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I Danmark blev der indsamlet mere end 14 mio. tons affald i 
2005, hvoraf  industrielt affald, der bl.a. omfatter spildevand, 
papir, plast, metal og kemikalier, udgør ca. 75% [1]. Usorteret 
affald kan ikke genbruges og må i stedet brændes af eller depo-
neres, hvilket kan være et stort miljøproblem. Både i industrien 
og i den private husholdning er vi for dårlige til at sortere og 
genbruge vores affald, og i takt med et stigende behov for mere 
bæredygtige processer er vi nødt til at tænke mere på at redu-
cere mængden af affald, vi producerer.

 
Genanvendelse af polymeraffald
Næsten alle plastprodukter, gulvtæpper og syntetiske tekstiler 
er lavet af polymerer, hvilket betyder at polymerindustrien er et 
område, hvor det virkelig kan betale sig at gøre en indsats for 
at reducere og genbruge affaldsprodukterne. Genanvendelse 
af polymerer kan ske ved 1) omdannelse af polymererne til 
andre polymerprodukter, 2) depolymerisering til de oprindelige 
monomerer samt 3) termisk depolymerisering til produktion af 
olie, benzin og diesel.

Nylon 6 benyttes i tekstiler, gulvtæpper samt forskellige typer 
af industrielle plastmaterialer. Alene i USA deponeres der på 
årsbasis 1,8 mio. tons gulvtæpper bestående af nylonfi bre. Ny-
lon 6 er opbygget af den cykliske monomer caprolactam (fi gur 
1) og er et af de materialer, som vi har den bedste teknologi til 
at genanvende [2]. Nylon 6 i form af gulvtæpper i mindre styk-
ker føres ind i en reaktor sammen med overophedet damp og 
H3PO4 ved høj temperatur og tryk. Herved nedbrydes polyme-
ren, og den dannede caprolac-
tam fordamper og kan isoleres 
med over 99% udbytte.

Den dannede caprolactam 
kan efterfølgende bruges til 
repolymerisering til produk-
tion af nye gulvtæpper eller 
andre nylon 6-produkter. 
Processen kan også benyttes til udvinding af caprolactam fra 
andet plast- og fi beraffald, der er lavet af nylon 6. Som følge af 
den effektive genvinding af caprolactam er nylon 6-produkter 
meget værdifulde for samfundet og dermed vigtige at genbruge. 
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Efter deres levetid hos forbrugeren kan de depolymeriseres og 
repolymeriseres til andre produkter og derved i teorien indgå 
i en uendelig cyklus af genbrug uden generering af affald. En 
omlægning af vores teknologi til sådanne materialer, der er 
bæredygtige, er derfor vigtig for at reducere mængden af affald.

Sodavandsfl asker af plast er primært lavet af PET (poly(et
hylenterephthalat), (fi gur 2), og mængden af affald i form af 
sådanne fl asker på verdensplan er enorm [3]. PET-fl askerne 
genbruges ved termisk omformning, hvorved plastmaterialet 
omdannes til nye produkter, såsom ikke-fødevareemballage, 
polymerfi bre i gulvtæpper og andre fi berprodukter. Ved termisk 
omformning skæres plastmaterialet i små stykker, der renses for 
urenheder, hvorefter plasten under varmebehandling formes til 
ny emballage.

PET-fl asker kan også depolymeriseres til monomererne 
terephthalsyre og ethylenglycol, der ligesom caprolactam atter 
kan benyttes til polymerisering. Da strukturen af PET er mere 
kompleks end nylon 6 (PET består af to forskellige monome-
rer), har depolymeriseringen ikke samme effektivtet, men de 

dannede monomerer kan adskilles og enten sælges til 
den kemiske industri eller benyttes til repolymerise-
ring i andre produkter. I Schweiz inkorporeres der op 
til 50% genbrugs-PET i produktionen af nye fl asker, 
mens der mange andre steder i verden kun benyttes 
ca. 10% [3a]. Det er målet at PET-fl asker udelukkende 
skal kunne laves ud fra genbrugs-PET, og som følge af 
et øget fokus på genbrug og bæredygtighed vil Coca-

Cola bygge et anlæg i USA til genanvendelse af PET fra retur-
nerede fl asker. I USA indsamles og genanvendes kun ca. 25% af 
alle sodavandsfl asker, og dette er netop et af de store problemer 
med genanvendelse af plast, idet genanvendelsesindustrien har 
kapacitet til at genbruge mere, end der indsamles, men forbru-
gerne er for dårlige til at indsamle og sortere deres affald. 

