Polymerbrevet maj 2018 om
reducering
av
NOx
från
dieselbilar, Ny konduktiv
radikalpolymer, Påtthål och
returplast, Plaståtervinning,
Grön metanol av plastavfall,
GDPR och Integritetspolicy
Nytt system reducerar 98% av NOx-utsläpp från dieselbilar
Vi påverkas av många sorters utsläpp. Kväveoxiderna från
dieselbilar seglade länge under radarn.
Nu verkar det som att brittiska forskare har lyckats ta fram
en vätska som genom en kammare monterad på avgassystemet
konverterar AdBlue till en ammoniakrik vätska. I en vanlig
SCR-katalysator bryter denna sedan ned kväveoxiden till vatten
o kväve. Systemet heter ACCT och beräknas fånga 98% av NOx som
kommer ur avgasröret. Till skillnad från enbart 60% med Euro
6-systemet som finns i de flesta dieselbilar av senare
modell. Källa Loughborough University
Påtthål repareras med återvunnen plast
Återvunnen plast kan användas för att laga sk påtthål i
vägarna. Välkommen nyhet särskilt i år, då även vägarna i
Mellansverige är som minerade, där man försöker kryssa sig
fram.
En engelsman som arbetade som volontär i Indien såg hur
lokalbefolkningen satte eld på en dieselindränkt boll formad
av plastavfall. Denna boll använde man sedan till att laga
påtthål med. Väl hemma i England igen startade han ett företag
som idag säljer en mix av plastavfall som fungerar som
bindemedel och ersätter en del av bitumen i asfalt för att

laga vägar. Källa: http://www.macrebur.com/
Ny konduktiv radikalpolymer
Ingenjörer vid Purdue universitetet har lyckats framställa en
polymer som till dags dato har den högsta uppmätta
konduktiviteten för en organisk radikalpolymer. Genom
radikalpolymerisation har man lyckats ta fram en
ickekonjugerad polymer. Normalt är en sådan polymer inte
ledande. Men genom att hetta upp en film av materialet till
80˚C och därefter kyla ned den till rumstemperatur har man
lyckats få 1000 ggr större konduktivitet än hos andra
organiska polymerer. Denna upptäckt kan användas i t ex
displayer och i batterier. Konduktivt radikala polymerer kan
ha många fördelar med avseende på långtidsegenskaper jämfört
med dagens konduktiva material som i huvudsak består av
konjugerade polymerer. Källa: Chemical & engineering news,
monday 26 march, 2018, p. 12
Plaster i hav o floder blir nya plastprodukter genom WFO
Waste free oceans foundation, WFO, har tillsammans med Henkel
AG påbörjat ett samarbete för att använda plastavfall insamlat
vid floden Danube, som går genom länderna Bulgarien, Ungern
och Rumänien. Under våren 2018 samlas materialet in för att
sedan återanvändas och bli nya plastflaskor för varumärket
Lovables laundry brand. Målet är att samla in så mycket
material så det räcker till en miljon flaskor. Under sommaren
kommer insamlingsprojekt i hela medelhavsområdet att pågå.
Källa: Plastics europe
Plaståtervinning är energieffektivt
Det behövs enbart 44% energi för att återanvända plast i
produktion jämfört med nyproduktion. År 2050 kommer plast att
överstiga fisk per massa om vi fortsätter som vi gör. 4,8 –
12,7 miljoner ton släpps ut i haven – årligen! Vi producerar
8,3 miljarder ton plast i världen årligen och det genereras
6,3 miljarder ton avfall under samma period. När det gäller
mikroplaster så släpps det ut 75.000 – 300.000 ton per år inom
EU. I vårt
nyhetsbrev mars 2018 skrev vi om EUs

plaststrategi. Avgörande skäl för dess tillkomst är att Kina i
år har slutat importera plastavfall från Europa. Vad ska vi
göra av allt? Nu kommer även starka signaler från Indien som
aktivt förbjuder många olika sorters plaster. Det är
nödvändigt att EU ser om sitt hus. Det bör vi i Sverige också
göra. Se debattinlägg i Plastforum nr 2 av Amit Paul, Paxymer
kring hur Plastbranschen skulle kunna agera. Källa för
statistiken: Chemical & Engineering news, 19 march 2018, p
18-20
Ny anläggning omvandlar plastavfall till grön metanol
I Rotterdam planerar man en anläggning som kan ta hand om
350.000 ton avfall inkl plastavfall och omvandla det till 270
miljoner liter grön metanol per år. Ett konsortium bestående
av Akzo Nobel och Air Liquid kommer genom denna anläggning
årligen ta hand om 700.000 hushålls avfall och undvika 300.000
ton koldioxid. Processen beskrivs
länken: www.chemistryworld.com
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Semester sommaren 2018
Vi har reducerad styrka fr o m 9 juli och labbet stänger helt
den 13 juli. Vi öppnar igen den 6 augusti.
Vi önskar er alla en skön sommar!
GDPR och vår Integritetspolicy
Du finns med i vårt nyhetsbrevsregister och vi vill informera
dig om hur vi sparar och behandlar uppgifterna utifrån att
GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Vi sparar och behandlar
följande
personuppgifter
om
dig
i
vårt
nyhetsbrevsregister:
namn,
e-postadress,
ev
organisation/företag. Detta gör vi för att kunna kontakta dig
eller söka fram rätt målgrupp för att skicka våra nyhetsbrev
som du som kund får automatiskt. Du får även våra nyhetsbrev
om du aktivt godkänt att få dessa utan att vara vår kund. Vi
använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta. Vi
delar inte dina uppgifter med tredje part. Vi för heller inga
anteckningar i detta register. Du kan när som helst få
information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta

oss för att få dina uppgifter borttagna, se vidare information
om hur du avregistrerar dig från nyhetsbrevet nedan. Den
rättsliga grunden för att uppgifterna i kundregistret sparas
är då det är nödvändigt för att genomföra de uppdrag vi fått
från dig eller din organisation/företag. Läs mer om vår
integritetspolicy på vår hemsida

