta ner långkedjeförgreningar hos extruderingskvalitet och på så sätt uppfylla 
kravet för viskositet hos formsprutningskvalitet. Att åstadkomma detta med hjälp av en 
peroxid och bearbetning vid hög temperatur undersöks i denna studie. Ytterligare ett problem 
vid återvinning av plast är kontaminering som t ex PE med ca 5 % PP. Blandbarheten mellan 
PE och PP är låg och man får dålig vidhäftning i gränsytan och därav sämre mekaniska 
egenskaper.  Tillsats av EPDM kan här öka blandbarhet mellan PE och PP, således också 
förbättra egenskaperna hos blandningen. 
 
Extruderingskvalitet av PE med tillsats av peroxid som bearbetades vid hög temperatur och 
med extra syretillförsel, gav eftersträvad sänkning av viskositeten till nivå med 
formsprutningskvalitet av PE. Det är troligt att PE delvis har brutits ned under bearbetningen 
och sannolikt inte tvärbundits av peroxiden under rådande förhållanden. Ytterligare studier 
behövs för att bekräfta förändringen av molekylvikt, t ex med Size Exclusion 
Chromatography, SEC. 
 

Introduktion 
 
Den utbredda användningen av plastförpackningar kan leda till att stora mängder plast samlas 
som avfall. Valmöjligheterna för kvittblivningen av återinsamlad plast är att återanvända 
produkten, återvinna materialet, förbränning med eller utan energiåtervinning eller lämna för 
deponering. I de flesta delar av världen är återanvändning av plastförpackningar inte troligt 
och deponi är kontrollerat i lag eller förbjudet, vilket lämnar återvinning av material eller 
förbränning som de två mest tilltalande alternativen (1). Den allmänna uppfattningen är att 
återvinning av plast är eftersträvansvärt och fördelaktigt ur miljösynpunkt. Detta till trots 
finns det ytterst få produkter tillverkade av återvunnet material. Delvis beror detta på att 
återvinning av plast inte är någon välkänd eller enkel process. För att tillverkande industrier 
ska kunna öka sin användning av återvunnen polyeten som råmaterial krävs att mer om det 
återvunna materialets egenskaper är känt och att materialet uppför sig problemfritt i 
konventionell bearbetningsutrustning. (2).  
 
I synnerhet finns det ett behov av återvunnen polyeten av formsprutningskvalitet, medan det 
finns tillgängligt stora mängder av återinsamlad polyeten av extruderingskvalitet. På grund av 
hög grad förgreningar har extruderingskvalitet av polyeten hög viskositet jämfört med 



formsprutningskvalitet PE (3). En kontrollerat sätt att avgrena eller delvis bryta ner PE vore 
därför önskvärt. 
  
Peroxider används ofta för att tvärbinda polyolefiner, såsom PE. Men peroxider orsakar såväl 
tvärbindning som kedjeklipp. Båda processerna sker samtidigt, men vanligen dominerar en av 
dem. Det har påvisats att tertiära kol i huvudkedjan, såsom vid sidokedjor, ger högre grad av 
kedjeklipp (4). En viktig faktor vid avgörandet av förhållandet mellan tvärbindning och 
kedjeklipp är temperaturen, andra viktiga faktorer är både typ och koncentration av peroxid 
och syrekoncentration. Låg tillgänglighet av syre gynnar tvärbindningsreaktionen medan hög 
tillgänglighet av syre vid höga temperaturer (som vid extrudering) gynnar 
kedjeklippsreaktionen (5-9).   
 
Ytterligare ett problem som kan uppstå vid materialåtervinning av polyolefiner är 
kontaminering med främmande typer av plast, såsom låga halter polypropen (PP) i 
återinsamlad PE. Inkompatibiliteten mellan PE och PP leder till dålig vidhäftning i gränsytan 
som i sin tur leder till sämre mekaniska egenskaper (10, 11). En kompatibilisator kan i stor 
utsträckning förbättra de dåliga mekaniska egenskaperna hos blandningar (12). Studier av 
EPDM, en eten-propen elastomer, med polyolefinblandningar har gett positivt utslag på 
blandbarheten (13, 14). 
 
