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Abstract
Composite materials consist of two or more components with different properties, fibers
and a matrix. They are widely used in many different fields of application and the production
is constantly increasing. Unfortunately, the development of recycling methods is not in pace
with the increasing production. The questions this study was to investigate were existing
recycling methods and how they affect the fibers and also eventual environmental impacts
related to the recycling methods.

The conclusions: There are three mayor recycling methods- mechanical, chemical and
thermal. Unfortunately all of them are not yet ready for full commercial operation. During
the last decade different studies have been made on recycling methods, mostly chemical
and thermal. Chemical recycling damages the fibers least but some of these studies use
chemicals with environmental effects. Thermal recycling damages the fibers more because
of high process temperatures. The major environmental effects are mostly related to energy
consumption and release of greenhouse gases. Mechanical recycling damages the fibers
mostly and here are energy consumption the mayor environmental effect. Both chemical
and thermal recycling have potential but need more research before they can be used more
effectively. For this to occur the right motivation is needed together with founding help from
the European Union (laws and directives)
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Sammanfattning
Kompositmaterial är ett material som består av två eller flera komponenter med olika
egenskaper. Ett exempel är glasfiberförstärkt plast där man kombinerar termosetplast för att
minska vikten och glasfibrer för att öka styrkan. Kompositmaterial är en materialtyp vars
användning har ökat de senaste åren och som befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod.
Det används flitigt inom en mångfald branscher t.ex. flygplansindustrin, vindkraftsindustrin,
fordonsindustrin,

byggmaterialindustrin

och

för

rymdfarkoster.

Den

mångsidiga

användningen beror på kompositers vidsträckta användbarhet. Ett problem som delvis redan
finns och som kommer att öka i framtiden för kompositer är avfallshanteringen och dess
anpassning till ett slutet kretslopp. I nuläget finns det få återvinningsmetoder som är i
kommersiellt bruk. Exempel på företag som bedriver sådan återvinning är ERCOM i Tyskland
och Phoenix Fiberglass i Kanada (Job 2014). När det gäller bestämmelser och lagar avseende
återvinning av kompositer finns det för närvarande endast ett fåtal. Här kan nämnas
generella lagar som gäller kompositer – t.ex. Europeiska Unionen(EU) som har ett
avfallsdirektiv. Som en följd av detta finns också ett direktiv för End Of Life fordon som
innebär att fordon med klassen M1 skulle kunna återvinnas upp till 85 % till år 2006 och 95 %
till år 2015(EU 2015). Enskilda länder har också på olika sätt rättat sig efter direktivet. I t.ex.
Tyskland är deponering av avfall med högre organisk halt än 30 % förbjuden, vilket
inkluderar större delen av kompositavfallet. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie.
Data och material har bl.a. inhämtats via Halmstad Högskolas sökmotor Summon och google
schoolar. Sökord som har använts är bl. a.” composite recycling”,”composite recycling
chemical” och “composite recycling thermal”. Projektets syfte är att undersöka tillgången på
återvinningsmetoder för kompositer och vilka de är samt undersöka vilken kvalité de
återvunna produkterna har jämfört med obehandlade och nya produkter samt att undersöka
återvinningsmetodernas eventuella miljöpåverkan. Resultatet av studien visar att det finns
ett antal återvinningsmetoder för kompositer. De huvudsakliga metoderna är de kemiska, de
termiska och den mekaniska. De kemiska återvinningsmetoderna har förmåga att återvinna
kompositer på sätt som reducerar fibrernas mekaniska egenskaper minimalt. Mekanisk och
termisk återvinning av kompositer reducerar fibrernas mekaniska egenskaper i högre grad än
kemisk. Den termiska återvinningens mindre goda resultat beror på de höga temperaturerna
i processen men också på att de termiska studierna utförts på glasfibrer som är mer

värmekänsliga än kolfibrer. Det är angeläget att samtliga återvinningsmetoder utvecklas
ytterligare för att fibrerna som ingår i kompositen ej skall gå förlorade i kretsloppet.
Miljöpåverkan hos de olika återvinningsmetoderna har behandlats bristfälligt i de artiklar
och studier som ingår i detta arbete. En anledning till att miljöpåverkan inte tas upp mer
ingående kan vara att det inte är en del av studiernas syfte.
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Ordlista
Bindemedel – Kemiska preparat som används för att öka fibrernas bindningsförmåga till
hartset i kompositen. Om det är härdat kallas det matris, ohärdat kallas det harts.
Carbon-fiber reinforced plastics CFRP- Kolfiberförstärkt plast som består av kolfibrer och
någon form av organisk matris/harts.
End-Of-Life(EOL) – Innebär att en produkt har passerat sin slutanvändning och blivit avfall.
Epoxy- En härdplast som kan användas som bindemedel för att hålla ihop fibrerna i
kompositer.
Flexibel modulus/ Flexibel styrka- Kraften som krävs för att ett material skall nå sin
böjbrottsgräns.
Fiber-reinforced plastics sandwich (FRP) - En kompositsort som består av en tjockare tyngre
kärna som är omgiven av två lättare lager.
Fyllnadsmaterial – Material som kan användas i kompositer för att spara in på fibrer
samtidigt som de mekaniska egenskaperna blir ungefär desamma.
Glassfiber-reinforced plastics (GFRP)- Glasfiberförstärkt plast som består av glasfibrer och
någon form av organisk matris/harts.
GMRT – En komposit som innehåller glasfibrer och termoplast.
Saltsyra (HCl) – Kemisk beteckning för saltsyra.
Stödagent- Kemiskt preparat som hjälper till att reparera förlorade mekaniska egenskaper
hos fibrer som blivit skadade under t.ex. återvinningsprocesser.
Superkritiskt tillstånd – Ett tillstånd vid speciell temperatur och tryck där fasen mellan vätska
och gas försvinner.
Strängstyrka – Hur stor draghållfasthet en komposit har.
Maleic anhydrid-grafted PP(MA-PP)- En stödagent som förbättrar fibrernas mekaniska
egenskaper.

Massa procent(%) – Hur stor volym kemikalier man har per viktenhet komposit.
Modulus – Hur stort deformationstryck ett material kan belastas med innan det brister.
Mekaniska egenskaper – Ett samlingsnamn för flexibel styrka, flexibel modulus etc.
Nytillverkade fibrer- Fibrer i originalskick från tillverkaren.
Obehandlade fibrer(OF) –Fibrer med eller utan bindemedel som inte har genomgått
återvinning.
Plattgjutning av kompositer – Kompositer som gjuts i en platt form.
Polypropylen (PP) – En typ av termoplast
PP/flax – En komposit som innehåller polypropylen och naturfibrer.
Termosetplast- Ett resin som inte går att smälta eller omforma beroende på att polymererna
krosslänkar med varandra.
Återvunna fibrer(ÅF)- Fibrer som har genomgått återvinningsprocedur.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kompositmaterial är en typ av material som innehåller två eller flera komponenter.
Sammansättningen ger det nya materialet egenskaper som väsentligen skiljer sig från de
enskilda komponenternas egenskaper. Det är bestyrkt att kompositmaterial har använts
ända sedan stenåldern - tegel, lergods, mm. Mängden kompositmaterial i våra dagar är av
sådan omfattning att den är svåröverskådlig. Under det senaste halvseklet har genom den
accelererande tekniska och industriella utvecklingen skapats ett antal kompositer som
medfört nära nog oanade möjligheter för konstruktörerna. Ett material som oftast är
lätthanterligt, med låg vikt och som samtidigt har hög styrka. Det ger hög hållfasthet,
värmetålighet, formbarhet och kan ersätta vissa metaller. En gemensam nämnare för de nya
kompositerna är att minska miljöbelastningen. Material med låg vikt sänker produkternas
vikt och ger mindre bränsleåtgång och utsläpp från t.ex. bilar och flygplan. Här tillkommer
också betydande ekonomiska fördelar. Branscher som fört kompositutvecklingen framåt och
dragit fördel av den snabba utvecklingen är bl.a. tillverkare av rymdfarkoster, flygplan, bilar,
och båtar/fartyg.

EU har ett avfallsdirektiv. En del av direktivet är en avfallshierarki (även kallad
avfallstrappan) som är en vision om hur regionens avfall skall hanteras. Den går ut på att i
första hand undvika att avfall uppstår. I andra hand är målet att återvinna och återanvända
material. Som stöd för att förverkliga visionen har man bl.a. satt upp två delmål. De två
målen är att dels hushållsavfall och dels icke hushållsavfall (byggavfall etc) år 2020 skall
återvinnas till 50 % resp 70 % (EU 2015). Som en följd av direktivet har vissa länder infört
åtgärder för att nå målet. Ett exempel är Tyskland där avfall med mer än 30 % organisk
andel inte får deponeras utan skall gå till förbränning(Cherrington et al 2012). Sverige har
valt att förbjuda deponi av organiskt avfall sedan 2005.(Naturvårdsverket 2015). Avfallet går
i stället till förbränning i energiutvinningssyfte eller till rötning (Wärn 2015).

När det gäller bilar har EU ett direktiv för EOL fordon. Det innebär att fordon med
klassificeringen M1(fordon med fyra eller flera hjul och som är gjorda för persontransport)
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skulle konstrueras så att 85 % av fordonets massa kunde återvinnas eller återanvändas fram
till 2006 och 95 % fram till 2015. Samma typ av regler kommer inom en snar framtid även att
gälla samtliga övriga fordonskategorier (Direktiv 2005/64/EG).

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka materialåtervinningsmetoder för
kompositmaterial. Vilka metoder tillämpas idag och vilka metoder testas i forsknings- och
utvecklingsarbete idag? Av vilken kvalitetsgrad är den återvunna produkten? Är den av
tillräckligt hög kvalité för att kunna återanvändas i kretsloppet och därmed minska
miljöbelastningen av nytillverkade fibrer och vilken miljöpåverkan uppstår under
återvinningsprocessen?

