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Sammanfattning 

Resultat från denna studie visar att det är görbart att med den laserbaserade 
tekniken LIBS analysera plast även i industriella sammanhang men att ytterligare 
utveckling av utrustningen behövs för att uppnå tillräcklig noggrannhet. Det är 
sedan tidigare känt att LIBS kan analysera svarta plaster, och det visade sig här att 
svarta plaster t.o.m. gav starkare signaler än ljusa och transparenta, vilket är tvärt 
emot för NIR som är den mest etablerade spektroskopiska analysmetoden för 
plast. De två teknikerna utgör alltså ett mycket bra komplement till varandra. 
Plastmaterial innehåller en stor mängd olika tillsatser som påverkar mätresultaten 
för LIBS. Ett viktigt steg i utvecklingen av tekniken för plastanalys är därför att 
samla in stora mängder provmaterial för att bygga upp en representativ databas av 
referensspektrer.  

Materialåtervinning av plast är en viktig åtgärd för att minska samhällets 
förbrukning av fossila bränslen, både vid framtagningen av oljeråvaran samt vid 
framställningen av plastmateralet. För en effektiv återvinning krävs att materialet 
kan karaktäriseras och separeras. De metoder som används i dagsläget klarar inte 
av att separera alla plasttyper, framförallt inte de plaster som är svarta. Det finns 
alltså ett betydande miljömässigt behov av förbättrad analys av plast; och då en 
teknik som kan leva upp till de villkor som ställs inom industrin på snabb och 
effektiv sortering. 

I denna studie utreds möjligheterna att använda den laserbaserade tekniken LIBS 
för att analysera plast för materialåtervinning. LIBS är en relativt väl utvecklad 
teknik för analys av metall, om än dock inte implementerad i industriella 
sammanhang i större skala. Det har gjorts studier som visar att LIBS är en möjlig 
teknik också för att analysera plast men det framgår inte med vilken noggrannhet 
och reproducerbarhet; framför allt inte i industriella miljöer. Målet med denna 
studie är att få bättre insikt om vilka krav som ställs på både mätutrustningens 
utformning samt sorteringsmiljön med avseende på t.ex. materialets renhet, 
utformning samt materialflöde. Framförallt skall det undersökas hur väl den 
existerande LIBS utrustningen, anpassad för analys av metall, lämpar sig för 
analys av plast. 

Testerna har gjorts både i labb och i fält på återvinningsanläggning. LIBS 
signalerna för olika plasttyper skiljer sig huvudsakligen i den relativa intensiteten 
mellan kol och väte signaler. Detta ställer högre krav på signalkvalitet jämfört 
med särskiljning av olika metallegeringar som ju vanligtvis har signaler från flera 
grundämnen. Det visade sig även att plast ställer högre krav på stabillitet i 
mätutrustningen än metall för att uppnå bra LIBS signaler. 
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Summary (in English) 

Results from this study indicates that it is feasible to use LIBS for analysis of 
plastics, even in industrial settings, but further development of the equipment is 
needed in order to achieve sufficient accuracy. It is known that LIBS can analyze 
black plastic, and it turned out here that black plastics even gave stronger signals 
than bright and transparent, which is contrary to the NIR which is the most 
established spectroscopic analysis of plastic. The two technologies (LIBS and 
NIR) is thus an excellent complement to each other. Plastics contain large 
amounts of various additives that interfere with the LIBS signals. An important 
step in the process of correct analysis of various plastics is to collect large 
amounts of sample material to build a representative database of reference spectra. 

The recycling of plastics is an important measure to reduce society's consumption 
of fossil fuels; both in the production of the oil used as raw material, and during 
the production of plastic material. For an effective recycling it is required that the 
material can be characterized and separated. The methods used today are not able 
to separate all types of plastic, especially black plastics. So there is a significant 
environmental need for improved analysis of plastics; and in particular a 
technology that can meet the industrial conditions for fast and efficient sorting. 

This study focuses on the possibility of using the laser-based technique LIBS to 
analyze plastic for recycling. LIBS is a relatively well-developed technology for 
the analysis of metal, though not widely implemented in industrial environments. 
There are studies showing that LIBS is a possible technique for analyzing plastics 
but it is not clear with what accuracy and reproducibility; especially not in 
industrial environments. The goal of the study is to gain a better understanding of 
the demands made on the experimental parameters, and more specifically to test 
how well the existing LIBS equipment designed for analysis of metal, can be 
adapted for analysis of plastic. 

The tests have been made both in lab environments and in field-tests at a recycling 
facility. LIBS signals of different plastic types mainly differ in the relative 
intensity between carbon and hydrogen signals. This places higher demands on 
the signal quality than for the separation of metal alloys which usually differs in 
signals from different elements. It also turned out that the plastic puts higher 
demands on the experimental conditions to achieve good LIBS signals. 

