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Plast/plastik
• Plast er en betegnelse for en række materialer, almindeligvis baseret 

på mineralolie fra undergrunden. Råproduktet blandes med 
forskellige stoffer alt efter hvilke egenskaber materialet skal have, 
bl.a. hårdhed, elasticitet, resistens mod UV-stråling og farve.

• Der fremstilles ikke plastråvarer i Danmark, men i vores nabolande 
Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Her bliver plasten til i store anlæg 
ved en proces, vi kalder polymerisation, hvor såkaldte monomerer 
kædes sammen, så de danner lange polymerkæder.

• Man kan fremstille mange forskellige typer af polymerer, der hver 
især har deres egne karakteristika. Der er således mange tusinde 
forskellige plasttyper med forskellige egenskaber.



Plasttyper

Der er mange tusinde forskellige plasttyper med forskellige materialeegenskaber. 
Man kan opdele dem i to hovedgrupper:

• Termoplast, som bliver blødt, når det varmes op og hårdt igen, når det køles 
ned.

• Hærdeplast, som aldrig bliver blødt igen, når det først er formet.





Plasttyper
PS, EPS Polystyren, ekspanderet polystyren (flamingo)

PA Polyamid
Polyamid er en stærk plast (nylon), der bruges både til folie og tekniske
konstruktioner. 

PBT Polybutylenterephthalat
Plasttypen har stor betydning for elektro- og elektronikindustrien.

ABS Akrylonitril, butadien og styren



Plasttyper
SBR Styren-Butadien-Rubber

EVA Ethylen-vinylacetat

PVC Polyvinylchlorid

PVA Polyvinylacetat



Plasttyper
PC Polycarbonat, sejt, stærkt og særdeles slagfast

PTFE Polytetrafluorethylen (teflon)

UP, GUP Umættet polyester, Glasfiber armeret UP
Bruges bl.a. til både, tanke, møllevinger

PE Polethylen

PP Polypropylen

Er dette symbol på plasten, er den godkendt til levnedsmidler



Plasttyper
Begrebet ”bioplast” bruges til at dække over flere forskellige typer af materialer med
forskellige egenskaber.
Bioplast omfatter derfor både polymerer lavet med udgangspunkt i biobaserede
ressourcer samt bionedbrydelige polymerer.
F.eks. PLA og PHA (polylacticacid, polyhydroxyalkanoate)

Bionedbryde plast kræver et kontrolleret miljø, dvs. kontrol af bl.a. fugtighed og 
temperatur og tilstedeværelse af mikroorganismer – betingelser som kun kan styres i 
industrielle anlæg.
Din almindelige kompostbeholder dur ikke.










Bioplast og bionedbrydelig plast er desværre ikke en nem løsning på problemer
med plastaffald i havet og i naturen.







Genbrug plast til olie igen muligt?

Muligvis med hjælp af:
Katalytisk hydrotermisk reaktor (CAT-HTR)

CAT-HTR virker ved at udsætte plasten for vand med ekstremt høj temperatur og 
tryk

Også mere simpel pyrolyse er under udvikling.

Afbrænding og brug af CO2 og brint fremstillet med overskuds vindmøllestrøm 
er også foreslået.



Med CO2-fangst kan vi få vindmøllestrøm ned i tanken 
på lastbiler, busser og fly.

Vindmøllestrøm og CO2 kan konverteres til flydende 
og gasformige brændstoffer med en virkningsgrad på 
55-70 procent, og med de rette rammevilkår kan vi få 
udviklet en teknologi, der slår to fluer med ét smæk: 
Lagring af overskydende elproduktion fra sol og vind 
og fremstilling af grønne brændstoffer, der kan 
erstatte benzin, diesel og flybrændstof.
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