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Innledning  

I den moderne verden som vi lever i, er det for mange helt umulig å se for seg ett samfunn 

uten plast. Plast er overalt, og vi har blitt helt avhengig av det. Denne geniale oppfinnelsen 

har uendelig mange bruksområder. Vi kan produsere plast som skal være hard og vanskelig å 

ødelegge, eller plast som skal være myk og bøyelig. Vi kan produsere plast som gjør at en 

agurk holder seg fin i 14 dager istedenfor 3 dager (Blaker, 2017) eller et engangsbestikk som 

kan kastes etter bruk. Det høres ganske imponerende ut, eller hva?  

 

Selv om plast har mange geniale bruksområder, har den også hatt en stor skyld i den store 

klimakrisen som vi står ovenfor i dag. Plasten som blir produsert, er i hovedsak utvunnet fra 

fossile råvarer som for eksempel olje, og også noen ganger gass. Utvinningen krever store 

mengder forurensende energi, i tillegg til at forbrenningen av de fossile råvarene øker 

mengden klimagasser i atmosfæren. Utslippene, som hovedsakelig er karbondioksid, har ført 

til en økt drivhuseffekt og betydelige klimaendringer. 

 

At plast er så billig, lett og holdbart har ført til at plastproduksjonen har eksplodert siden 

plast ble oppfunnet i 1907. Siden da har menneskene produsert mer enn 8,3 millioner tonn 

plast, hvorav omtrent halvparten er produsert etter 2004 (Mosbergen, 2017). Frem til 2050 

forventes det at plastproduksjonen vil så mye som firedobles, der en stor andel vil bli brukt 

som matemballasje. I tillegg til dette, tror mange at i løpet av denne tiden, vil havene bestå 

av mer plast enn fisk (Wearden, 2016), hvis vi fortsetter utviklingen i samme tempo og om 

det ikke blir iverksatt drastiske tiltak.  

 

Det kan ta mange hundre år å bryte ned plastikkbestikket om den ikke blir resirkulert 

(Leblanc, 2018). Plasten blir heller aldri borte. Den blir kun brutt ned til mikroskopiske deler, 

kjent som «mikroplast». Mikroplast transporteres til havene via nedbør og hoper seg opp. 

Du ser det i media hele tiden. Hvaler med flere titalls med plastposer i magen, seler som dør 

fordi de har en falsk metthetsfølelse etter å ha svelget plast og fugler med fisketråd rundt 

nebbet. Det er ikke bare i Gangeselven i India at plasten hoper seg opp, men også på 

strendene i Norge. Problemene er ikke lenger kun på andre siden av jorden, men rett foran 

øynene våre.  
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Jeg har valgt å skrive om plast i min fordypningsoppgave, fordi jeg syns det er et veldig 

spennende, provoserende og relevant tema. Hvis vi skal ha en verden det går an å leve i, må 

det skje store endringer.  

 

I denne oppgaven skal jeg derfor se på alternativer til den fossilbaserte plasten, nemlig 

bioplast. Jeg skal da fokusere på matemballasje, og drøfte om det finnes noen gode 

erstatninger til den fossilbaserte plasten eller ikke.  

 

Problemstilling:  
Hvilken type bioplast er best egnet til matemballasje? Kan bioplast på sikt fullstendig 

erstatte plast som er utviklet fra fossile kilder?  

 

I oppgaven velger jeg å fokusere på både praktiske og miljømessige hensyn. Hvilken bioplast 

som er «best egnet» vil begrunnes ut ifra forsøk basert på nedbrytning, i tillegg til 

grunnleggende egenskaper som varmeresistens, fuktighetsresistens, kulderesistens og 

plastisitet.  
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Bakgrunnsteori  

Hva er plast?  

Plast er polymerer. Polymerer er molekyler med stor molekylmasse som er hektet sammen i 

kjeder. Ordet polymer stammer fra de greske ordene «polu» som betyr mange og «meros» 

som betyr «del» (Det store norske leksikon, 2018). Dette kommer av at kjedene til alle 

polymerer består av «mange» mindre repeterende enheter, kjent som monomerer.  

 

De repeterende enhetene, som oftest består av karbon, binder seg sammen i en kjemisk 

reaksjon, gjennom en prosess som kalles polymerisasjon. At det blir polymerisert vil si at 

monomere molekyler reagerer og binder seg til hverandre i en kjemisk reaksjon (Helseth & 

Ore, 2018). Dette danner en polymerkjede. Polymeriseringsgraden sier noe om antall 

repeterende enheter i kjeden.  

 

Selv om mange tenker på plast når de hører ordet polymer, som også er riktig, er det en stor 

variasjon, ettersom at det både finnes naturlige og syntetiske polymerer. I naturen finner vi 

naturlige polymerer som stivelse, cellulose og proteiner, mens på laboratoriet eller i 

industrien kan vi gjennom bestemte prosesser lage syntetiske polymerer som for eksempel 

de svært utbredte plastpolymerene PVC, PET, PE og PP. Innenfor gruppen syntetiske 

polymerer, har vi også de syntetiske biopolymerene PLA og PCL.  

 

Den absolutt største mengden plast som blir produsert i dag, blir produsert fra 

petroleumsbaserte utgangsstoffer (Ore & Stori, Det store norske leksikon, 2019). Dannelsen 

av den petroleumsbaserte plasten utføres ved prosessen «cracking». Her blir fossile råvarer 

utsatt for svært høy temperatur og høyt trykk, noe som bryter ned store og tunge molekyler 

til mindre og mer brukervennlige monomerer.   

 

Denne plasten er et stort miljøproblem av flere grunner. For det første finnes det ikke 

organismer som bryter den ned og bringer dem tilbake til det naturlige kretsløpet. For det 

andre, ender mye av plasten opp som avfall som må forbrennes. Dette er en svært 

energikrevende prosess som bidrar til en økning av CO2 i atmosfæren. Det er derfor viktig å 

finne gode, miljøvennlige og langvarige løsninger som kan erstatte den fossilbaserte plasten.  
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Eksempel: oppbygning av en polymer, PVC 

For å vise oppbygningen til en polymer, er det fint å bruke den enkle og vanlige polymeren 

polyvinylklorid, også kjent som PVC, som et eksempel.  

 

 

 

Monomeren i PVC er kloreten (vinylklorid).  

 

Figur 1: monomeren kloreten (Brandt & Hushovd, 2011) 

 

 

Det som er felles for alle polymerer er at de er bygget opp av en 

repeterende strukturell enhet. Enhetene består av monomerer, som i 

dette tilfellet er kloreten. 

 

Figur 2: den repeterende enheten (Brandt & Hushovd, 2011) 

 

 

 

Denne delen av en polymerkjede viser hvordan den 

repeterende enheten gjentar seg. I og med at dette er 

en reaksjon mellom like monomerer, kalles det en 

homopolymer (Brandt & Hushovd, 2011). 

 

Figur 3: del av polymer (Brandt & Hushovd, 2011) 

 

  

 

Strukturformelen for PVC. Her står «n» for ett ukjent antall 

repeterende enheter.  

 

Figur 4: Strukturformelen til PVC (Brandt & Hushovd, 2011) 
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Varme – termoplast 

 

Den største andelen polymerer kalles «termoplaster». Ordet kommer av «termos» som 

betyr varme og «plastikos» som betyr å forme. Dette vil si at plasten er plastisk og formbar 

ved oppvarming. Denne egenskapen gjør det mulig å omforme plasten til nye gjenstander, 

før den avkjøles og blir fast igjen, med andre ord: gjenvinnes. Av termoplaster utgjør 

polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) og polypropylen (PP) rundt 60% av det totale 

polymermarkedet (Opdal & Storm, 2017). I tillegg til dette er polyetylentereftalat (PET) også 

en termoplast.  

