
 

 

Sensitivity: External 

   
 

 
 

 

 

 

 

4.1.7 Mekanisk Återvinning – Sortering och 
Tvätt – Steg 2 

 
Johan Landberg – RISE AB 



1 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Sensitivity: External 

4.1.7 Mekanisk Återvinning – Sortering och 
Tvätt – Steg 2 

Projektledare: 
Johan Landberg (RISE IVF AB) 
 
Projektdeltagare:  
David Karis (Stena Recycling AB) 
Lia Detterfelt (Renova AB) 
Martin Elonsson (Husqvarna AB) 
Markus Akervall (IAC AB) 
Kaj Lehtovaara (Safe at Sea AB) 
Woodrow Wiest (RISE AB) 
 
Insatsområdesledare: 
Elin Hermansson (Johanneberg Science Park) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISE AB 

RISE Rapport 2022: P111175 

Mölndal 2022 

  



2 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Sensitivity: External 

Innehåll 
Innehåll ...................................................................................................... 2 

Förord ........................................................................................................ 3 

Sammanfattning ........................................................................................ 4 

1 Introduktion ........................................................................................ 5 

2 Mål ....................................................................................................... 7 

3 Metod ................................................................................................... 7 

3.1 Materialströmmar .............................................................................................. 8 

3.1.1 ELV-fraktion .................................................................................................. 8 

3.1.2 Kondensvattentråg ..................................................................................... 9 

3.1.3 WEEE PP/PE och Fylld PP ........................................................................ 10 

3.2 Materialbearbetning ......................................................................................... 10 

3.2.1 Separation och Storleksreducering ........................................................... 10 

3.2.2 Tvätt ........................................................................................................... 10 

3.2.3 Kompoundering och Formsprutning ........................................................ 11 

3.2.4 Storskalig Additiv Tillverkning.................................................................. 13 

3.3 Provning ............................................................................................................ 13 

3.3.1 Materialegenskaper ................................................................................... 13 

4 Provningsresultat ............................................................................... 14 

4.1 Materialegenskaper .......................................................................................... 14 

4.1.1 Mekaniska egenskaper .................................................................................. 14 

4.2 Termiska egenskaper ........................................................................................ 17 

5 Prototypframtagning .......................................................................... 18 

5.1 Husqvarna AB ................................................................................................... 18 

5.2 IAC AB .............................................................................................................. 19 

5.3 Safe at Sea AB .................................................................................................. 20 

6 Slutsatser ........................................................................................... 22 

6.1 Mekaniska och termiska egenskaper ............................................................... 22 

6.2 Måluppfyllnad .................................................................................................. 22 

7 Framöver ........................................................................................... 23 

8 Referenser ......................................................................................... 24 

  



3 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Sensitivity: External 

Förord 
Detta projekt har finansierats av Västsvenska Kemi- och Materialklustret genom 

VinnVäxt-satsningen Klimatledande Processindustri. Projektet har varit ett samarbete 

mellan organisationerna RISE, Stena Recycling International AB, Renova AB, Safe at Sea 

AB, IAC AB, Husqvarna AB och Johanneberg Science Park. Följande personer har 

bidragit till projektet och denna slutrapport: David Karis (Stena Recycling AB), Lia 

Detterfelt (Renova AB), Kaj Lehtovaara (Safe at Sea AB), Martin Elonsson (Husqvarna 

AB), Markus Akervall (IAC AB) samt Lars Josefsson (Johanneberg Science Park) och 

Elin Hermansson (Johanneberg Science Park). 
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Sammanfattning 
Det här projektet är steg två av ett projekt inom mekanisk återvinning, finansierat av 

VinnVäxt. I projektets första del så materialkarakteriserades två fraktioner från Stena, 

kondensvattentråg från kylskåp samt en blandfraktion från End of Life Vehicles (ELV), 

bägge med potential att användas för tillverkning av nya plastprodukter. Utöver det så 

kontaktades tre företag, Husqvarna AB, IAC AB samt Safe at Sea AB, för medverkan som 

slutanvändare för materialfraktionerna. I steg två av projektet tillkom ytterligare två 

materialfraktioner, en polypropen/polyeten-blandning (PP/PE) samt en fraktion kallad 

Fylld PP, bägge från Waste of Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Målet med 

steg två av projektet var att ta fram ett antal materialkvaliteter, som helt eller delvis 

baseras på mekaniskt återvunnen plastråvara och uppfyller de tre slutanvändarnas 

behov på materialet. Ytterligare mål var genomförd testkörning hos Husqvarna och IAC 

samt 3D-printing av skrovet till Safe at Seas RescueRunner hos RISE i Mölndal. 

Kondensvattentrågen separerades manuellt från kylskåpen och skickades till IAC för 

storleksreducering. Därefter skickades de till RISE för tvättförsök. ELV-fraktionen är 

mer komplex än resterande fraktioner och behöver ytterligare separering. Beslutet togs 

därför att jobba vidare med de andra tre, då de också hade större intresse från projektets 

slutanvändare. För fraktionerna Fylld PP och PP/PE så gjorde inte någon ytterligare 

separering, storleksreducering eller tvätt. Materialfraktionerna gick genom 

kompoundern för tillverkning av pellets, antingen med eller utan smältfilter inkopplat, 

och provstavar formsprutades. Därefter materialkarakteriserades fraktionerna genom 

exempelvis drag- och slagprov. Inga större egenskapsskillnader på grund av tvätt och 

smältfiltrering framkom dock.  

Efter första omgångens materialutvärdering så matchade kondensvattentrågen 

kravspecifikationer hos både IAC och Husqvarna, en större mängd av materialet 

smältfiltrerades och skickades till företagen. Hos IAC togs det fram ett eget 

materialrecept, innehållandes 40 % av trågen, som det sedan formsprutades rattkåpor 

av. Ett nytt försök, där ett ton tråg kommer utvärderas genom flertalet olika 

materialkompound är redan inplanerat hos IAC men kommer utföras efter projektslut. 

Därefter är siktet inställt på serieproduktion av detaljer innehållandes trågen. För 

Husqvarnas del så kunde materialet användas som det var och det formsprutades 

underchassin.  