Ved udsættelse af forskellige plasttyper eller biomasse (f.eks. 
slagteriaffald) for høj temperatur og tryk kan disse omdannes 
til olie, benzin og diesel i en proces, der efterligner den geolo-

giske omdannelse af kulholdige materialer til fossile carbon-
hydrider. Herved nedbrydes polymerer ikke til monomerer, 
men til mindre carbonhydrider med op til 18 carbonatomer. 
Disse kan benyttes som benzin og diesel samt let råolie, der 

Figur 1. Struktur af caprolactam og nylon 6.

Figur 2. Depolymerisering af PET til monomererne terephthalsyre og ethylenglycol.
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kan indgå i klassisk olieraffi nering og destilleres til forskellige 
olieprodukter. Ved denne proces kan plast- og kalkunaffald 
f.eks. omdannes til olie med hhv. 70 og 39% udbytte og mindre 
mængder naturgas (<20%) samt forkullet carbonmateriale og 
vand [4]. Termisk depolymerisering er en velkendt teknik til 
genanvendelse af plast under dannelse af råolie, men for nylig er 
der blevet udviklet en mere avanceret form for termisk depo-
lymerisering, hvorved plastposer og andre plastprodukter kan 
omdannes direkte til benzin og diesel og ikke først til olie [5]. 
De nuværende pilotanlæg kan omdanne 1 kg plastposer til 1 L 
benzin (ca. 750 g) samt en spiseskefuld affaldsmateriale, der er 

mættet med katalysator. Teknologien kan endvidere benyttes 
til at adskille plast fra de metaldele, som ofte helt eller delvist 
er indkapslet i plast. F.eks. kan metal fra metalwirer, der er 
betrukket med plast udvindes, samtidig med at plastmaterialet 
omdannes til benzin og diesel. Fra 9 kg fi ndelt pulver af plast og 
metal fra bildæk kan der udvindes 4,5 L diesel, 1,4 m3 naturgas, 
1 kg stål og 3,4 kg forkullet affaldsprodukt. Teknologien gør 
det ikke bare lettere at genanvende plast, men også lettere at 
genanvende de metaller, der anvendes i integrerede metal-plast-
produkter, der ellers ikke kan skilles ad. 

Figur 4. Enzymatisk nedbrydning af organisk affald i form af cellulose til glucose og ethanol. Tilsvarende kan andre polysaccharider nedbrydes til monosaccha-
rider og ethanol.

Figur 3. Omdannelse af animalsk fedt i form af triglycerider og frie fedtsyrer til biodiesel og biproduktet glycerol.
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PhD fellowships

The Drug Research Academy at the Faculty of Pharmaceu-
tical Sciences, University of Copenhagen is pleased to 
announce that two PhD fellowships will be available from 
1 April 2009:  
1. Improved process understanding of solid dosage formula-

tions – quality by design. Supervisors: Associate Professor 
Claus Cornett, Faculty of Pharmaceutical Sciences, and 
Senior Pharmaceutical Scientist Poul Bertelsen, Nycomed. 

2. Advanced hyphenated NMR techniques for pharmaceuti-
cal applications. Supervisors: Professor Jerzy Jaroszewski, 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, and Dr. Manfred Spraul, 
Bruker Biospin GmbH. 

Further information on the PhD projects, application require-
ments and applicant information form can be found on 
our web site (www.farma.ku.dk/stillinger) and on the Drug 
Research Academy (www.farma.ku.dk/dra). 

Deadline for applications: Tuesday 17 February 2009 at 
12 o’clock noon. Please note that only hardcopy applica-
tions are accepted. 