Inledning/Bakgrund 

Projektet har genomförts för att undersöka möjligheterna att använda den 
laserbaserade tekniken LIBS (”laser induced breakdown spectroscopy”) för att i 
skrotsorteringssammanhang analysera plast. Densitetsseparering, vilken är en av 
de mest använda teknikerna, har svårt att separera plasttyperna PP och PE, samt 
ABS och PS. Det bästa alternativet är då att använda NIR (nära infraröd) 
spektroskopi men där är svårigheten att få starka signaler från svarta material 
p.g.a. att ljuset absorberas i allt för stor grad i plasten.(Gundupalli 2017) 
Detsamma gäller även övriga spektroskopiska tekniker som använder reflektans 
(spridning) så som Raman, mellanvågs IR (MIR) och optisk spektroskopi i det 
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spektrum för plast syns i Figur 1 (övre högra hörnet). Informationen om materialet 
representeras av toppar vid specifika våglängder. Intensiteten på topparna avgörs 
av både laserintensiteten och materialets sammansättning.  

Projektgruppen är sammansatt av deltagare från Swerea KIMAB, Swerea IVF, 
Stena Recycling International, Electrolux, samt Swerec. Projektet är uppdelat i 
fem arbetspaket, AP 1 – 5, vilka beskrivs nedan. 

AP 1 syftar till att specificera de olika tillämpningar som är relevanta för industrin 
samt att göra en uppskattning av dess ekonomiska och miljömässiga fördelar vid 
analys/sortering. En viktig del av arbetspaketet är att specificera vilka typer av 
material (plaster) som är mest intressanta att fokusera på i projektet samt under 
vilka förhållanden (materialflöden, kvalitetskrav, etc.) analysen kan utföras. 

AP 2 syftar till att ta fram de material som skall analyseras och utveckla 
hårdvaran (LIBS utrustningen). Hårdvaruutvecklingen utgår från den befintliga 
LIBS utrustningen som är optimerad för analys av metallskrot. Det skall här 
undersökas möjligheter att anpassa den för att bäst analysera plast. 

AP 3 har som mål att utveckla analysmetod för att kunna separera plasttyper 
baserat på de uppmätta LIBS-spektrerna. 

AP 4 innebär att utföra tester av hårdvaran (LIBS utrustningen) i en industriell 
miljö vid en av Stena Reycling Internationals återvinningsanläggningar. Detta för 
att utvärdera hur väl utrustningen tål den tuffare miljön samt hur kvalitén på 
analysen påverkas. 

Gemensamt för den tekniska utvecklingen i AP 2 – 4 är att utvärdera 
möjligheterna baserad på den i nuläget tillgängliga tekniken och identifiera de 
behov, möjligheter och förutsättningar som finns för vidareutveckling av förfinad 
mätutrustning samt analys. 

AP 5 syftar till att sammanställa och utvärdera resultaten och identifiera möjliga 
fortsättningsprojekt. 

Resultat 

Materialval 

De material som bedömts vara av särskilt intresse att separera, och därför är i 
fokus för denna förstudie, är plasttyperna PP och PE samt ABS och PS. Som 
redan nämnts i inledningen är dessa svåra att separera med dagens teknik, särskilt 
för svarta plaster vilket är vanligt inom elektronik och bilindustrin. För att 
framställa nytt material av dessa blandade fraktioner (PP/PE samt ABS/PS) 
tillsätts kompatibilisatorer, vilket både är kostsamt (2-4 kr/kg) och ger avkall på 
materialets kvalitet. Av ytterligare miljömässigt intresse är att identifiera 
flamskyddsmedel såsom brom. Br är giftigt och det är därför av intresse att sortera 
ut bromerade plaster före materialåtervinning eller förbränning (energi-
återvinning). 
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I studien har vi använt oss av både fragmenterat material från 
återvinningsanläggning samt nytillverkade plastdetaljer ämnade att användas i 
produkter. Exempel på provmaterial visas i Figur 2. 

 

   

Figur 2. Exempel på plastprover. ABS från nytillverkad detalj (vänster), HIPS/ABS med 
2% Br (mitten), blandad fragmenterad fraktion polysterener från återvinninsanläggning. 

Utveckling av hårdvara och analys 

I förlängningen är det självklart av intresse att identifiera och sortera alla typer av 
plast och tillsatser. Detta hålls i åtanke vid utvecklingen av såväl hårdvara som 
analys.  

Lasertyp, puls-energi (AP 2) 

I projektet har vi utgått från den befintliga LIBS utrustningen som är utvecklad för 
analys av metallegeringar. Vi har tre olika typer av lasersystem att tillgå med olika 
puls-energi, pulsfrekvens och strålkvalitet, se Tabell 1. Laservåglängden är 1064 
nm för alla lasrar. 