Med denna bakgrund är målet med denna studie att bättre förstå och undersöka möjligheterna 
att modifiera återinsamlad polyeten, I synnerhet att studera molekylär avgrening av polyeten 
och kompatibilisera polyeten med små mängder PP. De molekylära modifieringarna syftar till 
att förbättra materialets egenskaper både under bearbetning och användandet av färdig 
produkt. 
 

Experimentellt 

Material 
Råmaterial 

• Återinsamlad polyeten extruderingskvalitet, Rondoplast AB, Sweden. 
• Återinsamlad polyeten, formsprutningskvalitet, Rondoplast AB. 
• Återinsamlad polyeten extruderingskvalitet med 5 % återinsamlad polypropen, 

Rondoplast AB. 
• Eten- propendien gummi, EPDM, Buna EP G 6170, från Lanxess Gmbh, Langenfeld, 

Tyskloch. 
• 3,3,5,7,7-pentametyl-1,2,4-trioexpan, Trigonox 311, Akzo Nobel  

 
Ovanstående polyetenkvaliteter var från flisade flaskor insamlade från produktionsspill efter 
formblåsning. Således hade PE materialen inte använts till förpackningsändamål före denna 
studie.  
 
Blandningar 

• PE extruderingskvalitet /PE formsprutningskvalitet (50/50) 
• PE med 5 % PP/EPDM (50/50), masterbatch 
• PE med  5 % PP /EPDM (95/5) 
• PE extruderingskvalitet med 0.01 % Trigonox 
• PE med 5 % PP/EPDM (95/5) 



 

Metoder 
Flera blandningar tillblandades med en Brabender kompaktextruder, Brabender OHG, 
Duisburg, Tyskland, med skruvdiameter D=19mm och längd 25D. Extrudern var utrustad 
med tre temperaturzoner med individuell kontroll, som ställdes till 160, 190 och 200°C. Två 
olika munstycken användes båda med temperaturkontroll; ett cirkulärt munstycke med 
diametern 2 mm och ett slitsmunstycke med bredd 100 mm och höjd 1.5mm. Temperaturen 
vid munstycket reglerades till 200°C och rotationshastigheten till 80 varv per minut. Följande 
material preparerades med Brabender kompaktextruder: 

• PE extruderingskvalitet   
• PE extruderingskvalitet /PE formsprutningskvalitet  
• PE formsprutningskvalitet  
• PE med 5 % PP 
• PE med 5 % PP och 5 % EPDM 
• PE extruderingskvalitet med 0.01 % Trigonox 

 
Extrudering vid höga temperaturer, 300 och 350°C, utfördes på en dubbelskruvsextruder av 
typ Werner & Pfleiderer ZSK30 M9/2, utrustad med två co-roterande skruvar med diametern 
30 mm och längden 966 mm.  Uppvärmningen av cylindern gjordes i 5 zoner och vid 
munstycket. Två olika temperaturprofiler användes, 180-200-250-280-300-300°C, och 240-
280-300-340-350-350°C.  Den fjärde zonen, med en längd av 130 mm, var helt öppen upptill 
för att tillföra syre till materialet under extrudering. Skruvarna roterade med en hastighet av 
50 varv per minut. Ett slitsmunstycke med dimensionerna 30 x 2.0 mm användes. Efter 
extrudering kyldes extrudatet i ett vattenbad. Följande blandningar bearbetades av denna 
extruder: 

• PE extruderingskvalitet, 300°C 
• PE extruderingskvalitet och 0.01 % Trigonox, 300°C 
• PE extruderingskvalitet , 350°C 
• PE e extruderingskvalitet och 0.01% Trigonox, 350°C 

 
Med ambitionen att åstadkomma bättre blandning mellan PE, med 5 % PP, och EPDM 
tillverkades en masterbatch med 50 % av vardera material. Detta blandningssteg utfördes i en 
ko-kneter blandnings Buss PR extruder, med skruvdiametern D=46mm och längden 11D. 
Temperatur vid blandning var 160°C.  Ett cirkulärt munstycke med diametern 3 mm användes 
för extrudering. Det strängformade extrudatet granulerades därefter. 

Smältans egenskaper 
Smältans flytmotstånd (viskositet) som funktion av olika skjuvhastigheter studerades med 
hjälp av kapillärviskosimeter typ Ceast Rheoscope 10006742/00, Ceast Spa, Pianezza, Italien. 
Mätningar på alla material utfördes vid 190°C.  Kapillärer med tre olika längder användes, 40, 
10 och 5 mm alla med diametern 1 mm och insläppsvinkeln 120°. Rabinowitz och Bagley 
korrektioner har tillämpats på all experimentell data. 
 