The Faculty of Pharmaceutical Sciences PHARMA is dedicated to pro-
moting the highest level of research and education in the pharmaceuti-
cal sciences. FARMA operates effectively and innovatively in a university 
world undergoing rapid change. FARMA has 350 members of staff and 
more than 1,400 students.

Genanvendelse af organisk affald 
Biodiesel er fællesbetegnelsen for en række fedtsyreestre, der 
i lighed med bioethanol benyttes som tilsætning til brændstof 
i henholdsvis diesel- og benzinmotorer for at reducere mæng-
den af brændstof fra fossile kilder. Biodiesel kan fremstilles 
fra overskydende svinefedt fra slagterier, hvorved animalsk 
fedt, der består af en blanding af triglycerider og frie fedtsyrer, 
forestres i to trin til methylestre af fedtsyrerne (fi gur 3) [6]. 
Biodiesel kan også fremstilles ved ekstraktion af fedtstoffer 
fra spildevand efterfulgt af transesterifi kation som beskrevet 
ovenfor [7].

Ud over den ønskede biodiesel dannes der også glycerol under 
processen. Som følge af ønsket om at erstatte brændstoffer fra 
fossile kilder med fornybar energi er produktionen af biodiesel 
fra triglycerider og dermed også dannelsen af glycerol udsat for 
en voldsom stigning på verdensplan. Det betyder, at der i løbet 
af de kommende år vil dannes betydelige mængder glycerol, 
som man ikke umiddelbart har et marked for, og det vil derfor 
være nyttigt at fi nde anvendelser for glycerol enten i form af 
bearbejdede produkter eller som råstof i syntesen af andre 
kemikalier.

Et af problemerne ved genanvendelse af husholdningsaffald 
er, at det består af en blanding af genbrugelige tørprodukter 
(fl asker, papir og lignende), diverse former for mad- og haveaf-
fald samt forskellige metal- og plastprodukter. Et højt indhold 
af organisk materiale gør affaldet lugtende, vådt og svært at 
bearbejde, og det er f.eks. vanskeligt at genanvende plast fra 
usorteret affald, da det er forurenet med organisk affald. Bedre 
sortering af husholdningsaffaldet muliggør desuden, at det 
organiske materiale kan genanvendes ved kompostering (frem-
stilling af gødning) eller enzymbehandling under dannelse af 
sukkerstoffer og bioethanol. Organisk materiale består hovedsa-
geligt af have-, mad- og papiraffald, og de primære bestanddele 
er mono- og polysaccharider, hvoraf sidstnævnte primært er 
cellulose, stivelse og hemicellulose. Polysacchariderne nedbry-
des til monosaccharider ved enzymatisk hydrolyse, og disse kan 
enten benyttes som bæredygtige råstoffer i kemikalieproduktion 
eller til dannelse af ethanol ved fermentering (fi gur 4) [8]. Den 
dannede bioethanol kan enten anvendes som råstof eller som 
brændstof ved tilsætning til benzin. På nuværende tidspunkt er 
det dog ikke rentabelt at udvinde kemikalier af organisk affald, 
men det vil der komme mere fokus på i fremtiden. 

Konklusion
Menneskets generering af affald er et voksende problem på 
verdensplan, og ud fra et miljømæssigt synspunkt er det altid 
bedst at genanvende så meget affald som muligt. Til diskus-
sionen, om det er bedst at genbruge affald eller skille sig af med 
det ved forbrænding, hører en såkaldt livscyklusanalyse [9], der 
er et kompliceret regnestykke, hvor man regner på ”udgifterne” 
for en genstand fra vugge til grav. Vi mener, at et øget fokus på 
dette område vil være med til at sikre, at der udvikles nye me-
toder til genanvendelse eller omdannelse af affald til brændstof-
fer, kemiske råstoffer og andre brugbare produkter. 

E-mail adresser:
Rune Nygaard Monrad: rune@kemi.dtu.dk
Linda Luise Reeh Lorentz-Petersen: llr@kemi.dtu.dk
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