1.3 Avgränsningar
Det finns tre huvudkategorier av kompositer. De är keramiska matriskompositer, organiska
matriskompositer och metalliska matriskompositer (Yang et al 2011). I denna studie
undersöks enbart återvinningsmetoder gällande organiska matriskompositer när de nått sin
avfallsfas. Påverkan på den mänskliga hälsan till följd av kompositåtervinning behandlas inte
och inte heller miljöpåverkan av stödagenterdvs kemikalier som kan reparera förlorade
mekaniska egenskaper.

1.4 Allmänt om kompositer
1.4.1 Vad är en komposit

Ett kompositmaterial eller en komposit är en form av kombinationsmaterial bestående av
två eller flera komponenter. Komponenterna eller faser som de också kallas har olika
natur/egenskaper(Eucia 2015). Kompositerna består av någon form av fibrer som binds ihop
av matris/harts. En komposit kan t.ex. bestå av termosetplast och glasfibrer. Kompositen får
i detta fall styrkan av glasfibrerna och lättheten av plasten. Det kan också ingå
fyllnadsmaterial i kompositen för att spara in på fibrer samtidigt som styrkan i stort sett är
oförändrad (Eucia 2015). Bindemedel anbringas på fibrerna för att öka fästförmågan till
matrisen och förbättra kompositens mekaniska egenskaper. Mekaniska egenskaper är ett
samlingsnamn på strängstyrka, strängmodulus, flexibel styrka och flexibel modulus. Med
modulus menas hur stort deformationstryck en komposit kan belastas med innan den
brister. Med strängstyrka menas hur stor dragbelastning man kan utsätta en komposit för
2

innan den brister- draghållfasthet. Med flexibel styrka som också kallas flexibel modulus
menas med hur stort kraft en komposit kan böjas med innan den brister- böjbrottsgräns
(Åkesson 2015).
1.4.2 Användningsområden för kompositer

Kompositer används idag inom ett flertal områden. Främst inom flygplans-, bil-, och båtindustrin. Ett bra exempel är Boeings flygplansmodell 787 som till 50 % består av avancerade
kompositer och kan betraktas som ett pioniärarbete (Boeing 2015). Biltillverkarna använder
en hög procent kompositer i sina bilar, främst då glasfibrer. Vid båttillverkning används också
mycket kompositer. En annan stor användare av kompositer är vindkraftverksindustrin. Där
görs turbinerna av glasfiberförstärkt plast. Dessa fyra branscher är några av de stora
brukarna av kompositer. Det förekommer också inslag av kompositmaterial inom bl.a. byggoch textilbranschen. Kompositer används även inom andra områden som fyllnadsmaterial.
Exempel på dessa är fyllning i cement och fyllning i andra kompositer (Pickering 2006).
1.4.3 Återvinning av kompositer

Som framgår av avsnitt 1.4.2 tillverkas och brukas i nuläget en allt större mängd kompositer.
Detta medför att det också uppstår kompositavfall i proportion härtill. Precis som annat
avfall måste det hanteras. Ett problem är att det för närvarande finns få kommersiella
företag/verksamheter som bedriver kompositåtervinning. Många försök har gjorts att starta
sådana företag/verksamheter men få har lyckats. Exempel på sådana företag som lyckats är
ERCOM och Phoenix Fibreglass som återvinner med mekanisk återvinning (Yang et al 2011).
Ett annat exempel är ELG carbon fibre som återvinner med pyrolys (Job 2014). År 2005
startade ett projekt PAMELA(process for advanced management of end of life aircraft) som
till stor del var finansierat av Europeiska Unionen (EU). Målet med projektet var att
återvinna EOL-flygplan på ett för kretsloppet hållbart sätt. Projektet pågick fram till 2007 och
visade att 85 % eller mer av materialen i flygplanen kunde återanvändas och säljas. Två
svårlösta problem var här den ekonomiska hållbarheten i verksamheten och hur man skulle
kunna öka efterfrågan på återvunna fibrer. Samtidigt är det av vikt att man inte alstrar nya
miljöproblem i återvinningsprocesserna. En kollision uppstår då mellan EUs avfallsdirektiv
och vårt eget nationella mål om giftfri miljö då de kemikalier som brukas i processerna kan
utgöra en miljöfara. Olika metoder för återvinning kommer att tas upp i kapitel 3.
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2. Metod
Detta examensarbete är utfört som en litteraturstudie. Data och material har sökts via
Högskolan i Halmstads sökmotor summon och andra databaser som ingår där samt via
google schoolar. Sökord som har använts är bl.a.” composite recycling”,”composite recycling
chemical” och “composite recycling thermal”. Ytterligare data har sökts via kontakter med
tillverkare och aktörer inom avfallsbranschen.
För att identifiera relevant litteratur användes först sökorden ”composite” ”recycling”.
Antalet träffar var 32 267. När en avgränsning sattes på material efter 2008 blev det istället
14 346 träffar. De första träffarna på listan visade att det fanns tre typer av återvinning:
mekanisk, kemisk och termisk,
Sökningen utökades därefter till: ”composite” ”Thermal recycling ” , ”composite” ”Chemical
recycling”och ”composite” “Mechanical recycling” Där var träffarna betydligt färre och mer
specifika. Därefter användes mer specifika sökord som ”composite” ”recycling” ”pyrolysis”
Träffarna var där något fler men mer specifika. I tid sattes avgränsningarna till de senaste 10
åren(2005-2015).
Läroböcker lånades från Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. Övrigt material hittades via
referenser från andra artiklar och sökning på författare inblandade i de artiklar som redan
hittats.
Ytterligare information och data har inhämtats via telefon och mailkontakter med olika
fackkunniga personer. För att ta reda på läget för kompositåtervinning i Sverige har olika
komposittillverkare och avfallsaktörer kontaktats. För att utreda betydelsen av ord och
begrepp som var svårförståeliga har olika sakkunniga personer kontaktats.
Analysmetoden som har använts är att först se om materialet behandlar
återvinningsmetoder av kompositer och att de har en tydlig redovisning av resultaten från
studierna samt eventuellt behandlar miljöpåverkan.
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3. Resultat
Befintliga återvinningsmetoder för kompositer
(Se ordlista)
Det finns i nuläget tre huvudsakliga materialåtervinningsmetoder. Se figur 1.

Figur 1. Övergripande återvinningsmetoder för kompositer

3.1 Mekanisk återvinning av kompositer
3.1.1 Vad är mekanisk återvinning av kompositer

I en mekanisk återvinningsprocess delas kompositen i mindre fraktioner(5-15mm) i en
hammarkvarn eller med vassa blad i hög hastighet. Vid processen bildas ett antal fraktioner.
De största fraktionerna består huvudsakligen av fibrer medan de mindre består av
matris/harts och fyllnadsmaterial(Asmatula et al 2014).
Mekanisk återvinning är den enklaste av de tre behandlade återvinningsmetoderna.

3.1.2 Mekanisk återvinning av kompositer

Mekanisk återvinning ger kompositer i fraktioner i storlekar 5-15mm(palmer 2009). De finare
fraktionerna är mest lämpade för återanvändning. I studien(Pickering 2006) nämns att vissa
finare fraktioner kan användas som fyllnadsmaterial. Om fraktionerna har lägre densitet än
kalciumkarbonat, som är vanligt fyllnadsmaterial, kan de bidra med minskad vikt för
materialet. Ett problem med de större fraktionerna är deras reducerade mekaniska styrka
samtidigt som de har dålig fästförmåga till matrisen. Det finns dock möjlighet att ersätta
korta glasfibrer som vanligtvis används vid plattgjutning av kompositer med de mekaniskt
återvunna större fraktionerna om delar av fiberblandningen innehåller långa obehandlade
fibrer. Det finns också möjlighet att behandla mekaniskt återvunna fibrer med stödagenter
för att förbättra de mekaniska egenskaperna (Pickering 2006). Längd och egenskaper
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gällande fibrer som genomgått mekanisk återvinning se tabell 1. Resultatet visade att
mekaniskt återvunna fibrer hade reducerade mekaniska egenskaper, främst de större
fraktionernas(15 mm) strängstyrka.
Tabell 1. Längd och egenskaper gällande fibrer som genomgått mekanisk återvinning. ÅF= Återvunna fibrer OF=
obehandlade fibrer.

Fiber typ
ÅF 5 mm

Strängstyrka(GPa)
1,72

Modulus(GPa)
66,6

OF 5 mm

2,08

69,2

ÅF 10 mm

1,64

64,9

OF 10 mm

2,09

70,35

ÅF 15 mm

1,48

65,2

OF 15 mm

2,1

71,1

3.1.3 Miljöpåverkan från mekanisk återvinning av kompositer

Miljöpåverkan från mekanisk återvinning av kompositer kommer främst från energiåtgången
i samband med fragmenteringsprocessen. Mängden energi som går åt per kilo av olika
kompositsorter kan ses i tabell 2. Övrig miljöpåverkan har inte tagits upp i studiematerialet
som ingår i denna studie.
Tabell 2. Energiåtgång vid fragmentering av olika komposittyper.