Termiska egenskaper 
Med Perkin Elmer DSC-7 studerades förändringar i kristallinitet, smälttemperatur och 
förändringar i entalpi beroende på bearbetningsförhållanden och tillsatser för olika material. 
Proven placerades i förslutna koppar av rostfritt stål, och en tom försluten kopp användes som 



referens. Termogram sammanställdes från två påföljande värmnings scan, från 25°C till 
200°C. Värmnings och kylningshastighet var 10°C/min.  

Dragprovning 
För att mäta mekaniska egenskaper med avseende på töjning, t. ex styvhet, styrka och 
brottöjning för alla material och blandningar utfördes mätningar på Zwick 1455 Tensile 
Testing Machine, Tyskland, utrustade med en fristående extensiometer med en ställbar längd. 
Mätningar utfördes enligt standard ISO-527-1, i rumstemperatur (23±1°C) och vid en relativ 
luftfuktighet 50±5 %. Provstavar stansades ut från extruderade filmer. Draghastigheten var 10 
mm/min och längd för extensiometer var 40 mm. Styvheten beräknades från data som samlats 
från töjningsintervallet 0.05 och 0.25 %. 
 

Resultat och Diskussion 
 

Kapillärviskosimetri 
Resultaten från kapillär viskosimetrimätningarna redovisas som viskositet versus 
skjuvhastighet.  I figur 1 jämförs resultat av mätningar mellan PE extruderingskvalitet och 
formsprutningskvalitet och även den blandning som tillverkades av de två kvaliteterna 
Extruderingskvaliteten har som väntat högre viskositet än formsprutningskvalitet, på grund av 
den höga förgreningsgraden. Vid högre skjuvhastigheter är skillnaden mellan de två mindre 
signifikant. För blandningen med 50 % av vardera PE-kvalitet hamnar viskositeten mellan de 
två respektive viskositetskurvorna.  
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Figur 1 
 



I figur 2 jämförs PE extruderingskvalitet som extruderats vid 3 olika temperaturer, 190, 300 
och 350°C. En höjning av bearbetningstemperatur verkar ha liten påverkan på viskositeten. 
Vid alla tre temperaturerna erhålls viskositeter i ungefär samma region. Vid noggrann analys 
kan noteras att viskositeten för PE som bearbetats vid 190°C hade en något mer stabil 
utveckling. 
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Figure 2 
 
I figur 3 görs en jämförelse mellan PE som extruderats med 0.01 % trigonox vid två olika 
temperaturer 300 och 350°C. Trigonox tillsätts för att delvis bryta ner PE och därmed sänka 
viskositeten. De två proven visar inte samma uppförande. Provet som bearbetats vid 300°C 
har den högsta viskositet av alla undersökta prov medan provet som bearbetats vid 350°C har 
den lägsta viskositeten. Hög viskositet kan vara en indikation på att peroxiden åstadkommit 
tvärbindning i högre grad än kedjeklipp (4).  
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figur 3 
 
I figur 4 jämförs den låga viskositeten hos PE som bearbetats med trigonox vid 350°C med 
viskositeten hos PE, formsprutningskvalitet. De två kurvorna är mycket lika, vilket verkar 
tyda på att en sänkning av viskositeten hos PE extruderingskvalitet har åstadkommits. 
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figure 4 
 
I figur 5 har resultat från mätningar på PE med 5 % PP och blandning av 5 och 50 % EPDM 
sammanställts. Som väntat har masterbatch med 50 % EPDM den högsta viskositeten. Genom 
att tillsätta av 5 % EPDM fås ingen större effekt på viskositeten, men det ger ändå kurvan en 
något jämnare utseende. Detta kan vara ett tecken på att bättre blandning mellan PE och PP 
har åstadkommits.  
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Figur 5 

Diffrential Scanning Calorimetry 
 
Med DSC noterades smälttemperatur and entalpiändring hos materialen och blandningar. 
Dessa har sammanställts i tabell 1. 
 