Tabell 1. Karaktäristik för lasertyperna 

 YAG Fiber DPSS 

Pulsenergi 330 mJ 1 mJ 0.14 mJ 

Pulslängd 11 ns 40 ns 5 ns 

Pulsfrekvens 0 – 30 Hz 0 – 20 000 Hz 2 000 – 7 000 Hz 

fokusarea 2 mm2 0.002 mm2 0.002 mm2 

 

Den lasertyp som har används i publicerade studier av LIBS på plast är av typen 
YAG laser. Det är en laser som karaktäriseras av hög puls-energi men låg 
repetitionsfrekvens. Det är även denna typ av laser som är den mest vanliga vid 
LIBS för analys av metall, men här har KIMAB tidigare haft stor framgång med 
att använda en fiberlaser med låg pulsenergi men med hög repetitionsfrekvens och 
bättre strålkvalitet. För plast visade sig dock endast YAG lasern ge ett detekterbart 
plasma (vilket är källan till LIBS signalen). Detta trots fiberlaserns bättre 
strålkvalitet som innebär en än högre energitäthet i laserfokuspunkten jämfört med 
YAG lasern. Inte heller den något svagare DPSS (”diode pumped solid state”) 
lasern gav detekterbart plasma. Detta tyder på att den totala pulsenergin är 
avgörande för plasmaformering på plast. 
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Det visade sig att signalerna var mycket känsliga även för mindre variationer i 
laserenergi vilket medför svårigheter vid on-line analys med den nuvarande 
uppställningen. YAG lasern får energi från en blixtlampa som har optimal 
frekvens på ca 10 Hz, och då frekvensen ligger utanför intervallet 6 – 14 Hz blir 
pulsenergin för låg för att bilda plasma på plast. I synnerhet signalen från väte 
visade sig vara extra känslig, se Figur 3. I labb arbetar lasern under konstant 
frekvens, men i den nuvarande konfigurationen för fälttester triggas lasern av 
materialflödet (för att endast samla in spektra från plastbitar och inte 
transportbandet). Det innebär det att flödet av plastbitar måste vara mellan 6 och 
14 bitar per sekund. Om bandet går med en hastighet av 1 m/s, vilket var fallet i 
fälttesterna, så innebär det att avståndet mellan bitar måste vara mellan 7 och 17 
cm. 

 

Figur 3. LIBS spektrer av svart PP vid olika repetitions-frekvens på lasern. Spektrerna består 
av medelvärde av flera mätningar där endast spektrer med detekterbar kol-signal är 
medräknade. 
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Spektrometerinställningar (AP 2) 

LIBS signalen fås som sagt genom att en kort laserpuls interagerar med materialet 
(plasten) och bildar ett plasma. För detektion av det emitterade ljuset från plasmat 
används spektrometrar. En instrumentell parameter är vid vilken tidpunkt efter 
genereringen av plasmat som spektrometern skall börja mäta. Emissionen från 
plasmat avtar olika fort för olika processer och olika element i plasmat. Generellt 
sett så är emissionen från atomer mer långlivad än den från joner, och ännu 
kortare är den s.k. bakgrundsstrålningen som framträder som en bred kontinuerlig 
bakgrund i hela spektret. Detta stämmer väl för metaller och där kan då gate-tiden 
väljas så att bakgrundsstrålningen elimineras från spektra. För plast framkom det 
dock att bakgrundsstrålningen finns kvar på tidsskalor som t.o.m. är längre än den 
atomära emissionen (se Figur 4). Framförallt linjeintensiteten från väte vid 656 
nm avtar mycket snabbt, på tidsskala under 1 µs (Figur 5). En orsak till den stora 
mängden bakgrundsstrålning är troligtvis förbränning av plasten, vilket syns 
tydligt i Figur 6. 

Att bakgrundsemissionen utgör en större del av den spektrala intensiteten medför 
att det dynamiska området minskar kraftigt, d.v.s. experimentuppställningen 
klarar inte av lika stor variation i signalstyrka som den normalt gör med metaller. 

 

Figur 4. Spektra för svart PP vid varierad spektrometer-tids-gateing, 0, 1, 2 µs. Pulsenergin 
varierades via Q-switch delay för att anpassa intensiteten till spektrometerns 
detektionsområde. Spektrerna är namngivna enligt Q-switch / gate (µs) där Q-switch 150 
innebär högst energi och 220 något lägre. (emissionstoppen vid 589 nm är från natrium och 
de vid ca 766 och 769 nm är från kalium) 
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Figur 5. Intensitetskvoter från LIBS spektra på svart PP. Intensiteten relativt C(516nm) 
avtar exponentiellt med en livstid på ca. 0.5 µs för H(656nm) och 0.8 µs för N(747nm) och 
O(777nm).  

