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Plaster och
bearbetning av
Monomerer byggs ihop till polymerer under en process som kallas
polymerisation. Polymererna tillförs olika tillsatser och resultatet blir
plaster av olika slag.

Plasttyp

Monomerer

etenplast PE-LD
etenplast PE-HD					
etenplast PE-LLD
vinylkloridplast PVC

eten
eten
eten
vinylklorid

anm: PE = polyeten, LD = låg densitet, HD = hög densitet, LLD = linjär låg densitet

propenplast PP
styrenplast PS
etentereftalatplast PET (även: mättad esterplast)
butadienelastomer*

propen
styren
etylenglykol och tereftalsyra
butadien

* butadienelastomer är vanlig som tillsats i olika plaster. Den ökar deras slagseghet.

mono = en
monomer = en byggsten
polymer + additiv = plast

poly = många
polymer = många byggstenar
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3 Föreslå några skäl till de förändringar
som du pekat på i uppgift 1 ovan.
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2 Sammanfatta kort hur försäljningen av
plaster har förändrats i allmänhet under
dessa sex år.

7355

1 Beskriv hur försäljningen har
förändrats för var och en av dessa plaster.
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Stapeldiagrammet till höger visar de stora
västeuropeiska tillverkarnas totala
försäljning (räknat i 1 000 000 kg) av de
mest använda plasterna under 1992 - 2012.
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LDPE + LLDPE

PVC
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HDPE

PET

PS
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Det finns många olika typer av plaster, men de kan ändå delas upp i två klart avskilda kategorier. De är:

plaster som mjuknar vid upphettning och
sedan blir styva igen vid kylning.

Den andra kategorin är plaster som aldrig
blir mjuka då de en gång fått sin form, utan
förkolnar vid upphettning.

Dessa plaster kallas termoplaster, eftersom de
behåller sina plastiska egenskaper.

De kallas härdplaster och kan inte omformas,
när de en gång fått sin form.

Termoplasternas molekylkedjor kännetecknas av att
de krafter som håller kedjorna samman är svaga.

Härdplasternas molekylkedjor binds samman med varandra genom
starka kemiska bindningar, dvs de är tvärbundna.

Bindningarna mellan kedjorna är så svaga att de kan
brytas ned då plasten upphettas.

Bindningarna mellan kedjorna är så starka att de
inte kan brytas upp då plasten upphettas.

Kedjorna kan sedan röra sig fritt och bilda nya former.

Härdplasterna kan därför inte omformas på nytt,
efter det att de fått sin form.

De svaga bindningarna formerar sig åter då materialet
kyls och termoplasten behåller sin nya form.

Bindningsprocessen. Då termoplasterna upphettas blir de först flexibla, därefter degformiga och sedan flytande.
De är icke tvärbundna och molekylerna kan röra sig i förhållande till varandra. Härdplasterna mjuknar inte då de
upphettas, eftersom molekylerna är tvärbundna med kemiska bindningar och förblir stela.

En plasts egenskaper påverkas alltså av både dess kemiska bindningar och dess kedjestruktur.

Termoplaster

Härdplaster

De flesta plaster som tillverkas av baskemikalier
baserade på nafta är termoplastiska.

Exempel på härdplaster är melaminplast (MF),
karbamidplast (UF) och fenolplast (PF).

Exempel på termoplaster är etenplast (PE-HD, PE-LD
och PE-LLD), propenplast (PP), styrenplast (PS),
mättad esterplast (PET) och vinylplast (PVC).

Epoxilimmer är också härdplaster.

Fenolplaster baseras vanligen på formaldehyd.
(Det tidigaste exemplet är bakelit).
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monomererna en efter en kopplas ihop,
efter att dubbelbindningen har spjälkats
med hjälp av tryck, värme och katalysator.
De vanligaste termoplasterna tillverkas
genom polyaddition, t ex polyeten,
polypropen, polystyren och polyvinylklorid.

Polymerisati
o

n

Polymerisation är alltså den kemiska
reaktion där monomerer sammanfogas
till långa kedjor som bildar en polymer.
Sammanfogningen kan ske på två olika
sätt, polyaddition och polykondensation.

(t ex polyamid och polyetentereftalat (PET)).
Nylon är ett handelsnamn för polyamider.
Här ser du två monomerer som kan
användas i produktionen:

Polykondensation

Polyaddition
Denna metod bygger på reaktiviteten hos
vissa dubbelbindningar i monomeren.
De plaster som tillverkas
genom polyaddition består
oftast av en typ av monomer (A).
Polymeren byggs upp genom att

Vid polykondensation reagerar
monomerer med två eller fler reaktiva
grupper med varandra, samtidigt som det
frigörs en liten molekyl (oftast vatten).
De plaster som tillverkas genom
polykondensation består oftast av två
olika monomerer (A och B).

De flesta härdplaster tillverkas på detta
sätt och även vissa termoplaster

I vissa fall bildas polymerer genom en
kombination mellan addition och
kondensation, t ex fenolformaldehydplast,
omättad polyester (används till
plastbåtar).

U P P GI F T TV Å
Tänk dig att du är en liten del av en termoplast. Denna del ingår i
sin tur i en bit plastmaterial, som ska formas till en kopp.

minskar med ökad uppvärmning. Det är därför en termoplast smälter
vid uppvärmning.

Du har starka kemiska bindningar till de atomer som ligger närmast
dig i polymerkedjan. De går inte att lösa upp med hjälp av värme.

Som en del i tillverkningsprocessen upphettas plasten så att den blir
mjuk och böjlig. Sedan pressas den i en press till en ny form och
därefter kyls den och stelnar i denna nya form.

