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ABSTRACT 

According to the International Union of Pure and Applied Chemistry plastic is defined as a generic term used ”in 

the case of polymeric material that may contain other substances to improve performance and/or reduce costs.” 

Plastic is a very malleable, cheap and chemically stable material that can be made into a large variety of shapes 

and sizes through a multitude of manufacturing pathways. The favourable properties of this material has made 

it ubiquitous in our modern world. Unfortunately, this means that large amounts of plastic are released into our 

environment where it gets broken down to small particles. These plastic particles are called microplastics when 

they are smaller than 5 mm and nanoplastics when they are smaller than 1 µm. There has been a large amount 

of research into microplastics but significantly less research into nanoplastics even though they are small enough 

to more easily penetrate biological membranes and have an effect on the biological processes. This study 

therefor had the goal to study the mechanical breakdown of plastics to nanoparticles. Two common types of 

plastics were chosen for studying this. The study has found that nanoplastics are found after only two minutes 

of mechanical treatment by way of an immersion blender and a very narrow size distribution was found. This is 

in line with results from previous studies. The treatment used roughly reflects the way that plastics may be 

broken down in nature when sliding against rocks and such. The Zeta-Potential of the nanoparticle samples was 

also analysed and it was found that the nanoplastic particles have a similar surface charge. The sizes of the 

nanoparticles may be worrying since they are within the range that have been proven to have an effect on living 

organisms. 

  



 

 

2 

Hugo Karlsson | HAGANÄSSKOLAN 2019-04-12 

INLEDNING, SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Plaster består av en mängd olika syntetiska och icke-syntetiska organiska byggstenar, de är formbara och kan 

göras i många olika former och storlekar. Enligt IUPAC definieras plast som ”Generic term used in the case of 

polymeric material that may contain other substances to improve performance and/or reduce costs” (1). På 

grund av att plaster är lätta att tillverka, har låg kostnad samt fördelaktiga kemiska egenskaper används plast till 

i en stor mångfald av områden i den moderna världen. På grund av plasters utbredda användning och motstånd 

till att brytas ned så har de ackumulerat i vår natur (2). Det uppskattas att 1.15 till 2.41 miljoner ton plast kommer 

ut i haven från floder varje år (3). Detta gymnasiearbete handlar om nanoplaster, nanoplast är inte en specifik 

plasttyp utan ett samlingsnamn för plastpartiklar som är tillräckligt små för att mätas på nanoskalan (<1 µm). Det 

har varit en stor ökning i forskning kring mikroplaster (plastpartiklar som är mindre än 5 mm (1)) och deras 

ekologiska påverkan. Dock så är forskning om nanoplaster inte lika utbredd trots att nanoplaster är mer troliga 

att ta sig igenom biologiska membran och kan påverka funktionen hos biologiska system (2). Forskning kring 

nanoplaster har påvisat beteendeförändringar och annan påverkan på levande organismer (4). Koncentrationen 

av nanoplaster i dessa experiment är dock betydligt högre än vad de är i naturen. I åtminstone en studie så kunde 

förekomsten av nanopartiklar i havet påvisas; dock så var koncentrationen för låg för att kunna mätas med DLS 

(Dynamic Light Scattering) (5). På grund av bristen av forskning inom nanoplast har valet gjorts att studera 

mekanisk nedbrytning av plast till nanoplaster i detta gymnasiearbete.  

Syftet med gymnasiearbetet är att studera den mekaniska nedbrytningen av plast till nanopartiklar. Frågorna 

som besvaras inkluderar om det bildas nanopartiklar av processen som används i experimentet samt hur 

storleksdistributionen för dessa nanopartiklar ser ut. I huvudsak två olika typer av plaster studeras i detta arbete, 

polystyren i form av frigolit samt bioplast från plastpåsar, det är vanligt att båda dessa typer av plast förekommer 

i naturen och dessutom så är de väldigt lättillgängliga. Resultaten från de två olika plasttyperna jämförs. Detta 

gymnasiearbete innehåller även en litteraturstudie vars mål är att undersöka mikro- och nanoplasters påverkan 

på metabolism och beteende hos levande organismer samt att undersöka vilka faktorer som påverkar eventuell 

upptagning av nanopartiklar av celler. 
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METOD 

Utförandet av laborationen gjordes på Lunds Universitet Kemicentrum i Lund i samarbete med Mikael Ekvall och 

Martin Lundquist. Metoden som användes vid undersökningen av mekanisk nedbrytning liknar metoden som 

användes av M. Ekvall et al. (6). 