 

 
Figur 6. Foto av plasma genererad av an laserpuls. Bilden är tagen med mobilkamera. 
Formen är inte helt rättvisande eftersom evolutionen av plasmat är snabbare än vad 
kameran kan läsa av. Det syns dock tydligt att det bildas en ljuslåga från vanlig förbränning 
av plasten, vilket kommer ha inverkan på bakgrundsstrålningen i tillägg till ljuset från 
plasmat. 

 

Detekterbara element (AP 3) 

De plasttyper som var föremål för undersökning i den aktuella studien är: 
polypropylen (PP), polyetylen (PP), Polystyren (PS), high impact polystyren  
(HIPS, PS med tillsats av polybutadien), akrylnitril butadien styren (ABS). I sin 
rena form består alla dessa plaster av enbart kol (C) och väte (H), förutom ABS 
som i sin nitrilgrupp har ett kväve (N). I tillägg har varje plast tillsatser av olika 
ämnen för att tillföra mekaniska och estetiska egenskaper, men de tillsatserna är 
inte unika för varje plasttyp. I LIBS spektrerna finns därför ett flertal 
spektrallinjer härrörande från olika molekyl-/atomslag, men för att få en generell 
sortering som klarar av plaster av helt okänt ursprung har vi valt att basera 
analysen på det verkliga plastinnehållet, d.v.s. signalerna från kol och väte. Ett 
problem är dock att tillsatser så som CaCO3 bidrar till intensiteten av kol-
emissionen vilket ger ett felaktigt värde jämfört med den rena plasten. Dock så 
bidrar varje atom olika mycket till emissionsintensiteten beroende på 
omgivningen den befinner sig i (de kemiska bindningarna) och det är inte säkert 
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att fyllmedlet har en stor inverkan på slutresultatet. Intressant att notera är 
emissionslinjer från kväve och syre syns även i att även i spektra för PP som ju i 
sin rena form inte skall innehålla dessa ämnen (se t.ex. Figur 4). Denna emission 
måste därför komma antingen från tillsatser eller möjligen genom interaktion 
mellan plasmat och den omgivande luften. 

Det finns ett flertal rapporter där olika typer av multivariatmetoder har använts för 
att särskilja LIBS spektra från olika plasttyper Se t.ex. (Banaee 2012, Yu 2014) 
Multivariatmetoder i sig är mycket kraftfulla men om det inte föregås av en 
fysikalisk tolkning av data riskerar särskiljningen bli unik för just den 
datamängden som har använts. Med andra ord, sorteringen kan råka baseras på 
tillsatser som av en händelse var utslagsgivande för just den uppsättningen 
provmaterial som använts. 

Spektralt område (AP 2 & 3) 

Kol har sin starkaste emissionstopp vid 247.9 nm och väte vid 656.3 nm, och det 
finns i tillägg flera andra signaler som härstammar från kol och väte vid andra 
våglängder, se Figur 7 och Figur 8. I studien har det testats ett flertal olika 
spektrometrar som kan mäta i olika våglängdsintervall och med olika 
ljuskänslighet. Det visade sig att endast de mest ljuskänsliga gav tillräckligt bra 
signal. Dessa spektrometrar täckte in våglängdsområdena 218 – 439 nm och 390 – 
833 nm vilket innebar att de starkaste C och H topparna inte kunde detekteras 
simultant och andra toppar måste därför användas vid analysen. 

 

 

Figur 7. LIBS spektrum av svart PP, UV/vis området. 



  11 (19)  
  

  
  

 

 

 

 
Figur 8. LIBS spektrum av svart PP, vis/NIR området 

 

Detektion av Bromerad plast (AP 2, 3) 

Det finns litteratur som visar att Br såväl som F och Cl är atomslag som är möjliga 
att detektera med LIBS.(Stepputat 2004, Huber 2014) I denna studie valdes Br ut 
som den mest intressanta. Br har sin starkaste emissionstopp vid 827 nm och har 
en rapporterad detektionsgräns vid ca 1 %. Trots detta sågs ingen signal för prover 
ens med 8% Br halt i de experiment som utfördes i denna studien (Figur 9). Det är 
möjligt att en mer högupplöst spektrometer kan urskilja den svaga Br toppen. 

 

 

Figur 9. LIBS spektrum av HIPS/ABS innehållande 8% Br. Emissionslinje från Br kunde 
dock inte detekteras. Infälld bild visar området med förväntad spektrallinje från Br emission 
(827 nm markerat med streckad linje).  

 

Intensitetskvoter (AP 3) 

Amplituden på LIBS-spektra (för samma prov) varierar mellan varje laser-puls, 
dels beroende på laserintensiteten och även provets exakta position (inklusive 
ytstrukturen). För att eliminera intensitetsvariationens inverkan på resultaten 
används vanligen kvoter mellan två linje-intensiteter. Som nämndes i tidigare 
avsnitt kan inte de två starkaste intensitetslinjerna för C och H mätas simultant 
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med den utrustning som stod till hands, men däremot finns andra linjer härrörande 
till C och H som visar sig fungera. I Figur 10 visas LIBS spektra för en serie 
mätningar på PP, PE ABS, och PS. Värt att notera är den stora variationen i 
spektralt utseende mellan de två olika PP proverna. 

