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Innledning

Resultater

Bioplast er en plast som ble funnet opp rundet 1850, altså før 

den plasten vi vet om i dag som er petroleum basert. Bioplast blir 

laget av planter, vann og glyserol. Denne typen plast blir tenkt på 

som den nye typen plast, ettersom de er lettere nedbrytbare eller 

gjenvinnbare. I dette forsøket skal jeg teste om det å lage bioplast 

kan være noe det vanlig menneske kan gjøre i fremtiden, og om 

bioplast faktisk er bedre for miljøet.

Jeg måtte gjennomføre prosjektet opp til flere ganger. De første 

to gangene jeg prøvde endte det opp med å bli en væske etter 

stivelse prosessen. Noe som ikke var meninga. Problemet mitt 

var at jeg ikke hadde hatt i nok Maizena. På det tredje forsøket så 

endte jeg opp med en blanding som lignet veldig glasur.  Jeg 

prøvde å forme den litt, men dette var vanskelig. Ettersom den 

var ganske stiv og varm. Når denne stivna fikk jeg et stykke 

bioplast. Den hadde varierende hardhet. Noe deler var så svake 

at de datt av med en gang jeg tok i den. Mens andre deler var så 

harde at når jeg dro hardt i dem så rikka de seg ikke noen ting. 

Til høyre så kan du se resultatet for prosjektet mitt. Det ser helt 

forferdelig ut, men jeg prøvde ikke å lage et mesterverk, jeg 

testet selvet kvaliteten til plasten. Plasten var av overraskende 

god kvalitet, den ble hard og vanskelig å ødelegge, men etter uke 

så ble plasten mykere og svakere. Den trakk seg også sammen og 

det endte opp med å bli mindre og svakere plast. Den lukter også 

sterk eddik, selv etter å ha lugget i et åpent rom i en uke.

I starten så virket det som prosjektet hadde fungert ekstremt 

bra, men etter en ukes tid så endte bioplasten med å bli 

dårligere, svakere og den luktet eddik. Jeg mener at dette er et 

prosjekt for de mer profesjonelle innenfor område. De har mer 

sofistikerte metoder de bruker, og vil ende opp med produkter 

som er mye bedre enn det du vil få til selv. Det er selvfølgelig 

muligheter for at jeg har gjort feil. Derfor kan det være mulighet 

for at det går an å gjennomføre prosjektet bedre enn det jeg 

gjorde. Så for å svare på om den vanlige person i fremtiden 

burde lage sin egen bioplast så ville jeg svart nei. Det er veldig 

mange fallgruver og vanskeligheter, og jeg tror det er bedre å la 

profesjonelle ta seg av bioplasten. For å konkludere på 

problemstilling nummer 2 så kan en argumentere for at bioplast 

er bedre enn vanlig plast på noen områder. Vanlig plast vil ikke 

kunne brennes uten at enorme mengder CO2 blir sluppet ut i 

atmosfæren, men bioplast er ikke bedre når sluppet ut i naturen. 

Det største problemet med plast er ikke at det brennes, men at 

det blir dumpet i hav, natur og innsjøer. Dermed kan man si at 

den beste løsning på begge problemene er videre utvikling av 

bioplast, for å få produkter som brytes ned i naturen og kan 

gjenvinnes lettvint. 

Diskusjon og konklusjon

Teori 

I dag er plast et stort problem ikke bare fordi mye av det bare 

blir dumpet i naturen, men er plast er også et problem fordi når 

det blir det blir brent så slipper det ut enorme mengder CO2.

Så jeg hadde en teori om at bioplasten jeg lagde ville være av 

såpass god kvalitet at en person i fremtiden kan lage sin egen 

bioplast og at bioplast kan være framtidens løsning på plast-

problemet. 

Bilde over hvor lang tid det tar for ulike plastgjenstander til å brytes ned til små partikler, vi vet 

ikke om disse vil brytes ned helt. Bildet hentet fra TV2. 
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Bioplast har to typer gjenvinnbar og nedbrytbar.  Der den 

gjenvinnbare kan brukes om igjen, og den nedbrytbare vil 

gjennom riktig miljø og temperatur bli brutt ned til jord. En 

ulempe med den gjenvinnbare plasten er at det ikke er noe 

ordentlig sorteringssystem for denne typen plast og blir derfor 

ofte blandet med petroleum basert plast. Denne blandingen 

mellom bioplast og petroleum basert plast ender opp med å bli 

plast av dårligere kvalitet. Den eneste store fordelen med 

bioplast er at når den brennes så vil den slippe ut mye mindre 

CO2. Ettersom petroleum basert plast er laget av lange 

karbonforbindelser. Fordi bioplast er overraskende nok ikke 

bedre når den blir sluppet ut i naturen. Bioplast er like skadelig 

som petroleum plast ute i naturen, fordi bioplast ikke vil bli brutt 

ned mens den er ute i naturen. Så den vil ikke fikse plastsøppel 

problemet, med mindre vi klarer å finne en måte der bioplasten 

blir brutt ned i naturen. De nye typene bioplast kan være av like 

god kvalitet som dagens plast, men vil være vanskeligere å lage. 

Noen av de største bioplast produsentene er NatureWorks, 

Danimer scientific og mitsubishi chemicals.

Bildet viser en tidslinje over de ulike revolusjoner innenfor plast 

Kildehenvisninger

Fagstoff

Er dette den nye typen plast?

Dette er produktet mitt 24 timer etter at forsøket ble urført

Dette er produktet 7 daget etter at forsøket ble gjennomført
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