För att undersöka mekanisk nedbrytning av plast så utfördes en undersökning av två vanliga plasttyper, 

plastpåsar av bioplast och frigolit i form av polystyren. Först så avlägsnades en bit plast från provmaterialet med 

massan 2 gram, dessa bitar samt 60 ml Milli-Q vatten (Ultrarent vatten) tillsattes en glasbägare. Plasten utsattes 

sedan för en mekanisk nedbrytning i form av en stavmixer, behandling utfördes i 2, 5 samt 10 minuter i triplikat. 

Efter varje behandling så tvättades utrustningen noga med avjoniserat vatten och sedan Milli-Q vatten. Efter 

behandlingen så extraherades lösningen med nanopartiklar med hjälp av en 20 ml spruta. Lösningen som 

extraherades var heterogen och innehöll diverse stora plastbitar därför filtrerades lösningen sedan genom ett 

0.8 µm filter för avlägsna dessa stora plastbitar. Efter filtreringen var lösningen genomskinlig och homogen. 

Denna vätska tillsattes i märkta falconrör. Kontrollprov gjordes även för att undersöka om enbart behandlingen 

ger upphov till nanopartiklar genom att göra behandlingen på enbart Milli-Q vatten. För undersökningen av 

plastpåsar skedde endast behandling i fem minuter. 

Efter filtreringen så analyserades proverna med hjälp av 

Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) med Nanosight. 

Modellen som användes för analyser var Malvern 

Instruments Nanosight LM10 som kan ses i Figur 1. NTA 

är en metod för att analysera partiklar i vätskor genom 

att registrera partiklars rörelse med hjälp av en laser 

som skjuts genom provet och sedan används ett 

ultramikroskop samt en CCD kamera som kan registrera 

spridningen av ljuset från nanopartiklarna. Det går inte 

att se nanopartiklar med ett vanligt mikroskop och 

kamera eftersom att nanopartiklar är mindre än 

våglängderna av synligt ljus. Efter att en sekvens med 

bilder har tagits så används en analys som fungerar 

genom brownsk rörelse för att bestämma storleken av 

nanopartiklar i provet. Tekniken kan även mäta 

koncentrationen av nanopartiklar (7). Datan som NanoSight maskinen producerar inkluderar en graf, 

genomsnittlig storlek och standardavvikelse. 

Metoden upprepades för de två plasttyper som testades. Dessa plasttyper var polystyren i form av frigolit och 

bioplast från en plastpåse. Bioplasten analyserades även med Dynamic Light Scattering (DLS) som är en annan 

teknik för att mäta storleken av nanopartiklar. DLS kan analysera storleken av nanopartiklar genom att en 

monokromatisk laser lyser genom provet varpå intensiteten av ljuset som sprids analyseras över tid. DLS analys 

gjordes med en Wyatt Technology DynaPro Platereader-II. Med hjälp av denna teknik kan den genomsnittliga 

storleken av nanopartiklar bestämmas. (8) Z-potential, mobilitet och ledningsförmåga mättes även för bioplast 

med hjälp av en Malvern Instruments Zetasizer Nano ZS (9). 

Resultaten från båda dessa mätningar infördes sedan i Microsoft Excel där grafdata gjordes om till grafer. 

Samma metod utfördes även med plasten polystyren i formen av lock till kaffemuggar, dock så användes i detta 

experiment en mixer som senare påvisades producera en hög koncentration av nanopartiklar. Resultatet av detta 

experiment kommer således inte att presenteras i detta gymnasiearbete.  