 

 

Figur 10. LIBS spektra för en serie mätningar på PP, PE, ABS, och PS. QS delay 200 µs 
(d.v.s. lägre puls-energi), gate 0 µs.  

 

I Figur 11 visas intensiteter och intensitetskvoter för spektrallinjer från C och H 
uppmätt i UV området (220 – 440 nm). För att särskilja plasttyper visade sig både 
intensitetskvoten för C och H och även intensitetskvoten för två olika 
spektrallinjer som både härrör från väte vara användbara. Mätpunkterna är 
sorterade efter fallande intensitet på emissionslinjerna. Det är tydligt att det finns 
viss korrelation mellan den absoluta intensiteten och intensitetskvoterna; generellt 
så ökar intensitetskvoterna när intensiteten ökar. Det visade sig även att 
intensitetskvoterna inte var på stabil nivå från mätningar gjorda olika dagar, men 
däremot håller trenden i sig. 

Resultaten här visar att det är görbart att sortera plasttyper baserat på deras LIBS 
spektra, men för att uppnå god noggrannhet krävs vidare utveckling av 
utrustningen. Att kontrollera de experimentella förhållandena är således den 
avgörande punkten i korrekt särskiljning av plast. Detta innebär dels att 
laserenergin skall hållas så konstant som möjligt men även att materialets 
positionering i förhållande till laser och detektion påverkar resultatet. En åtgärd 
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för att korrigera för laserdrift kan vara att en intern kalibrering används genom att 
automatiserat mäta på referensprov för att kalibrera ”dagsformen”. 

Mest konsistenta resultat ficks från mätningarna i UV området (220 – 440 nm). 
Mätningar i Vis-NIR området (390 – 834 nm) ger även de skilda nivåer på 
intensitetskvoterna men med större spridning och inte samma konsistens mellan 
olika mätserier. 

 

Figur 11. Intensiteter och intensitetskvoter för utvalda spektrallinjer (toppar) för en serie 
LIBS mätningar på PP, PE, ABS, och PS (Figur 10). QS delay 200 µs (d.v.s. lägre puls-
energi), gate 0 µs. Då tillräcklig intensitet på spektrallinjerna uppnås kan värdet på 
intensitetskvoterna särskiljas, vilket i figuren indikeras av de horisontella linjerna. Öppna 
cirklar representerar mätpunkter som faller 2 standardavvikelser från median värdet. 

 

De studier av LIBS på plast som vi känner till använder alla olika 
multivariatmetoder för att särskilja plasttyper baserade antingen på hela 
spektrumet eller på en stor uppsättning emissionstoppar. Dock framgår det inte 
med tydlighet hur urvalet av plasttyper görs, och slående är att även plasttyper 
bestående av rena kol-väten karaktäriseras baserat på emissionstoppar från andra 
ämnen så som kväve, se t.ex. Banaee 2012 och Yu 2014. I en studie av Gondal 
m.fl. (Gondal 2007) visas att intensitetskvoten mellan kol och väte skiljer sig åt 
för plasttyper, men de har felaktigt identifierat emissionslinjen för cyanid (CN) 
vid 388 nm som väte och alltså istället visat att kvoten mellan kol och kväve kan 
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användas. Detta visar på komplexiteten i LIBS spektra och på vikten av att vara 
säker på att proverna är ett representativt urval av de plaster som skall sorteras. 

Som nämnts tidigare kan tillsatser innehålla kol, t.ex. CaCO3 används som 
fyllmedel i halter så höga som 40%. Ca har starka emissionslinjer vid 394 nm och 
400 nm vilka syns tydligt i Figur 10. Intressant att notera är att trots att emissionen 
från Ca skiljer sig åt mellan de två PP spektrerna så är H/C förhållandet hyfsat 
konstant. Detta tyder på att fyllmedlets eventuella inverkan möjligen är mindre än 
signalerna från plasten. För att dra en tydlig slutsats bör dock en noggrann serie 
prover med kontrollerad halt fyllmedel studeras. 

Fältmätningar (AP 4) 

Fältmätningar utfördes på anläggning som sorterar metallskrot. Plastprover 
placerades manuellt på transportband varpå de analyserades när de passerade 
LIBS utrustningen, se Figur 12. Detta möjliggjorde tester med verkliga material-
flöden där provbitarna presenteras på ett avsevärt mindre kontrollerat sätt vad 
gäller provposition och analystid. Hastigheten på transportbandet uppgick till 1 
m/s.  

