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Dagsorden 

 Anvendelser og framstilling 

 Plastenes oppbygging 

 Termoplaster 

 Herdeplaster 

 Elastomer 

 Mekaniske egenskaper 

 Miljøaspekter og gjenbruk 
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Plast – et organisk materiale 
 Plast er et organisk materiale, fordi det 

inneholder karbonforbindelser og fordi 
egenskapene ligner de naturlige 
materialene som tre og horn. Ved sterk 
varme blir karbonet synlig. Plastene er 
organiske stoffer. 

 Plastene er syntetiske. Det vil si at plast 
ikke er naturlige produkter, men blir 
tilvirket ved en kjemisk prosess. 

 I produksjon av plastprodukter tilsettes 
det additiver som fiber, «fillere», 
fargestoffer og stoffer for å frambringe 
spesielle egenskaper. Noen ganger 
brukes ordet polymer om råmaterialet, 
mens ordet plast først brukes etter at 
additivene er tilsatt. Ofte brukes 
begrepene om hverandre 
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Anvendelser 
• Plast blir brukt i utrolig 

mange sammenhenger. 

Eksempler: 

Husholdningsartikler, 

leker, klær, bildeler, 

emballasje, maling, 

møbler, ……….. 

• Plast inngår i en rekke 

kompositter, både som 

matriks og som 

partikler 

• Plast brukes 

elektronikkindustrien. 

LCD- skjermer er 

basert på plast Kilde: Plastens mangfoldige verden 
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Plast i bil  I bilindustrien fordrer strengere 
krav til utslipp og lavere 
energiforbruk at bilens vekt 
reduseres. Derfor øker bruk av 
plast i moderne biler. Vi finner 
plast i dashbord, motordeler, 
støtfangere og karosserideler. 

 Noen plaster kan fungere ved 
temperaturer opp til 350 ºC 

 Noen plaster kan bli sterke som 
stål 

 Noen plaster er gjennomsiktige 
(Pleksiglass®) 

 Noen plaster har lav 
friksjonskoeffisient (Teflon®) 

 

 

I 1960 inneholdt hver bil 
10 kg plast 

I dag inneholdt hver bil 
120 kg plast 
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Fra olje til plast 

 Plast blir framstilt kjemisk fra 
olje og gass 

 I raffineriet destilleres oljen. 
Råbensin (nafta) brukes til 
plast 

 Råbensinen krakkes til etylen, 
propylen og andre 
hydrokarboner som danner 
råstoff for kommersiell plast 

 Etterbehandling og tilsettinger 
gir ønsket kvalitet 

 



Monomerer og polymerer 
 Organiske stoffer består av molekyler som er 

bygd opp av karbon og hydrogenatomer. Enkle, 
organiske, reaksjonsvillige molekyler blir kalt 
monomerer. «Mono» betyr «en» mens «mer» 
betyr «enhet». Ordet «monomer» betyr altså «en 
enhet». Er betingelsene er riktige, det vil si 
korrekt trykk, temperatur og egnet katalysator, 
kan monomerene lenke seg sammen til store 
molekyler. Som vi kaller vi polymerer. Ordet 
«poly» betyr «mange», Ordet «polymer» betyr 
altså «mange enheter». Den kjemiske reaksjonen 
der polymerene lenker seg sammen, kaller vi 
polymerisasjon.  

 Det første trinnet i en plastproduksjon er at de 
små, organiske, monomerer i gass- eller 
væskeform danner lange polymere kjeder der 
monomerene er bundet sammen med sterke, 
kovalente bindinger. 
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En kovalent binding 
består av ett elektron 
fra hvert av de to 
sammenbundne 
atomene. Binding er 
sterk og kan bare 
brytes med kjemiske 
reaksjoner 
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Polymerisering av etylen 
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Andre eksempler på polymerisering 
Dersom er et av hydrogenatomene i monomeren etylen blir byttet 

ut med et annet atom eller en annen atomgruppe, blir det dannet 

andre plasttyper under polymeriseringen. Blir et hydrogenatom 

byttet ut med et klorid, dannes det polyvinylklorid, PVC. Blir et 

hydrogenatom byttet ut med propylen, blir det dannet 

polypropylen, PP. En bensenring fører til at det blir dannet 

polystyren PS.  

 



Polymeriseringsmetoder 

 Polykondensasjon  
er en kjemisk reaksjon 
mellom artsforskjellige 
molekyler hvor det ved 
reaksjonen blir dannet 
lavmolekylære 
biprodukter som vann 
(H2O) eller  
saltsyre (HCl).  
 
Gir nettverksmolekyler 

 Polyaddisjon er en 
kjemisk reaksjon 
mellom like 
molekyler hvor det 
ved reaksjonen ikke 
blir dannet 
lavmolekylære 
biprodukter som vann 
eller saltsyre.  