Figur 1 – Nanosight LM10 användes för att mäta storlek 

och koncentration av nanopartiklarna. 
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RESULTAT 

Två vanliga plasttyper testades, polystyren i form a frigolit och bioplast. En till plasttyp testades (polystyren i form 

av lock till kaffemuggar), men proverna hade en relativt hög koncentration av nanopartiklar som utsöndrades av 

stavmixern som användes. I Figur 2 visas grafen av kontrollvärdena för Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) som 

uppmättes då enbart Milli-Q vatten utsattes för behandlingen med stavmixer, även Milli-Q vatten som inte har 

utsatts för behandling visas i grafen. Kontrollförsöket påvisar att stavmixern producerar nanopartiklar. Dock så 

var koncentrationen av partiklar i nanostorlek inte större än tre miljoner partiklar per ml i något av 

kontrollförsöken. Koncentrationen av nanopartiklar i kontrollförsöken var högst i storlekar från 70 nm till 170 

nm.  

 

Figur 2 – NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) av enbart vatten som har blivit utsatt för behandling i 0 minuter, 2 

minuter, 5 minuter samt 10 minuter. NTA fungerar genom att en laser skjuts genom provet. Därefter används ett 

ultramikroskop och en CCD kamera för att ta bilder av spridningen av ljuset från nanopartiklarna. Kameran tar en 

sekvens med bilder som senare analyseras med ett datorprogram för att kunna bestämma storlek och koncentration av 

nanopartiklar. Lodrät axel är koncentrationen av nanopartiklar i 106 partiklar / ml. Vågrät axel är diametern av 

nanopartiklarna i nm. 
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I Figur 3 visas grafen av NTA resultatet från när behandlingen utfördes i två minuter på polystyren i formen av 

frigolit. Utifrån grafen syns att nanopartiklar har bildats i storleksordning från 50 nm till 300 nm. Medelvärdet av 

diametern av nanopartiklarna var i försök ett 178 nm, i försök två 175 nm och i försök tre 173 nm. 

Standardavvikelsen för storleken var 65.8, 48.52 och 59.10 nm för första, andra respektive tredje försöket. 

Typvärdet för storleken var 179 nm och medelvärdet för storleken av alla replikat var 175 nm. 

 

Figur 3 – NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) av polystyren i formen frigolit som blivit mekaniskt nedbruten i två 

minuter. Lodrät axel är koncentrationen av nanopartiklar i 106 partiklar / ml. Vågrät axel är diametern av 

nanopartiklarna i nm. 

I Figur 4 visas grafen för resultatet av NTA av polystyren i formen av frigolit som fick mekanisk behandling i fem 

minuter. Medelvärdet av diametern av nanopartiklar i dessa försök var 156 nm (51,99 nm), 154 nm (49,73 nm) 

och 159 nm (58,68 nm) för det första, andra respektive tredje replikatet (standardavvikelse inom parantes). 

Typvärdet av storleken var 138 nm och medelvärdet av diametern av plastpartiklar för alla tre replikat var 156 

nm. 

I Figur 5 visas grafen för resultatet av NTA för polystyren i formen av frigolit som genomgick behandling i tio 

minuter. Medelvärdet av diametern av nanopartiklar i dessa försök var 156 nm (55,02 nm), 103 nm (40,56 nm) 

och 158 nm (50,16 nm) för det första, andra respektive tredje replikatet (standardavvikelse inom parantes). 

Typvärdet av storleken var 94 nm och medelvärdet av diametern av plastpartiklar för alla tre replikat var 156 nm 
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Figur 4 – NTA av polystyren i formen frigolit som blivit mekaniskt nedbruten i fem minuter. Lodrät axel är 

koncentrationen av nanopartiklar i 106 partiklar / ml. Vågrät axel är diametern av nanopartiklarna i nm. 