 

  

Figur 12. Bild från fältmätning vid återvinningsanläggning. (vänster) Plastprover på 
transportband. (höger) LIBS utrustningen (laser, spektrometer, m.m.) ryms i den gröna 
lådan. Extern kylning och styrning av laser och spektrometer är placerad bredvid 
transportbandet. 

 
Det visade sig att i fälttesterna var framför allt signalen från C opålitlig och svår 
att detektera (se Figur 13, Figur 14 och Figur 15). Orsaken till detta är inte 
klarlagd, men eftersom detta problem uppstod för alla emissionslinjer borde inte 
atmosfären vara en avgörande faktor.1 För att öka stabiliteten på signalen är det 
önskvärt att mäta flera gånger på samma prov. För att det skall vara möjligt krävs 
en mer högfrekvent laser som samtidigt kan leverera pulser med nog hög energi 
för att skapa analytiskt plasma med detekterbar emission. 

                                                 
1 T.ex. emissionslinjen från C vid 248 nm skulle missgynnas av en ökad halt O2 och O3 i luften då 
det blockera mer av de korta våglängderna. 
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Figur 13. LIBS spektrum av polystyrener, d.v.s. ABS/HIPS, med innehåll av Br. Lasern 
triggas av materialflödet m.h.a. avståndsmätare. Emission från C var svår att detektera i 
fältmätningar, till skillnad från labb. Emission från Br kan ej detekteras (Br har starkast 
emissionslinje vid 827 nm, men syns ej i spektrumet). 

 
Figur 14. LIBS spektrum av polystyrener, d.v.s. ABS/HIPS, med innehåll av Br. Grön linje 
visar spektrum utan närvaro av plast-prov, d.v.s. emission kommer från transportbandet 
(gummi). Lasern triggas av materialflödet m.h.a. avståndsmätare. Emission från C var svår 
att detektera i fältmätningar, till skillnad från labb. 

 
Utrustningen i dess nuvarande utförande är känslig för hastigheten på 
materialflödet. Lasern triggas av att en provbit passerar genom mätområdet, och 
som visades tidigare påverkar blixtlampans frekvens effekten på laserpulsen. 
Detta problem kan överkommas med en förändring i elektroniken för 
lasertriggningen. 
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Figur 15. Samma spektrum som i Figur 14, inzoomat på området med förväntad emission 
från C (248 nm). Toppen har dock inte samma form och position (våglängd) som en ren C-
topp. 

 

Diskussion 

Resultat 

Studien har bekräftat att LIBS är en möjlig teknik även i industriella förhållanden. 
Speciellt värt att notera är att svarta plaster kan analyseras på stora avstånd (60 cm 
användes i testerna men detta bör kunna ökas om behov finns), vilket utgör ett bra 
komplement till existerande NIR analys. LIBS signalerna visade sig vara känsliga 
för de experimentella förhållandena både vad gäller laserstabilitet och provets 
positionering i förhållande till laser och detektion. Ytterligare optimering av 
metoden krävs därför för att LIBS skall kunna användas för analys och sortering 
av plast. Nedan listas alternativ för att öka noggrannheten och reproducerbarheten. 

Under de förhållanden som testades så lyckades inga Br signaler detekteras. Br 
används som flamskyddsmedel men är giftigt och därför önskvärt att sortera bort. 
Att Br kan detekteras i plast under välkontrollerade labb-förhållanden är känt och 
därför är en vidare studie för att utröna de experimentella villkor som krävs för 
detekterbarheten av intresse. I denna studie har vi fokuserat på att analysera 
fragmenterat skrot på ett transportband. Men i framtida studier är det värt att 
undersöka möjligheter till att på ett mer kontrollerat sätt presentera prover för 
mätutrustningen och på så vis få bättre stabillitet och noggranhet i analysen. 

Samhällsnytta 

Projektet visar på nya möjligheter till förbättrad on-line analys av plast under 
industriella förhållanden och bidrar på så vis till en ökad möjlig grad av 
materialåtervinning av plast. Att även mörka plaster ger starka LIBS signaler är en 
stor fördel då dessa är svåra att identifiera med de optiska metoder som används 
idag. Mörka plaster återfinns bl.a. i bilar och elektronik och utgör en betydande 
del av plastflödet. 
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Framtida arbete 

Nedan listat möjliga åtgärder för att förbättra detektionen och nå ökad 
signalkvalitet. Dessa kommer att utgöra delar av kommande projekt för 
materialåtervinning. 

Metoder för ökad detekterbarhet (ej provade) 

 Mer högupplöst spektrometer för att detektera Br signaler. 

