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– en
introduktion
Plaster används i dag i en rad skilda produkter på en mängd olika områden.
De finns t ex i bilar, byggnader och VA-system, elkraftförsörjning,
elektronik, förpackningar och mekaniska detaljer.

Många andra material såsom metaller, trä,
papper, keramik och glas ersätts nu med
plaster. På vissa områden är dessa de enda
material som går att använda.
Anledningen till att plasterna slagit
igenom på så många områden är bl a att
de ger oss möjlighet att leva på ett renare,
säkrare, lättare, bekvämare och roligare
sätt. Man kan ge otaliga exempel på
detta. Av praktiska skäl hämtar vi i denna
kurs dock de flesta exemplen från
förpackningsområdet. Du träffar på
förpackningar av plast överallt i
vardagslivet. Därför kan du själv samla
in en stor del av det underlag du behöver
för att genomföra de olika uppgifterna
i denna kurs.
Bilen är ett bra exempel på en
produkt där man nu i stor utsträckning
använder plaster. Under de senaste 20 åren
har användningen av plastmaterial i bilar
ökat med 114%. Man räknar med att en
bil idag hade vägt 200 kg mer om inte
plastmaterial hade använts och att detta

UPPGIFT ET T
1 Ge exempel på minst tre föremål som nu är
tillverkade i plast, men som för några år sedan skulle ha
gjorts i andra material.
2 Se efter om det jämfört med andra material är
några klara fördelar med att dessa föremål
tillverkats i plast. Ge några skäl till varför du
tror att man använder plaster nu.

också sparar 750 liter bensin för en bil
som går i genomsnitt 150 000 km under
sin livstid p g a att man tjänat in på
vikten. Minskad vikt leder också till att
oljeförbrukningen minskar med cirka
12 miljoner ton och koldioxidutsläppen
med 30 miljoner ton per år i Västeuropa.
Vad är då plaster? Varför är denna
grupp av material så användbar överallt?
Varför uppför plasterna sig som de gör?

U P P GI F T TV Å
1 Ett typexempel på en modern
bil visas här. Vilka komponenter
är tillverkade av plast? Vilka
fördelar tror du att plasterna har
jämfört med metallerna?
Fundera på:

säkerheten
ekonomin
formen
färgen
kostnaden

2 Man uppskattar att en bil, som
väger 1 000 kg och innehåller
100 kg plast, borde dra 4% mindre
bensin än om den varit gjord i
traditionella material. En bil drar
på ett år 2 000 l bensin, som
kostar ca 14 kr per liter. Hur
mycket sparar man varje år genom
att denna bil innehåller
plastkomponenter?

Hur ser deras kemiska struktur ut?
Många material som vi använder
varje dag består av polymerer. De är
stora, långa molekyler som består av
mindre kortare molekyler kallade
monomerer. Polymererna kan vara
naturliga eller syntetiska. Naturliga
polymerer ingår i djur och växter. Många
levande material baseras på polymerer
– t ex proteinerna hos djuren och
Bilden visar
uppbyggnaden av en
monomer och en
polymer.

monomer

polymer

C
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A K TI VI TET 3
1 Titta på bilden med
föremål tillverkade av
syntetiska plaster. Försök
avgöra om de är av ett
solitt material eller av
fibrer.

kolhydraterna hos växterna. I en stor del
av vår mat utgör polymererna en bas
– t ex i fibrer, säd och kött. Växter och
djur framställer också icke-levande
material med polymererna som grund.
Dessa material består i allmänhet av
fibrer, som måste vidarebearbetas till
sådana material som tråd och textilier.
Syntetiska polymerer framställs
vanligen av olja och naturgas ur vilken
utvinns enkla molekyler som utgör basen
för tillverkning av monomererna.
Monomererna omvandlas därefter
till polymerer. En del polymerer kommer
till användning som fasta plastmaterial
för olika slags produkter. Andra polymerer
formas till textilfibrer. Om en plast är ett
solitt material eller en trådlik fiber
bestäms enbart av hur den tillverkats.
Från och med nu kommer vi i den här
kursen att kalla alla sådana material
för plast.

Plasternas
historia
Nu i början av det 21:a århundradet kan
vi konstatera att plasterna är en del av
våra liv. De finns överallt i vår omgivning,
i förpackningar, i transportmedel och i
byggnader, i sportutrustning och i
avancerad medicinsk utrustning.
De första plastprodukterna tillverkades av växtmaterial 1869. Bomull,
som består av cellulosafibrer, behandlades med salpetersyra till cellulosanitrat
(celluloid). Detta användes för att tillverka föremål som prydnader, knivhandtag, lådor, manschetter och kragar.
1909 fann man en ny råmaterialkälla
– stenkolstjära. Den användes till bakelit,
som utnyttjades vid elektrisk isolering
samt för kamerahus och tidiga radioapparater.
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I början av 1900-talet började
kemisterna förstå vad som hände under
de kemiska reaktioner som de studerade.
Det medförde att sökandet efter nya
typer av material påskyndades. På 1930talet började tillverkningen av plaster
baserade på råvaror framställda av olja.
Man gjorde styrenplaster, akrylplaster
och vinylkloridplaster. Användningen av
dessa plaster ökade dock långsamt.
Amidplast (Nylon) upptäcktes 1928
och kom i produktion under senare delen
av 1930-talet. Den tillverkas dels i form
av långa fina trådar som kan spinnas till
garn och användas till vävning eller
stickning, och dels till små granulat för
vidare bearbetning till olika detaljer.
Tillverkningen av andra plaster – etenplast med låg densitet, uretanplast, vinylkloridplast (PVC), fluorplast, esterplast,

silikoner, epoxiplast – växte under
1940-talet. Polykarbonatplaster tillkom
under 1950-talet, etenplast (HDPE) med
hög densitet och polypropen under
1960-talet.
Under 1970-talet utvecklades en
tredje generation högteknologiska
plaster. Dessa inkluderar de nya
polyamiderna och polyacetal. Under
1980- och 1990-talet har utvecklingen
av nya polymerer, som kan möta
marknadens krav på flexibilitet, ökat.
Nya framsteg i katalysatorteknologi har
t ex kunnat förbättra kontrollen av
polymerens molekylära struktur och
även förbättrat de fysiska egenskaperna.
Exempelvis kan man med hjälp av nya
katalysatorer tillverka starkare och mer
transparenta polyetenfilmer.
Det finns nu omkring 700 olika
typer av plaster som kan delas in i arton
olika polymerfamiljer. Plasternas
egenskaper, lätthet, smidighet och
kostnadseffektivitet, gör att de
passar för tillverkning både av
högteknologiska produkter
och vardagsvaror.
En konsumentundersökning
visar att de allra flesta som är positiva
till plast förknippar materialet med
högteknologiska, innovativa
tillämpningar.

UPPGIFT FYRA

250 250

1 Beskriv hur den här kurvan ser ut.
2 Varför tror du att denna kurva förändrades så
mycket under 1950-talet?

200 200

3 Vad var det som fick kurvan att ändra
riktning så kraftigt under det tidiga 1970-talet?

4 Dra ut kurvan till år 2020. Vilken nivå
uppskattas produktionen då uppgå till?

150 150

5 Vad kan påverka dessa uppskattningar?
100 100

Plastproduktionens tillväxt i världen.
(milijarder kg)
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