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egenskaper
Plasterna tillhandahåller en miljömässigt vettig och kostnadseffektiv
lösning på de krav som ställs på design och utformning idag.

Industrin, i synnerhet högteknologi
företag inom flyg-, läkemedels-, datoroch kommunikationsindustrierna är
mycket beroende av nya plaster för
utveckling av teknik och konstruktioner.
Plasterna spelar en viktig roll inom dessa
områden och ny utveckling skulle
försvåras utan dem.
Tänk på kläderna vi har på oss,
husen vi bor i och hur vi reser. Tänk på
leksaker, TV-apparater, datorer och andra
elektronikprylar. Det spelar ingen roll om
vi handlar i en mataffär, genomgår en
stor operation eller bara borstar tänderna
på kvällen – plasterna ingår i allt vi gör.

Varför används plasterna då av så
många på så många områden? Det är
för att de är:

säkra och hygieniska
starka och tåliga
lätta, kostnadseffektiva och
bekväma
isolerar mot värme och
elektricitet
flexibla och anpassningsbara

Säkra och hygieniska
UPPGIFT ET T
1 Plaster leder vanligen inte elektricitet. Ange några sätt som denna
egenskap utnyttjas på i hemmen eller på arbetsplatserna.
2 En rad plaster som används för att paketera mat är transparenta.
På vilket sätt kan detta öka säkerheten vid matinköpen?

3 Plast används i stor omfattning på sjukhusen. Titta på bilden ovan.
Vilka speciella fördelar medför dessa plastprodukter? Tag med de
fördelar som billig produktion innebär.
4 Plasterna anses ibland säkrare än glas eftersom de inte så lätt går
sönder. De är säkrare än stål eftersom de inte rostar. Det är också
mindre sannolikt att de får vassa kanter. Kan du komma på några
föremål av plast som kan medföra risk för människor eller djur om
föremålen inte skulle tas om hand på ett vettigt sätt?
5 Vissa plaster tål mycket höga temperaturer. På vilket sätt kan det
vara användbart?
6 De flesta plaster är vattentäta och motståndskraftiga mot kemikalier.
Fundera ut på vilket sätt dessa egenskaper kan vara till nytta för oss.

möjliga att återanvända
innovationsfrämjande
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åliga
Starka och t
U P P G I F T TV Å
1 Omkring 30-50% av den mat som
produceras i de icke-industrialiserade
länderna förstörs innan den når
konsumenterna. Motsvarande siffra för
Västeuropa är 2-3%. Moderna
plastförpackningar är en del av
förklaringen till denna skillnad. Vilka
andra faktorer skulle kunna ligga bakom
att den är så stor?
2 Se dig omkring hemma i köket eller
badrummet – eller på en stormarknad. Sök
på så många olika sätt du kan reda på hur
plaster bidrar till en säkrare hantering av
andra produkter.
3 Ungefär hälften av alla varor i
Västeuropa förpackas i plast. Ändå motsvarar plastförpackningarna bara 17%
av en totala vikten av alla förpackningar. Det beror på att plastförpackningar är så lätta. Titta på
bilderna här intill och tänk på den
mat du köper själv. Gör upp en lista
över olika typer av förpackningar för mat. Försök speciellt att
få med exempel på hur formen
på förpackningen används som
ett medel för att skydda varan.
4 Expanderad styrenplast kan vara ett
alternativ eller komplement till wellpapp
som material till skyddsförpackningar.
Planera en undersökning där du jämför hur
effektivt skydd de två materialen ger
tillsammans eller var och en för sig.
Undersök hur det förpackade
föremålet klarar a) stötar och b)
åverkan från ett spetsigt föremål t ex
en skruvmejsel. Du måste tänka på
hur stor kvantitet som används av
varje material för att kunna göra en
bra jämförelse. Diskutera dina idéer
innan du börjar med undersökningen.
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Lätt,
ivt
kostnadseffekt
UPPGIFT TRE
1 Varför kan användningen av
plastflaskor på jetplan minska
kostnaderna för att flyga ett flygplan
med upp till 60 000 kronor per år?
2 Vad mer behöver du känna till om
plastflaskor innan du kan säga om den
verkliga besparingen var 60 000
kronor? Förklara varför den kan vara
större eller mindre än som angivits här.
3 Vad väljer du då du ställs inför ett
val mellan plast- eller papperspåsar?
Varför? Vad beror det på? Gör en
lista över fördelarna hos både
pappers- och plastpåsar med
hänsyn till att de ska hålla för
frukt och grönsaker.
4 Jämför vikten på plast- och
papperspåsar, som används för
godis. Bestäm först av allt hur
du ska kunna garantera att
din undersökning blir riktig.
5 Vikten av den totala mängden
förpackningar påverkas kanske något
om vi ökar vår användning av
papperspåsar. Diskutera om detta är av
någon större betydelse.
6 Jämför en läskedrycksförpackning i
plast, glas, aluminium och kartong.
Vilken är förpackningarnas totalvikt?
Väg också dryckerna. Gör ett diagram
som visar hur stor procentuell
andel av den totala vikten som
förpackningsmaterialet utgör.
7 Jämför lika stora förpackningar för
läskedrycker av glas med en
motsvarande i plast. Gör upp en lista
på skillnaderna i hanterbarhet,
säkerhet och energibehov vid
transporterna då den flyttas:

