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Amikor néh
jelenik meg

ány évtizeddel ezelőtt már észre lehetett venni, hogy egyre több műanyag-hulladék 
 szemétként a természetben, a műanyagipar kifejlesztette a „biodegradálható” mű-

anyag at. Gyártókapacitásuk megteremtése meglehetősen sok pénzbe került. A közelmúltban 

dálható polimerek; műanyaggyártók; új műanyagok. 
 

A műanyaggy ekszenek, 
hogy a fosszilis alapanyagok helyett teljesen vagy részlegesen megújuló forrásból – növényi 
alapanyagokból – származó vegyi anyagokból felépülő műanyagokat állítsanak elő, vagy al-
kalma

elyek nedves környezetben viszonylag rövid idő alatt teljesen eltűnnek, tu-
lajdon

 
ok

az EU az egyszer használható műanyag termékek korlátozására kibocsátott új direktívájában 
megtiltotta a biodegradálható vagy komposztálható műanyagok használatát. A gyártók most 
lázasan keresik azokat az alkalmazási területeket, amelyen ilyen gyártmányaikat eladhatnák. Az 
érzékelhető klímaváltozás bűnbakjai ugyancsak a műanyagok, bár a világon évente felhasznált 
kőolajnak mindössze 6 %-ára tartanak igényt. Ha elhasználódásuk után nem lehet őket újra 
feldolgozni, és elégetik őket, szén-dioxid kerül a levegőbe. Sokan azt állítják, hogy ez az oka a 
légkör felmelegedésének. Az új közellenség a fosszilis alapanyagokból gyártott műanyagok, és az 
új megoldás a biobázisú műanyagok „megújuló forrásból”, azaz növényi alapanyagokon alapuló 
gyártása lehetne.  
Publikációnk első részében a kiadvány előző számában egy újszerű ötletet ismertetünk. amely 
szerint ha biobázisú műanyagokból hosszú élettartamú termékeket (pl. építőipari elemeket, bú-
torokat stb.) gyártanánk, a növények levegőből felvett széntartalmát azok sokáig – akár száz 
évig – tárolnák. A kiadványunk ebben a számában megjelenő második részben arról adunk át-
tekintést, hogy hogyan próbálnak a műanyaggyárak igazodni az új igényekhez, és hogy a jövő-
ben egy műanyag értékelése valószínűleg nem műszaki tulajdonságai, hanem „ökológiai láb-
nyoma” alapján múlik majd.  
 

Tárgyszavak: környezetvédelem; klímaváltozás; biobázisú műanyagok;  
biodegra

 
ártók, a kompaundálók és a feldolgozók világszerte arra tör

zzanak. Ezek közül a biobázisú műanyagok közül néhány semmiben nem különbözik a 
kőolajalapú változataiktól (ilyen pl. a polikarbonát), mások egy polimercsalád variánsait bőví-
tik (pl. a poliamidokat). Vannak köztük olyanok is, amelyek teljesen újfajta termékek, nincs 
fosszilis előzményük, ilyenek a politejsavak (PLA-k) és a poli(hidroxi-alkanoát)-ok (PHA-k). 
A baktériumok alkalmazásával előállíthatókat utóbbiakat egyesek nem is sorolnák a mű-
anyagok közé.  

A finnországi Artic Biomaterials cég (Tampere) termékei között biobázisú és 
biodegradálható műanyagok is vannak. Üvegszálas ABM kompozitjaikban olyan üvegszálakat 
alkalmaznak, am

képpen feloldódnak. Ezeket az orvostechnikában alkalmazzák. A kompozitok alap-
anyagai azonosak az ablaküvegével, csak más arányban keverik össze őket. A cég 2019-ben 
egy új üzemet indított be az ilyen üvegszálak gyártására. Ilyen üvegszálakkal erősített 
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kompaundokat is készítenek, amelyek rövid ciklusidővel dolgozhatók fel, nagy a szilárdsá-
guk, a hőállóságuk és koposztálhatók.  

A cég másik újdonsága az ArcBiox MFA kompaundcsalád, amelynek tagjaiban a mátrix 
különböző biobázisú polimerek keveré

3. ábra Az Arctic Biomaterials pillangóetetője  

ke, és különböző szervetlen töltőanyagokat tartalmaz-
nak. A

el, és ütésállósága hasonló a 

lepkéket a kertjükbe. Az 
Arctik

kí tő
ciklusidővel hideg szerszámba fröccsöntik. Az Ar

/vagy biobázisú kompaundjait folyamatosan fejleszti, és PLA, PBAT 
vagy 

butilén-szukcinát) (PBS) kompaundjaiba természetes erősítő 
vagy 

 cég szerint ezeknek a kompaundoknak az ökológiai lábnyoma 80%-kal kisebb, mint az 
fosszilis anyagokból gyártott ABS-é. Kozmetikai és testápoló szerek csomagolóeszközeinek, 
korlátozott időtartamú használatra szánt konyhai eszközök és ipari termékek gyártására ajánl-
ják őket. Korábban fosszilis eredetű műanyagokat feldolgozó vásárlóik számára kellemes 
meglepetés volt az ArcBiox anyagok könnyű feldolgozhatósága. 