 

Polymerene i høymolekylære materiale, forekommer i to ulike tilstander:   

 

Amorfe termoplaster er bygget opp av uorganiserte polymerkjeder. Ved oppvarming vil de 

svake bindingene mellom polymerkjedene brytes opp og deretter gradvis bli mykere, og til 

slutt flytende (Marcus, 2017).  

 

 

Figur 5: Amorf termoplast (Marcus, 2017) 

Glassovergangstemperaturen til en polymer er temperaturen der amorfe polymerer går over 

til glasstilstanden (Nordal, 2017). Glasstilstanden kan beskrives som en fase der tilstanden til 

den amorfe polymeren er hard, sprø og glassaktig (i glassovergangstemperaturen).  
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Halvkrystallisk termoplast er bygget opp av polymerkjeder i delvis orden. Krystalliseringen 

påvirker både de termiske og kjemiske egenskapene til polymeren. I tillegg til graden av 

krystallinitet, bestemmes også egenskapene ut ifra størrelsen og orienteringen til 

molekylene (Wikipedia-brukere, 2019).  

 

 

Figur 6: Halvkrystallisk termoplast (Marcus, 2017) 

 

Herdeplast kan på den andre siden ikke smeltes igjen for å gi ny form, fordi den får sin 

endelige form ved fremstilling.  

 

 
Myknere – tilsetningsstoff 
 

«Mykner», som også er kjent som «plastifiseringsmiddel», er ett av de mest brukte 

tilsetningsstoffene i plast. Mykner, i likhet med andre tilsetningsstoffer, gjør det mulig å 

endre egenskapene til plasten. Myknere er en lite vannløselig, organisk væske som blir tilsatt 

for å gjøre plasten mykere, i tillegg til at den øker fleksibiliteten, gjennomsiktigheten, 

holdbarheten og levetiden. 
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Ftalater 

Ftalater blir ofte brukt som tilsetninger i plast. Ftalater er ester av ftalatsyre. Ftalater virker 

slik at dipolbindingene mellom molekylene blir erstattet med svakere dipolbindinger (Brandt 

& Hushovd, 2011). 

 

Flere ftalater er mistenkt for å være reproduksjonsskadelige, i tillegg til at de lett slippes ut i 

omgivelsene ettersom at de atskiller seg fra plastproduktene ved riktig temperatur. Når 

ftalaten separerer seg fra produktene, skaper det problemer som følge av at de blir liggende 

i jordmassen (lite vannløselige), og senere blir fraktet videre til havet. Dette har ført til at det 

har kommet flere restriksjoner mot spesifikke ftalater (Miljødirektoratet, Udatert).  

 

Utslippene og de følgende miljøutfordringene har blant annet vært et stort problem knyttet 

til produksjon av bio-PET-flasker. Bio-PET er en svært lovende teknologi, men har likevel den 

utfordringen at de ikke har klart å gjøre den tilsatte ftalaten fornybar. I dag forskes det 

derfor mye på nye og fornybare ftalater.  

 
Den mest brukte mykneren er di-2-etylheksylftalat (Wikipedia-brukere, Bis(2-

ethylhexyl)_phthalate, 2019). I polyvinylklorid (PVC) består rundt 50% av de tilsatte 

myknerne av di-2-etylheksylftalat (se figur 7). 

 
Figur 7: Di-2-etylhekssylftalat, DEHP (Nipsect, Udatert) 

Den mest brukte mykneren i plastindustrien. 
  

 
Ftalater brukes hovedsakelig som tilsetningsstoff i polyvinylklorid (PVC), men er også vanlig i 

blant annet stivelsesbaserte plaster.   
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 Ester 

Flere av plastene omtalt i denne oppgaven er polyestere. For å kunne beskrive hva polyester 

er, er det hensiktsmessig å først forklare hva den organiske forbindelsen «ester» er.  

En ester er et resultat av en reaksjon mellom en alkohol og en karboksylsyre. Dette skjer ved 

en kondensasjonsreaksjon, der to mindre molekyler binder seg til hverandre og spalter H2O.  

Ett eksempel på en slik reaksjon, er dannelsen av etyletanat C4H8O2: 

 

Figur 8: Dannelse av etyletanat (Kilde: Bjørn Gunnar Steen) 

Ett hydrogen fra alkoholgruppen binder seg til hydroksylgruppen til 

syren. Kondensasjonsreaksjonen spalter vann og danner esteren 

etyletanat, også kjent som etylacetat.  

 
 

 

Polyester 
 
Veldig mange plasttyper er polyestere. I denne oppgaven blir det blant annet tatt i bruk 

polyetylentereftalat (PET), som er en av de mest brukte fossilbaserte plastene (Creative 

Mechanisms, 2016). I tillegg til dette blir også bioplastene PCL og PLA, som begge er 

polyestere, testet.  

Grunnen til at det var hensiktsmessig å først forklare hva ester er, kommer av at polyestere 

er bundet sammen av esterbindinger. En polyester dannes ved 

kondensasjonspolymerisasjon av flerverdige alkoholer og dikarboksylsyrer, med eliminering 

av vann. Dobbeltbindingene i ryggraden til polyestere styrker motstanden mot deformering 

under høye temperaturer (Polymerdatabase, 2015).  De mange bruksområdene til 

Figur 9: Den generelle strukturformelen for ester  

Her representerer R og R' varierende 
hydrokarbonkjeder avhengig av hvilke stoffer 
som blir kondensert. 
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polyestere avhenger av hvordan de blir produsert og orienteringen av polymerkjeden i 

rommet.   
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Naturlige biopolymerer 
 

Plast fra stivelse 

 
«Monosakkarider» er enkle ringformede molekyler som blant annet inneholder to eller flere 

hydroksylgrupper (-OH). Når bindingene reagerer med hverandre, danner de utallige 

forskjellige forbindelser, blant annet stivelse.  

 

At stivelse er et naturlig produkt fra fornybare ressurser, i motsetning til plast fra fossile 

kilder, gjør at den stivelsesbaserte plasten også er et mer miljøvennlig alternativ. At stivelsen 

krever lite bearbeiding og er lett tilgjengelig i naturen, gjør at det er en av de rimeligste 

bioplastene.  

 

Stivelse er et polysakkarid, som vil si at den består av glukosemolekyler lenket sammen til 

kjeder. Stivelse har den molekylære formelen (C6H10O5) n og blir dannet i grønne planter 

gjennom fotosyntesen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 10: Et glukosemolekyl (Bøsnes, 2018) 

Karbonatomene i kjeden er navngitt 1-6.  

 



Oslo By Steinerskole 19K14 29.03.2019 

 13 

Stivelse består av omtrent 20% amylose og 80% amylopektin (Brandt & Hushovd, 2011):  

 

Amylose er en lang og ugreinet kjede. Kjeden er bygget opp av repeterende glukoseenheter, 

og bundet sammen i alfa-(1→4)-bindinger.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Amylopektin er en lang og forgreinet kjede. Bygget opp av repeterende glukose-enheter, og 

bundet sammen av alfa-(1→4) og alfa-(1→6)-bindinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stivelsesbasert plast er kjent for å være fuktabsorberende. Dette kan være en stor fordel for 

eksempel innen medisin og medikamenter (kapsler) som skal løses opp i kroppen over tid. 