Vad gäller PP/PE-fraktionen däremot så var den inte tillräckligt styv. Fraktionen 

blandades därför till olika andel med nyråvara (PP+glasfiber) och uppfyllde därefter 

kravspecifikationer från Husqvarnas sida. En 50/50-blandning togs fram och skickades 

till Husqvarna för formsprutning av underchassin.  

Fraktionen Fylld PP ansågs mest lämplig för 3D-printing av Safe at Seas RescueRunner, 

då den redan innehöll fyllmedel, vilket ofta är en nödvändighet vid 3D-printing för att 

motverka bland annat krymp och öka formstabilitet. Materialet blandades med 50 % 

nyråvara (PP+glasfiber) men krymp i kombination med otillräcklig vidhäftning mellan 

lagerna resulterade i sprickor. Här finns utrymme att jobba både med process- och 

materialparametrar för att öka chanserna att lyckas. Printing av en stol, en mindre 

komplex geometri, lyckades däremot.  
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1 Introduktion 
För 2018 så var den totala plastproduktionen i hela världen 359 miljoner ton, varav 

Europa stod för 61,8 miljoner ton. Livslängden för plastprodukter varierar från 

engångsprodukter upp till över 50 år. År 2018 samlades det in 29,1 miljoner ton plast i 

Europa, varav 32,5 % gick till återvinning, 42,6 % till energiåtervinning och 24,9 % till 

deponi. Av det som gick till återvinning var det endast 5 miljoner ton som användes för 

materialåtervinning inom Europa, det vill säga att det användes för att tillverka nya 

produkter. Resten av materialet gick till export eller kasserades under processens gång. 

(PlasticsEurope, 2020) 

Det finns olika vägar att gå för att återvinna plast, bland annat kemisk återvinning genom 

exempelvis pyrolys eller solvolys, men också mekanisk återvinning. Kemisk återvinning 

har fördelen att det ger likvärdigt eller samma kvalitet på det återvunna plastmaterialet 

som jungfruliga material. För mekanisk återvinning däremot, blir kvaliteten något, 

alternativt mycket, sämre. Kemisk återvinning kan också hantera material som inte kan 

återvinnas mekaniskt, där exempelvis föroreningar, tillsatser, färger och 

materialblandningar kan orsaka problem. Mekanisk återvinning är dock den mest 

energi- och kostnadseffektiva metoden. Både mekanisk och kemisk återvinning är att 

föredra jämfört med energiåtervinning. För en framgångsrik plaståtervinning så krävs 

med andra ord en kombination av mekanisk och kemisk återvinning. (Lassesson, o.a., 

2021) 

Varje år blir plastprodukter till ett värde av 10 miljarder kr på den svenska marknaden 

avfall, av detta är det endast 16 % som blir ny plast. Resterande 84 % bränns eller skickas 

på deponi. Om man räknar in värdeförlusten som sker när plasten materialåtervinns, 

samt värdet av energin från energiåtervinningen så bevaras endast 13 % av värdet på 

avfallet. Långt under offentlig statistik om svensk plaståtervinning. (Material 

Economics, 2018) 

Mekanisk återvinning består av flera olika steg, där varje steg också kan delas upp i delar. 

En övergripande bild kan ses i Figur 1. Det första steget är att samla in plasten och 

transportera vidare den till sorteringsanläggningar. Storleksreducering är till för att 

homogenisera storleken på plastavfallet, vilket bidrar till en effektivare sortering. 

Sorteringen i sin tur kan exempelvis baseras på våglängden i plasten, som går att mäta 

med hjälp av IR-teknik, men även på plastens densitet genom olika densitetsbad. Tvätt 

kan ske med hjälp av kallt eller varmt vatten och med eller utan kemikalier. 

Tvättprocessen bestäms med avseende på hur pass förorenad plasten är, men också 

beroende på kommersiellt värde, varmare vatten och användande av kemikalier leder till 

en högre kostnad. Granulering är det sista steget i översikten, och det återvunna 

granulatet kan användas för att tillverka nya plastprodukter. (Lätt, o.a., 2020) 
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Både andelen plast som samlas in världen över, samt andelen som går till 

materialåtervinning måste öka för att kunna tackla de miljöproblem vi står inför idag. I 

dagsläget är det ett stort problem att det produceras alltmer jungfrulig, fossil, plast varje 

år. Genom att årligen ersätta en allt större del av den jungfruliga, fossila, plasten med 

återvunnen råvara ökar efterfrågan och incitamenten för ökad insamling och 

materialåtervinning. Mekanisk återvinnig är den mest resurseffektiva 

återvinningsmetoden för plast idag och är ett viktigt steg att nå målet om netto-noll-

utsläpp av växthusgaser senast år 2045, enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk.  

I den första delen av det här tvåstegsprojektet så undersöktes och karakteriserades två 

materialströmmar från Stena Recycling, kondensvattentråg från kylskåp samt en 

blandfraktion från ELV, i ett försök att öka användningen av mekaniskt återvunnen 

plast.  

Materialkarakteriseringen skedde genom exempelvis drag- och slagprov för att se hur väl 

egenskaperna för materialen överensstämde med marknadens krav. Uppgradering av 

materialen gjordes genom tvättförsök, ytterligare sortering och smältfiltrering. Vad 

gäller tvätt så utfördes den med kallt respektive varmt vatten samt med eller utan 

diskmedel. Ytterligare sortering utfördes på tre olika sätt:  

1. Manuellt, där kontamineringar avlägsnades för hand. 

2. Genom densitetsseparering i två steg. 

3. Separering av trä genom att blåsa bort det med en anpassad luftström.   

Den manuella separeringen var bäst resultatmässig, men är ej implementerbar i 

industriell skala på grund av ineffektivitet. Av de två kvarvarande separeringsstegen var 

nummer tre mest effektiv. En trä-rik och en plast-rik fraktion blev resultatet, där den trä-

rika skickades för bränsleanalys och den plast-rika materialkarakteriserades. Resultatet 

av bägge visade dock att separeringen inte är tillräckligt effektiv utan behöver utvecklas 

ytterligare.  

Kondensvattentrågen påvisade mycket goda mekaniska egenskaper och lämpar sig väl 

för mekanisk återvinning. För ELV-fraktionen däremot behövs ytterligare och mer 

noggrann separering som ett steg innan den kan återvinnas mekaniskt.  