Material
CFRP(Kolfiberförstärkt plast)
Plattgjutningskomposit
FRP sandwich
GMRT
PP/flax

Energiåtgång (MJ/kg material)
0,27
0,16
0,31
0,14
0,17
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3.2 Kemisk återvinning av kompositer
3.2.1 Vad är kemisk återvinning av kompositer

Kemisk återvinning av kompositer sker med någon form av kemiskt ämne eller blandning
som upplösningsmedium. Det kan vara en eller flera kemikalier inblandade.
Återvinningen inleds med att kompositen fragmenteras för att öka reaktionsytan(asmatula
et al 2014). Upplösningsmediet anbringas och löser upp matrisen och frigör därmed fibrer
och eventuella fyllnadsmaterial. Upplösningsmediet utsätts för olika tryck och temperaturer
för att uppnå ett optimalt återvinningsresultat. Att notera är att i samtliga studier som
behandlar kemisk återvinning av kompositer var kompositen som användes tillverkad
speciellt för experimenten.
I det följande har tre huvudtyper av kemisk återvinning studerats: Återvinning med
superkritiskt vatten, superkritisk alkohol och återvinning med kemiska blandningar.
3.2.2 Kemisk återvinning med superkritiskt vatten

I studien utförd av (Yan et al 2012) utfördes kemisk återvinning med superkritiskt vatten som
upplösningsmedium. Vid studien användes en kolfiberkomposit som tillverkats speciellt för
försöket. Först blandades vatten med kaliumhydroxid (KOH) och fenol. Blandningen sattes
sedan i superkritiskt tillstånd. Kompositen styckades upp i mindre bitar(1,5 x 4 cm). Därefter
placerades bitarna i det superkritiska vattnet under olika tider och temperaturer. Sedan
processen var slutförd samlades de frigjorda fibrerna upp för tvättning och karaktärisering av
de återvunna fibrernas mekaniska egenskaper.
Resultatet av studien blev fibrer med mekaniska egenskaper i samma klass som nya fibrer
eller till och med bättre. Värt att notera är dock att de fibrer som användes som
jämförelseobjekt var nya utan bindemedel. För exakta värden gällande mekaniska
egenskaper se tabell 3.
I en studie utförd av (Oliveux et al 2012) utfördes också kemisk återvinning med superkritiskt
vatten som upplösningsmedium. Vid studien användes en glasfiberkomposit som tillverkats
speciellt för försöket. Vatten blandades med Natriumhydroxid(NaOH) och sattes i
superkritiskt läge. Kompositen styckades upp i mindre bitar (6.5 – 44 g) och placerades
sedan i vattenblandningen under olika tider och temperaturer. Experimentet utfördes i två
serier med två olika volymer. Se tabell 4. Efter processen samlades fibrerna upp för tvättning
7

och karaktärisering av mekaniska egenskaper.
Resultatet av studien visade att fibrernas mekaniska egenskaper var kraftigt reducerade. De
fibrer vars egenskaper var minst reducerade efter processen hade förlorat 30-40 % av sin
strängstyrka. I övriga fall var de mekaniska egenskaperna ännu mer reducerade. För exakta
värden gällande mekaniska egenskaper se tabell 3. En anledning som kan vara bidragande till
att studien utförd av (Oliveux et al 2012) har betydligt sämre resultat kan vara att den var
utförd på glasfibrer till skillnad från de andra kemiska studierna som utfördes på kolfibrer.
För exakta värden avseende de mekaniska egenskaperna se tabell 3. Mer detaljerad
information om experimentet finns i kap 6
3.2.3 Miljöpåverkan från kemisk återvinning med superkritiskt vatten

Beträffande miljöpåverkan från studien utförd av (Yan et al 2012) finns det påverkan från de
båda inblandade kemikalierna. KOH har en pH-höjande effekt i vattenmiljöer till följd av att
hydroxidjoner(OH-) frigörs. Hur stor skadeverkan det ökade pH-värdet har på vattenlevande
organismer beror både på omgivningens och på testobjektets buffertförmåga(OECD SIDS
2001). Fenol har en viss effekt på vattenlevande organismer. I en studie utförd av European
Chemicals Bureau (ECB) från 2006 visade resultatet att testorganismen kräftdjuret Daphnia
magna var betydligt känsligare än unga fiskar. Fiskar hade ett NOEC 77 mg/l medan Daphnia
magna hade ett med 0,46 mg/l EC10.
I miljöpåverkan från studien utförd av (Oliveux et al 2012) finns det påverkan från en
kemikalie, Natriumhydroxid(NaOH). NaOH har en pH-höjande effekt på vattenmiljöer till
följd av att hydroxidjoner(OH-) frigörs. Hur stor skadeverkan den har på vattenlevande
organismer beror både på omgivningens och på testobjektets buffertförmåga(EURR 2007).
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Figur 2. Tillsatser och kompositmaterial i två forskningsstudier.

3.2.4 Kemisk återvinning med superkritisk alkohol

I en studie av (Jiang et al 2008) utfördes kompositåtervinning med superkritisk alkohol.
Alkoholen var n-propanol. Kompositen som användes i försöket tillverkades av tre olika
kolfibersorter, endast en fibersort per försökskomposit. Processen utfördes genom att
propanolen sattes i superkritiskt tillstånd och kompositen delades upp i mindre stycken(1 x 2
cm). Kompositen placerades sedan i alkoholen under 20 min i 310° C. Efter processen
samlades fibrerna upp och tvättades. Därefter karaktäriserades de för att avgöra hur de olika
fibersorternas mekaniska egenskaper påverkats.
Fibrernas mekaniska egenskaper i form av strängstyrka var minimalt reducerad. Fibersorten
som påverkades mest negativt av processen var ST5631 som hade kvar 97 % av sina
mekaniska egenskaper. De övriga två sorterna T600S och T700S hade båda kvar över 99 % av
sina mekaniska egenskaper.
I en studie utförd av (Okajima et al 2012) utfördes kompositåtervinning med superkritisk
alkohol. Alkoholen var metanol. Kompositen som användes i denna studie var en
kolfiberkomposit och var tillverkad speciellt för försöket. Processen utfördes genom att
metanolen sattes i superkritiskt läge. Kompositen styckades upp i mindre bitar (20 x 4,5 x
0,3 cm) som placerades i alkoholen under olika lång tid i olika temperaturer. Efter processen
samlades fibrerna upp och tvättades. Deras mekaniska egenskaper karaktäriserades
därefter.
Resultatet blev fibrer med mekaniska egenskaper 9 % lägre än fibrer som inte genomgått
återvinning. Någon mer detaljerad information om de mekaniska egenskaperna finns inte att
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tillgå i studiematerialet.
För exakta värden för de mekaniska egenskaperna se tabell 3. Mer detaljerad information
om experimentet finns i kap 6.
3.2.5 Miljöpåverkan från kemisk återvinning med superkritisk alkohol

Enligt riskbedömningar från ECB finns ingen större miljöpåverkan från propanol. Det finns
ingen effekt på vatten- eller marklevande organismer (ECB 2008). Gällande miljöpåverkan
från metanol visade det sig att bl.a. råttor och möss som intagit metanol fick fosterskadorökad fostervikt och ökad fosterdödlighet (ECHA 2014).

Figur 3. Tillsatser i studierna.

3.2.6 Kemisk återvinning med kemisk blandning

I en studie utförd av (Xu et al 2013) utfördes återvinning med kemisk blandning. Blandningen
bestod av N, N-dimetylformamid (DMF) och väteperoxid (H2O2). Det som undersöktes var
om det kunde finnas en synergisk effekt mellan de två kemikalierna avseende nedbrytning
av matrisen i kompositen. Med synergisk effekt menas att de två kemiska preparaten
tillsammans bidrar till en kraftigt ökad nedbrytning jämförd med de enskilda preparaten. Till
försöket användes en kolfiberkomposit som var tillverkad speciellt för försöket. Kompositen
styckades upp i mindre bitar(0,2 g). De olika försöken numrerades med olika nummer med
(#1,#2,#3, o.s.v.). Bitarna placerades i olika blandningsförhållanden av de två kemikalierna
och i olika temperatur för att undersöka när nedbrytningsprocessen var som effektivast.
Efter processen samlades de återvunna fibrerna upp för tvättning och karaktärisering av de
mekaniska egenskaperna.
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Resultatet från studien utförd av (Xu et al 2013) visade att återvinning med kemisk blandning
av DMF och H2O2 kunde återvinna fibrer med 98 % mekaniska egenskaper jämfört med nya.
Den bästa synergiska effekten visade sig när 15 ml av bägge kemikalierna användes. När
balansen rubbades blev resultatet det motsatta. Tid och temperatur var också viktiga
faktorer. Vid över- och underskridande av tiden 30 min resp temperaturen 100° C blev
resultatet det motsatta. Exempel kan ses i tabell 3 där #4 som hade de korrekta faktorerna
hade märkbart högre mekaniska egenskaper jämfört med #5 och #6.
Mer detaljerad information om experimenten finns i kap 6.
3.2.7 Miljöpåverkan från återvinning med kemisk blandning

När det gäller miljöpåverkan av de två ingående kemikalierna finns påverkanseffekter från
båda. N,N-metylformamid har en inhiberande effekt på algers och sötvattensbakteriers
tillväxt. Även fiskar kan påverkas med tillväxtstörningar och beteendeförändringar som följd.
Koncentrationerna av kemikalier som krävs för att effekt skall visa sig är varierande
beroende på testobjekt. I de flesta fall är det dock höga koncentrationer som krävs för
påverkan (CERI 2007). Väteperoxid(H2O2) påverkan beror på testorganismen. Alger påverkas
genom att tillväxten hämmas. H2O2 har en bakteriedödande effekt som kan utnyttjas inom
reningsverk i vissa fall. Att notera är att den dock har samma dödande effekt på bakterier
ute i ekosystemen. Fiskar däremot klarar av högre koncentrationer(USGS 2006).

Figur 4. Tillsatser i studien.

11

Tabell 3. Sammanställning av strängstyrkan gällande de kemiskt återvunna fibrerna från de 6 kemiska
studierna. GPa = giga pascal MPa = mega pascal. ÅF= Återvunna fibrer OF= obehandlade fibrer.