Når det kommer til emballasje, er det derimot ikke like positivt.  

  

Figur 11: Amylose med alfa-1,4-bindinger (Gligoric, 2018) 

 

 

 

 
 

Figur 12: Amylopektin med alfa-1,4-bindinger og alfa-1,6-bindinger (Gligoric, 2018) 
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Syntetiske biopolymerer 
 

Polykaprolakton (PCL) 

PCL er en hydrofob, lineær og halvkrystallisk (rundt 50%) polymer. I tillegg til dette er den 

også biologisk nedbrytbar og av gruppen termoplast. Polymeren har et lavt smeltepunkt på 

mellom 59 og 64 C (Kostakova, et al., 2017). Plasten er kjent for å ha høy resistens mot 

vann, olje og løsningsmiddel.  

 

I motsetning til den naturlige biopolymeren stivelsesbasert plast er PCL en syntetisk bioplast. 

PCL er ofte fremstilt fra naturlige råvarer. Det er vanlig å tilsette andre syntetiske 

forbindelser for å forbedre egenskapene til plasten. Det blir også tilsatt stivelse for å senke 

prisen på produktet og for å gi en økt biologisk nedbrytbarhet (Polymerdatabase, 2015). 

 

Med en glassovergangstemperatur på Tg = -60 C, kan polymeren utsettes for mange 

påkjenninger i temperatur før den mister sin plastiske tilstand og går over i glasstilstanden.  

 

Dannelse:  

Ettersom at produksjonen av PCL er en svært komplisert prosess, blir den her forenklet. PCL 

blir fremstilt ved ringåpningspolymerisasjon av «ɛ-Polykaprolakton, ved å bruke en 

katalysator og varme.  

 

 

 
Figur 13: Ringåpning polymerisasjon av ɛ-kaprolakton (Wikipedia, 2019) 
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Polylactic acid (PLA) 

 

PLA er ett godt eksempel på en polymer som er polyester, men uten fossil opprinnelse. PLA 

er en termoplastisk polyester laget av naturlige fornybare råvarer som for eksempel sukker 

som er resultat fra hydrolyse av mais og potet. Polymeren er biologisk nedbrytbar, gitt at det 

er tilgang til oksygen (Opdal & Storm, 2017).  

 

PLA kan fremstilles på to ulike måter. Den ene metoden er direkte polykondensasjon av 

melkesyre, der vann blir spaltet og bryter ned polymerkjeden (Opdal & Storm, 2017). Den 

andre metoden er ved ringåpningspolymerisasjon av den sykliske laktid (Martinez, Lunelli, 

Figueroa, Jardini, & Filho, Udatert). Ved å ta i bruk melkesyrer med ulike isomere kan man 

påvirke hvilke egenskaper PLA skal ha (Shen & M.K, 2009).  

 

At PLA kan fremstilles fra ulike isomere melkesyrer, gjør at det også finnes mange ulike typer 

PLA. De fleste PLA er likevel halvkrystalliske, med en krystallinitet på rundt 37%.  

 

Figur 1 viser begge reaksjonsmekanismene: 

 
Figur 14: Syntetisering av PLA, to metoder (Kilde: ResearchGate)  
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PLA er laget av mye av de samme naturlige komponentene som den stivelsesbaserte 

plasten. Den største forskjellen er likevel at stivelsen som brukes i PLA krever mye større 

bearbeiding i forhold til den stivelsesbaserte plasten. Dette gjør at dannelsen av PLA både er 

en mer komplisert og en dyrere prosess.  

 

PLA har et smeltepunkt på 175 C og en glassovergangstemperatur på 60 C. Ved en 

temperatur over 60 C vil plasten bli mykere og mer formbar (Leja & Lewandowicz, 2010). 

Den termiske stabiliteten til PLA gjør polymeren lett anvendbar og gjenvinnbar. 

 

Egenskapene til PLA, spesielt ved mekanisk styrke og elastisk styrke, kan sammenlignes med 

de syntetiske fossilbaserte termoplastene. Likevel kan den ikke helt måle seg med de 

fossilbaserte polymerene, og blir derfor ofte tilsatt store mengder tilsetningsstoffer, som 

ofte ikke er verken bio-baserte eller biologisk nedbrytbare (Opdal & Storm, 2017).  

 

 

 
 

 

Figur 15: Strukturformelen til PLA (Kilde: ResearchGate) 
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Syntetiske fossilbaserte polymerer  

 

Polyetylentereftalat (PET) 

«Polyetylentereftalat», som normalt blir forkortet til «PET», er ett godt eksempel på en 

polyester og en plast av fossil opprinnelse. Det er ikke uten grunn at PET er svært attraktiv 

og blir mye brukt på polymermarkedet. Den er kjent for å både ha høy styrke, seighet, god 

slitasjebestandighet og god kjemisk motstand (Polymerdatabase, 2015).  

 

PET har den fordelen at den har veldig sterk fuktighetsbarriere og passer derfor godt til 

produksjon av flasker (York, 2016). Polyesteren brukes også til å lage klær.  

 

Dannelse:  

PET dannes ved en polykondensasjon av de to alkoholene etan-1,2-diol og karboksylsyren 

benzen-1,4-dikarboksylsyre. To vannmolekyler blir spaltet og det dannes polyester, PET.  

 

Figur 16: Dannelse av polyesteren PET (Chemiezauber, Udatert) 
 

 

Strukturformelen til PET:  

 

 

Figur 17: Strukturformelen til PET 

(Kilde: The university of York, UK) 
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Polypropen (PP) 
 

«Polypropen», som også er kjent som «polypropylen» eller «PP», er en termoplastisk og 

fossilbasert polymer med en bred anvendelse. Polymeren brukes mye i emballasje og 

husholdningsartikler (Wikipedia-brukere, 2019).  

 

 

Figur 18: Strukturformel for polypropen 

 

Polymeren har en relativt høy smeltetemperatur på 170 C, og er billig og lett å bearbeide. 

Glassovergangstemperaturen derimot, ligger på -10 C (Omnezus, Udatert), noe som lett 

fører til at polymeren blir noe sprøtt og stivere ved kun noen få kuldegrader. Dette er 

grunnen til at polypropen ofte blir tilsatt tilsetningsstoffer som for eksempel etylen (Ore, Snl, 

2019).  

 

Dannelse:  

PP blir dannet ved polymerisasjon av monomeren propen CH3CH=CH2. På polymerkjeden 

som dannes, plasserer metylgruppene seg enten på den ene siden av kjeden eller fordelt 

vilkårlig på begge sider av kjeden. 

 
Figur 19: Polymerisasjon av monomeren propen (Wikipedia-brukere, 2019) 
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Polypropen isomeri:  

Polypropen har ulike strukturer avhengig av hvordan metylgruppene (-CH3) langs 

polymerkjeden plasseres.  

 

Isotaktisk PP: Ved å ta i bruk en katalysator, er det mulig å påvirke polymeren slik at alle 

metylgruppene ligger på samme side langs karbonkjeden. Den molekylære regelmessigheten 

gjør at polymerkjedene pakkes tett sammen og gjør den isotaktiske PP både hard og sterk 

(Brandt & Hushovd, 2011).  