Insamling 
För-

sortering 

Storleks-

reducering 
Sortering 

Tvätt 
Smält-

filtrering 
Granulering Rejektström 

Figur 1 - Översikt mekanisk återvinning. Rejektströmmar uppstår vid flera olika led inom 
återvinningsprocessen och går antingen till förbränning eller tillbaka in i återvinningsprocessen och 
sorteras på nytt. 
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Tre företag identifierades som slutanvändare inom steg ett av projektet och deltog i steg 

två: 

1. Safe at Sea AB 

2. Husqvarna AB 

3. IAC AB 

2 Mål 
Det övergripande målet med projektet var att öka användningen av mekaniskt 

återvunnen plast i produkter och på så sätt öka den totala materialåtervinningen av plast. 

För att uppnå huvudmålet inom projektet sattes tre delmål: 

1. Ta fram ett antal materialkvaliteter, som helt eller delvis baseras på mekaniskt 

återvunnen plastråvara och uppfyller de tre slutanvändarnas behov på 

materialet. 

2. Genomförd testkörning i formsprutningsanläggningar hos Husqvarna och IAC. 

3. Storskalig 3D-printing av Safe at Seas RescueRunner hos RISE i Mölndal. 

Projektet delades in i fyra arbetspaket, där var och ett bidrog till att uppfylla målen. 

Arbetspaketen handlade om sortering och förbehandling av materialet, framtagande av 

kravspecifikationer hos respektive företag, karakterisering av materialegenskaper och 

uppgradering genom exempelvis tvätt och smältfiltrering samt pilotförsök. En mer 

detaljerad beskrivning av de olika arbetspaketen återfinns i Kapitel 3.  

3 Metod  
Projektet var indelat i fem olika arbetspaket, varav det sista rörde projektledning och 

kommunikation. Arbetspaket 1–4, samt vilka av parterna som var delaktiga i vardera 

arbetspaket kan ses nedan: 

AP1 Sortering och förbehandling (RISE, Stena, IAC) 

I Stenas anläggning i Halmstad sorteras och återvinns bland annat plast från WEEE. 

Materialfraktioner som användes inom projektet var kondensvattentråg, ELV, PP/PE-

blandning från WEEE samt Fylld PP. Sorteringen är automatiserad hos Stena, förutom 

för kondensvattentrågen, där manuell sortering och förbehandling utfördes.  

AP2 Framtagande av kravspecifikationer (Husqvarna, IAC, Safe at Sea, 

RISE) 

De tre slutanvändarna inom projektet ansvarade för att identifiera lämpliga detaljer där 

materialkvaliteter baserade på helt eller delvis återvunnen plastråvara kunde användas. 

Efter att ha identifierat detaljerna togs det fram kravspecifikationer som låg till grund 

för materialutvecklingen hos RISE. 

AP3 Karakterisering och uppgradering (RISE) 

Karakterisering av termiska och mekaniska egenskaper på utsorterat material från Stena 

genomfördes i labbet hos RISE i Mölndal. 
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Uppgradering av material skedde genom bland annat smältfiltrering och inblandning av 

glasfiberfylld PP för att anpassa egenskaper efter de tre slutanvändarnas behov. Det här 

utfördes av RISE i Mölndal.  

Tvättförsök genomfördes för att avlägsna oönskade ämnen och undersöka inverkan på 

doft samt mekaniska egenskaper. 

AP4 Pilotförsök (Husqvarna, IAC, Safe at Sea, RISE) 

Efter att ha tagit fram materialrecept som uppfyllde kravspecifikationer från vardera 

slutanvändare kompounderades en större mängd material hos RISE för användning i 

pilotförsöken. Vad gäller formsprutade detaljer, som tillverkades av Husqvarna och IAC, 

skedde pilotförsöken i deras anläggningar. Vad gäller skrovet till Safe at Seas 

RescueRunner utfördes pilotförsöken hos RISE i Mölndal. 

3.1 Materialströmmar  

Hos Stena Recycling anläggning i Halmstad sorteras och återvinns plast från bland annat 

WEEE och ELV. Tillgängliga materialfraktioner är bland annat polystyren (PS), 

akrylnitril-butadien-styren (ABS), PE och PP. Målet för projektet var att utvärdera olika 

materialfraktioner som i dagsläget går till något annat än materialåtervinning. 

Materialfraktionerna med PS och ABS går redan idag till materialåtervinning i stor 

utsträckning och var därför inte av intresse. Projektgruppen bestämde att gå vidare med 

de två materialfraktioner som karakteriserades i steg 1 av projektet, nämligen en ELV-

fraktion och kondensvattentråg från kylskåp, samt ta in två nya fraktioner, en PP/PE-

blandning från WEEE samt en mineralfylld PP-fraktion, även den från WEEE.   

3.1.1 ELV-fraktion 

ELV kallas en materialström med komplext industriellt avfall, där huvudsakliga 

innehållet är metalliskt. I materialet ingår ca 20% fordon, därav namnet ELV. 

Materialströmmen fragmenteras i en hammarkvarn för att sedan material separeras i 

metallisk och icke metalliska fraktioner. De lättare fraktionerna utan metaller genomgår 

flera densitetsseparationer och sensorbaserade separationer för att slutligen generera en 

mix där huvudandelen är PE och PP, men trä, gummi, textil och expanderade polymerer 

återfinns också i denna fraktion, se Figur 2. Materialet används just nu inom olika 

energiåtervinningsapplikationer.  

Under projektets gång har flera prover av detta material tagits ut. I de fall som materialet 

först tvättats har detta skett i 55 gradigt vatten med grov-rengöringsmedel tillsatt. Provet 

har sedan sköljts 3 gånger med kallt vatten. Det blöta provet tvättat, eller otvättat direkt 

efter densitetsseparationen, har spridits ut på en tiltad presenning för att avlägsna 

överflödigt vatten. Materialet har sedan delats upp i ett representativt prov, som 

levererats för vidare försök inom projektet. Den totala mängden av den utsorterade 

fraktionen uppgår till ca 4 000 ton/år. I dagsläget går den här fraktionen till 

energiåtervinning, men målet med det här projektet är att i framtiden kunna använda 

fraktionen till nya plastprodukter.  
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Figur 2 - ELV som originalfraktion. 