Gir kjedemolekyler 
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Lineære molekyler og nettverksmolekyler 

 

Lineære molekyler 
Nettverksmolekyler 

 Elastomerer (gummi) er materialer som 
kan strekkes til mer enn 200 %. 
Makromolekylene er knyttet sammen 
til et stormasket, romslig nettverk 

 Plasttyper med sterke valensbindinger i 
alle retninger blir som et eneste tett, 
tre-dimensjonalt kjempemolekyl. 
Plaster med slike bindinger er ikke 
lenger plastisk formbare. Vi kaller dem 
herdeplaster. Eksempler er poyester og 
epoksy . 

 

24.04.2014 

11 

I tillegg til kreftene mellom atomene i hvert kjedemolekyl, er det 

sekundærbindinger mellom kjedene. Styrken på disse er av 

betydning for plastenes egenskaper.  

Termoplastene består av mengder av 

kjedemolekyler flettet sammen som 

spagetti i en kjele. Ingen eller svake 

Sekundærbindinger, som brytes lett 

ved oppvarming, mellom kjedene. 

Termos betyr varm og plastikos betyr 

formet. Termoplastene er altså 

formbare i varm tilstand. Polyetylen, 

polystyren og PVC er eksempler på 

termoplaster.  
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Amorf struktur i termoplaster 

 Amorf betyr formløs 

 Amorfe plaster er 
gjennomsiktige, 
glasaktige og sprø 

 De brukes i lakk, 
maling, lim og skum 

 Eksempler: PVC, PS 
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Krystallinske struktur i 

termoplaster 
 Kjedemolekylene 

ligger parallelt i 
områder 

 Plastene er sjelden 
klare 

 Tåler slag 

 Eksempler: PE, PP, 
PA 



Polymeriseringsgraden 
Når monomeren etylen polymeriserer til 
polyetylen, kan vi skrive beskrive reaksjonen slik: 

n = antall ledd i kjeden  

n = polymeriseringsgraden 
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Er n et stort tall, viser det at det er mange ledd i kjeden og at 

kjeden er et stort molekyl. For polyetylen kan n variere fra 

25 000 til 6 000 000. Generelt er det ugunstig dersom 

kjedemolekylene blir for store. Jo lengre kjedemolekylene 

blir, desto høyere blir molekylvekten, og jo høyere 

molekylvekten er, desto høyere blir smeltepunktet og E-

modulen. 

 



Avslutning av addisjonsprosessen 

I enden av en kjede vil det vil det være et 
elektron som ikke er med i bindingen. 
Karbonatomet vil derfor være aktivt, og stadig 
flere etylenmolekyler vil kunne slutte seg til 
kjeden. For å hindre at det dannes for store 
molekyler, blir addisjonsprosessen avsluttet 
eller terminert. Det blir gjort kjemisk ved å 
tilsette en komponent som kalles terminator. 
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Oversikt 

over plast-

produksjon. 

Kilde: Plast-

materialer 

av Thor 

Meland 



Termoplastenes egenskaper og 

bruksområder 
 Termoplastene har en lineær molekylstruktur med 

sterke valensbindinger mellom karbonatomene i 
kjedemolekylene. Mellom kjedene er det ingen eller 
svake sekundærbindinger som brytes lett ved 
oppvarming. Termoplastene er formbare i varm 
tilstand 

 Polymerisasjonen finner sted i egne 
produksjonsenheter  

 Ved oppvarming blir materialet først plastisk. Deretter 
mister det styrken. Ved avkjøling blir termoplasten 
hard igjen. Prosessen kan gjentas mange ganger. 
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Vanlige termoplaster 

Navn Forkortelse 

Polyetylen PE 

Polypropylen PP 

Polyvinylklorid PVC 

Akrylnitril-butadien-styren ABS 

Polymetylmetakrylat PMMA 

Polyamid PA 

Polyoksymetylen POM 

Polytetrafluoretylen PTFE 

Celluloseacetat CA 

Polykarbonat PC 
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Polyetylen  Polyetylen (PE) er det mest brukte 
plastmaterialet. PE er en forholdsvis myk 
og seig plast. 

 Omlag 30 % av alle termoplastprodukter 
er framstilt av PE. Eksempler: leker, 
husholdningsartikler som folie og 
folieprodukter, bæreposer, søppelsekker 
og plastflasker.  

 PE flyter i vann og har en vokset 
overflate.PE kan ikke limes. Materialet 
tåler ikke sterke oksidasjonsmidler. 
Materialet brenner kraftig. Når PE 
brenner, vil materialet smelte og 
brennende dråper drypper på underlaget. 

Det finnes flere typer PE. Mest brukt er: 

 Polyetylen med høy tetthet PEH – 
kjedemolekyler med få forgreninger 

 Polyetylen med lav tetthet PEL-PEL har 
mange forgreninger og  

 Høymolekylær polyetylen HMPE - ekstra 
lange molekyler med molmasse opp mot 
1-2000000. Hver type har sine 
karakteristiske egenskaper. 
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Polypropen, PP 
 Blir framstilt ved polymerisasjon av propen. Ligner PE, 

men er litt hardere og stivere. PP er seigt og nesten ikke 
mulig å brekke.  