 Kontrollerad atmosfär kan möjliggöra optimering av 
intensitetsförhållanden: En idé som inte är provad är att kontrollera 
atmosfären runt mätpunkten med puffar av argongas. En förändrad 
atmosfär kan påverka plasmats dynamik och möjliggöra utnyttjandet av 
time-gating för att särskilja olika toppar och även den kontinuerliga 
bakgrunden. Att eliminera den kontinuerliga bakgrunden skulle både öka 
precisionen i bestämningen av emissionslinjers position och intensitet och 
även öka det dynamiska området för detekterbar ljusintensitet. Möjligtvis 
är detta inget rimligt alternativ för analys av stort flöde av material på 
transportband då det kräver ett konstant flöde av dyrbar gas? 

Det är även möjligt att plasmat interagerar med den omgivande luften 
vilket skulle kunna påverka framförallt signaler från kväve och syre. En 
inert atmosfär av t.ex. argon kan möjligtvis minimera sådan effekt. 

 Ändrad laservåglängd kan i princip förändra intensitetsförhållandena för 
de olika emissionslinjerna vilket skulle kunna vara gynnsamt för t.ex. PP 
och PE som har närliggande värden på intensitetskvoter. Om detta även 
kan minska den kontinuerliga bakgrunden skulle det innebära en stor 
förbättring. 

Åtgärder för minskat brus och bättre stabilitet (enligt indikationer från 
denna studie) 

 Optimera time-gating för minimalt brus 

 Bättre kontroll på pulsenergi för att minska variationer i intensitetskvoter 
(speciellt H-signaler är mer känslig än övriga) 

 Ändra konfiguration för ljusinsamling så att den detekterade emissionen 
samlas in längs samma optiska axel som laser-ljuset. Kan eventuellt 
motverka intensitetsvariationer då emissionen alltid samlas in från centrum 
av plasmat. 

 Ändrad triggning av laser så att blixtlampan i YAG lasern arbetar med 
konstant frekvens. 

 Flera skott på samma prov för att få bättre statistiskt underlag. Om 
plastbitarna är 1 cm och bandets hastighet är 1 m/s krävs en skottfrekvens 
på minst 100 Hz för att få flera skott på samma plastbit. De lasrar som var 
tillgängliga i denna studie levde inte upp till kraven, men det finns 
moderna lasrar som gör det. 
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 Med dubbel-puls laser fås två skott på samma yta vilket kan vara en fördel 
då orenheter ”skjuts bort” med den första pulsen. 

 Genom att presentera proverna på ett mer kontrollerat sätt kan stabilliteten 
i signalerna öka. Detta kräver ett annat materialflöde än fragmenterat skrot 
på löpande band. 

Förbättrad analys 

 Serier av plastprover där eventuella tillsatser hålls konstanta för alla 
plasttyper, för att isolera bestämd egenskap. Även större variation av 
provmaterial från samma plastsort för att isolera komponenter som tillhör 
just plastsorten. 

 När en stor mängd olika plastprover finns kan multivariatmetoder som tar 
hänsyn till variationer i hela spektrumet bli intressanta. 

Alternativa tekniker 

Med flera tekniker kombinerade på rätt sätt kan mätnoggrannheten öka. Det gäller 
då att känna till respektive tekniks styrka och svagheter. Optiska tekniker som är 
möjliga innefattar bl. a. LIBS, Raman, NIR, bildigenkänning, 
hyperspektralkamera). Den främsta styrkan hos LIBS jämfört med de nämnda 
teknikerna är möjligheten att få starka signaler från svarta plaster och även den 
potentiella möjligheten att direkt detektera atomära tillsattser så som Br, Cl, Fl, 
m.fl. En teknik som är av intresse att utreda vidare är THz (tera Hertz) 
spektroskopi, speciellt som den kan analysera svarta plaster. Det är för oss okänt 
huruvida den fungerar under industriella förhållanden och att utvärdera den skulle 
vara av stort intresse.(Nüßler 2016) 

Alternativa tillämpningar av LIBS 

Ett alternativt användningssätt är att istället för att ge input till sortering kan LIBS 
utrustningen användas för en avvikelsekontroll efter nuvarande sorteringssteg. 
LIBS utrustningen skulle kunna övervaka ett kontinuerligt flöde av t.ex. PP plast 
och ge signal om trenden förändras, d.v.s. om något tidigare sorteringssteg 
förändras. Detta innebär att den absoluta noggrannheten som krävs för att ge 
kvantitativ analys inte längre är nödvändig. 
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Bildbilaga 

Analys av plastavfall med laser-baserad teknik (LIBS) för effektivare återvinning 

Projektnummer 42525-1 

Kartläggning av experimentella parametrar 

 

 

Figur 1. Spektra av svart PP vid varierande frekvens på blixtlampa (och därmed laser-pulser). 

 

I förhållande till intensiteten på kol-linjen C2(516nm) så är väte-linjen H(656) som starkast vid 10-12 Hz, medan både 

kväve- och syre-linjerna N(747nm) och O(777nm) är hyfsat konstanta med en antydan till minskning vid 8-12 Hz. Se 

Figur 2. 
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Figur 2. Intensitetskvoter för varierad repetitionsfrekvens på blixtlampa (och därmed laser-pulser). 