3.1.2 Kondensvattentråg  

Kondensvattentrågen kommer från den verksamhet som hanterar kylmöbler hos Stena. 

På kompressorn som är kylmöbelns köldgenererande enhet sitter ett kondensvattentråg 

som har till uppgift att samla upp kondensvatten från kylmöbeln. Vid återvinning av 

kylmöbler demonteras kompressorn för sanering av köldmedium innan fragmentering. 

Kondensvattentrågen upparbetas inte separat i dagens verksamhet, utan återvinns i en 

blandad fraktion med övrig plast från kylmöblerna. För projektets räkning samlades vid 

några tillfällen dessa tråg in manuellt och levererades utan vidare upparbetning vidare 

för att utvärdera PP fraktionens materialegenskaper.  

Möjligheten finns att sortera ut trågen vid kylskåpsdemonteringen. En stor fördel för 

fraktionen är att den då kan klassas som en monofraktion, den består av ofärgad PP. Att 

det är en ofärgad PP-ström underlättar vid materialåtervinning, och så länge man kan 

hålla den avskild från inblandning av andra fraktioner så behövs inte några ytterligare 

separeringssteg. Utöver det så borde materialegenskaperna variera mindre över tid, 

jämfört med en fraktion av okänt ursprung. Materialströmmen uppgår hos Stena till ca 

50–75 ton/år. Problematiskt med fraktionen är dock att den är smutsig, se Figur 3, vilket 

gör att den behöver någon form av tvätt.  
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Figur 3 – Kondensvattentråg 

3.1.3 WEEE PP/PE och Fylld PP 

WEEE kallas en materialström med Small Domestic Appliances. Materialströmmen 

fragmenteras för att kunna separera de olika materialen i metalliskt och icke metalliskt 

material. Den lättare fraktionen med icke metalliskt material genomgår sensorsortering 

och flera densitetsseparationer för att generera en ren polymerfraktion. Den polymera 

fraktionen separeras vidare genom elektrostatisk separation till fraktioner med ABS, PS, 

PP/PE och Fylld PP. Fraktionerna PP/PE och Fylld PP samlades in utan vidare 

upparbetning och levererades direkt till vidare försök inom projektet. 

3.2 Materialbearbetning  

3.2.1 Separation och Storleksreducering 

Drygt 100 kg kondensvattentråg sorterades ut hos Stena och skickades till IAC för 

storleksreducering. Eventuella metallbitar avlägsnades manuellt och trågen gick sedan 

igenom en kvarn. I samband med storleksreduceringen så uppstår damm och liknande 

som sugs ut med hjälp av något som kan liknas med en dammsugare. Vid 

storleksreduceringen utsätts trågen för en mekanisk belastning, vilket gör att stor del av 

den torra kontamineringen, som kan ses i Figur 3, lossnar och avlägsnas tillsammans 

med dammet. Det hela resulterade i en relativt ren fraktion.  

För Fylld PP-fraktionen samt PP/PE-fraktionen så utfördes separeringen samt 

storleksreduceringen hos Stena i Halmstad, ingen ytterligare separering eller 

storleksreducering var nödvändig för att kunna bearbeta materialen.  

3.2.2 Tvätt  

Två olika varianter användes för att tvätta kondensvattentrågen: 

1. Varmt vatten och diskmedel 

2. Kallt vatten  

Materialet placerades i en cementblandare, se Error! Reference source not found., 

och täcktes sedan med vatten och eventuellt diskmedel. Därefter startades 

cementblandaren och fick gå 10 minuter. Slutligen sköljdes materialen två gånger för att 

få bort eventuella diskmedelsrester samt övrigt skräp.  
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För Fylld PP-fraktionen samt PP/PE-fraktionen skedde inte några tvättförsök, då de 

bland annat genomgår densitetsbad och storleksreducering vid sorteringen hos Stena, 

vilket hjälper till att avlägsna kontamineringar liknande de som fanns hos 

kondensvattentrågen.  

3.2.3 Kompoundering och Formsprutning 

De olika fraktionerna kompounderades med hjälp av en dubbelskruvsextruder, modell 

Coperion ZSK 26. Temperaturen sattes till 210 °C och materialen luftkyldes innan 

granulering. Totalt 16 olika materialvariationer togs fram inom projektet, se 

sammanställning i Tabell 1. På grund av en kombination av komplexitet i ELV-

fraktionen, begränsad omfattning av projektet, och ett större intresse från 

slutanvändarnas sida för de andra materialfraktionerna bestämdes det att inte gå vidare 

med den fraktionen.  

Tabell 1 - De olika materialvarianterna som utvärderades i projektet. 

Material Beteckning Fraktion Tvätt Smältfiltrerad Tillsatts 

1 PP/PE-1 WEEE - - - 

2 PP/PE -2 WEEE - 250 µm - 

3 PP/PE -3 WEEE - 250 µm 
Irganox 

B225 1 % 

4 Fylld PP-1 WEEE - - - 

5 Fylld PP-2 WEEE - 250 µm - 

6 Fylld PP-3 WEEE - 500 µm 
Irganox 

B225 1 % 

7 K-1 Kondens - - - 

8 K-2 Kondens - 250 µm - 

9 K-3 Kondens - 125 µm - 

10 K-4 Kondens Kallvatten - - 

11 K-5 Kondens Kallvatten 125 µm - 

12 K-6 Kondens 

Varmvatten 

+ 

Diskmedel 

- - 

13 K-7 Kondens 

Varmvatten 

+ 

Diskmedel 

125 µm - 

14 PP/PE-4 WEEE - 250 µm 
75 % PP 

(20 % GF) 
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Material Beteckning Fraktion Tvätt Smältfiltrerad Tillsatts 

15 PP/PE -5 WEEE - 250 µm 
50 % PP 

(20 % GF) 

16 PP/PE -6 WEEE - 250 µm 
25 % PP 

(20 % GF) 

 

I Figur 4 ses kompounderat granulat av två olika fraktionerna, ELV respektive 

kondensvattentråg.  