 

 

Figur 20: Isotaktisk PP (Stori & Helseth, 2019) 

 

Ataktisk PP: Ved å ikke ta i bruk katalysator, legger metylgruppene seg vilkårlig fordelt på 

begge sider av polymerkjeden. Dette gjør at bindingene i kjeden er svakere, noe som gir en 

mykere polymer (Brandt & Hushovd, 2011).  

 

 

Figur 21: Ataktisk PP (Stori & Helseth, 2019) 
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Nedbrytning av polymerer 

 

Nedbrytningen av polymerer er et stort problem og et svært viktig tema. At en polymer er 

slitesterk og langvarig er utrolig viktige egenskaper, men skaper dessverre også store 

problemer. Hovedproblemet er når plasten havner i naturen, og ikke blir resirkulert. 

 

Av denne grunn, er det mange som ser på biologisk nedbrytbar plast som en lovende 

løsning, fordi det ofte stammer fra fornybare ressurser og bidrar til å redusere utslippet av 

drivhusgasser.  Det fører også til mindre opphoping av plast i havet og reduserer kostnadene 

til avfallshåndtering (Tokiwa, Calabia, Ugwu, & Aiba, 2009).  

 

Bioplastene PLA, PCL og stivelsesbasert plast er eksempler på slike biologisk nedbrytbare 

polymerer.  

 

 

Biologisk nedbrytning og komposterbart 
 

«Biologisk nedbrytbar» og «komposterbart» er begge begreper som beskriver hvordan et 

organisk materiale brytes ned i et spesifikt miljø. Begrepet biologisk nedbrytbar blir ofte 

misforstått og misbrukt i markedsføring, da noen syntetiske plaster brytes ned lett, til tross 

for at de ikke har naturlig opprinnelse (BioBag, Udatert). 

 

Biologisk nedbrytning 

«Biologisk nedbrytning» er en kjemisk nedbrytning av organiske materialer. Denne 

nedbrytninger avhenger av mange faktorer. En av de viktigste faktorene er aktiviteten til 

mikroorganismer som alger, bakterier og sopp, som ofte hovedsakelig lever av det organiske 

avfallet. I tillegg til dette er også temperatur, tilgang til nitrogen og karbon, fuktighet og PH 

svært avgjørende faktorer.  
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Den biologiske nedbrytningsprosessen kan deles inn i to typer nedbrytning:  

Aerobisk bionedbrytning:  

Polymer + O2 → CO2 + H2O + biomasse + rest(er) 

Anaerobisk bionedbrytning:  

Polymer → CO2 + CH4 + H2O + biomasse + rest(er)  

 

Hvis det er oksygen tilstede, vil det skje en aerobisk bionedbrytning der det dannes 

karbondioksid og vann, i tillegg til biomasse, som er en fellesbetegnelse på brensel fra trær 

og planter, gjødsel, skogsavfall og brenntorv (NTNU, Udatert) . Hvis det ikke er oksygen til 

stede, skjer det er anaerobisk bionedbrytning der det dannes metan og karbondioksid.   

 

Selv om de ytre faktorene spiller en viktig rolle under nedbrytningen, er det også andre 

faktorer som er like viktig. Den kjemiske strukturen, molar masse og morfologi (halv-

krystallisk og amorf) er eksempler på andre faktorer som er avgjørende for nedbrytningen.  

 

Komposterbar 

«Kompost» er et ord som kan brukes om både en prosess og et produkt. Kompostering er en 

prosess der organisk materiale blir brutt ned til kompost ved hjelp av mikrobiell oppløsning. 

Dersom komposten består av kun bionedbrytbare polymerer, ville det til slutt kun være 

vann, CO2 og noen mikroorganismer igjen i jorden. Bioplasten vil da ha virket som en 

energikilde for mikroorganismene i kompostblandingen. For at denne prosessen skal være 

vellykket, er den avhengig av tilstrekkelig mengde varme, fuktighet og oksygen.  

 

Internasjonale standarder 

For å kunne si at et materiale er fullstendig komposterbart må alle de internasjonale kravene 

for kompostering være oppfylt. De internasjonale kravene er nøye beskrevet i både blant 

annet den europeiske standarden EN 13432 og den amerikanske standarden ASTM D6400, 

der begge stiller krav til nedbrytning innen en viss tidsramme.   
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I følge den europeiske standarden EN 13432 er kravene til komposterbar plast at plasten 

løser seg opp etter 12 uker og blir fullstendig brutt ned innen seks måneder (European 

bioplastics, 2016). Dette vil si at 90% (eller mer) av plasten skal være brutt ned til CO2, i 

tillegg til vann og biomasse. Det skal heller ikke etterlates skadelige rester.  

 

 

Nedbrytning av polyestere 
 
Biopolyester og ester brytes ned ved hydrolyse, en motsatt kondensasjonsreaksjon, der vann 

blir tatt opp.  For at hydrolysen skal igangsettes, er polyesteren avhengig av enzymer som 

katalysatorer. Under nedbrytningen er molar masse avgjørende. Jo høyere molar masse, 

desto lengre nedbrytningstid.  

 

PCL kan bli hydrolysert ved hjelp av sopp og gjær, til vannløselige produkter. PCL med molar 

masse lavere enn 1200, kan effektivt bli brutt ned av pullularia pullulans (sopp). PCL med 

høyere molar masse (rundt 25 000 – 35 000) vil bli brutt ned av penicillium (sopp)  (Leja & 

Lewandowicz, 2010). Under nedbrytningsprosessen vil den amorfe fraksjonen av PCL brytes 

ned før den krystallinske fraksjonen.  

 

PLA er mer resistent mot mikrobiell nedbrytning enn andre syntetiske bioplaster (Leja & 

Lewandowicz, 2010). Det betyr derimot ikke at den ikke kan bli brutt ned, det trenger kun 

spesielle miljøer og nok tid. Lipasen fra R. Delemar, proteinase K fra Tritirachium album og 

polyesteren polyuethane depolymerase fra Comamomas acidovorans er eksempler på hva 

som klarer å sette i gang hydrolysen til PLA (Leja & Lewandowicz, 2010).  

 

Stivelse blir brutt ned, eller hydrolysert, av enzymer kjent som amylaser (Wikipedia-brukere, 

2019). Dette finnes i planter, dyr og i spyttet, noe som tyder på at det er lett tilgjengelig. 

Hydrolysen spalter stivelse til enkle sukkerarter.  
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FORSØK MED PRESENTASJON AV RESULTATER 

 

FORSØK 1: Lage bioplast fra maisstivelse og potetstivelse 

Innledning/hensikt:  

Hensikten ved dette forsøket er å lage plast basert på biologiske komponenter som finnes i 

naturen. Den stivelsesbaserte plasten fra maisenna og potetmel, tilsatt varierende mengde 

mykner, skal senere brukes ved testing av mekaniske egenskaper.  

 

Hypotese:  

Den stivelsesbaserte plasten med riktig mengde mykner (5 ml) vil være mer plastisk og 

lettere bøyelig. Desto mindre mykner, jo stivere vil plasten være.   

 

Utstyr: 

- Batterivann  

- Erlenmeyerkolbe 

- Målesylinder 

- Begerglass 

- Glyserol (mykner) 

- Eddik 5% 

- Glass-stav  

- Maisenna og potetmel, stivelse 

- Gassbrenner + fyrstikker 

- Stativ 

- Silikonmatte  

Figur 22: Utstyr brukt under forsøket 
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Fremgangsmåte: 

1. Helte 60ml batterivann og 10g stivelse i et begerglass og rørte godt til det ble en jevn 

blanding.  