Studie

Strängstyrka(ÅF)

Strängstyrka (OF)

Yan et al 2012
Kolfiber

ÅF 30 min(2,62 GPa)
Åf 45 min(2,67 GPa)
ÅF 60 min(2,63 GPa)

OF utan bindemedel(2,62
GPa)

Xu et al 2013
Kolfiber

#4 (2,76 GPa)
#5 (2,58 GPa)
#6 (2,43 GPa)

OF(2,81 GPa)

Jiang et al 2009
Kolfiber

ÅF: T600S(4325 MPa)
T700S(5203 MPa)
ST5631(4322 MPa)

OF: T600S(4338 MPa)
T700S(5220 MPa)
ST5631(4415 MPa)

Oliveux et al 2012
Glasfiber

1-1-9 (ca 0,7 GPa)
1-1-11(ca 1,3 GPa)
1-1-12(ca 0,68 GPa)
1-1-13(ca0,65 GPa)
1-1-18(ca1,45 GPa)
1-1-19(ca 1,00 GPa)

OF(ca 2,1 GPa)

Okajima et al 2012 Kolfiber

ÅF 9 % lägre än OF

OF Ca 3400 MPa

Jiang et al 2009
Kolfiber

Strängmodulus (GPa) ÅF

OF

T600S(213,2)
T700S(225,2)
STS5631(219,8)

T600S(219,9)
T700S(228,7)
STS5631(221,3)

Tabell 4. Försöksstorlek i de olika kemiska studierna

Studie

Volymskala

Yan et al , 2012

100 ml

Xu et al 2013

0-30 ml

Jiang et al 2008

ø9mm x 200 mm

Oliveux et al 2012

Serie 1: 587 ml serie 2: 4,2 ml

Okajima et al 2012

Serie 1: 8,9 cm³ serie 2: 4,7 l
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3.3 Termisk återvinning av kompositer
3.3.1 Vad är termisk återvinning av kompositer

Termisk återvinning av kompositer utförs med värme. Det som sker är att den ökande
temperaturen får matrisen att övergå till flytande form eller till gasform. Fibrerna och
eventuella fyllnadsmaterial frigörs och lämnas kvar i fast form. Det finns tre huvudsakliga
metoder inom termisk återvinning av kompositer: ”vanlig” förbränning, fluidiserad
bäddreaktor och pyrolys (Asmatula et al 2014).
3.3.2 Termisk återvinning med vanlig förbränning

Vanlig förbränning är den metod inom termisk återvinning som är minst komplicerad.
Kompositen förbränns i likhet med förbränningen i ett fjärrvärmeverk och matrisen, den
organiska delen av kompositen förbränns och utnyttjas för energiutvinning. De oorganiska
delarna i kompositen d.v.s. fibrer och fyllnadsmaterial blir kvar som aska och
deponeras(Asmatula et al 2014). Matrisen är energirik och kan ha ett energiinnehåll på
30 000 kJ/kg. En del kompositer innehåller komponenter som absorberar energin, vanligtvis
ett fyllnadsmaterial vars funktion är att öka kompositens tålighet för höga temperaturer
(t.ex. aluminiumtrihydrat och kalciumkarbonat). Glasfiberkompositer kan också förbrännas i
en cementugn, där kiseloxiderna kan ingå i cement samtidigt som matrisen bidrar till att
hålla uppe ugnens temperatur (Pickering 2006).
I en vanlig förbränningsprocess får man ut energi från matrisens förbränning. Fibrerna och
fyllnadsmaterialen blir aska utan något användningsområde med undantag för behandling i
en cementugn där kiseloxiden i glasfibrerna kan användas till cement (Pickering 2006).
3.3.3 Termisk återvinning med fluidiserad bäddreaktor

I en fluidiserad bäddreaktor återvinns kompositen i en förbränningsprocess. Metoden är
utvecklad på University of Nottingham. Kompositen reduceras i storlek till mindre bitar
(ca25 mm) som därefter matas in i reaktorn. Bitarna faller ned på en bädd av poröst
material. Hetluft passerar upp genom bädden och hettar upp kompositbitarna. Detta medför
att matrisen löses upp och övergår från fast till flytande form eller gasform. Fibrerna och
eventuella fyllnadsmaterial följer med luftströmmen och filtreras ut. Den avlägsnade
matrisen efterbränns för att bidraga med värmeenergi till processen. Efter processen samlas
fibrerna upp och karaktäriseras för att avgöra kvalitén på de återvunna fibrernas mekaniska
egenskaper jämfört med obehandlade fibrer(Pickering 2006). Se principskiss figur 5.
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Figur 5. Fluidiserad bäddreaktor.

I en studie utförd av (Yang et al 2014) återvanns glasfibrer i en fluidiserad bäddreaktor.
Fibrerna fick genom processen signifikant reducerade mekaniska egenskaper. Fibrerna hade
innan processen en strängstyrka på ca 3,5 GPa och på 0,5 GPa efter. Därefter testades om
deras mekaniska egenskaper kunde återgenereras genom behandling med väteflourid(HF).
Fibrerna lades i HFbad med olika förhållanden mellan massan komposit och volymen HF
under olika tider. Efter behandlingen samlades fibrerna upp och deras mekaniska
egenskaper karaktäriserades.
Resultatet av studien visade att fibrerna som genomgått behandling i fluidiserad
bäddreaktor hade kraftigt reducerade mekaniska egenskaper. HFbehandling kunde dock
återgenerera fibrernas mekaniska egenskaper. Både tid för behandlingen och hur mycket HF
som användes var här viktiga faktorer. Mekanismen som ligger bakom metoden är att HF
fräter bort det yttre lagret på fibrerna i syfte att få ett slätt och jämnt yttersta lager. Om
behandlingen utförs med för stor mängd och/eller under för lång tid kommer för mycket av
fibrerna att frätas bort vilket leder till att fibrerna istället får sämre egenskaper. Bäst
återgenerering kunde fås vid 1 min med 1 massaprocent HF, då kunde fibrerna få en
strängstyrka upp till 1,6 GPa.
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3.3.4 Termisk återvinning med pyrolys

I en pyrolysprocess upphettas kompositen i en syrefri miljö. Uppvärmningen kan utföras
med ett flertal olika metoder bl.a. med plasma och med mikrovågor. Matrisen som från
början är i fast form övergår till flytande form eller gasform. Efter processen kyls den
gasformiga matrisen ner till flytande form och blandas med den övriga avlägsnade matrisen
som också kallas för pyrolysolja. Därefter analyseras pyrolysoljan för att avgöra dess innehåll

och möjlighet till återanvändning i ny matris. De återvunna fibrerna karaktäriseras för att
jämföra deras mekaniska egenskaper med obehandlade fibrer (Pickering 2006).
I en studie utförd av (Åkesson et al 2012 a) återvanns komposit med pyrolys. Kompositen var
en glasfiberkomposit som var en kasserad vindkraftsvinge. Vingen styckades upp i mindre
bitar (mindre än 30 mm). Bitarna behandlades därefter i en pyrolysreaktor varefter fibrerna
samlades in. De användes sedan för att tillverka en ny komposit med olika massaprocent av
stödagenten MA-PP. Detta för att undersöka vilken massaprocent MA-PP som i kombination
med återvunna fibrer gav de bästa mekaniska egenskaperna. De nya kompositernas
mekaniska egenskaper karaktäriserades därefter.
Resultatet av studien blev att en komposit innehållande återvunna fibrer hade ungefär
samma flexibla styrka som enbart polypropylen (PP). När MA-PP blandades in i kompositen
förbättrades egenskaperna. Den massaprocent MA-PP som gav den bästa styrkan var 5
massaprocent. När mängden var större eller mindre blev resultatet sämre. Se tabell 7.
I en studie utförd av (Åkesson et al 2012 b) återvanns komposit med pyrolys. Kompositen var
en glasfiberkomposit som var en kasserad vindkraftsvinge. Vingen styckades upp i mindre
bitar(mindre än 30 mm). Bitarna behandlades sedan i en pyrolysreaktor varefter fibrerna
samlades in. De återvunna fibrerna blandades sedan med nya fibrer i olika procentsatser.
Procentsatser finns i tabell 5.
Tabell 5 I tabellen anges procentsatserna för de nya kompositerna i (Åkesson et al 2012 b ) Of = obehandlade
fibrer. ÅF= Återvunna fibrer

Sammansättning i (Åkesson et al 2012 b)
OF 100 % / ÅF 0 %
OF 75 % / ÅF 25 %
OF 50 % / ÅF 50 %
OF 0 % / ÅF 100 %
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Resultatet visade att fibrer efter en pyrolysprocess hade signifikant sämre mekaniska
egenskaper än obehandlade fibrer. En komposit med 100 % OF hade en flexibel styrka på i
snitt 188,8 MPa jämfört med 100 % ÅF som har 61,1 MPa. Resultatet blev något bättre när
man blandar OF med ÅF. Vid en blandning av 75 % OF med 25 % ÅF blev den flexibla styrkan
ca 80 % av en 100 % OF. Se tabell 7.
3.3.5 Återgenereringsförsök med termiska återvinningsmetoder

I en studie utförd av (Saez-Rodrigez et al 2013) gjordes försök att återgenerera fibrer
skadade vid termisk återvinning. I studien användes saltsyra(HCl), aminopropysilane(APS)
och methacryloxypropyltrimethoxy Silane(MPS). Olika koncentrationer och kombinationer
testades för att uppnå optimal återgenerering. Kompositen som användes innehöll
glasfibrer. Se tabell 6.
Resultatet visade att ingen av kombinationerna av kemikalierna gav bra resultat. Bästa
resultatet gavs vid 1 h i HClbad och 15 min i 1 % av stödagenterna APS och MPS. Resultatet
blev då en styrka på ca 0,8 GPa jämfört med ca 2,4 GPa för en komposit innehållande nya
fibrer.

I en studie utförd av (Kao et al 2014) gjordes försök att återgenerera skadade fibrer från
termisk återvinning. Försök gjordes dels med ReCoVer 2 dels med ReCoVer 4 varefter de
mekaniska egenskaperna testades. Kompositen som användes innehöll glasfibrer.
Resultatet visade att det var möjligt att återfå en del av de förlorade mekaniska
egenskaperna. När jämförelse gjordes med fibrer utan bindemedel kunde ca 90 % av
strängstyrkan återfås med behandling med ReCoVer 4. Jämfört med nya fibrer med
bindemedlet APS hade de återvunna fibrerna behandlade med ReCoVer 4 inte ens 50 %
strängstyrka. Se tabell 6.