 

Figur 5 – NTA analys av polystyren i formen frigolit som blivit mekaniskt nedbruten i tio minuter. Lodrät axel är 

koncentrationen av nanopartiklar i 106 partiklar / ml. Vågrät axel är diametern av nanopartiklarna i nm. 
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I Figur 6 visas resultatet av NTA för plastpåse genom en graf. För plastpåsen utfördes endast behandlingen i 

fem minuter. En kontrollkurva har också införts i denna graf. Den genomsnittliga storleken var 125 nm (47,63 

nm), 117 nm (48,08 nm) och 115 nm (48,03) för det första, andra respektive tredje replikatet 

(standardavvikelse inom parantes). Typvärdet för alla tre resultat var 94 nm och medelvärdet var 119 nm. En 

DLS (Dynamic Light Scattering) analys genomfördes också på  den nedbrutna plastpåsen, resultatet återfinns i 

Figur 7. Vid DLS så uppmättes endast radien av partiklarna. Den genomsnittliga diametern av partiklarna över 

alla prov vid DLS var 113 nm. DLS gjordes även av kontrollprov, då kunde inga nanopartiklar påvisas. 

 

Figur 6 – Resultat från NTA analys av mekaniskt nedbruten ”bioplastpåse”. Lodrät axel är koncentrationen av 

nanopartiklar i 106 partiklar / ml. Vågrät axel är diametern av nanopartiklarna i nm. 

 

 

Figur 7 – Resultat från DLS (Dynamic Light Scattering) analys av prover av mekaniskt nedbruten ”bioplastpåse”. DLS kan 

analysera storleken av nanopartiklar genom att en monokromatisk laser lyser genom provet varpå intensiteten av ljuset 
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som sprids analyseras över tid. Denna teknik kan endast användas för att bestämma den genomsnittliga storleken av 

nanopartiklar i provet. Lodrät axel är radien i nm. 

Zeta-potential (ytladdning), mobilitet och ledningsförmåga hos provet med nanopartiklar från plastpåsen 

mättes också. Resultatet från ytladdningstestet visas i Figur 8. Mätningarna utfördes med två av replikaten och 

ett medelvärde har lagts till i diagrammet. Mätning utfördes också av mobilitet och ledningsförmåga. 

Resultatet för mobilitet visas i Figur 9 och resultatet för ledningsförmåga visas i Figur 10. 

 

Figur 8 – Mätning av Z-potential av nanopartiklar från bioplastpåse. Lodrät axel är Z-potential i mV. 
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NANOPLASTER I VÅR NATUR 

Plasters utbredda användning i den moderna världen samt att plasters nedbrytning i naturen sker långsamt har 

gjort att plaster ackumulerar i vår natur (2). Det uppskattas att det idag släpps ut 1.15 till 2.41 miljoner ton plast 

i våra hav och vattendrag årligen (3). Men plast ansamlas också på land i jorden, källan av plast inkluderar 

soptippar, avlopp och nedskräpning (10). På grund av den stora mängden plast i naturen är det ett viktigt 

undersökningsområde och mycket forskning har gjorts inom detta område. En viktig fråga inom detta område är 

plasters påverkan på levande organismer. 

MIKRO- OCH NANOPLASTERS EFFEKT PÅ LEVANDE ORGANISMER 

När plaster släpps ut i våra hav och vattendrag så påbörjas en nedbrytningsprocess av plasten, denna nedbrytning 

sker genom olika mekanismer som ultraviolett ljus (11) eller mekanisk nedbrytning som studeras i detta 

gymnasiearbete.  