2. Tilsatte deretter 5ml glyserol og 5ml eddik under omrøring. Passet på å få med alt, da 

glyserolen var en relativt tykk væske.  

3. Tilsatte 5ml eddik.  

4. Varmet opp gassbrenneren og plasserte begerglasset på stativet over varmen. 

Varmet opp blandingen under konstant omrøring.  

5. Da blandingen endret konsistens til en tykkere og formelig masse, ble varmen slått 

av. Blandingen fikk hvile et par minutter (noe varierende), før den ble overført til en 

silikonmatte.   

6. Det ble brukt en glass-stav til å fordele plasten ut til en mest mulig homogen flate.  

7. Lot plasten tørke i 7 dager.  

 

Utfører 3 identiske forsøk (først med maisenna og deretter potetmel), med varierende mengde 

mykner: 

Tabell 1: Oppskrift stivelsebasert plast 

 
1. Observasjoner: plast fra maisstivelse  

Etter at stivelsen ble blandet med batterivannet, fikk løsningen en hvit farge. Etter at alle 

komponentene ble blandet sammen, var løsningen i en rennende væskeform. På dette 

tidspunktet kunne man ikke se bunnen av begerglasset (se figur 23).   

 

Forsøk: 

 

A (5 ml glyserol) 

 

B (2,5 ml glyserol) 

 

C (0ml glyserol) 

Eddik 5% 5 ml 5 ml 5 ml 

Batterivann 60 ml 60 ml 60 ml 

Glyserol 5 ml 2.5 ml 0 ml 

Mais-stivelse 10 g 10 g 10 g 
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Under oppvarmingen luktet det svakt surt og kraftig, som følge av den tilsatte eddiken. Da 

væsken ble varmere og gikk over til å være en tykkere masse, 

ble varmen slått av. Den oppvarmede massen hadde da endret 

farge fra klar hvit, til en litt mer gjennomsiktig-hvit farge (se 

figur 24). Den nå tjukkere massen var både mer klebrig, 

klumpete og hadde en mer heterogen konsistens.  

 

Etter at varmen ble slått av, fikk massen kjølt seg ned i et par 

minutter. På denne tiden gikk den gradvis over til å ha en mer 

gelé-lignende konsistens, og det var da viktig å ikke vente for 

lenge med å fordele den utover bake-arket. Det ble erfart at det 

var lettere å få en jevn tykkelse dersom løsningen ikke ble 

avkjølt mer enn noen få sekunder.  

 

2. Observasjoner: plast fra potetmel 

Etter at massen ble varmet opp, gikk den raskere over fra å være i væskeform til å bli en 

tjukkere masse, og hadde derfor en kortere koketid enn maisstivelsen. Massen var noe 

enklere å fordele utover silikonmatten, noe som kan skyldes at blandingen ikke fikk kjølt seg 

ned like lenge som plasten fra maisstivelse.  

  

Figur 23: Løsningen før og under oppvarming 

Figur 24: Løsningen har endret konsistens 
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RESULTATER:  

Stivelsesbasert plast fra maisstivelse 

Forsøksresultatene med maisenna ga plast med ca. 0,4mm tykkelse og god 

gjennomsiktighet. De fleste klumpene og ujevnhetene hadde utjevnet seg i løpet av 

tørketiden, med unntak av et par hull. Den varierende mengden mykner viste store 

forskjeller, både i utseende og konsistens. Plasten med 5 ml mykner var svært homogen, 

utbrettet og lett bøyelig. Plasten med 5ml mykner var litt hardere og mindre plastisk, i tillegg 

til å ha «krøllet seg» litt under tørking. Den siste plasten med 0ml mykner var hard og knakk 

veldig lett. Den krøllet seg mer enn plasten som inneholdt 2,5 ml mykner.  

 

Stivelsesbasert plast fra potetmel 

Forsøksresultatene med potetmel ga en noe tykkere plast enn plasten med maisenna, noe 

som gjorde plasten litt mindre «skjør». Utseendemessig var plasten også litt mindre 

gjennomsiktig og mer hvit. Overflaten var svært homogen og hadde ingen hull. I likhet med 

resultatet med maisenna, hadde tilsetningen av mykner en stor innvirkning.  

 

Som første inntrykk, tyder det  på at begge de stivelsesbaserte plastene kan være relevante 

alternativer, men dette skal undersøkes nærmere i de neste forsøkene.  

  

 Maisstivelse Potetstivelse 

Prosess: Problemer med bunnslam gjorde at 

prosessen tok ganske lang tid og 

krevde mye røring, og derfor lang 

koketid. Etter at forsøket ble 

gjennomført flere ganger, ble 

koketiden redusert.   

 

En enkel prosess uten bunnslam.  

 

Koketid:  

Mer spesifikt: hvor 

lang tid den 

oppvarmede væsken 

brukte på å 

omformes til en 

tykkere og mer 

formelig masse.   

Koketid:  

 

A (5 ml) = 02:28 min 

B (2.5 ml) = 02:15 min 

C (2.5 ml) = 02:57 min 

  

Koketid:  

 

A (5 ml) = 01:40 min 

B (2.5 ml) = 01:39 min 

C (0 ml) = 01:35 min 

Produkt resultat:  - Glatt  

- Jevnere og mer homogen 

overflate  

- Relativt gjennomsiktig 

- Relativt elastisk  

- Ca. 0,4 mm i tykkelse  

- Glatt 

- Noe mer krøllete  

- Ikke like gjennomsiktig, mer matt 

og hvitfarget.  

- Noe stivere og mindre elastisk 

- Ca. 0,5 mm i tykkelse 
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Tabell 2: illustrative resultater forsøk 1 

 5 ml glyserol, mykner 2.5 ml glyserol, mykner 0 ml glyserol, mykner 

Plast fra 

maisstivelse 

 

  

Plast fra 

potetstivelse 
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FORSØK 2: Testing av nedbrytbarhet 

 

Hensikt:  

Hensikten ved dette forsøket er å utforske og sammenligne nedbrytningsprosessen til de 

ulike plasttypene over en periode på 28 dager. Det samme forsøket er gjennomført i to ulike 

miljøer. De fossilbaserte plastene er ikke forventet at vil brytes ned, men de er med i 

forsøket som en test og for sammenligning.  

 

Hypotese:  

De stivelsesbaserte plastene vil bli brutt ned til en viss grad. Bioplastene PCL og PLA vil 

trenge mer enn 28 dager på å brytes ned, men kan vise tegn til nedbrytning. De fossilbaserte 

plastene PET og PP vil ikke vise tegn til nedbrytning.  

 

Utstyrsliste:  

- PCL 

- PLA 

- PET 

- PP 

- Stivelsesbasert plast fra mais (5 ml glyserol) 

- Stivelsesbasert plast fra potet (5ml glyserol) 

- To potter 

- To termometere 

- Vann 

 

  
Figur 25: De ulike plasttypene som ble testet 
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Gjennomføring:  

De ulike plastdelene ble kuttet opp i like store biter på ca. 5cm2. I den ene blomsterpotten 

ble det fylt opp med «næringsrik jord» fra blomsterbutikken. I den andre blomsterpotten ble 

det fylt opp med fersk jord fra en varmkompostbinge. Begge pottene ble navngitt slik at det 

var tydelig hvilken plast som var begravet, i tillegg til hvilken jord de inneholdt. Plastbitene 

ble gravd ned i omtrent samme dybde og jorden ble vannet 2 ganger i uken. 