 

Figur 4 - Till vänster: Granulat av ELV. Till höger: Granulat av kondensvattentråg. 

Alla 16 olika materialvariationer formsprutades till provstavar enligt ISO 527-1A, för 

tillverkningen användes en formspruta av modell ES 200/110 HV-L, från Engel. I Figur 

5 kan provstav av ELV-fraktion ses. 

 

Figur 5 - Provstav av ELV-fraktion. 
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3.2.4 Storskalig Additiv Tillverkning  

Tillverkningsmetoden som användes hos RISE kallas Fused Deposition Modeling (FDM) 

och går ut på att genom en extruder fixerad på en robotarm extruderar ut en smält tråd 

av plast, där nästa lager klibbar fast i föregående. Detaljen som tillverkas byggs sedan 

upp på det sättet, lager efter lager. En utmaning vad gäller tillverkningsmetoden är 

styrkan i z-led, alltså styrkan mellan de två lagerna, där föregående lager måste vara 

tillräckligt varmt för att nästa ska kunna fästa, samtidigt som det måste ha stelnat 

tillräckligt för att ge styvhet för att hålla upp strukturen för nästa lager. En annan stor 

utmaning vad gäller additiv tillverkning är att materialen krymper på ett sätt som är svårt 

att kontrollera. Beroende på hur snabbt lagerna har möjlighet att stelna, baserat på 

omgivningstemperatur, typ av plast, extruderingstemperatur osv, så krymper materialet 

olika mycket. Det hela kan resultera i sprickor i produkten på grund av inre spänningar, 

vilket leder till en misslyckad detalj. Tillsatts av fyllmedel, exempelvis glasfiber, 

naturfiber, talk och liknande hjälper till att motverka krymp i materialet och ökar 

därmed chanserna för ett lyckat slutresultat.  

En stor fördel med storskalig additiv tillverkning däremot visades i en omfattande 

utvärdering av hållbarhetsaspekten och miljöpåverkan världen över fram till 2025. 

Storskalig additiv tillverkning kan minska det totala energibehovet med 2,54–9,30 EJ 

och CO2-utsläppen med 130,5–525,5 miljoner ton till år 2025 (Gebler, Schoot 

Uiterkamp, & Visser, 2014). En del i det är en teoretisk materialeffektivitet på upp till 97 

%. En ytterligare fördel med additiv tillverkning är att man kan öka lagertjocklek med 

mera utefter behov, utan dyra omkostnader i form av nya formsprutningsverktyg eller 

extruderingsmunstycken. Har man ett material som redan har återvunnits ett antal 

gånger så finns möjligheten att öka lagertjockleken för att motverka eventuella 

försämringar i materialegenskaper. Resultatet skulle då kunna bli att materialet kan 

återvinnas ännu en gång, till bekostnaden av en något tyngre detalj. Detta gör det möjligt 

för båda att dra nytta av fördelarna som storskalig additiv tillverkning erbjuder i form av 

möjlighet till lokal tillverkning – vilket i sin tur leder till färre transporter, minskat 

materialspill, återanvändning av material, kortare ledtider etcetera.  

3.3 Provning  

3.3.1 Materialegenskaper 

Provmetod, utrustningslista och standard kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2 - Översikt provning av materialegenskaper. 

Provmetod Standard Utrustning 

Konditionering ISO 291 
Konditionerat rum (23±3 

°C, 50±5 % RH 

Dragprov ISO 527 MTS 20-M 

Slagprov ISO 179 

Instron Ceast 9050 

(skårningsutrustning) 

Instron Ceast AN50 
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Provmetod Standard Utrustning 

Melt Flow Rate (MFR) ISO 1133 
Instron MF20 Melt Flow 

Tester 

Densitet ISO 1183, metod A 
Mettler Toledo AT200 

(våg) 

Oxidation Induction Time 

(OIT) 
ISO 11357–6 Mettler Toledo DSC 1 

Differential Scanning 

Calorimetry (DSC) 
- Mettler Toledo DSC 1 

Thermogravimetric 

Analysis (TGA) 
- Mettler Toledo TGA/DSC 1 

 

OIT används för att få en överblick över mängden antioxidanter i materialet. 

Antioxidanter är ett additiv som används för att förhindra att materialen bryts ned. 

Genom DSC erhålls en kurva över smälttopparna i materialet, därigenom kan man se 

vilka polymertyper som ett blandmaterial innehåller genom att utvärdera när materialen 

smälter. TGA används för att erhålla ett värde över hur mycket material som finns kvar i 

provet efter att man bränt bort plasten, detta kan exempelvis bestå av olika fyllmedel 

som inte försvinner vid temperaturer upp till 900 °C.  

4 Provningsresultat  
I Kapitel 4 så redovisas resultaten från de materialtester som genomfördes, beskrivna i 

Tabell 2.  

4.1 Materialegenskaper  

4.1.1 Mekaniska egenskaper 

Tabell 3 - Jämförelse dragprovsegenskaper för WEEE PP/PE-varianterna. 

Metod/Material PP/PE-1 PP/PE-2 PP/PE-3 PP/PE-4 PP/PE-5 PP/PE-6 

E-modul [MPa] 1124 (25) 1100 (14) 1086 (24) 3374 (38) 2497 (50) 1768 (9) 

Stress at yield 

[MPa] 
21,7 (0,3) 21,4 (0,1) 21,7 (0,1) 48,0 (0,1) 37,9 (0,1) 30,0 (0,1) 

Strain at yield 

[%] 
6,0 (0,2) 6,0 (0,0) 6,5 (0,1) 3,3 (0,1) 3,7 (0,1) 4,4 (0,1) 

Stress at break 

[MPa] 
18,4 (1,0) 17,6 (1,3) 17,6 (0,6) 46,7 (1,0) 35,5 (1,1) 27,3 (0,4) 

Strain at break 

[%] 
16,7 (4,7) 19,4 (3,1) 26,8 (3,5) 4,2 (0,5) 5,8 (0,4) 9,0 (0,9) 
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Tabell 4 - Jämförelse dragprovsegenskaper för WEEE Fylld PP-varianterna. 