I en studie utförd av (Nagel et al 2014) gjordes försök att återgenerera skadade fibrer från
termisk återvinning. Försöket att återgenerera fibrer gjordes med ReCoVer. Kompositen
som användes innehöll glasfibrer. Se tabell 6.
Resultatet visade att det var möjligt att genom behandling med ReCoVer återfå strängstyrka
på över 90 % jämfört med obehandlade fibrer.
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Tabell 6. Kemikalier vid återgenereringsförsök med termiska återvinningsmetoder.

Studie

Återgenereringsmetoder

Saez-Rodrigez et al 2013
Glasfiberkomposit

HCl (10 %)
Aminopropysilane(APS)
Methacryloxypropyltrimethoxy Silane(MPS)

Kao et al 2014
Glasfiberkomposit

Aminopropysilane(APS)
ReCoVer 2
ReCoVer 4

Nagel et al 2014
Glasfiberkomposit

ReCoVer
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Tabell 7. Här redovisas de mekaniska egenskaperna för termisk återvinning av kompositer
. GPa = Giga pascal MPa = Mega pascal. ÅF= Återvunna fibrer OF=Obehandlade fibrer.

Studie

Flexibel styrka Komposit

Flexibel styrka (OF)

Åkesson et al 2012 a
Glasfiber

ÅF ca 45 MPa

Ca 88 MPa

Åkesson et al 2012 a
Glasfiber

ÅF 100 % 61,1 MPa
ÅF 50 %/ OF 50 %103,9 MPa
ÅF 25 %/ OF 75 % 156,7MPa

OF 100 % 188.8 MPa

Flexibel modulus
Åkesson et al 2012 a
Glasfiber

ÅF ca 2,25 GPa

OF ca 4,2

Åkesson et al 2012 b
Glasfiber

ÅF 100 % 6,4 MPa
ÅF 25 % / OF 75 % 12,4 MPa
ÅF 50 % / OF 50 % 8,6 MPa

OF 16,2 MPa

Maximal sträng styrka(MPa)
Nagel et al 2014
Glasfiber

ÅF värmebehandlade ca 37
ÅF värmebehandlade +
regenerering ca 67

OF ca 70

Strängstyrka(GPa)
Kao et al 2014
Glasfiber

500° C ÅF utan bindemedel
ca 0,7
ÅF med bindemedel
ca 0 ,9
550° C ÅF ca 0,7
ÅF med bindemedel
ca 0,65
600° C ÅF utan bindemedel
ca 0,95
ÅF med bindemedel
ca 0,9

OF utan bindemedel ca 1,34
OF med bindemedel ca 2,6

Strängstyrka (GPa)
500° C ÅF ReCoVer ca 1,0
ÅF no Recover ca 0,9
550° C ÅF ReCoVer ca 0,8
ÅF no ReCoVer ca 0,9

OF Obehandlad ca 2,6

600° C ÅF ReCoVer ca 1,0
ÅF no ReCoVer ca 0,9
Strängstyrka(GPa)
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Saez-Rodrigez et al 2013
Glasfiber

ÅF:450° C ca 0,6
OF med bindemedel ca 2,4
ÅF:450° C + HCL ca 0,51
ÅF:450° C + APS ca 0,6
ÅF:450° C + MPS ca 0,62
ÅF:450° C+ HCL + APS ca 0,65
ÅF:450° C + HCL + MPS ca 0,7

Yang et al 2014
Glasfiber

0,5 GPa
1,6 GPa 1 massa% HF

3.5 GPa

3.3.6 Miljöpåverkan från termisk återvinning av kompositer

När det gäller miljöpåverkan från vanlig förbränning kommer den främst från utsläpp av
växthusgaser.
När det gäller miljöpåverkan från fluidiserad bäddreaktor kommer den huvudsakligen från
energiåtgång till följd av den temperatur som erfordras för att lösa upp matrisen. Det
förekommer också utsläpp av växthusgaser till följd av att en del av matrisen som löses
övergår i gasform(Pickering 2006).
Miljöpåverkan från pyrolys kommer från den energiåtgång som erfordras för att uppnå
processtemperaturerna.

3.4 Sammanfattning
Det finns tre huvudsakliga kompositåtervinningsmetoder, kemisk, termisk och mekanisk
återvinning av kompositer. Om man ser till resultatet avseende mekaniska egenskaper
presterar de kemiska bäst i jämförelse med termisk och mekanisk återvinning. Det finns
studier gällande kemisk återvinning av kompositer där fibrerna kunde återvinnas med
samma mekaniska egenskaper som nya och till och med bättre. Enda undantaget var i en
studie utförd av (Oliveux et al 2012) där fibrernas mekaniska egenskaper var signifikant
reducerade (i bästa fall 30-40 %). I studierna gällande termisk återvinning av kompositer
hade de återvunna fibrerna sämre mekaniska egenskaper. I bästa fall kunde fibrer återvinnas
med 80 % jämfört med nya fibrer. Anledningen till detta är i första hand de höga
processtemperaturerna. Mekanisk återvinning av kompositer är den metod som ger sämst
resultat med mest skadade fibrer. Detta beror på att fibrerna krossas istället för att matrisen
avlägsnas som i de andra två metoderna.
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Miljöpåverkan i studierna som ingår i detta arbete är otillfredsställande behandlad eller inte
alls behandlad i många av studierna.
Enligt riskbedömningar fanns det miljöpåverkan från kemikalier som ingår i de kemiska
studierna där Fenol, N, N-dimetylformamid och H2O2 har en direkt effekt på organismer i
ekosystemet. N, N-dimetylformamid påverkar fiskars beteende och tillväxt samt
tillväxtstörningar hos sötvattensbakterier. H2O2 har en bakteriedödande effekt och stör
algers tillväxt. Fenol har en dödlig effekt på organismer. Kräftdjuret Daphnia magna är mer
känsligt än större organismer som fiskar. NaOH och KOH har en indirekt effekt genom att
höja pH-värdet i sin omgivning.
De termiska återvinningsmetodernas främsta miljöpåverkan kommer från den energi som
erfordras för att uppnå processtemperaturerna. Vanlig förbränning och fluidiserad
bäddreaktor har dessutom utsläpp av växthusgaser till följd av att syre är inblandat i
processerna.
Den mekaniska återvinningens miljöpåverkan kommer från den energi som krävs för att
driva fragmenteringsprocessen.
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4. Diskussion
4.1 Kompositer ett modernt material med kretsloppsproblem
Kompositer är i nuläget ett viktigt material i strävan att uppnå hållbar utveckling. Materialets
egenskaper gör att det kan minska miljöbelastningen från bl.a. bilar och flygplan genom
lägre vikt och med bibehållen tålighet och säkerhet. Det ingår också i vindkraftverk som i
nuläget är en samhällelig accepterad och välutvecklad s.k. grön energikälla. Den goda
tillgången på råmaterial för kompositer gör att man inte ser några problem i att ständigt öka
produktionen och användningen. Detta gäller dock i det korta perspektivet. Återvinningen
kommer att skapa ett allt större behov av deponi. Möjligheten att anlägga deponier kommer
dock i framtiden att bli alltmer begränsad inom exempelvis EU. Deponering strider mot
samhällets allmänna idéer om att utveckla ett hållbart samhälle. En förutsättning för att
uppnå detta mål är att hushålla med naturresurser och att återanvända material. Med en
fortsatt ökning av produktionen i samma stegrande takt kommer förr eller senare ett tak att
nås- kanske tar det 30 år kanske 50 år. Då bör man förhoppningsvis ha fått fram någon
ersättning för kompositmaterial eller övergått till total återvinning.
Många studier och försök som har gjorts avseende kompositåtervinning under det senaste
decenniet är pilotstudier utförda i laboratoriemiljö och håller inte jämna steg med
utvecklingen och användningen av kompositer. Som nämnts enligt ovan lider hela
kompositområdet i allmänhet av att vi på ett lättsinnigt sätt överutnyttjar ett mångsidigt
material som bidrar till minskad miljöpåverkan under sin användning. Vi har här inte gett akt
på avfallsfrågan i tillräcklig omfattning. Det beror kanske på att det är mera prestige och mer
kommersiellt lönsamt att arbeta med utveckling av nya produkter än att forska i
avfallsfrågan.