 

 

 

Plassering: Pottene ble plassert innendørs, under et vindu der de daglig 

ble eksponert for dagslys (ikke direkte sollys). I eksperimentrommet var 

temperaturen stabil og omtrent 20,5 C. For å få en oversikt over 

temperaturen i pottene, ble det plassert ett termometer ned i jorden i 

hver av pottene. Plasten ble deretter tatt opp av jorden og observert 

ved 5 anledninger over en periode på 28 dager. Vi skal nå se på 

resultatet av forsøket i de to ulike miljøene i pottene.    

Figur 26: Kompostjord (venstre) og butikkjord (høyre) 
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BUTIKKJORD RESULTAT: 

 

Dager Stivelsesbasert mais  Stivelsesbasert potet PLA 
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BUTIKKJORD RESULTAT: 
Dager PCL PET PP 
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KOMPOSTJORD RESULTAT: 

Dager Stivelsesbasert mais  Stivelsesbasert potet PLA 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

11 

   

 

 20 

 

 

   

 

 

28 

 

Plastbitene ble ikke funnet, da 

det kamuflerte seg godt med 

miljøet, i tillegg til å trolig ha 

blitt brutt ned til enda mindre 

deler. 
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KOMPOSTJORD RESULTAT: 

Dager PCL PET PP 
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Resultater:  

Stivelsesbasert plast fra maismel 

Den stivelsesbaserte maisen var den som ble brutt ned i størst grad. Plasten ble noe brutt 

ned i butikkjorden, men trolig gikk det meste av plasten i oppløsning da den ble tatt opp og 

ned for å bli tatt bilde av. At den etterhvert skifter farge fra delvis gjennomsiktig til brun, 

tyder på at den har trukket til seg fuktigheten i jorden, i tillegg til å ha bli dekket av et jord-

belegg.  

 

Det var betydelig forskjell fra kompostjord til butikkjord: Plasten ble betydelig mer brutt ned 

og delt opp da den lå i kompostjord. I konsistens var plasten som hadde ligget i kompostjord 

mye mer skjør og lett oppløselig, enn den som hadde ligget i butikkjord. Ettersom at 

stivelsesbasert plast er fuktabsorberende, kan det ha vært en viktig påvirkning at 

kompostjorden mest sannsynlig var mer bløt og fuktig enn butikkjord.  

 

Plasten i kompostjorden fikk også et grønt belegg, som kan tyder på at det også er sopp som 

har deltatt i nedbrytningsprosessen, i tillegg til alle mikroorganismene.  

 

Stivelsesbasert plast fra potetmel 

I butikkjorden ble det så vidt en endring. Plasten fikk et brunt belegg, i likhet med mais. Den 

ble allikevel ikke brutt ned på like kort tid. Om det hadde blitt tilsatt mer fuktighet i jorden, 

hadde den mest sannsynlig blitt brutt ned i høyere grad.  

 

I kompostjorden var det derimot større endring. Selv om den i stor grad kun deler seg opp, 

blant annet ved løfting opp og ned fra jorden, kan man observere større likheter til maisen 

under nedbrytningen i kompostjord. Plasten fra potetstivelse blir i likhet med maisen, brutt 

ned av mikroorganismene i jorden og trolig soppen. Fra å være en mer gummiaktig 

konsistens, fikk plasten en mer plastisk og bløtere konsistens.  
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I begge tilfeller, både når mais- og potetstivelse lå i kompostjord, kunne man kjenne at 

plastbitene hadde blitt tynnere. Det var svært vanskelig å ta plasten opp fra jorden, fordi 

plastbitene var veldig skjøre og ble lett ødelagte. Dette var ikke tilfellet i starten av forsøket.  

 

 

PLA og PCL  

Bioplastene PLA og PCL ble ikke brutt ned på en synlig og merkbar måte i løpet av de 28 

dagene, fordi de trenger lenger tid på å bli brutt ned.  

 

 

PP og PET 

Som antatt viste PP og PET ingen forskjell i utseende eller konsistens.  
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FORSØK 3: Grunnleggende mekaniske og termiske egenskaper  

 
I denne forsøksdelen skal de grunnleggende mekaniske og termiske egenskapene til plasten 

testes. Testene avgjør hvor sterke bioplastene er, og også hvor motstandsdyktige de er i 

forhold til varme og fuktighet.   

 

Plastisitet 

Gjennomføring:  
Plastisiteten til de ulike plastbitene ble 

testet. Dette ble gjennomført ved å feste 

plasten (ca. 10cmx15cm) i hver ende til to 

planker. Et nylonbånd som var omtrent 2cm 

bred og 3mm tykt ble lagt på tvers over 

midten av plastbitene (se figur 27). En bøtte 

ble festet til båndet, og plasten ble så utsatt 

for økende vekt (ved at det ble fylt mer og 

mer vann i bøtten), til plastremsen revnet.  

  

Resultater:  

Stivelsesbasert 5 ml 

mykner 

Plast fra potetstivelse tålte en vekt på 4,5 kg og plast fra maisenna 3,5 kg. 

Stivelsesbasert 2,5 

ml mykner 

Plast med 2,5 ml mykner tålte en vekt på 9,7 kg. 

Stivelsesbasert 0 ml 

mykner 

Kunne ikke delta i forsøket, da det «sprakk opp» (pga veldig sprø) under oppsettingen av 

forsøket. Dette tyder på at plasten er vanskelig å ta i bruk uten tilsetning av mykner. 

PCL Tålte en vekt på mer enn 10 kg, røk ikke.  

PLA Tålte en vekt på mer enn 10 kg, røk ikke. 

PET Tålte en vekt på mer enn 10 kg, røk ikke. 

PP Tålte en vekt på mer enn 10 kg, røk ikke. 

 

Resultatet av forsøket viste ganske godt hvor sterk og plastisk plasten var.  

Figur 27: Test av plastisitet 

Her fungerer bøtten med vann som en vekt.  
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Fuktighetsresistens: 

Evnen til å motstå fuktighet er en viktig og nødvendig egenskap når det kommer til 

emballasje. Hvis polymeren trekker til seg vann, vil den ikke kunne brukes for masser som 

ikke er tørre.  

 
For å teste resistensen mot vann, ble alle plastbitene lagt i lunkent ferskvann i 7 dager.  
 

   

Figur 28: Stivelsesbasert plast før og etter den ble utsatt for vann i 7 dager 

 

Resultater, resistens mot vann:  

Stivelsesbasert plast – synlig påvirkning, lav fuktighetsresistans. Plasten ble mykere og viste 

tydelig tegt til at strekk-kreftene var svekket sammenlignet med før den ble lagt i vannet (se 

figur 28). Forsøket ble utført både på plast fra maisstivelse og potetstivelse, der begge 

plastene viste like lav fuktighetsresistans.  

 

PCL - ingen synlig påvirkning. God fuktighetsresistans.  

 

PLA – ingen synlig påvirkning. God fuktighetsresistans.  

 

PET og PP – ingen synlig påvirkning. God fuktighetsresistans.  
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Varmeresistens:  
 
For at plasten skal kunne brukes som matemballasje, er varmeresistent en viktig egenskap. 

Et eksempel på dette kan være om emballasjen skal inneholde varm mat eller en kopp med 

varm drikke. Da er det viktig at plasten ikke begynner å smelte og mister sin originale form 

på grunn av varmen.  