R. Cui et al. undersökte effekten av nanoplast partiklar på kräftdjuret Daphnia galeata. De nanopartiklar som 

användes i undersökningen var 52 nm stora partiklar av polystyren; koncentrationen var 2 mg/l. I undersökningen 

exponerades Daphnia galeata för nanopartiklar och sedan observerades dem i fem dagar. Redan efter två dagar 

påvisades att överlevnaden av kräftdjur som var exponerade till plastnanopartiklar var mindre än 

kontrollgruppen. Över resten av dagarna minskade överlevnaden avsevärt. Dessutom så var färre Daphnia 

Galeata som exponerats för nanoplast gravida efter fem dagar än i kontrollgruppen (12). En liknande 

undersökning har också utförts av E. Besseling et al. där tillväxten av grönalgen Scenedesmus obliquus och 

reproduktionen, tillväxten och missbildningar av Daphnia magna undersöktes. I undersökningen påvisades ett 

samband mellan exponering till nanoplastpartiklar och minskad tillväxt av S. obliquus, dessutom påvisades att 

tillväxt minskade ytterligare med högre koncentrationer av nanoplast. En liknande företeelse påvisades i D. 

magna, fast effekten var inte lika tydlig (13). 

En effekt ses också i större djur som fiskar. Fiskar har genom evolutionen utvecklats över en lång tid då de har 

tagit upp material som deras magar inte kan smälta från vattnet, exempelvis sandpartiklar. Deras interna organ 

har därför utvecklats för att hantera detta. Men nanoplaster har bara existerat i haven i ungefär 100 år och kan 

påverka fiskar på flera sätt. En egenskap som nano- och mikroplaster har är att de är bra på att binda gifter. Dessa 

gifter tas upp av fisken samtidigt som nanoplasten och påverkar fisken. Dock har det inte säkerställts att detta 

har en större effekt än enbart ätandet av ett byte med enbart gifter. Det finns dock andra problem dessa plaster 

kan skapa, som till exempel fysisk blockering av matintagning i små djur (14).  

Fiskar kan bli exponerade till nanopartiklarna genom matkedjan eftersom deras diet består av djurplankton, som 

i sin tur äter växtplankton som kan ta upp nanoplast. K. Mattsson et al. undersökte fisken Ruda (Carassius 

carassius). Fiskarna som exponerades för nanoplast i den här undersökningen blev långsammare, tog längre tid 

att äta, höll sig i grupper och var mindre utforskande än kontrollgruppen. Dessutom så kunde en effekt på 

fiskarnas metabolism påvisas (4). En annan undersökning hittade att nanoplaster med en storlek av 180 nm hade 

en effekt på hjärnan hos fiskar efter upptagning genom djurplankton (15). Flera andra undersökningar har också 

påvisat en effekt av nanoplaster på levande organismer (16-17). 

Dock så är koncentrationen av nanoplaster i alla dessa experiment mycket högre än den som påvisats i naturen 

(5) och därför är effekten inte nödvändigtvis densamma som händer i naturen. Dock så är emellertid fiskar i 

naturen exponerade för nanoplaster under en mycket längre tid än i experimenten och det är möjligt att 

nanoplasten ackumulerar i fiskarna under deras livstid. 

VILKA FAKTORER PÅVERKAR EVENTUELL UPPTAGNING AV NANOPARTIKLAR AV EN CELL? 

Virus, bakterier, organeller och andra biologiska strukturer har utvecklats för att ha specifika strukturer, storlekar 

och biokemi. Virus kan ha olika former och protein kan vara formade för att binda till vissa ämnen. Dessa faktorer 
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är viktiga för funktionen biologiska system fast deras specifika funktioner har inte alltid fastställts. Alla dessa 

organiska strukturer har storlek på nanoskalenivån. Nanopartiklar kan också ta sig in i celler genom endocytos, 

dock kan alla nanopartiklar inte ta sig in i celler lika bra. Storlek, form, laddning och utsidan av nanopartikeln 

spelar roll för hur väl upptaget av en cell sker. Formen spelar stor roll i upptaget av nanopartiklar. För partiklar 

över 100 nm i storlek dominerar stavar i upptagningen av celler, efter följer sfärer, cylindrar och sist kuber. För 

partiklar under 100 nm tas sfärer lättare upp av celler. Partikelns komposition spelar också en stor roll, mellan 

till exempel guldpartiklar och partiklar av kolnanotuber av samma storlek är det tusen gångers skillnad i 

upptagning av celler (18). 