Metod/Material Fylld PP-1 Fylld PP-2 Fylld PP-3 

E-modul [MPa] 1876 (15) 1868 (13) 1808 (28) 

Stress at yield 

[MPa] 
23,7 (0,3) 23,5 (0,1) 23,5 (0,2) 

Strain at yield 

[%] 
2,1 (0,2) 2,2 (0,0) 2,2 (0,1) 

Stress at break 

[MPa] 
23,7 (0,3) 23,5 (0,1) 23,5 (0,1) 

Strain at break 

[%] 
2,1 (0,2) 2,2 (0,1) 2,2 (0,1) 

 

Tabell 5 - Jämförelse dragprovsegenskaper för kondensvattentrågsvarianterna. 

Metod/Material K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

E-modul [MPa] 
1347 

(27) 

1322 

(24) 

1306 

(17) 

1340 

(33) 

1326 

(35) 

1324 

(21) 

1352 

(25) 

Stress at yield 

[MPa] 

31,6 

(0,1) 

31,5 

(0,1) 

31,5 

(0,0) 

32,0 

(0,2) 

31,7 

(0,1) 

31,7 

(0,0) 

31,8 

(0,2) 

Strain at yield 

[%] 

9,6 

(0,2) 
9,6 (0,1) 9,7 (0,1) 

9,6 

(0,2) 

9,6 

(0,2) 

9,7 

(0,3) 

9,5 

(0,1) 

Stress at break 

[MPa] 

25,5 

(2,3) 

19,3 

(3,2) 

18,5 

(3,8) 

17,7 

(2,4) 

22,2 

(1,6) 

17,5 

(1,9) 

16,0 

(0,0) 

Strain at break 

[%] 

21,0 

(5,4) 

105,9 

(82,3) 

166,9 

(103,6) 

138,4 

(101,7) 

23,4 

(4,2) 

161,4 

(87,2) 

225,8 

(16,3) 

 

Tabell 6 - Jämförelse slagseghet för WEEE PP/PE-varianterna. 

Metod/Material PP/PE-1 PP/PE-2 PP/PE-3 PP/PE-4 PP/PE-5 PP/PE-6 

Slagprov, 

skårat +23 °C 

[kJ/m2] 

6,9 (0,6) 6,8 (0,5) 6,2 (0,7) 4,8 (0,2) 5,1 (0,4) 5,3 (0,4) 

Slagprov, 

skårat -20 °C 

[kJ/m2] 

2,8 (0,6) 2,7 (0,6) 2,3 (0,2) 2,7 (0,1) 2,7 (0,1) 2,9 (0,7) 
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Tabell 7 - Jämförelse slagseghet för WEEE Fylld PP-varianterna. 

Metod/Material Fylld PP-1 Fylld PP-2 Fylld PP-3 

Slagprov, 

skårat +23 °C 

[kJ/m2] 

1,9 (0,2) 1,7 (0,3) 1,9 (0,2) 

Slagprov, 

skårat -20 °C 

[kJ/m2] 

1,3 (0,2) 1,2 (0,1) 1,3 (0,1) 

 

Tabell 8 - Jämförelse slagseghet för kondensvattentrågsvarianterna. 

Metod/Material K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

Slagprov, 

skårat +23 °C 

[kJ/m2] 

6,9 (0,5) 6,6 (0,3) 6,6 (0,5) 7,0 (0,5) 7,2 (0,5) 7.0 (0,7) 7,3 (0,4) 

Slagprov, 

skårat -20 °C 

[kJ/m2] 

2,3 (0,2) 2,2 (0,0) 2,3 (0,3) 2,4 (0,2) 2,3 (0,3) 2,3 (0,1) 2,4 (0,2) 

 

Tabell 9 - Jämförelse MFR och densitet för WEEE PP/PE-varianterna. (*Ej uppmätt) 

Metod/Material PP/PE-1 PP/PE-2 PP/PE-3 PP/PE-4 PP/PE-5 PP/PE-6 

MFR  

[g/10 min] 
8,5 17,3 14,2 * 12,0 * 

Densitet 

[g/cm3] 
0,932 0,929 0,931 1,028 0,995 0,961 

 

Tabell 10 - Jämförelse MFR och densitet för WEEE Fylld PP-varianterna. 

Metod/Material Fylld PP-1 Fylld PP-2 Fylld PP-3 

MFR  

[g/10 min] 
14,1 14,5 14,8 

Densitet 

[g/cm3] 
1,066 1,063 1,062 

 

Tabell 11 - Jämförelse MFR och densitet för kondensvattentrågsvarianterna. (*Ej uppmätt) 

Metod/Material K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

MFR  

[g/10 min] 
5,0 5,3 5,1 5,5 5,5 5,6 5,2 
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Metod/Material K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

Densitet 

[g/cm3] 
0,906 0,904 0,905 0,904 0,904 0,904 0,903 

 

4.2 Termiska egenskaper 

Tabell 12 - Jämförelse smälttemperatur, fyllmedelshalt och OIT-värde för WEEE PP/PE-varianterna. 

Metod/Material PP/PE-1 PP/PE-2 PP/PE-3 PP/PE-4 
PP/PE-

5 

PP/PE-

6 

Smälttemperatur 

HDPE [°C] 
127,1 127,1 126,7 126,8 127,1 126,9 

Smälttemperatur 

PP [°C] 
168,2 167,5 168,2 168,0 168,0 167,7 

Fyllmedelshalt 

[%] 
3,3 2,6 2,4 17,9 12,8 7,5 

OIT [min] 1,5 1,7 >60 15,7 6,4 3,7 

 

Tabell 13 - Jämförelse smälttemperatur, fyllmedelshalt och OIT-värde för WEEE Fylld PP-varianterna. 