4.2 Analys av resultat
Om man ser till resultatet i siffror och fakta är de kemiska återvinningsmetoderna av
kompositer de mest effektiva eftersom de skadar fibrerna minst. Fibrernas mekaniska
egenskaper i form av strängstyrka och modulus är i många av de kemiska studierna minimalt
reducerade och det finns till och med fall där återvunna fibrer fått bättre mekaniska
egenskaper. Det känns dock som effektiviteten av de kemiska återvinningsmetoderna är
svåra att förutsäga då en förändrad variabel kan ändra resultatet märkbart.
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Mekaniska återvinningsmetoder av kompositer ger återvunna fibrer av lägre kvalité än de
kemiska och termiska metoderna. Detta för att fibrerna genom den mekaniska
bearbetningen sönderdelas till skillnad från övriga metoder där matrisen avlägsnas.
Termiska återvinningsmetoder av kompositer ger återvunna fibrer av något bättre kvalité än
de mekaniska men inte klass med de kemiska metoderna. De termiska metoder som ger bäst
resultat kräver också någon form av kemisk behandling. Detta kan ses som en belastning för
de termiska metoderna eftersom fler processteg ökar risken för större miljöpåverkan.
Det finns emellertid andra faktorer att beakta vid återvinning. Faktorerna har att göra med i
vilken miljö och i vilken storlek studierna är utförda i. Studierna avseende mekanisk
återvinning har utförts i verklighetsanpassade förhållanden och kan betraktas som
fullskaleförsök. De data som finns där känns realistiska. Som ovan nämnts ger kemisk
återvinning fibrer med de bästa mekaniska egenskaperna. De experimentella förhållandena i
de kemiska studierna är dock mindre verklighetsanpassade eftersom de är utförda i
pilotskala i laboratoriemiljö. I tabell 4 framgår vilka volymer de olika kemiska studierna är
utförda i. Ju större volym studien är utförd i desto fler variabler finns det som behöver vara
de rätta för att uppnå ett bra resultat. Om alla metoderna var utförda i fullskaleförsök skulle
nog de kemiska metoderna ha ett något sämre resultat och mer likna de termiska
metoderna. I den enskilda kemiska studien utförd av (Oliveux et al 2012) utförs
experimentet i två serier med två olika volymer och resultatet var sämre vid den större
volymen. I de flesta termiska studierna nämns inte volymen på försöken med undantag för
två studier. Där var reaktorns volym 10 l. Även om det kanske inte är helt rättvist att jämföra
detta med försök i en 100 ml bägare ser man ändå att återvinningsprocessen blir svårare att
få effektiv vid större försöksvolymer. I de kemiska studierna var dessutom kompositen som
användes vid experimentet tillverkad speciellt för försöket. Detta kan inte anses vara
objektivt eller ge ett bra mått på verklighetsanpassningen i de kemiska studierna. I två av de
termiska studierna användes däremot en vindkraftvinge som hade tjänat ut och skulle
skrotas. Det är viktigt att material som används vid återvinningsstudierna avspeglar
verkligheten, det vill säga att materialet har varit ute i ”arbetslivet”. Det är ändå klart och
tydligt att kompositer som återvinns vid höga temperaturer får mer reducerade egenskaper.
De termiska metodernas sämre resultat kan dock hänga samman med att alla studierna är
utförda på glasfibrer som påverkas mer av högre temperaturer medan de kemiska mestadels
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är utförda på kolfibrer. Vad detta beror på framgår inte av studiematerialet men kan ha
något att göra med att glasfibrer har en större andel i den totala kompositproduktionen.
För att få fram ett mer ”realistiskt” och praktiskt användbart resultat från de kemiska
metoderna måste studierna lämna pilotskala och utföras i mer verklighetsanpassat format.

4.3 Miljö
4.3.1 Kompositåtervinningens miljöpåverkan

Allt vi gör har en större eller mindre miljöpåverkan. Detta gäller således även
återvinningsprocesser av kompositer. I de artiklar och studier som ingår i detta arbete
behandlas inte kompositåtervinningens miljöpåverkan i önskvärd omfattning. I studierna
rörande kemisk återvinning nämns ingenting om miljöpåverkan. Det beror kanske på att
fokus i studierna ligger på själva återvinningens positiva aspekter och att man bortser från
att undersöka eventuella negativa effekter. En annan faktor som främst berör de kemiska
studierna är att de är pilotstudier som kan befinna sig i ett så tidigt stadium att
miljöpåverkan inte anses kunna behandlas förrän studierna har nått längre. Det enda stället
där någon form av miljöpåverkan nämns direkt gäller termisk återvinning. I en artikel av
Pickering (2006) nämns att en fluidiserad bäddreaktor släpper ut växthusgaser när matrisen
förbränns. Samma förhållande gäller även för den ”vanliga” förbränningen.
Beträffande de olika kemikalier som används vid de kemiska studierna ger listan en
tankeställare. Som exempel kan nämnas att N, N-dimetylformamid, som används i en av
studierna påverkar algers och bakteriers tillväxt negativt. Liknande effekter kunde också
iakttas på fiskar och invertebrater. De koncentrationer som krävs för att en skadeverkan skall
uppstå är dock relativt höga (CERI 2007). Natriumhydroxid och kaliumhydroxid som också
används vid de kemiska studierna höjer pH-värdet vilket kan ha skadlig effekt på
vattenlevande varelser. En annan faktor som kan spela in gällande miljörisker till följd av den
kemiska återvinningen är att vissa metoder innehåller vatten. Andra metoder innehåller
endast kemikalier utan vatten. De som innehåller vatten riskerar att följa med avloppvatten.
De andra kommer troligen att hanteras som kemikalier och därmed är det mindre risk att de
hamnar i vattenmiljöer.
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Om man sätter upp mer strikta regler/riktlinjer för framtida återvinningsaktörers
kemikaliehantering genom t.ex. EU regler eller ISO-standard bör större miljöstörningar
kunna undvikas.
En miljöpåverkan som finns inom alla återvinningsmetoderna är energiåtgång. Det är dock
svårt att jämföra energiåtgången mellan de olika metoderna. De termiska metoderna har
högst processtemperaturer och borde ha högst energiåtgång om man ser till studierna i
detta arbete. Om däremot alla metoderna skulle utföras i samma skala skulle nog de
kemiska ha högst energiåtgång då både temperatur och tryck skall uppehållas i processerna.
En annan faktor som talar för detta är att de termiska metoderna ibland mer eller mindre
driver sig själva. T.ex. i vanlig förbränning där materialet som förbränns materialet och
hjälper till att uppehålla temperaturer, liknande med fluidiserad bäddreaktor där den
förbrända matrisen bidrar. Det finns tyvärr bristande underlag i studierna för att kunna
avgöra detta. Anledningen kan vara att försöken enligt artiklarna och studierna antingen är
pilotstudier i tidigt skede och inte tar upp energiåtgång eller att energiåtgång inte ingår i
deras syfte. Enda stället där det finns nämnt är i sammanhang med mekanisk återvinning- se
tabell 2. Energiåtgång är en faktor som skulle gynna både miljö och ekonomi om den kunde
hållas nere. Eftersom återvinning är en miljöinsats borde dessutom så ”grön” energi som
möjligt användas. Det känns fel att bruka inte förnybara resurser vid återvinning.
4.3.2 Väsentliga miljömål

I Sverige har vi 16 miljömål som är uppsatta för att uppnå ett hållbart samhälle. I många fall
finns det situationer där en åtgärd gynnar ett mål och missgynnar ett annat. En sådan
situation kan uppstå vid kompositåtervinning. Att materialåtervinna gynnar här att vi
kommer närmare målet om begränsad klimatpåverkan då utsläpp från bl. a. nyproduktion av
fibrer minskar. Även målet frisk luft och bara naturlig försurning gynnas genom mindre
utsläpp från nyproduktion av fibrer och transport av nya fibrer. Kemisk återvinning kan
däremot missgynna målet. Där används kemikalier som är mer eller mindre giftiga och då
stöter man sig i stället med målet om en giftfri en miljö. Frågan här är om det är acceptabelt
att använda giftiga medel om man hanterar dem på ett korrekt och säkert sätt och om det
gynnar helhetsbilden.
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EUs avfallstrappa har som förstahandsmål att förhindra att avfall överhuvudtaget uppstår
och är en bra men avlägsen vision. Vad beträffar kompositer gäller den avlägsna visionen
med hänsyn till deras stora och snabbt ökande användningsområde i kombination med den
långsamma utvecklingen av återvinningsmetoderna. Också värt att nämna är kompositers
viktiga roll i miljöarbetet genom bl.a. vindkraft och bidrag till lättare fordon och flygplan. Att
däremot arbeta mot EUs sekundära avfallsmål som är att återanvända och återvinna
material är mer troligt i fallet med kompositer. Det finns två delmål gällande avfall som skall
uppnås till år 2020, det ena är att 50 % av allt avfall från hushåll skall återvinnas,
återanvändas eller förbrännas fram till år 2020. Det andra är att 70 % av avfall som inte är
hushållsavfall (byggmaterial etc.) skall hanteras på liknande sätt som hushållsavfallet(EU
2015). Eftersom kompositer räknas till det andra delmålet är det viktigt att kompositer
återvinns om inte blir målet svårt att uppnå. Som tidigare nämnts ökar också kompositproduktionen årligen. Avfallstrappan är en vision om hur EU vill ha regionens
avfallshantering. EU består dock av flera medlemsländer som i sig är uppbyggda av enskilda
individer. Individernas natur innebär att de ofta behöver någon typ av
vägledning/uppmuntran för att fatta optimala beslut. För att EUs mål enligt ovan skall kunna
gå från vision till verklighet krävs, enligt min mening ytterligare genomlysning och av
avfallsrelaterade lagar och direktiv (motsv.).

4.4 Etik
Något som är en viktig del i beslutsunderlaget för våra handlingar är etiken/moralen- vad är
rätt och fel. Under den senare hälften av 1900-talet började den gamla individ- och
människorelaterade etiken ifrågasättas. Den tidigare lågmälda miljödebatten blev allt mer
högljudd och den kom bl.a. in på frågan om jordens och människosläktets överlevnad -ett
undergångsscenario. Etiken i dagens miljödebatt har övergått till ett globalt perspektiv där
livsbetingelserna på jorden står i centrum. Ett brådstörtat uppvaknande! Normer hur vi skall
leva i förhållande till naturen på ett ekologiskt hållbart sätt har tillkommit och intensifierats i
en nära nog ”lavinartad” omfattning. I dagens samhälle dominerar miljöetiken praktiskt
taget all verksamhet. Tack vare den multimediala teknikens utveckling har den nya
miljöetiken börjat få en global spridning men det är ännu lång väg att gå. Vad beträffar
återvinning av kompositer är än så länge de miljöetiska kraven lågmälda vilket resulterar i att
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metodikutvecklingen är famlande och går långsamt.
En fråga man därför kan ställa sig är om kompositers blygsamma roll i etikdebatten har
något att göra med att kompositen kanske än så länge betraktas som en miljöetisk lösning.
Kompositer bryter inte mot några humanistiska principer samtidigt som de främjar övrig
miljöetik (lättare bilar etc). Man använder inte heller några resurser som riskerar att ta slut i
det korta perspektivet. Den dag det går från ”lösning” till problem kommer nog etiken att
börja ifrågasätta kompositer.