DISKUSSION 

Enligt denna undersökning så bildas i det plastpartiklar av nanostorlek vid mekanisk nedbrytning av vanliga 

plasttyper redan efter två minuters behandling. Resultaten pekar också på att koncentrationen av mindre 

partiklar ökar efter fem och tio minuters behandling. Dock så sker den största skillnaden mellan två och fem 

minuter. Storleksdistributionen av nanopartiklar som bildades vid försöket var mindre än förväntat, dock har 

tidigare undersökningar fått liknande resultat (6). Från alla experiment så uppmättes flest nanopartiklar i 

storleksordningen från 50 nm till 250 nm. I litteraturstudien påvisades att nanopartiklar i denna storleksordning 

kan upptas av celler. Den avvikande mätningen i det andra replikatet av polystyren som behandlades i tio minuter 

kan förklaras av att temperaturen var felinställd vid mätningen. Eftersom brownsk rörelse är beroende av 

temperaturen så förvrängde detta resultatet.  

Vid nedbrytningen producerades alltid nanopartiklar som var inom storleken som påvisats ha effekter på levande 

organismer (50 – 180 nm (12, 15)). Den mekaniska nedbrytning som användes i experimentet skulle kunna liknas 

vid mekanisk nedbrytning som sker när plaster exempelvis skrapas mot stenar i hav och floder. Sammantaget så 

visar detta experiment på att det är möjligt att nanoplaster kan produceras vid ställen där plast utsätts för en 

mekanisk nedbrytning i naturen. Det faktum att nanopartiklarna som bildas vid nedbrytning av plast har en stor 

variation i sin storlek kombinerat med att andra studier hittat variation i formen av partiklar tyder på att alla 

nanoplaster som används i undersökningar om påverkan på biologiska system produceras av den mekaniska 

nedbrytningsprocessen (6).  

Ytladdningen (Zeta-potential) som uppmättes av nanopartiklar från plastpåsen var relativt konstant nära -25 mV 

vilket tyder på att ytladdningen inte hade stor variation mellan nanopartiklar från bioplastpåsen. I den tidigare 

undersökningen av M. Ekvall et al. påvisades inte en lika konstant ytladdning vid nedbrytning av polystyren. En 

felkälla i denna mätning är att koncentrationen av nanopartiklar var väldigt låg; en högre koncentration är 

optimal vid mätning av Zeta-potential.   

En möjlig felkälla i den mekaniska nedbrytningen av plast skulle kunna vara om stavmixern själv utsöndrar 

nanopartiklar, dessa nanopartiklar skulle vara omöjliga att skilja från nanopartiklar från plasten i dem mätningar 

som utfördes. Dock så utfördes utförliga kontrolltester där det försäkrades om att inget steg av undersökningen 

producerade nanopartiklar. Stavmixern som tänktes användas från början påvisades i ett kontrolltest att 

utsöndra nanopartiklar av sig själv, därför byttes denna ut för senare test. 

En annan möjlig felkälla är mätningen av temperaturen vid NTA, eftersom Nanosight LM10 inte har en inbyggd 

termometer måste en separat termometer användas och temperaturen föras in i programvaran manuellt. Detta 

innebär att en felskrivning eller felavläsning av temperaturen skulle kunna förvränga storleksdistributionen av 

nanopartiklar som uppmättes. Undersökningen utfördes i triplikat för att kunna identifiera sådana fel. 

Detta forskningsområde är relativt nytt och det finns inte många studier om just den mekaniska 

nedbrytningsprocessen för plast så denna undersökning samt den gjord av M. Ekvall et al. (6) banar väg för 

framtida undersökningar inom detta område. 
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Jag vill tacka min handledare Stefan Rosén som hjälpt mig genom hela gymnasiearbetet. Jag vill också tacka 

Mikael Ekvall och Martin Lundqvist som var handledare för mig på Lunds Universitet och utvecklade metoden 
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mina experiment där och för tillåtelse att använda deras utrustning. I Figur 11 visas en bild av plast i en bägare 
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Figur 11 – En bägare innehållande plast samt annan utrustning i bakgrunden. 
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