 PP er den letteste av de mest brukte plastene. 

 Begrenset temperaturbestandighet, men bedre enn PE. 
Blir sprø under -10  ºC. Brytes ned av UV–stråler 

 PP har meget god kjemikaliebestandighet og er 
bestandig mot svake uorganiske syrer og baser, 
alkoholer, enkelte oljer og saltvann opp til 100 oC. 
Brukes i rørledninger, batterikasser, tanker og 
vaskebøtter . Tåler sterilisering og brukes derfor i 
sykehusartikler. 

 PP har gode elektriske isolerende egenskaper. Den er 
rimelig og lett å bearbeide.  

 PP egner seg til å trekke til fibre og brukes i tekstiler og 
tauverk. Resistent mot kjemikalier  

 PP er ubestandig overfor halogener og sterke 
oksidasjonsmidler, sveller i en del kjemikalier og er 
meget vanskelig å lime.  
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Polyamid (PA) 

 Termoplast med kompleks molekylstruktur 

 God kombinasjon av mekaniske 
egenskaper. Brukes til tannhjul og lagre 

 Utmatting- og krypresistent 

 God temperaturbestandighet 

 Bestandig mot kjemikalier 

 Absorberer fuktighet 

 



Polystyren(PS) 

 Polystyren framstilles gjennom polymerisering av 
styren. Det er en amorf termoplast. PS et hardt og svært 
sprøtt materiale med stor stivhet. Tilsetter vi gummi, 
blir PS et slagfast og ikke transparent materiale. PS er 
meget brennbart og lite motstandsdyktig mot 
løsemidler. PS er lett å lime og lett å dekorere med 
grafiske metoder. PS brukes mye til reklame og 
innpakning. PS eser lett ved tilsetting av esemiddel. 
Skum av PS brukes både til varmeisolerende og 
støtabsorberende materiale, som for eksempel i 
engangskopper til varm drikke.  
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Termoplastenes mekaniske 

egenskaper 
 Polyeten: Seig, lav E-

modul, liten styrke 

 Polystyren: Høy E-
modul, god styrke, 
sprø 

 Polyamid: Sterk, 
ganske høy E-modul, 
seig 

 Termoplastene er 
utsatt for siging 

 



24.04.2014 

24 

Viktige temperaturer for 

termoplaster 
 Glasstemperaturen markerer 

kraftig fall i bruddgrense, 
hardhet og E-modul 

 Mykningstemperaturen angir 
grensen for forming 

 Polyeten (PE) har lav 
glasstemperatur (-100 ºC) 

 Polystyren (PS) har høy 
glasstemperatur og er glassklar 
og sprø ved romtemperatur 

 



Elastomerer 

En elastomer (gummi) er et 
materiale som kan strekkes 
til mer enn 200 %. I 
elastomerene er 
makromolekylene knyttet 
sammen til et stormasket, 
romslig nettverk. 
Fornettingsprosessen heter 
vulkanisering.  
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Herdeplaster 

 
Plasttyper med sterke valensbindinger i 
alle retninger blir som et eneste tett, 
tredimensjonalt kjempemolekyl. Plaster 
med slike bindinger er ikke lenger 
plastisk formbare. Vi kaller dem 
herdeplaster. Herding vil si omdanning 
fra kjedemolekyler til tredimensjonale 
molekyler. Ved oppvarming forandrer 
herdeplastene seg lite, og de beholder sin 
harde tilstand til de blir brutt ned av 
varmen. 



Herdeplaster 

Karakteristika for herdeplastene er: 

 Herdeplastene har en tredimensjonal 
molekylstruktur 

 Polymerisasjonen foregår samtidig med 
formgivingen  

 Etter herdeprosessen kan vi ikke gjøre 
plasten myk igjen. Herdingen er 
irreversibel. 
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Polyester 

 Stiv og hard plast som kan være litt sprø 

 E-modul: 2-4 GPa 

 God kjemikaliebestandighet 

 Begrenset høytemperaturbestandighet 

 God bestandighet mot syrer og baser, 
begrenset bestandighet mot løsemidler 

 Herder raskt 

 Lav pris 
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Epoksy (EP) 

 Svært god vedheft til andre materialer 

 Bedre mekaniske egenskaper enn 
polyester. Strekkfasthet: 55 – 110 MPa 

 Høy E-modul: 2,8 – 4,2 GPa 

 En viss sprøhet 



24.04.2014 

30 



24.04.2014 

31 

Plast og miljø 

 Plast er en energikilde. 
I Tyskland forbrennes 
600 000 tonn 
plastavfall hvert år. Det 
gir like mye energi som 
500 000 tonn 
fyringsolje 

 500 000 tonn plast 
resirkuleres hvert år i 
Tyskland 


