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Nygammal plast belastar haven mindre
Om plasten bryts ned snabbare kan belastningen på haven
minskas.
Forskare har utvecklat en ny typ av polymer som kan brytas ned
av UV-ljus. Det är en så kallad isotactic polypropylene oxide
(iPPO). Polymeren upptäcktes redan 1949, men dess mekaniska
styrka och nedbrytbarheten upptäcktes först nyligen. Professor
Lipinski vid Cornell University, USA, fann att polymeren är
stabil under normala förhållanden men bryts ned när den
exponeras
för
UV-ljus.
I
laboratoriemiljö
bryts
polymerkedjorna ned till en fjärdedel av ursprunget på 30
dagars exponering. Man är dock inte klar med alla experiment
eftersom ambitionen är att polymeren ska brytas ned totalt och
försvinna.
Källa: Science daily, april 20, 2020, Cornell University
Plastbranschens snabba omställning räddar liv

När Coronakrisen var ett faktum veckorna före påsk
kraftsamlade Svensk Plastindustriförening (SPIF) sina
medlemmar för att både bidra med hjälp till sjukvården och
hjälpa företagen till omställning när ”business as usual” inte
längre var möjligt. Idag levereras 100-tals ton
skyddsutrustning från svensk plastindustri till de regioner
och kommuner som har behov.
”SPIF vill vara med och bidra till lösningar på krisen, därför
gjorde vi ett upprop. Många av våra företag reagerade starkt
när man såg riskerna som vårdpersonal tvingades ta när det
saknades skyddsutrustning”, säger Amit Paul, Paxymer AB, en av
initiativtagarna från SPIF.
”Vi som finns i branschen vet vilken kapacitet, flexibilitet
och kreativitet svenska plastföretag har. Många är andra eller
tredje generationens entreprenörer. Branschen hade redan
börjat ställa om. Det SPIF kunde göra var att sammanföra
kapacitet med behov.”
SPIF:s upprop startade tidigt och fick snabb respons. På bara
några dagar hade fler än 50 företag anmält intresse att hjälpa
till. Lennart Johansson, branschansvarig, och Amit Paul ringde
runt till Regionerna (f d Landstingen) och inventerade behov.
Snabbt kunde de koppla ihop dem med företag som redan hade
tagit fram produkter.
En av organisationerna som SPIF samarbetat med är stiftelsen
WeFightCovid som även de fokuserat på att hjälpa regioner och
kommuner att köpa in produkter och säkra tillgången på
skyddsutrustning.
”Under Corona-krisen har det enorma behovet av plast varit ett
genomgående problem för att kunna producera skyddsutrustning
till vården. När de globala leverantörskedjorna kollapsade då
behövde efterfrågan på plast fyllas nationellt. Här har SPIFs
samordning varit avgörande”, berättar Dan Castillo grundare av
WeFightCovid.
Enhetliga mått behövs för framtidens företagsekonomi – den
cirkulära
För oss är det självklart att en mil är 10.000 m. Men så har

det inte alltid varit. 1699 mätte en mil 10.688 m. Napoleon
bestämde 1876 att en mil skulle vara 10.000 m. Före 1699 var
dessutom en mil olika lång i olika län. T ex var en mil i
Småland mindre än hälften av en mil i Dalarna.
Fram till idag har företagsekonomi byggt på produktion av
produkter att sälja, slit o släng, köpa nytt istället för att
reparera, konsumera så mycket som möjligt. Något vi idag vet
är ohållbart. En trolig framtida företagsekonomi är den
cirkulär ekonomin. Där äger företag produkten till dess den
tjänat ut. Man säljer enbart nyttjanderätten. Det hållbara med
cirkulär ekonomi är bl a att företagen producerar produkter
som ska hålla länge. Så länge produkten går att nyttja, så
länge betalar kunden. Det är naturligtvis viktigt att köparna
även då förstår vad de betalar för.
Detta belystes i ett debattinlägg i SvD 8 februari.
Artikelförfattarna efterlyser internationellt enhetliga mått
för cirkulär ekonomi. De ansåg att man måste kunna mäta en
produkts cirkularitet i tre dimensioner:
1) Materialcirkularitet – hur stor andel av produktens värde
kommer från att den är återcirkulerad.
2) Marknadsentropi – hur stor andel av produktens värde går
till att hålla den fortsatt efterfrågad på marknaden
3) Nyttjandegraden – hur stor andel av produktens förbrukning
kom av kundanvändning snarare än av att den rostar eller blir
omodern mm.
PP Polymer har alltid arbetat för miljön och cirkulär ekonomi
är ett steg i rätt riktning. Att företagsekonomer nu vill
utveckla enhetliga mått för ekonomisk styrning av cirkulär
ekonomi är lovande och en positiv nyhet.
PP Polymers arbetstider under Corona-pandemin
Vi vill erbjuda lika god service som vanligt.
För att minska smittorisken har vi begränsat bemanningen i
labbet. Våra medarbetare arbetar olika dagar för att kunna
hålla hög service nivå.
Fredagar är vi enbart tillgängliga per telefon. Vi har då
ingen bemanning på vare sig Krossgatan 15 eller Sorterargatan

35 och såväl labb som godsmottagning är stängt.