 

Tyvärr fungerar det inte att använda ”topp-lösa” spektrer för att ta bort bakgrunden, se Figur 3. 

 

Figur 3. Spektra av svart PP vid olika repetitionsfrekvens på blixtlampa (och därmed laser-pulser). Jämförelse av 

bakgrundsemission. Intensiteten är justerad så att spektrerna kommer på jämförbar nivå. 

 

Nedan visas spektra (Figur 4) av PP (svart) vid olika gate-delay. Laserenergin har anpassats (via Q-swiths delay) för att 

anpassa totala ljus-intensiteten. 
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Figur 4. Spektra av PP (svart) vid olika gate-delay. Laserenergin har anpassats (via Q-swiths delay) för att anpassatotala ljus-

intensiteten. 

 

Intensitetskvoter relativt C2(516nm) för både H(656nm), N(747nm), och O(777nm) ökar med minskad tids-gate på 

spektrometern (QS = 150 µs ger maximal energi).  

Tabell 1. Intensitetskvoter från Spektra av PP (svart) vid olika gate-delay, se Figur 4. 

QS delay 
Spec. 
gate 

H(656nm)/ 
C2(516nm) 

C(512nm)/ 
C2(516nm) 

N(747nm)/ 
C2(516nm) 

O(777nm)/ 
C2(516nm) 

 
  Int. ratio rel. σ (%) Int. ratio rel. σ (%) Int. ratio rel. σ (%) Int. ratio rel. σ (%) 

150 µs 
(high energy) 

2 µs 0.1 80 0.3 4 0.0 15 0.1 14 

1 µs 1.7 10 0.3 2 0.3 12 0.5 12 
          

220 µs 
(lower energy) 

1 µs 1.0 18 0.3 8 0.1 20 0.2 34 

0 µs 3.0 38 0.3 8 0.3 40 0.5 48 
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Mätserier (PP, PE, ABS, PS) för att särskilja plasttyper 

 

Figur 5. LIBS Spektra för en serie mätningar på PP, PE, ABS, och PS. QS delay 200 µs (d.v.s. lägre puls-energi), gate 0 µs. 
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Figur 6. Intensiteter och intensitetskvoter för utvalda spektrallinjer (toppar) för en serie LIBS mätningar på PP, PE, ABS, och PS. 

QS delay 200 µs, gate 0 µs. Mätpunkter är sorterade efter fallande intensitet på spektrallinjer. 

 

Figur 7. LIBS Spektra för en serie mätningar på PP, PE, ABS, och PS. QS delay 150 µs (d.v.s. hög puls-energi), gate 1 µs. 
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Figur 8. Intensiteter och intensitetskvoter för utvalda spektrallinjer (toppar) för en serie LIBS mätningar på PP, PE, ABS, och PS. 

QS delay 150 µs (d.v.s. hög puls-energi), gate 1 µs. Mätpunkter är sorterade efter fallande intensitet på spektrallinjer. 

 

Figur 9. LIBS Spektra för en serie mätningar på PP, PE, ABS, och PS. QS delay 200 µs (d.v.s. lägre puls-energi), gate 1 µs. 
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Figur 10. Intensiteter och intensitetskvoter för utvalda spektrallinjer (toppar) för en serie LIBS mätningar på PP, PE, ABS, och PS. 

QS delay 200 µs (d.v.s. lägre puls-energi), gate 1 µs. Mätpunkter är sorterade efter fallande intensitet på spektrallinjer. 

 

Figur 11. LIBS Spektra för en serie mätningar på PP, PE, ABS, och PS. QS delay 220 µs (d.v.s. lägre puls-energi), gate 1 µs. 



  Bildbilaga till LIBS på plast (projektnr 42525-1) 

8 (10) 

 

 

Figur 12. Intensiteter och intensitetskvoter för utvalda spektrallinjer (toppar) för en serie LIBS mätningar på PP, PE, ABS, och PS. 

QS delay 220 µs (d.v.s. lägre puls-energi), gate 1 µs. Mätpunkter är sorterade efter fallande intensitet på spektrallinjer. 

 

Figur 13. LIBS Spektra för en serie mätningar på PP, PE, ABS, och PS. QS delay 150 µs (d.v.s. hög puls-energi), gate 1 µs. 
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Figur 14. Intensiteter och intensitetskvoter för utvalda spektrallinjer (toppar) för en serie LIBS mätningar på PP, PE, ABS, och PS. 

QS delay 150 µs (d.v.s. hög puls-energi), gate 1 µs. Mätpunkter är sorterade efter fallande intensitet på spektrallinjer. 
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Fältmätningar 

 

   

  

 


	Slutrapport för projekt
	LIBS på plast - Slutrapport_2_3
	LIBS på plast - Slutrapport_Bildbilaga (1)