Smälttemperatur varierar något beroende på material, tillsatser och processtemperatur. PE, 
formsprutningskvalitet hade lite högre smälttemperatur än extruderingskvalitet. Masterbatch 
blandningen hade lägst smälttemperatur, vilket var väntat då den innehåller 50 % EPDM. När 
PE med PP jämförs med och utan tillsats av EPDM, ser man att prov med EPDM har en 
smälttemperatur som ligger 4 grader lägre.  Vid jämförelse av PE, extruderingskvalitet med 
olika bearbetningstemperatur, noteras att hög bearbetningstemperatur ger lägre 
smälttemperatur. Tillsats av trigonox påverkade också smälttemperaturen. Med tillsats av 
trigonox och bearbetning vid högsta temperaturen, 350°C, sänks smälttemperaturen med 6 
grader.    
 
Om entalpiändringen ΔH är hög innebär det att kristallerna har en mycket hög grad av 
ordning. ΔH undersöktes för att studera hur kristalliniteten påverkades av 
bearbetningstemperatur, tillsats av trigonox och EPDM. PE av formsprutningskvalitet hade 
högre ΔH än extruderingskvalitet. På grund av den molekylära strukturen i EPDM har den 
stor inverkan på ΔH. Masterbatch blandningen har ett mycket lågt ΔH och även tillsats av 5 % 
EPDM ger ett lägre ΔH. Vid jämförelse av PE extruderingskvalitet bearbetat vid olika 
temperatur, 200, 300 och 350°C, noteras att 300°C inte har någon större inverkan på ΔH. 
Efter extrudering vid 350°C har ΔH sänkts betydligt. Tillsats av trigonox ger också en effekt 
på ΔH, denna effekt ökade vid den högre bearbetningstemperaturen 350°C.  



 
Tabell 1 
material Tprocess(°C) Tm(°C) ΔH ( J/g) 
PE(extruderingskvalitet) 200 136.2 239.4 
PE(ext. kval)/PE(formsprutnings kvalitet) 200 135.9 246.5 
PE(form.sprut. kval.) 200 134.4 250.7 
masterbatch 150 128.9 90.3 
PE med PP+EPDM 200 132.5 225.0 
PE med PP 200 136.7 249.8 
PE (ext. kval) med Trigonox, 300°C 300 132.2 231.3 
PE (ext. kval.) 300°C 300 132.9 237.1 
PE (ext. kval.) med Trigonox, 350°C 350 129.9 190.2 
PE (ext. kval.) 350°C 350 131.2 222.33 
 

 

Dragprovning 
 
Dragprovning gjordes på en Zwick tester. Elasticitetsmodul, töjstyrka och brott-töjning 
beräknades och är sammanställda i tabell 2. 
 
Extruderingskvalitet vs. formsprutningskvalitet 
Polyeten formsprutningskvalitet hade högre styvhet (E-modul) än extruderingskvalitet. Inga 
provstavar från dessa material kunder dras till brott. Blandningen mellan extruderings- och 
formsprutningskvalitet hade en lägre E-modul och dessa stavar kunde dras till brott, vilket kan 
bero på dålig kompatibilisering mellan de två materialen. Vidare studier och med olika 
töjhastigheter krävs för att verifiera kompatibiliseringens inverkan på brottbeteendet. 
 
PE med 5 % PP med och utan EPDM 
PP-innehållande PE med EPDM hade högre E-modul än prov utan EPDM. Provstavar av PE 
med 5 % PP och utan tillsats av EPDM gick av i alla fall utom ett, men med tillsats av EPDM 
inträffar inga brott. E-modulen bibehölls och brott-töjningen förbättrades med 5 % EPDM. 
Blandningen mellan PE och PP verkar förbättras med tillsats EPDM vilket var avsikten. 
 
Effekt av trigonox och temperatur 
PE extruderingskvalitet extruderas vid 3 olika temperaturer; 200, 300 och 350°C. E-modulen 
påverkades av temperaturen. Vid den högsta temperaturen, 350°C noteras den högsta 
modulen och vid 300°C noteras den lägsta modulen, vilket indikerar att tillsats av trigonox 
sänker E-modulen. Varken temperatur eller trigonox hade någon påverkan på brott-töjningen. 
Oberoende av temperaturen så sträcktes proven till det maximala under en dravprovning. 
Generellt sett bibehölls mekaniska egenskaper. 
 
tabell 2 

material E 
σmax 
(MPa) σb (MPa) töjning(%) 