5 Bubbelfilm används allt mer för att
skydda ömtåliga föremål såsom porslin
vid transporter. Hur effektiva är de?
Vilket skydd ger denna film ett ägg?

från fabriken till grossisten till
butikens lager

Planera en undersökning där du jämför
hur skyddet av skalet på ett hårdkokt ägg
förändras allt eftersom du ändrar mängden
använd bubbelfilm. Börja med att fundera
ut på vilka sätt du kan genomföra Din
undersökning.

från hyllorna till kassan till
hemmet och kylskåpet eller
skafferiet

från lagret till hyllorna i affären

8 Jämför på samma sätt aluminiumoch pappersförpackningar till
läskedrycker med plastförpackningar.

Goda
och bekvämt

isolatorer
UPPGIFT FYRA
1 Plast används i stor
omfattning i koppar, muggar och
bägare såväl hemma som i
automater. Plaster är dåliga
värmeledare. Planera en
undersökning för att se hur
snabbt hett vatten svalnar i
muggar av olika material. Försök
att använda en kopp av tunnväggig
plast, ett glas, en porslinskopp och en av papper. Du behöver muggar, en
termometer och en klocka eller ett ur med sekundvisning. Diskutera på
vilka sätt du kan göra en rättvis jämförelse.
2 Plaster är normalt dåliga ledare för elektricitet. Se dig omkring
hemma och gör en lista på hur plaster används i föremål avsedda att
matas från elnätet. Om man ser tillbaka i tiden, skulle några av dessa
föremål gjorts i något annat material? Se efter om du kan ta reda på vilka
material som plasterna har ersatt.

Flexibel och
anpassningsbar

Är det troligt att skillnaderna
blir likadana mellan de förra
som mellan glas och plast?
Varför?

9 Jämför de fyra materialen

igen. Fundera ut andra fördelar
och nackdelar med var och en av
dem.

10 Summera nu fördelarna och

nackdelarna med att använda
behållare av plast. Ta med
faktorer som energibesparingar
och mängd använt råmaterial.
Ta också med miljöfrågor såsom
avfall och miljöförstöring. Och
hur vi påverkas i vardagslivet.

Basplasternas egenskaper kan modifieras
med tillsatser så att de svarar mot de
olika krav som kan ställas på olika
plastprodukter. Man använder ett stort
antal tillsatser för att ge plasten de
önskade egenskaperna för att passa de
olika krav som kan ställas på dem under
sin användning i en produkt.
De använda tillsatserna är bl a:

Pigment som blandas in i
plasterna för att ge färg.
Slagsegmodifierare för att
garantera att plasterna inte
spricker eller bryts då de
utsätts för slag eller stötar.
Antistatmedel för att reducera
mängden damm och smuts som
på grund av statisk elektricitet
fastnar på plasten.
UV-stabilisatorer som skyddar
mot sönderfall på grund av
ultraviolett ljus, huvudsakligen
från solen.