 

For å teste varmeresistens ble de ulike plasttypene lagt i ovnen på forskjellige temperaturer. 

Da det ble observert at plasten smeltet, ble tiden notert ned (se tabell 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Bioplastenes varmeresistens 

 
Det er ikke mulig å konkludere med et eksakt smeltepunkt for hver av plasttypene, men 

forsøksresultatene viser varmemotstanden til de ulike plasttypene. 

 

Kulderesistens 

For at plasten skal være brukelig å matemballasje, må den tåle å kunne fryses ned og kunne 

oppbevares i kjøleskap over lengre perioder. Det ble derfor utført en test der plastbitene ble 

utsatt for en temperatur på -17 C (fryseren) og en temperatur på 3 C (kjøleskapet) over en 

tidsperiode på 4 dager.  

 

Resultatet viste at ingen av plastbitene ble synlig påvirket av temperaturene. Dette tyder på 

god kulderesistens. Selv om PP har en glasstemperatur på rundt Tg = -10 C (Omnezus, 

Udatert), kunne det ikke med det blotte øyet observeres noen påvirkninger på plasten.  

  

 50 C 100 C 150 C 200 C 

Stivelse --- --- --- 5:30 min 

PCL  --- 1:45 min --- --- 

PLA --- --- --- 4:00 min 
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Avsluttende del 

Feilkilder 

Lage bioplast fra maisstivelse og potetstivelse:  

Løsningen ble oppvarmet på et ganske lavt stativ med metallnetting med ett hull i. Dette 

førte til at varmen ikke ble fordelt jevnt, da midten av begerglasset ble i større grad utsatt 

for varme enn kantene. Det ble da dannet et bunnslam på bunden av begerglasset. Dette 

resulterte i mer klumpete masse, som var vanskeligere å fordele og resulterte i plast med 

huller og ujevnheter (se figur 29). En bedre framgangsmåte ville vært å varme opp 

blandingen på en kokeplate (noe som senere ble gjort for å lage plast til testing av 

mekaniske og termiske egenskaper). 

 

Temperatur kunne vært målt mer nøyaktig. Under forsøket ble massen kun varmet opp til 

den endret konsistens.  

 

 

Nedbrytning:  

Forsøket bærer noe preg av min begrensede kunnskap i forkant av forsøket. I ettertid innså 

jeg at både temperaturen (burde ligget på rundt 28 C for å holde mikrobiell aktivitet stabil) 

og mengden vann skulle vært bedre regulert. Dette på bakgrunn av at begge blir ansett som 

viktige faktorer i hoveddelen (se biologisk nedbrytbar og komposterbart s.19).   

 

Figur 29:Stivelsesbasert plast feilkilde  

Stivelsesbasert plast med bunnslam under forsøk (venstre) og uten bunnslam (høyre).    
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I starten av forsøket ble dessuten plastbitene tatt opp fra jorden for å bli observert hver 

tredje dag. Dette viste seg å være problematisk fordi plasten ble preget av aktiviteten og ble 

litt ødelagt. Det var derfor en bedre løsning å vente lenger mellom hver gang plasten ble 

observert.  

 

Hvis det hadde vært mer tid og det ikke var vinter og kuldegrader ute, hadde det vært 

spennende å se nedbrytningen i hagejorden, der det er mer naturlige forhold.  

 

Plastisitet:  

For et mer nøyaktig resultat, skulle plastbitene hatt lik tykkelse og vært helt homogene. I 

forsøket var dette en faktor som gjorde det vanskelig å få nøyaktige resultater. Den 

stivelsesbaserte plasten hadde en tykkelse på ca. 0.5mm, mens PCL og PLA var så tykke som 

ca. 2mm. At den stivelsesbaserte plasten var noe bølgete, hadde også innvirkning på styrken.  

 

Tykkelsen kom av at det var veldig vanskelig å fordele PCL og PLA jevnt utover (til tørking) 

etter oppvarming, fordi de var veldig varme og stivnet fort. Dette er likevel ikke ett problem 

under industriell produksjon.  

 

PCL og PLA 

Det var vanskelig å finne opplysninger om hva de ferdiglagde PCL og PLA som jeg har brukt i 

mine forsøk inneholdt av tilsetningsstoffer. Hvordan tilsetningsstoffene har påvirket 

forsøksresultatene mine er derfor uklart.  
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Drøfting av resultater  

 
Plast fra stivelse  

Forsøket viste hvor enkelt det var å lage bioplast av stivelsen fra maisenna og potetmel. 

Dette var både billig, lite tidskrevende og ga et relativt greit resultat, tatt i betraktning at jeg 

befinner meg på amatørnivå. De ulike komponentene som ble tatt i bruk under forsøket var 

veldig lett tilgjengelige, fordi både maisenna, potetmel og eddik er noe som man finner i de 

fleste norske kjøkkener.  

 
Nedbrytning 

Ett av de største problemene når det kommer til plast i dag, er at det ikke blir brutt ned, men 

tvert imot blir liggende å hope seg opp i naturen og særlig i havet. En viktig egenskap til 

erstatningene av den fossilbaserte plasten er derfor at den blir brutt ned på en miljøvennlig 

måte og at det skjer innen en relativt kort tidsperiode.  

 

Her skilte den stivelsesbaserte plasten seg helt klart ut. Det ble observert, allerede de første 

dagene, at både plasten fra maisstivelse og potetmel ble brutt ned mye fortere enn de andre 

bioplastene PLA og PCL. Dette kom tydeligst frem i miljøet med kompostert jord, men viste 

seg også i det andre miljøet med jord fra en blomsterbutikk.  

 

Plastisitet 

Plastisiteten til en plast har mye å si for hvilke områder den passer til. Ettersom plast kan ha 

mange ulike bruksområder, trengs det også plast med ulike plastiske egenskaper.  

 

PCL er relativt myk og lett bøyelig. Til tross for dette, er den også sterk i likhet med PLA. Med 

en glassovergangstemperatur på -60 C kan plasten bli utsatt for mange kuldegrader (i tillegg 

til temperatur opp til ca. 60 C) uten at den mister sin opprinnelige form og plastiske 

egenskaper.  

 

PLA, i motsetning til PCL, er veldig hard og vanskelig å bøye. Den er kjent for å ha god 

mekaniske styrke, noe som kommer tydelig frem i forsøket om plastisitet. På en temperatur 

under glassovergangstemperatur på 60 C vil polymeren være stivere. De plastiske 
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egenskapene til PLA ved en temperatur mellom glassovergangstemperaturen og 

smeltepunktet på 175 C kan sammenlignes med PCL i romtemperatur, med andre ord: mer 

bøyelig, men likevel relativt fast og sterk.  

 

Den stivelsesbaserte plasten med 0 ml glyserol var ikke mulig å teste, fordi den var veldig 

hard, skjør og sprakk lett opp. Dette viser at den stivelsesbaserte plasten er svært avhengig 

av tilsetningsstoffet mykner for å være mulig å ta i bruk. 

 

Den stivelsesbaserte plasten var den svakeste sammenlignet med de to andre bioplastene, 

men allikevel relativt sterk. Spesielt imponerende var plasten med 2.5ml mykner, altså 

bestående av halvparten så lite mykner som de to andre stivelsesbaserte plastene. Denne 

viste seg å være den sterkeste, som trolig kommer av at den var mindre elastisk, noe 

hardere og derfor trolig også sterkere.  