4.5 Strategi för hållbar utveckling
När vi som människor inte följer etiska regler självmant eller rättar till något missförhållande
måste samhället/staten tillgripa olika styrmedel. Exempel på sådana är stimulansåtgärder
och förbud/lagar/påbud.
En stimulansåtgärd som ofta brukar komma ifråga är subventionering. Den har använts på
miljöbilar och solceller. I dessa två fall fungerade den väl, dock minskade antalet nyinköpta
produkter när subventioneringen upphörde. Om man ser till hur detta skulle tillämpas på
kompositmaterialåtervinning är det dock svårt att finna en optimal lösning. Skall man ge
skattelättnad till tillverkare av kompositer för att de använder återvunna fibrer till sina
produkter eller kanske ha motsvarande lättnad på kompositprodukter i allmänhet, t.ex.
halverad moms eller liknande? Det känns dock inte som en helt bra väg som enskild åtgärd.
Man skulle kunna kombinera den med att ett flertal tillverkare går samman och skapar en
märkning för återvunna fibrer att använda i ”PR-syfte”. Kanske till och med kombinera detta
med att gå samman i ett producentansvar, att branschen står för insamling och återvinning
av kasserade produkter. Det har bl.a. fungerat med glasflaskor, aluminiumburkar och
wellpapp. Ett annat exempel skulle kunna vara olika partnerprojekt. Med det menas att EU
eller enskild en nation ger bidrag till en forskare som bedriver kompositåtervinningsstudier
samtidigt som en aktör inom den privata sektorn involveras i projektet. Det skulle påskynda
utvecklingen av återvinningsmetoderna samtidigt som en privat aktör skulle få del i projektet
vilket skulle kunna bli till en vinst för alla parter. Möjligheterna att få fram
återvinningsmetoder ökar samtidigt som en privat aktör får en näst intill kostnadsfri
företagsmodul. Om sedan flera liknande projekt startas kan en form av
konkurrensförhållande uppkomma. Det skulle leda till att utvecklingen skulle driva på sig
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själv precis som det förekommer i näringslivet. Såväl miljöns som återvinningsutvecklingens
och privatsektorns potential skulle gynnas.

Andra medel som kan användas är lagar, förbud och påbud. EUs avfallsdirektiv innehåller
bl.a. två mål. Det anger dock inte hur målen skall uppnås. Länderna inom EU har vidtagit
olika typer av åtgärder för att nå målen. Tyskland har förbjudit deponering av avfall med 30
% organisk halt och Sverige har förbjudit deponering av organiskt avfall. Andra länder har
vidtagit liknande åtgärder i olika omfattning eller inga åtgärder alls. Det skulle vara till fördel
om direktivet kunde innehålla mer exakta krav och mindre frihet. Ett alternativ skulle kunna
vara att direktivet kräver förbud på deponi av organiskt avfall. Detta skulle gynna de två
målen. Om vissa länder överträffar kraven kan de utnyttja detta som PR och en
prestigesymbol. Förbränning för energiutvinning skulle nog bli den vanligaste lösningen för
att nå målen då den metoden är relativt enkel. Ett ytterligare steg vore höjd koldioxidskatt.
Den skulle gynna återvinningen i längden då förbränning av kompositer genererar utsläpp
från förbränd matris som kräver utsläppsavgifter. Höjda deponikostnader för askresterna
skulle också vara en åtgärd i rätt riktning. En annan variant är att förbjuda eller begränsa
utvinning av nya fibrer. Det är kanske ett för extremt medel och om det är möjligt ligger nog
den typen av åtgärder i en framtid där materialåtervinningsmetoderna är utvecklade till en
nivå där de fungerar effektivare och är kommersiellt godtagbara.

Att skärpa och förbättra styrmedlen är en strategi för att på ett bättre sätt föra in
kompositerna i kretslopptänkandet. Här behövs visioner och ett kreativt tänkande. Att tänka
efter före!
Tyvärr är det risk att tempot i det strategiska arbetet rörande återvinningsfrågorna inom de
närmaste åren kan komma att prioriteras ned. Skälen till denna oro är ett antal styrande och
svårlösta problem inom EU såsom politisk oenighet, sviktande ekonomi och industriell oro.
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4.6 Källkritik och felkällor
I detta arbete har jag gått igenom ett flertal olika studier och vetenskapliga artiklar. Även om
många av dem har varit berikande finns det ett antal faktorer som borde ha funnits med för
att förbättra resultatet.
Miljlöpåverkan av de olika materialåtervinningsmetoderna behandlas inte i önskvärd
omfattning. I de flesta artiklarna inte alls. Även om det kanske finns skäl till detta bl.a. för att
studierna befann sig i ett så tidigt skede att den kanske inte har prioriterats. Det hade ändå
varit till fördel att ha miljöpåverkan med för att visa om återvinning i vissa fall varit till större
miljöskada än nyproduktion. I dagsläget borde miljöpåverkan vara en given parallell
beståndsdel i alla studier i detta ämne.
Kompositerna som användes i flera av studierna var producerade speciellt för experimenten.
Detta kan ha uteslutit många ”verklighetsbaserade” faktorer eftersom kompositerna inte
varit ute i verksamhet innan de genomgick återvinning.
Beståndsdelarna i kompositerna var i vissa fall sponsrade. Sponsringen behöver dock inte
alltid betyda något negativt och utan den hade studierna troligen inte utförts. Det känns
ändå som detta kan påverka objektiviteten och trovärdigheten i resultaten.
Alla studierna hade inte helhetsfokus. I vissa fall låg fokus på att visa hur rena fibrernas yta
var och i andra fall på de mekaniska egenskaperna. I ett antal fall där en stor del av fokusen
låg på rena fibrer redovisades mekaniska egenskaper i många fall otillfredsställande. Där fick
jag i stället göra uppskattningar på värden från artiklarnas bristfälliga diagram och det fanns
risk för att man kan ha uppskattat fel.
En intressant fråga är varför de flesta kemiska studier utförs på kolfibrer medan termiska
utförs på glasfibrer. Vad detta beror på framgår inte av materialet.
Något som har skapat osäkerhet i resultatet är den bristfälliga informationen avseende
ReCoVer. Den enda information som stod att finna var vad förkortningen betydde. ReCoVer
används i flera studier och har bra regenererande förmåga. Därför hade det varit intressant
att få veta ReCoVers kemiska innehåll för att undersöka dess miljöpåverkan.
Detta arbete hade också vunnit på om det hade gått att få fram flera mer omfattande
studier rörande kompositåtervinning. Många av de kemiska studierna och även
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återgenereringsförsöken var föga omfattande och var gjorda för den årliga
kompositkonferensen. Även om studierna var intressanta att läsa var de mer kreativa
småtester än helhetstester. Om deras innehåll hade varit mer heltäckande hade de varit mer
givande för resultatet framför allt i miljöhänseende.

4.7 Fortsatt arbete
Det finns mycket att göra avseende kompositmaterialåtervinning. I första hand bör man
arbeta på att utveckla de olika återvinningsmetoderna. Detta gäller framför allt de kemiska
metoderna som har potential men tid och kapital krävs för att utveckla metoderna i en skala
anpassad till kommersiell drift. Det vore också intressant att undersöka miljöpåverkan från
ReCoVer och andra stödagenter(APS etc) då de kan vara en viktig del i framtida återvinning.
Vidare krävs allmän forskning om vilka kemikalier som kombinerar hög effektivitet med låg
giftighetsgrad. Något som också borde göras är att arbeta fram ett system/regelverk för
kompositavfall. I de kemiska metoderna är det viktigt att veta vilken matris som kompositen
har då det krävs olika kemikalier för olika matristyper. Om de kemiska metoderna är
framtiden som jag tror måste sorteringssystem finnas för att maximalt kunna effektivisera
processena. Det vore också intressant att undersöka kompositåtervinnigens effekt på den
mänskliga hälsan som dock inte är en del av min studie.

4.8 Slutsats
Det finns materialåtervinningsmetoder för kompositer som har potential. Den mest effektiva
metoden är den kemiska, följd av den termiska och den mekaniska, enligt data från de olika
studierna. Om alla metoderna utfördes i samma skala skulle nog de termiska kunna mäta sig
med de kemiska metoderna. Detta för att flera variabler i de kemiska metoderna blir
inblandade när försöksskalan ökar och därmed kommer att påverka effektresultatet.
Exempel kan bl.a. ses i en studie utförd av (Oliveux et al 2012) där två serier av experiment
görs i två skilda volymer och den större volymen visar sämre resultat än den mindre.
Miljöpåverkan är otillfredsställande behandlad i samtliga studier som ingår i detta arbete.
Det är en allvarlig brist.
De kemiska metodernas miljöpåverkan kommer från kemikalier och energiåtgång vid
processerna. Vissa av kemikalierna påverkar ekosystemets varelser direkt medan andra
påverkar dem indirekt genom bl.a. höjt pH-värde. En fråga är om det är värt att använda
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miljöfarliga kemikalier för att gynna en eventuell miljövänlig åtgärd. Det är en svår
balansgång. Miljöpåverkan från energiåtgången är en öppen fråga. Sett till studierna i detta
arbete är den troligen betydligt lägre än både termiska och mekaniska metoder. Att beakta
är att de kemiska studierna är gjorda i mindre pilotskala vilket gör en jämförelse svår och
kanske ej rättvisande.
De termiska metodernas miljöpåverkan kommer från energiåtgång och utsläpp av
växthusgaser. De har de högsta processtemperaturerna och därmed den störst
energiåtgången enligt studiematerialet. Begreppet den största energiåtgången kan dock
ifrågasättas eftersom två av de termiska processerna blir mer eller mindre ”självgående”
sedan de har igångsatts. Det finns också miljöpåverkan i form av utsläpp under ”vanlig
förbränning” och fluidiserad bäddreaktor. Den mekaniska återvinningens miljöpåverkan är
en följd av energin som erfordras för att driva fragmenteringsprocessen. Något som skulle ha
varit av intressant är hur energiåtgången hade sett ut om alla metoder hade utförts i samma
skala. De kemiska metoderna skulle troligen ha en energiåtgång liknande de termiska
metoderna, om inte högre.
Utveckligen inom kompositåtervinningen går i nuläget långsamt. Det beror på bristande krav
på utveckling. För att öka utvecklingstakten krävs åtgärder från högre ort (EU, stat, samhälle
etc). Åtgärder kan vara subventioner, bonussystem eller lagar/direktiv/pålagor. En annan idé
kan vara en form av partnerprojekt där både den privata och icke-privata sektorn i
gemensam regi arbetar fram en återvinningsmetod som fungerar och blir ekonomiskt
hållbar. Det är risk att det strategiska arbetet rörande återvinningsfrågorna nedprioriteras
på grund av oron inom EU.