PE med 5 %PP/EPDM 978.32 20.4 n.b. 99.5 
 1001.4 19 n.b. 101.8 
 1032.9 18.6 n.b. 103.8 
 1076.7 19.6 n.b. 68.5 
 912.6 17.6 n.b. 52.7 



medel 1000.4 19.0  85.3 
     
PE med 5 %PP 1092.9 18.9 8.6 113.8 
 1220.2 19.9 n.b. 105 
 1227.8 20.1 6.1 88.6 
 1247.3 22.2 6.7 85 
 1105.3 19.2 12.6 15.5 
medel 1178.7 20.1 8.5 81.6 
     
PE (formsprut. Kval.) 1378.1 23.8 n.b. 52.9 
 936.7 19.6 n.b. 99.5 
 1092 20.8 n.b. 71.1 
 1228.9 22 n.b. 17 
 1261 21.6 n.b. 104.5 
 1215 22.4 n.b. 105 
medel 1185.3 21.7  75.0 
     
PE(extr. kval.) vid 200°C 1146.8 22 n.b. 116.7 
 1013.3 17.7 n.b. 86.6 
 1085.5 21 n.b. 81.9 
 1007.3 17.9 n.b. 90.5 
 1090.3 19.5 n.b. 62.9 
 972.47 16.6 n.b. 98.9 
medel 1052.6 19.1  89.6 
     
PE(extr. kval.)/PE(formsprut.kval.) 925.8 19.3 16.5 45.0 
 847.2 16.5 15.8 35.4 
 753.0 14.7 14.0 35.4 
 970.7 18.4 15.0 54.3 
 990.0 19.0 16.1 64.6 
 962.3 18.0 14.6 44.8 
medel 908.2 17.6 15.3 46.6 
     
PE(extr.kval) vid 300°C 980.3 17.8 n.b. 103.2 
 1056.8 17.5 n.b. 101.6 
 957.8 17.9 n.b. 92.8 
 1061.3 19.4 n.b. 35.1 
 931.4 17.7 n.b. 56.0 
medel 997.5 18.0  77.7 
     
PE(extr.kval.) med Trigonox vid 300°C  792.0 13.9 n.b. 108.6 
 878.0 17.4 n.b. 108.8 
 976.5 17.6 n.b. 39.2 
 741.4 17.71 n.b. 35.1 
 1146.6 18.2 n.b. 109 
medel 906.9 16.9  80.1 
     
PE(extr.kval.)  vid 350°C  848.8 17.9 n.b. 81.3 
 1226.3 21.9 n.b. 98 
 1145.7 20 n.b. 59 
 1368.8 23.1 n.b. 48.4 
medel 1147.4 20.7  71.7 
     
PE(extr. kval.) med Trigonox vid 350°C  872.5 17.2 n.b. 114.4 



 709.6 15.3 4.6 67.9 
 737.4 15.3 4.9 107.8 
 712.3 16.9 12.0 107.6 
medel 757.9 16.2 7.2 99.4 
 

Slutsatser 
 
Målet med denna studie var att molekylärt modifiera och kompatibilisera polyeten för att 
förbättra egenskaper hos återinsamlat material. Viskositetsmätningar visade att tillsats av 5 % 
EPDM till PE med 5 % PP gav en bättre blandbarhet. Viskositetskurvan för blandningar med 
EPDM hade en jämnare utveckling, vilket visade sig genom mindre fluktuationer av trycket 
vid mätningar. Dragprovning visade att mekaniska egenskaper förbättrades vid tillsats av 5 % 
EPDM. 
 
Extruderingskvalitet av PE tillsammans med peroxiden trigonox som extruderats vid hög 
temperatur och tillförsel av syre påverkar viskositeten. Extrudering vid 350°C reducerade 
viskositeten till samma nivå som för PE formsprutningskvalitet. Kombinationen av hög 
processtemperatur och tillsats av peroxid verkar påverka mekaniska egenskaper i störst 
utsträckning. Varken temperatur eller peroxid hade ensamma så stor påverkan på töjmodul 
eller töjning. Det är troligt att PE ar delvis nedbruten och inte tvärbunden av peroxiden under 
rådande förhållanden. Ytterligare studier behövs för att bekräfta förändringen av molekylvikt, 
t ex med Size Exclusion Chromatography, SEC. 
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