Du har också några svagare bindningar som håller samman de
polymerkedjor som är närmast dig. Det är de här svaga bindningarna
som ger plasten en styv och fast struktur. De här bindningarna

Beskriv med ord, en schematisk figur eller teckning vad som händer
i din del av plasten under denna process.

I denna tabell visas de plaster man utnyttjar mest och några exempel på inom vilka områden de kan användas.

Plaster
Etenplast, PE-HD

Användningsområden
Soptunnor

Flaskor

Rör

Etenplast, PE-LD och
Påsar och säckar
Sopsäckar
Mjuka flaskor
PE-LLD			 Frysförpackningar
Propenplast, PP

Margarinaskar och
Trädgårdsmöbler
matförpackningar		

Telefoner
Stötfångare på bilar

Styrenplast, PS
Matbehållare
Datorer
Video- och
			audiokasetter
Vinylplast, PVC

Blodpåsar

Betalkort

Fönsterramar och rör

Mättad esterplast, PET

Flaskor till kolUgnssäkra formar
syrade drycker		

Stoppning i
jackor och täcken

Uretanplast

Madrasser

Sulor till sportskor

Skateboardhjul

Akrylplast

Altantak

Skyddsglasögon

“Bakljus” till bilar

Karbonatplast

CD-skivor

Bilstrålkastare

Brandmanshjälmar
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U P P G I F T TR E
1 Sök fram fler uppgifter om hur plaster används. Peka på två egenskaper hos PET, som inte finns hos andra plaster.
2 Vilka speciella egenskaper hos propenplast tror du är skälet till att den används till förpackningar för kex och kakor?
3 Undersök hur de två huvudtyperna HD- och LD-etenplast används. Utgå från vad du vet om tillverkningen av de två
plasterna och gör upp en lista på skillnaden mellan deras egenskaper.
4 Alla de föremål, som presenteras nedan, är tillverkade av etenplast.
leksaker

rör

plastfilm

beläggning på wellpappkartonger

bensintankar i bilar

Vilka av dessa föremål tillverkas troligen av plast med hög densitet och vilka med låg densitet? Varför?

5 Hitta på ett sätt att undersöka hur effektivt förpackningarna av plast skyddar kakor. Börja med att formulera ett klart
påstående om vad du vill sedan en enkel metod för hur undersökningen ska gå till.

Plasterna består av material med vitt
skilda egenskaper. Vissa är moståndskraftiga mot högt tryck och höga
temperaturer, andra är motståndskraftiga mot luft och fuktighet.
Samma typ av en plast finns
i skilda utföranden och kan vara
styv eller böjlig. Därför passar de
också för speciella tillämpningar.
Plasternas egenskaper kan också
skräddarsys med hjälp av additiv
(tillsatser, se avsnitt 4).
Det finns i huvudsak åtta metoder
för att tillverka olika plastprodukter. Här
följer en kortfattad beskrivning av dessa
metoder. Exempel på typiska produkter
ges också.

1

Formsprutning
(termoplaster)
Plasten upphettas först,
sedan tvingas den smälta
plasten under tryck in i
en sval, sluten form.
Behållare, lock, skor,
lådor, kugghjul.

2

Formpressning
(härdplaster)

Plasten förs in i en
varm form och
utsätts för ett
tryck så att den
antar formens
profil samtidigt som
den härdar. Komplext
formade föremål såsom elektriska
kontakter och lampsocklar.
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3

Formblåsning
(termoplaster)

En slang av het, nästan flytande
plast, som matas ut ur munstycket på en strängsprutningsmaskin matas in mellan två
öppnade formhalvor. När
formen stängs innesluts
slangen. Den blåses upp med
hjälp av tryckluft så att slangen töjs
och formas efter formen. Flaskor,
förvaringskärl, bensintankar till bilar.

4

Varmformning

Varmformning, även
kallad vakuumformning
är en vanlig metod. En
skiva av termoplast uppvärms med strålelement.
När skivan har blivit mjuk av
värmen kan den sugas med hjälp av
vakuum emot den önskade formen.
Metoden tillåter formning av allt från
små detaljer till mycket stora.
Inlägg i chokladaskar, tråg, elskåp,
höljen till snöskoters.

5

Rotationsgjutning
(termoplaster)

Plastpulver eller pasta upphettas inuti en
sluten och upphettad form, som roterar
tills väggarna på denna är täckta med ett
jämnt lager med plast. När formen har
kylts kan den öppnas och detaljen kan
tas ut. Stora, ihåliga produkter såsom
papperskorgar, oljetankar, trummor.
Tidigare en vanlig metod för
framställning av dockhuvuden.

www.ikem.se

6

Filmblåsning

En slang av het, nästan
flytande plast matas fram ur ett
rörformigt munstycke på en strängsprutningsmaskin. Slangen blåses upp
av tryckluft samtidigt som den kyls och
stelnar. Den här slangen lindas upp på en
rulle. I nästa steg kapas och svetsas
slangen till olika produkter. Påsar, kassar,
byggfilm, hushållsfilm.
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Strängsprutning och
strängsprutnings
beläggningar
(termoplaster)

Plasten smälts i en strängsprutningsmaskin och matas ut genom ett
munstycke där den stelnar och får
den form som munstycket har. Vid
beläggning av polyeten på mjölkkartong
matas den smälta plasten
ut på uppvärmd kartong.
Rör, skivor och profiler;
Beläggningar på matoch dryckesförpackningar.
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Kalandrering
(termoplaster)

Den upphettade plasten matas
in mellan två valsar, som
pressar samman den till en tunn
skiva. Golvbeläggningar, plattor,
paneler, beklädnader.

