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15. Plast på godt og ondt
Plast er et fantastisk materiale. Plast
kan være tykt eller tyndt, hårdt eller
blødt. Og så kan det formes på
mange måder. Det er billigt og godt
til at lave mange ting. Men det er
ikke godt, når det ender i naturen.

Makroplast
er plaststykker
større end
5 mm
Mikroplast
er plaststykker
mindre
end 5 mm

Man kan lave plast på mange måder.
I dag bliver det meste lavet af olie.
Man kan også lave bioplast af planter, der hurtigt bliver nedbrudt og
ikke skader naturen. Bioplast er dyrere end plast af olie.
Vi bruger plast over hele Jorden. Hver
dansker bruger mere end 100 kg
plast hvert år. Meget bliver kun brugt
en gang og så smidt væk. Rigtig
meget ender i naturen.
 Hvad sker der når plast ender ude i
naturen?

Der kan gå op til 400 år, før en pose
er helt væk. Så lang tid tager det før
sol, vand og jord har opløst den. På
den måde bliver der dannet mikroplast. Meget små plaststykker. Nogle
så små at vi ikke kan se dem. Der kan

Sorter plast
Undersøg om forskellige typer plast
vil flyde.
Gæt og prøv efter.

I får brug for
1 liter målebæger eller skål
Salt
Teske
Forskellige stykker plast

En verden af plastik. Se filmen på kortlink.dk/25rum

også være mikroplast i vores tøj og i
klude. Det ryger ud i kloakken, når vi
vasker tøjet. Meget af vores plast ender
i havet. Når plast bliver smidt i floden,
ender det ude i havet. Plast er ikke
godt for dyrene. De kan blive viklet ind
i det, så de ikke kan trække vejret. Fisk
og andre dyr i havet spiser plast til
deres maver er helt fyldt. På den måde
er der ikke plads til mad i maven.

 Hvilke gode ting er der ved plast?
 Hvilke dårlige ting er der ved plast

Miljømærke

PVC
Polystyren
Flamingo (ekspanderet Polystyren)

 Hvilke genstande lavet af plast
bruger vi hver dag?
 Hvorfor er så mange ting lavet af
plast?

Plaststykke

Flyder i vand
Ja/Nej

Navn

Polyethylen (HD-PE)
Polyethylen (LD-PE)

Kan knække
Ja/Nej

Flyder i saltvand
Ja/Nej

Plaststykket hedder

1
2
3
4
Miljømærke

Vil det flyde?

Kan plasten flyde i vand, kan den
flyde i saltvand eller kan den knække?
Gæt og noter i skemaet.
Prøv efter. Hvad viste forsøget?
Noter i skemaet.
Find navnet på de forskellige slags
plast ved at følge pilene i diagrammet.
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Ja

Nej

Kan det knække

Ja
Flamingo

Vil det flyde i saltvand?

Nej
Polyethylen

Ja
Polystyren

Nej
PVC
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Plast i havet
Plast er et godt materiale til mange
formål, men er også et stort problem
som affald. Hvert år ender mange
tons plastaffald i havet. Man skelner
mellem makroplast som er plaststykker større end 5 mm, og mikroplast
som er plaststykker mindre end 5 mm.
 Hvorfor havner plast fra lossepladser i havet?
 Hvordan kan vi udgå denne forurening?

Mikroplast i havet kan komme mange steder fra. Noget bliver smidt eller blæser
derud. I havet nedbryder vand og sollys langsomt plasten til mindre dele. Med tiden
bliver det til mikroplast. Mikroplast i havet kan også stamme fra bildæk, vejstriber
og skosåler. Det slides af, når vi kører bil og går, og regnen skyller plasten ud i vandløb. Mikroplast kan også komme fra fx creme og tandpasta, og tøjvask.

Er der mikroplast i din
creme?
En måde at mindske forurening med
mikroplast på er at benytte cremer og
andre plejeprodukter uden mikroplast. Plastic Change og Det Økologiske Råd har udviklet appen Beat the
Microbead. Ved at scanne stregkoden, kan du se, om produktet indeholder mikroplast.
Installer appen på din mobiltelefon
og scan dine plejeprodukter for indhold af mikroplast. Indeholder de mikroplast eller skal du på jagt efter
andre produkter?

Lav bioplast
Plast er et rigtig godt materiale til
mange ting, men er også noget møg,
når det bliver til affald. Det tager 400
år for en almindelig plastpose at blive
nedbrudt i naturen. Og der går 500
år for en plast-vandflaske.
Vi skal derfor genbruge og genanvende igen og igen og bruge andre
materialer end plastik, når det er muligt. Det meste plastik bliver lavet af
olie, som man pumper op fra undergrunden. Man kan også lave plast af
sukkerrør og korn, med det er dyrere
at fremstille.
Der arbejdes på at lave bionedbrydeligt plast, som nedbrydes som var det

Beat til Microbead. Se hvordan appen virker på kortlink.dk/y5z3

et æbleskrog. Indtil man kun bruger
den slags plast, skal vi gøre alt for
genbruge og indsamle plast, så det
ikke ender i naturen.

I får brug for
60 ml. vand
40 g kartoffelmel
1 tsk. glycerin
1,5 tsk. eddike
Ske
Målebæger
Lille gryde
Kogeplade
Bagepapir

Sådan gør I
 Hæld vandet i gryden og drys
kartoffelmel og glycerin i.
Rør rundt under hele forsøget.
 Varm langsomt op.
 Når blandingen bliver tykkere,
tilsættes 1,5 tsk. eddike.
 Fortsæt med at varme og røre til
blandingen ligner gelé.

Hæld blandingen ud på bagepapir og
vask gryden af.
Lad plasten tørre til næste uge. Vend plasten hver dag, så den tørrer på alle sider.

Test for mikroplast
Undersøg plejeprodukter for mikroplast
ved kogning. Hvis polyethylen er nævnt i
ingredienslisten, kan I være sikker på, at
produktet indeholder mikroplast.

I får brug for
Creme/plejeprodukt
Vand
200 ml. Bægereglas
Rørepind
Porcelænskål
Tændstik

Sådan gør I
 Tryk 25 ml af produktet ud i et
bægereglas og tilsæt 100 ml. vand.
 Rør rundt til alt er opløst og hæld
blandingen i en porcelænskål.
 Kog væsken til al vand er fordampet.
 Lad massen afkøle et par minutter.
 Kan I trække en tyk plasttråd op af
massen?

Klimakamp.nu