 

Varmeresistens 

Den stivelsesbaserte plasten var svært vanskelig å behandle termisk. Den smeltet ikke, men 

endret konsistens til en mer sprø og skjør utgave. Den fikk også en brun farge. Dette viser 

hvordan den stivelsesbaserte plasten ikke egner seg for gjenvinning, fordi den ikke kan 

smeltes og omformes i likhet med bioplastene PCL og PLA.  

 

Ren PCL har et smeltepunkt på 59-64 C. Dette gjør at den er svært vanskelig å bruke dersom 

matemballasjen skal ha som formål å holde på varme, og varmen overstiger smeltepunktet. 

En kopp kaffe har for eksempel en temperatur på rundt 70-80 C, noe som fort blir ett 

problem ved bruk av PCL.  

 

PLA har et smeltepunkt på 175 C, som er ganske høyt sammenlignet med PCL. Til tross for 

dette har polymeren en glassovergangstemperatur på 60 C, som kan føre til at plasten ikke 

klarer å opprettholde de samme plastiske egenskapene ved en høyere temperaturen. På en 

annen side er det også positivt at både PLA og PCL har relativt lave smeltepunkter, fordi det 

derfor krever mindre energi å smelte de under gjenvinningen.  
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Fuktighetsresistens 

Fuktighetsresistans er ett viktig område å undersøke når det er snakk om plast. At plasten 

absorberer vann virker mot hensikten å beskytte innholdet i emballasjen.  

 

Den stivelsesbaserte plasten, som inneholdt 5ml mykner, viste tydelig påvirkning av vannet. 

Plasten ble klart mykere og mer slimete i konsistensen. Vannet den lå i var også noe tykkere i 

konsistens, som tyder på at det har skjedd en endring med plasten. Dette betyr at 

stivelsesbasert plast ikke kan brukes som emballasje for væskeholdige produkter eller 

produkter som har høy fuktighet.    

 

PCL hadde ingen påvirkning av vannet, noe som ikke kom som en overraskelse ettersom at 

den er kjent for å ha høy resistens mot vann. PLA, som til tross for å være kjent for å mykne 

under vann (Wikipedia-brukere, Bioplast, 2018), hadde heller ingen påvirkning av vannet.  

 

Kulderesistens 

I forsøket med fuktighetsresistens ble det vist at den stivelsesbaserte plasten hadde lav 

resistens mot vann. Dette kan bli et problem dersom emballasjen skal ligge i kjøleskap eller 

fryser, som begge er relativt fuktige områder.  

 

Testen omhandlende kulderesistens ble gjennomført i både kjøleskap og fryser, viste at den 

stivelsesbaserte plasten ikke hadde noen effekt av temperaturene og omgivelsene. Dette 

viser at den stivelsesbaserte plasten tåler å bli utsatt for en viss fuktighet, uten at den endrer 

egenskaper. Fuktighet var ikke et problem for PCL og PLA. 

 

 

De syntetiske fossilbaserte polymerer ble ikke sett på som nødvendig å si noe om ettersom 

at denne oppgaven fokuserer på testing av alternativene, bioplast.  
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Oppsummering  
 

PCL har en høy fuktighetsresistans og en relativt lang nedbrytningstid i forhold til den 

stivelsesbaserte plasten. Polymeren er myk og lett bøyelig, og viser gode mekaniske 

egenskaper. Med en glassovergangstemperatur på -60 C tåler den mange kuldegrader uten 

å miste de plastiske egenskapene. PCL har likevel en lav varmeresistens med en 

smeltetemperatur på 60 C. PCL er ofte fremstilt fra fornybare råvarer, men har en svært 

krevende syntetiseringsprosess. PLA blir ofte tilsatt stivelse for å redusere kostnad og gi 

raskere nedbrytning. Til tross for dette er den lett å gjenvinne.  

 

PLA har også høy fuktighetsresistans og en relativt lang nedbrytningstid i forhold til den 

stivelsesbaserte plasten. Polymeren er ganske hard og mindre bøyelig, og viser gode 

mekaniske egenskaper (noe den er kjent for). Ved temperatur mellom glasstemperaturen på 

60 C og smeltetemperaturen på 175 C, er plasten mykere og ligner PCL i romtemperatur. 

PLA krever mange tilsetningsstoffer. Den kan derimot enkelt varmes opp for gjenvinning. 

PLA lages fra fornybare råvarer, noe som er relativt billig.  

 

Stivelsesbasert plast har lav fuktighetsresistens, som gjør den uegnet for mange 

bruksområder, blant annet når det gjelder beskyttelse av væskeholdige produkter. Den tåler 

likevel fuktighet til en viss grad. Polymeren har en ekstremt rask nedbrytningstid i forhold til 

de andre bioplastene. Polymeren har ganske gode mekaniske egenskaper, også avhengig av 

mengde mykner. De termoplastiske egenskapene er relativt dårlige ettersom at den ikke kan 

smeltes og gjenvinnes, men heller blir hard og brun ved høy oppvarming. Produksjonen er 

en enkel prosess, og de fornybare ressursene som brukes er billige og lett tilgjengelige.  
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Konklusjon med hensyn til problemstilling 

 

I følge min problemstilling skulle jeg vurdere hvilken type bioplast som er best egnet til 

matemballasje, der best egnet ble vurdert ut ifra nedbrytningstid og gjenvinnbarhet, i tillegg 

til de grunnleggende egenskapene som varmeresistens, fuktighetsresistens, kulderesistens 

og plastisitet. Det ble også stilt spørsmål om det var mulig at bioplast på sikt kan erstatte 

plast fra fossile kilder. 

 

Forsøksresultatene mine viser at bioplastene har ulike fordeler og ulemper hvis de skal 

brukes som matemballasje. Når det gjelder den stivelsesbaserte plasten, skiller den seg fra 

PLA og PCL ved at den er rimelig å produsere og brytes veldig lett ned, samtidig som den har 

lav fuktighetsresistens og ikke er gjenvinnbar. Den stivelsesbaserte plasten er derfor best 

egnet som emballasje for relativt tørre matprodukter.  

 

Når den stivelsesbaserte plasten kommer til kort, kan plasttypene PLA og PCL være gode 

alternativer. Dette fordi disse syntetiske bioplastene er kjent for å ha høy fuktighetsresistens 

og derfor kan brukes som emballasje for fuktholdige matprodukter og flasker som 

inneholder væsker. PLA og PCL er dessuten lette å gjenvinne og brytes relativt raskt ned, 

men sammenlignet med stivelsesbasert plast har PLA og PCL en betydelig mer krevende 

syntetiseringsprosess. Hvis de skal brukes som mat-og drikkeemballasje, kan det være en 

utfordring at de har relativt lav varmeresistens.  

 

De fossile plasttypene PP og PET har den fordelen i forhold til bioplast at de er svært egnet 

til å tåle varme, eksempelvis kan PP og PET brukes til å oppbevare svært varm mat og drikke 

uten at egenskapene til emballasjen blir forringet.  

 

Bioplasten kan altså langt på vei erstatte den fossilbaserte plasten, men så lenge bioplasten 

på noen områder har dårligere egenskaper enn den fossile plasten, er det nødvendig med 

videre forskning for at bioplast skal være et fullverdig alternativ. De siste tiårene har 

kunnskapen om skadevirkningen fossilbasert plast har, både med hensyn på CO2 utslipp og 

med hensyn til forurensing av økosystemene, økt enormt. Det er derfor viktig at den 

«gammeldagse plasten» blir byttet ut med ny og miljøvennlig bioplast.  
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