30

5. Referenser
Artiklar:
Asmatula E ; Twomey J; Overcash, M (2014) . Recycling of fiber-reinforced composites and
direct structural composite recycling concepts. Journal of Composites Materials Vol. 48 593608.
Cherrington R ;Goodship V ; Meredith J; Wood B M; Coles S R ; Vuillaume A ; Feito-Boirac A;
Spee F; Kirwan K(2012). Producer responsibility: Defining the incentive for recycling
composite wind turbine blades in Europe. Energy policy.
Jiang G ; Pickering SJ* ; Lester EH ; Turner TA ; K H Wong Warrior NA ; Wong KH(2008).
Characterisation of carbon fibres recycled from carbon fibre/epoxy resin composites using
supercritical n-propanol. Composites science and technology 69.
Job S. Recycling composites commercially(2014). Reinforced plastics September/ October.
Kao CC*; Thomason J L (2014) Regeneration of thermally recycled glass fibre for cost-effect
composite recycling: Performance of fibre recyclates from thermoset with subsequent
ReCoVeR treatment. European conference of composites 2014.
Nagel U*; Rodriguez E S; Thomason J; Kao C C (2014). Regeneration of thermally recycled
glass fiber for cost-effective recycling: Performance of composites based on pp and
recovered glass fibre. European conference of composite materials.
Okajima I*; Watanabe K ; Sako T (2012). Chemical recycling of Carbon Fiber Reinforced
Plastics with Supercitical Alcohol. Journal of Advanced Research in Physics
Oliveux G*; Bailleul J-L ; La Salle E L (2012). Chemical recycling of glass fibre reinforced
composites using subcritical water. Composites: part A 43.
Palmer JAT. Mechanical recycling of automotive composites for use as reinforcement in
thermoset. PhD in engineering dissertation, UK. Maj 2009.
Pickering S J (2006).Recycling technologies for thermoset composites materials – current
status .Composites: part A 37
Rajendran S ; Scelsi L ; Hodzic A ; Soutis C ; Al-Maadeed M A (2012). Environmental impact
assessment of composites containg recycled plastics. Resources , conservation an recycling
60(131-139)
Saez-Rodrigez E*; Yang L ;Thomason J L (2013). Investigation of strength recovery of recycled
heat treated glass fibers through chemical treatments .the 19th conference on composite
materials.

31

Yan L ; Jiang Z ; Tang T (2012). Chemical recycling of Carbon fibre reinforced epoxy resin
composites in subcritical water : Synergistic effect of phenol and KOH on the decomposition
efficiency. Polymer degradation and stability
Yang Y* ;Boom R ; van Heerden D-j ; Irion B ; Kupier P ; de Wit H ; (2011). Recycling of
composite materials. Chemical Engineering and Processing 51 53-68.
Yang L*; Rodriguez E S ; Thomason J (2014).Regeneration of thermally recycled glass fibre for
cost-effective recycling: Increasing the strength of thermally conditioned glass fibers by HF
treatment. European conference of composite materials.
Xu P; Li J; Ding J (2013). Chemical recycling of carbon fibre/epoxy composites in a mixed
solution of peroxide hydrogen and N,N-dimethylformamide. Composites science and
technology 82 54-59.
Åkesson D; Krishnamoorthi R; Foltynowicz Z ; Christeen J; Kalantar A ; Skrifvars M
(2012)1.Glass Fibres Recoverd by Microwave Pyrolysis as a Reinforcement for Polypropylene.
Polymers & Polymer composites vol 21.
Åkesson D; Foltynowicz Z ; Christeen J; Skrifvars M (2012)2. Microwave pyrolysis as a
method of recycling glass fibres from the used blades of wind turbines. Reinforced plastics &
composites 1136-1142 31.

Läroböcker:
Gay , Daniel ; V. Hoa , Suong. 2007 , Composite Materials: Design and Applications, second edition ,
CRC Press
Gibson, F. Roland. 2007 Principles of Composite Material Mechanics, Second Edition, CRC Press
Chung , Deborah D.L 2003. Composite Materials Functional Materials for Modern Technologies.
Springer-Verlag London

Webbkällor:
Europeiska unionen(EU) www. EU.com (hämtad 2015 05-10)
European composites industry association(Eucia) http://www.eucia.eu (Hämtad 2015-04-27)
Boeing: The Boeing Company http://www.boeing.com/ (Hämtad 2015-04-29)
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket) www.naturvardsverket.se (Hämtad 2015-07-19)
Paroc http://www.paroc.se/ (Hämtad 2015-09-15)
Vindkraftsbranschen http://www.vindkraftsbranschen.se/ (Hämtad 2015-04-27)
32

European Directive 2000/53/CE (Besökt: 2015-05-10). ”no later than 1 January 2015, for all
end-of life vehicles, the reuse and recovery shall be increased to a minimum of 95 % by an
average weight per vehicle and year. Within the same time limit, the re-use and recycling
shall be increased to a minimum of 85 % by an average weight per vehicle and year.”
http://www.a-r-a.org/files/directive_200.pdf
Chemicals Evaluation and Research Institute (CERI), Japan 2007
Potassium Hydroxide, OECD SIDS, 2001.
European Union Risk Assessment Report (EURR) sodium hydroxide, European Chemical
Bureau, 2007.
Environmental Assessment for the Use of Hydrogen Peroxide in Aquaculture for Treating
External Fungal and Bacterial Diseases of Cultured Fish and Fish Eggs USGS (USGS), USA
2006.
Phenol revised edition ,European chemicals bureau (ECB) Italy 2006., ,
European Union Risk Assessment Report PROPAN-1-OL , ECB , 2008
Committee for Risk Assessment methanol , ECHA 2014.

Muntliga:
Wärn, Per. Teknisk säljare/ produktion Telefonsamtal (2015 04-30).
Åkesson Dan, Universitetslektor Borås universitet Telefonsamtal/ Epost (2015 04-25)
Bild från framsida tagen av Anton Malmqvist

33

6. Sammanfattning av experimentdetaljer
Experimentdetaljer
I detta kapitel redovisas detaljer avseende nämnda studier. Det omfattar temperaturer,
tryck, volym etc.

Kemisk återvinning av kompositer

Processtyp
Lösningsmedel
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Tryck
Komposittyp
Volym/batch
Tvättmedium

Processtyp
Lösningsmedel
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Tryck
Komposittyp
Volym/batch
Tvättmedium

Processtyp
Lösningsmedel
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Tryck
Komposittyp

(Yan et al 2012)
vatten
Superkritiskt vatten , KOH och fenol
300-325° C
30-60 minuter
7,5–10,5 MPa
Kolfibrer epoxykomposit
100 ml
Etyl, aceton och acetat

(Oliveux G et al 2012)
vatten
Superkritiskt vatten och NaOH
250-300° C(serie 2) 250 – 350° C (serie 1)
1-30 minuter
43-170 bar
Glasfiberförstärkt komposit
Serie 1 587 ml , serie 4,2 ml.
Aceton(99 %) Etanol(95-96 %)
Diklormetan(99,5 %).

(Okajima et al 2012)
Superkritisk alkohol
Superkritisk metanol
250-350° C
0-120 minuter
8-10 MPa
Kolfiberförstärkt plast
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Volym/batch

8,9 cm³ (serie 1) 4,7 L (serie 2)

Processtyp
Lösningsmedel
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Tryck
Komposittyp
Volym/batch

(Jiang et al 2008)
Superkritisk alkohol
n-propanol
310° C
20 minuter
5,2 MPa
Kolfiber epoxykomposit
Omkrets 9mm x 200 mm.

Processtyp
Lösningsmedel
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Komposittyp
Volym/batch
Tvättmedium

(Xu et al 2013)
Blandning av kemiska preparat
Väteperoxid(H2O2) och N,Ndimetylformamid(DMF).0-15 ml av resp
80-150° C
5-120 minuter
Kolfiberepoxykomposit
0-30 ml
Aceton

Termisk återvinning av kompositer

Processtyp
Komposittyp
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Storlek

(Åkesson et al 2012 a)
Mikropyrolys
Glasfiberförstärkt plast
300-600 ° C
90 minuter
10 L reaktor

Processtyp
Komposittyp
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Storlek

(Åkesson et al 2012 b)
Mikropyrolys
Glasfiberförstärkt plast
440° C
90 minuter
10 L reaktor
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Behandlingstyp
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Regenererings metod
Tid

(Yang et al 2014)
Fluidiserad bäddreaktor
450° C
15 minuter
Vätefluorid (HF) 1-10 %
0,5-2,5 minuter

Behandlingstyp
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Regenereringsmetod

(Nagel et al 2014)
Värmebehandling
500° C
25 minuter
ReCoVer

Processtyp
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Regenereringsmetod

Tid

Processtyp
Behandlingstemperatur
Behandlingstid
Regenereringsmetod

(Rodriguez et al 2013)
Värmebehandling
450° C
25 minuter
HCL(10 %)
APS (1 %)
MPS (1 %)
HCL , 1timme
APS 15 minuter
MPS 15 minuter

(Kao et al 2014)
Värmebehandling
500-600° C
25 minuter
ReCoVer
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