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Bio-baserad Polyester Tillverkad av Restprodukt från Pappersindustrin 

 
Figur 1: Filmer tillverkade av homovanillinsyra och vanillinsyra deriverade monomerer. Från vänster till 

höger; 100 mol%, 70 mol%, 60 mol% och 50 mol% homovanillinsyra deriverade monomerer (resterande mol% 

vanillinsyra deriverade monomerer). 

Helt nya biobaserade monomerer delvis tillverkade från ligninderivat är producerade och 

polymeriserade till homo-polyester. Även en copolyester bestående av bland annat dessa nya 

monomerer är syntetiserade (Figur 1).  

Mångsidigheten hos plast, som består av bland annat polymerer, har gjort dem användbara för 

många applikationer som till exempel; inom elektronik och byggnadsindustrin samt 

livsmedelsindustrin. Därför har den globala produktionen av plast ökat med över 700 gånger 

de senaste 70 åren. Majoriteten av dagens polymerer är fossilbaserade; mindre än en halv 

procent är biobaserade. På grund av en kombination av miljöeffekter, som ökningen av 

växthusgasutsläpp och klimatförändringar, och uttömningen av fossila bränslen har intresset 

för mer hållbara alternativ exploderat. Ett alternativt är att använda lignin, en restprodukt från 

pappersindustrin, till att tillverka framtidens polymerer. Från lignin kan en mängd av olika 

mindre molekyler framställas, som i sin tur kan användas för att ersätta sin fossila motsvarighet 

och skapa miljövänliga biobaserade monomerer. Monomerer är byggstenarna som bygger upp 

polymerer.  

Två molekyler som kan framställas av lignin är homovanillinsyra och vanillinsyra, dessa två 

syror är väldigt lika varandra och det skiljer bara en kolatom sinsemellan. I detta arbete, 

”Homovanillic Acid: a Novel Building Block for Lignin-Based Polyester” av Emma Olsson, 

framställs olika biobaserade polyestrar med målet att dessa ska kunna ersätta fossilbaserade 

polyestrar med liknande egenskaper. Syntesen av monomererna börjar med att konvertera 

syrorna till estrar genom tillägg av en metyl-grupp och efter det utökas den alifatiska delen av 

molekylen med etylenkarbonat. Resultatet är två monomerer som sedan kan polymeriseras till 

biobaserade polyestrar. Vanillinsyrabaserade monomerer har tidigare använts till att tillverka 

homo-polymerer men dess egenskaper har gjort den svåranvänd då till exempel smältpunkten 

är hög och lösligheten i vanliga lösningsmedel låg. Genom att introducera 

homovanillinsyrabaserade monomerer och tillverka en copolyester kan dessa egenskaper 

förbättras. 