Metod/Material Fylld PP-1 Fylld PP-2 Fylld PP-3 

Smälttemperatur 

HDPE [°C] 
126,2 127,2 126,7 

Smälttemperatur 

PP [°C] 
165,2 166,3 166,0 

Fyllmedelshalt 

[%] 
13,3 12,5 12,7 

OIT [min] 3,1 2,7 26,8 

 

Tabell 14 - Jämförelse smälttemperatur, fyllmedelshalt och OIT-värde för 
kondensvattentrågsvarianterna. (*Ej uppmätt) 

Metod/Material K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

Smälttemperatur 

HDPE [°C] 
* * * * * * * 

Smälttemperatur 

PP [°C] 
169,0 169,3 167,5 169,2 168,0 169,2 169,5 

Fyllmedelshalt 

[%] 
1,2 0,3 0,7 1,0 0,8 1,2 0,3 
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Metod/Material K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

OIT [min] 7,1 7,9 6,9 9,8 10,1 8,9 9,3 

 

5 Prototypframtagning  

5.1 Husqvarna AB 

Till Husqvarna skickades följande kompound: 

1. En mix av fraktionerna K-5 och K-7 (tvättade kondensvattentråg i kallt respektive 

varmt vatten och diskmedel, samt smältfiltrerade på 125 µm) 

2. PP/PE-5 (PP/PE-mixen med en inblandning av 50 % nyråvara som består av 80 

% PP och 20 % glasfiber) 

Granulatet från kondensvattentrågen som skickades till Husqvarna användes för att 

tillverka underchassin, se Figur 6. Tillverkningen gick bra men materialet skulle behöva 

anpassas något för att passa optimalt, genom tillsatts av additiv i mindre skala.  

 

Figur 6 – Underchassi av kondensvattentråg. 

Även granulatet från PP/PE-5 användes för att tillverka underchassin, se Figur 7. Även 

här var resultatet lyckat och processen gick bra.  
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Figur 7 - Underchassi i PP/PE-5. 

5.2 IAC AB 

Till IAC skickades följande kompound:  

1. K-7 (kondensvattentråg tvättade i varmt vatten och diskmedel, smältfiltrerat på 

125 µm) 

IAC jobbade sedan vidare med den här fraktionen och tog fram ett eget materialrecept, 

innehållandes 40 % av K-7, som utvärderades internt och slutligen användes för 

formsprutning av detalj i deras fabrik, se Figur 8. Formsprutningsprocessen gick bra och 

slutprodukten blev lyckad.  

 

Figur 8 - Rattkåpa från IAC. 
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Efter avslutat projekt kommer IAC att fortsätta receptutveckling av nya kompound med 

inblandning av kondensvattentrågsmaterial i varierande mängd. Ett större test om ca ett 

ton planeras innan serieleveranser kommer att startas upp. Vidare kommer 

tvättprocessen att studeras ytterligare, granulat utan störande lukt är viktigt för att 

undvika framtida kundklagomål. 

5.3 Safe at Sea AB  

För framtagande av prototypen för Safe at Sea så användes robotprintern hos RISE. 

Materialet som ansågs passa bäst, och som också uppvisade mest potential vid de initiala 

printförsöken, var fraktionen Fylld PP. En av anledningarna var att den redan innehöll 

någon form av fyllmedel, vilket hjälper till att motverka krymp och därigenom öka 

formstabiliteten vid 3D-printing. I ett första försök att tillverka en prototyp av Safe at 

Seas RescueRunner användes ett redan känt material, som har använts vid flertalet 

tidigare printförsök. Resultatet kan ses i Figur 9. Resultatet beskrevs som relativt lyckat, 

med utrymme för förbättring vad gäller design och printbarhet. Hela utskriften tog drygt 

75 timmar att färdigställa och vägde 130,4 kg.  

 

Figur 9 - Prototyp av Safe at Seas RescueRunner i nyråvara (PP+glasfiber). 

För att öka processbarhet och stabilitet när fraktionen Fylld PP användes, så blandades 

materialet ut till 50 % med materialet som användes vid första printingen. Ett initialt 
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försök med att printa en stol gjordes först, se resultatet i Figur 10. Resultatet blev lyckat 

och beslutet att gå vidare med fullstor RescueRunner togs.   

 

Figur 10 - Testprinting av stol i fraktionen Fylld PP, blandad med 50 % nyråvara (PP+glasfiber). 

Det slutgiltiga testet började bra men efter ett tag uppstod delaminering mellan lager på 

grund av en kombination av krymp samt dålig vidhäftning mellan lagerna, se Figur 11. 

Försöket avbröts slutligen och på grund av en kombination av tidsbrist inom projektet 

samt små chanser för ett lyckat försök så gjordes inte några nya försök.  

 

Figur 11 - Delaminering mellan lager för RescueRunner. 
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6 Slutsatser  

6.1 Mekaniska och termiska egenskaper 

Vad gäller de mekaniska egenskaperna för den fraktion som kallas Fylld PP 1–3 så märks 

inte någon större skillnad mellan de olika materialvariationerna, vilket visar att 

smältfiltreringen inte hade tillräckligt stor effekt på materialet. Detta syns också vid 

evalueringen av fyllmedelshalt, som till stor del är oförändrad, vilket visar att de 

fyllmedel som finns i fraktionen följer med genom filtren. Störst skillnad resultatmässigt 

visas för OIT-värdet för Fylld PP-3, som är uppstabiliserad med hjälp av Irganox B225. 

Utöver fyllmedel består fraktionen även till viss del av andra plasttyper än PP, vilket 

resulterar i ett material som inte uppfyller kraven från vare sig IAC eller Husqvarna då 

det är alltför sprött. Materialet användes i stället för 3D-printing av Safe at Seas prototyp 

då det visade störst potential vid de initiala försöken med additiv tillverkning.  

PP/PE-fraktionen visade liknande resultat vad gäller mekaniska egenskaper för PP/PE 

1–3. Störst skillnad mellan de tre materialvariationerna var OIT-värdet. Inblandningen 

av Irganox B225 för PP/PE 3 resulterade i ett mycket högre värde än för de två andra, 

vilket var väntat. Vad gäller de mekaniska egenskaperna för PP/PE 1–3 så var de inte 

tillräckligt styva för att användas i Husqvarnas tilltänkta detaljer. Av den anledningen 

gjordes blandningarna PP/PE 4–6 där 75, 50 och 25 % nyråvara (80 % PP, 20 % 

glasfiber) tillsattes. Resultatet blev tre materialvarianter med högre styvhet, som alla tre 

passade in egenskapsmässigt hos Husqvarna.  