Flamhämmare som minskar
brännbarheten.
Mineraliska pulverformiga
fyllnadsmedel används för att
få ökad styvhet och förbättra
de elektriska isolerings
egenskaperna. Här används
neutrala material såsom talk,
kalk och lera.
Jäsmedel som vid uppvärmning
bildar gaser, t ex kväve- eller
koldioxid. Med sådana jäsmedel
möjliggörs framställningen av
lätta produkter med en cellstruktur, d v s skumformigt
tvärsnitt.
Antioxidanter används i stor
omfattning i plaster för att
förlänga plasternas livscykel
genom att förhindra reaktioner
med syre och att polymerkedjan
bryts ned.
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Möjlig

nda

att återanvä

Idag är vi medvetna om att vi måste
handla ansvarsfullt för att bevara vår
omgivning inför framtiden – vi måste
utveckla en godtagbar livsstil. Det
betyder att vi måste handla så att vi
inte begränsar de ekonomiska, sociala
och miljömässiga möjligheterna för
kommande generationer.
Vi måste försäkra oss om att vi
använder värdefulla tillgångar på ett
intelligent sätt. Återanvändning är ett
sätt att uppnå detta. Men först och
främst måste vi se till att vi använder så
få naturresurser som möjligt vid
produktionen och bruket av produkten.
Plasterna kräver ett minimum av
värdefullt råmaterial och energi under
tillverkning och förädling av produkter.
Ungefär 4% av jordens oljeförbrukning går till plasttillverkning. Tack
vare teknikutvecklingen är dagens plaster
lättare, starkare och smidigare än
någonsin förut. Proportionellt sett
används mindre av jordens olja och
energiresurser och påverkan på miljön
blir därmed mindre.

U P P GI FT F EM
1 Titta efter vad som
händer med plastprodukter
som bärs hem. Hur många
används igen – och till vad?
Hur många slängs – och hur?
Vilka återanvänds och vilka
kastas bort? Varför är det så?
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Mångsidigheten
hos plaster
Plastförpackningen används för att lagra
och skydda den djupfrysta rätten på
bilden. Plastförpackningen tas bort och
rätten kan i sin plastlåda snabbt hettas
upp i en mikrovågsugn. Sedan kan den
serveras på en plasttallrik.

Innovations
främjande
Under den relativt korta tid som
plasterna har funnits har formgivare
dels kunnat utveckla och förbättra
existerande produkter och dels haft
möjlighet att skapa nya som förbättrar
vår livskvalitet och minimerar påverkan
på miljön.
Under alla livets faser har vi kunnat
dra nytta av dessa innovationer. Till
exempel har idrottare kunnat förbättra
sina resultat med sportutrustning som
är gjord av plast. Inom sjukvården har
plasterna kunnat ersätta andra,
traditionella material i produkter som
förbättrar både hygienen och säkerheten,
samt även möjliggjort banbrytande
utveckling inom mikrokirurgi.

www.ikem.se

Plastförpackad mikromat har förenklat
tillvaron för små hushåll. Funktionella
plastfilmer där förpackningsfilmen spelar
en aktiv roll har gjort att färsk mat håller
sig fräsch längre. Ytterligare ett exempel
är återanvändningsbara påsar för tvättmedel som har hjälpt till att reducera
förpackningsavfallet betydligt.
Plasterna har bidragit till att öka
bekvämligheten, säkerheten och
effektiviteten i många olika typer av
transporter, allt ifrån bilar och cyklar till
flygplan och tåg. Genom att plasterna
väger mindre än många andra material
är det ett bra alternativ som dessutom
effektivt tar vara på naturresurserna under
tillverkningen, reducerar bränsleåtgången
och därmed begränsar påverkan på
miljön. Plasterna har spelat en viktig roll
i utvecklingen av den elektriska bilen och
vid andra uppfinningar som air bags och
i det aerodynamiska nospartiet på
höghastighetstågen.
Kommunikationen har till stor del
påverkats och formats av plasterna. Med
mobiltelefoner, iPads, internet och annan
digital teknologi kan vi lättare komma åt
information och kommunicera medan vi
reser. Internetanvändningen beräknas öka
med över 300% per år.
Optiska polymerfibrer har
funnits i över 30 år men
deras användning har
först på senare år ökat
gradvis i takt med att
efterfrågan på kostnadseffektiva globala kommunikationslösningar stiger.
Innovationstakten ökar totalt,
formgivare i olika industrier experimenterar med plastens möjligheter. På de
områden där polymererna inte räcker
till för att möta kraven arbetar forskare
med att utveckla nya typer av plaster.
Plastbatterier, polymerer som ger ifrån
sig ljus och ihoprullbara dataskärmar
låter kanske som en fantasi, men det är
fullt möjligt att de kan köpas i en affär
inom en inte alltför avlägsen framtid.