Kondensvattentrågen uppfyllde kravspecifikationer, både vad gäller mekaniska och 

termiska egenskaper, för slutprodukter hos Husqvarna och IAC. Hos Husqvarna kunde 

materialet användas som det var och hos IAC togs det fram ett materialrecept 

innehållandes 40 % kondensvattentråg.  

6.2 Måluppfyllnad  

Det övergripande målet med projektet var att öka användningen av mekaniskt 

återvunnen plast i produkter och på så sätt öka den totala materialåtervinningen av plast. 

För att uppnå huvudmålet inom projektet sattes tre delmål: 

1. Ta fram ett antal materialkvaliteter, som helt eller delvis baseras på mekaniskt 

återvunnen plastråvara och uppfyller de tre slutanvändarnas behov på 

materialet. 

2. Genomförd testkörning i formsprutningsanläggningar hos Husqvarna och IAC. 

3. Storskalig 3D-printing av Safe at Seas RescueRunner hos RISE i Mölndal. 

Vad gäller det första delmålet så blev det uppfyllt där följande materialvariationer togs 

fram som uppfyllde kravspecifikationer från Husqvarna, IAC och Safe at Sea: 

1. Kondensvattentrågen uppfyllde kravspecifikation från Husqvarna utan behov av 

additiv eller inblandning av nyråvara. IAC tog fram ett eget materialrecept som 

uppfyllde deras kravspecifikation, där en inblandning av 40 % kondensvattentråg 

användes. 
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2. För Husqvarna togs det fram tre olika materialvariationer av PP/PE-mixen som 

alla uppfyllde kravspecifikationer från företaget. De tre varianterna hade olika 

stor inblandning av nyråvara (PP med glasfiber) vilket var nödvändigt för att 

uppnå tillräcklig styvhet.  

3. För Safe at Seas del så användes fraktionen Fylld PP, utblandad med 50 % 

nyråvara (PP med glasfiber) för den storskaliga 3D-printingen av deras skrov.  

Vad gäller delmål två så uppfylldes det genom testkörningar hos både Husqvarna och 

IAC. 

När det kommer till delmål tre så gjordes försök att skriva ut skrovet till Safe at Sea, 

dessvärre kunde inte prototypen färdigställas då det uppstod sprickor mellan lagren vid 

utskriften. Här behövs det jobbas mer med både tillverkningsprocessen och materialet 

för att komma hela vägen fram till färdig prototyp.  

7 Framöver  
Det behövs ytterligare arbete för att förädla ELV-strömmen för att kunna gå mot 

mekanisk återvinning. Andelen gummi och trä är för hög och strömmen för komplex för 

att kunna ta till en slutprodukt inom det här projektet. Möjligheten att använda sig av 

formpressning och skapa en lågvärdig produkt med stor godstjocklek finns, men då har 

man ett sammansmält material vid nästa livscykelslut, utan större möjlighet för 

separation.  

Vad gäller kondensvattentrågen behöver insamlingssystemet falla på plats, där 

separation av kondensvattentrågen från kylskåpen behöver utföras. Det behöver följas 

av en storleksreducering och därefter utsortering av mindre metall- och gummidetaljer, 

via exempelvis magnet- och densitetsseparation. Slutligen krävs en extrudering med 

smältfiltrering för att skapa granulat som sedan kan, antingen användas direkt i en 

formsprutningsprocess, alternativt kompounderas med eventuell nyråvara eller additiv. 

IAC har redan planerat in vidare försök med fraktionen, ett större test om ett ton tråg 

kommer utföras för att ta fram ytterligare materialkompound, samt arbeta vidare med 

tvättproceduren. Det slutliga målet är att starta upp serieleverans av detaljer 

innehållandes kondensvattentråg efter att testet är utfört.   

Vad gäller PP/PE-mixen så borde det gå att hitta applikationer för att använda den som 

den är, efter att ha genomgått extrudering med smältfiltrering. Ett alternativ som inte 

utvärderades inom projektet men som hade kunnat resultera i liknande 

materialegenskaper med avseende på styvhet, i kombination med en högre andel 

återvunnet material är att utforska marknaden för återvunnen glasfiber och använda sig 

av det i stället. Inbladningen av nyråvara hjälper dock till att motverka eventuella 

batchvariationer för den återvunna fraktionen, vilket borde resultera i jämnare 

materialegenskaper över tid.  

När det kommer till fraktionen Fylld PP så vore det eftersträvansvärt att försöka få till en 

ännu bättre sortering och en mer effektiv smältfiltrering för att få bort en större mängd 

kontamineringar från materialet. Därefter utvärdera materialegenskaper på nytt för att 

se vad materialet skulle kunna användas till.  

  



24 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Sensitivity: External 

8 Referenser 
Gebler, M., Schoot Uiterkamp, A., & Visser, C. (2014). A global sustainability perspective 

on 3D printing technologies. Energy Policy 74, 158-167. 

Lassesson, H., Gottfridsson, M., Nellström, M., Rydberg, T., Josefsson, L., & Mattsson, 

C. (2021). Kemisk återvinning av plast - Teknik, flöden och miljöaspekter. 

Naturvårdsverket. 

Lätt, A., Johannesson, C., Nellström, M., Hallberg, L., Guban, P., Josefsson Ortiz, C., . . . 

Mawdsley, I. (2020). Hållbar plastanvändning - Olika åtgärders potentialer för 

att minska växthusgasutsläppen från förbränning av fossilbaserad plast. 

Norrköping: SMED. 

Material Economics. (2018). Ett värdebeständit svenskt materialsystem - En rapport 

om materialanvändning ur ett värdepespektiv. Stockholm: Materials 

Economics. 

PlasticsEurope. (2020). Plastics – the Facts 2020. PlasticsEurope. 

 

 



 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Sensitivity: External 

Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we 

ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute 

to a sustainable society. Our 2,800 employees support and promote all manner of innovative processes, 

and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-

proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by 

the Swedish state. 

 

I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 800 medarbetare driver och stöder alla 

typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra 

produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. 

  

 

 

RISE AB 

Box 104, 431 22 MÖLNDAL 

Telefon: 010-516 50 00 

E-post: info@ri.se, Internet: www.ri.se 

Material, process och 

återvinning 

RISE Rapport 2022: 

P111175 

 

 