Az MFA család legújabb tagja ugyancsak sikert aratott, amikor kiderült, hogy ez hideg 
szerszámba fröccsöntve, nagyon rövid ciklusidővel dolgozható f

polikarbonátéhoz. Rugalmassági 
modulusa 1,8 MPa, terhelés alatti 
lehajlási hőmérséklete (HDTb) 80 °C, és 
utólagos kristályosodás nem figyelhető 
meg benne.  

Kertbarátok pillangóetetővel 
csábítják a 

 Biomaterials nagyon sikeres 
terméke egy pillangóetető (Belightful 
Butterfly Feeder, 3. ábra), amely sárga 
színével különösen vonzó a lepkék 
számára. Formája úgy van kialakítva, 
hogy a lepkék nagy kedvencét, egy túl-
érett banánt is bele lehessen tenni. (Ilyen 
lepkeetető egy hazai webáruház 
t ArcBiox A1008 kompaundból rövid 
cBiox A sorozat kompaudjainak mátrixa 

tartós, időjárásálló és ütésálló PLA, hornyolatlan próbatesten vizsgálva 100 kg/m

nálatában is megtalálható…). A pillangóete

2-es ütés 
hatására nem tört el.  

A németországi Acro-Plastic kompaundáló cég Bio-Fed ágazatának M-Vera márkane-
vű biodegradálható és

PHA alapú, 50–100%-ban biobázisú fröccsöntő anyagainak széles választékát forgal-
mazza. Egyik új terméke, az M-Vera GP1045 otthoni körülmények között is komposztálható, 
és 2 GPa húzómodulusa révén különösen alkalmas merev falú tárgyak, pl. háztartási eszkö-
zök, játékok, csomagolóeszközök, kávékapszulák stb. gyártására. Az EU engedélye alapján 
élelmiszerekkel is érintkezhet. 

Az olaszországi Eurotec (Velence) is kifejlesztette „zöld” termékeit. 100%-ban 
biodegradálható PLA és poli(

töltőanyagokat (őrölt dióhéjat, barackmaghéjat vagy kukoricacsutkát; homokmentesítő 
tengerparti port; falisztet) adagol. Hasonló töltőanyagokat kever PP mátrixú kompaundjaiba 
is. Az 1. táblázat két kompaundjának tulajdonságait ezek versenytársainak hasonló tulajdon-
ságaival összevetve mutatja be.  
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Az ugyancsak olaszországi MAIP Compounding poli(hidroxi-alkanoát) (PHA) mátri-
xú fröccsönthető és extrudálható kompaundokat gyárt, márkanevük lamNature. A PHA-knak 
kb. 150 monomerje van, a polimerekben ezeket kombinálják egymással. A cég PHBH alapú 
lamNature B6 G713 jelű kompaundját a TUV Austria 2,17 mm vastagságig komposztálható-
nak minősítette, lamNature B6 E13 516°E21M jelzésű termékét pedig 80% biobázisú széntar-
talma alapján a biobázisú polimerek 4. osztályába sorolta.  

 

1. táblázat 
Az Eurotec 30% farosttal erősített PLA és PBS kompaundjai néhány tulajdonságának 

összehasonlítása versenytársaikéval 
 

Kompaund Tecobio PL30 
WR30 NL 

Versenytárs Tecotek PY30 
WR30 NL 

Versenytárs 

Mátrix PLA PLA PBS PBS 
Szakadási szilárd-
ság 

65 MPa  62 MPa 35 MPa 35 MPa 

Húzómodulus 6000 MPa 5750 MPa 3500 MPa 2000 MPa 
Izod ütésállóság* 4,5 kJ/m2 2,4 kJ/m2 5,5 kJ/m2 3,5 kJ/m2

HDT (1,80 MPa 
terheléssel) 

55 °C 53 °C 85 °C 85 °C 

* Hornyolt próbatesten, 23 °C hőmérsékleten mérve. 
 

 
Ugyanilyen besorolást kapott az egyedi íróeszközöket PHA-ból gyártó svájci Prodir 

cég QS40 márkajelű golyóstollainak (4. ábra) anyaga is. A cég ezeket a tollakat úgy reklá-
mozza, hogy „a természet hozta létre őket a természet számára”, a PHA-t pedig „plasztik-
mentes biopolimer”-nek nevezte.  

4. ábra A Prodir cég 80% biobázisú egyedi  
golyóstollai 

A kanadai Nexe Innovation 
(Vancouver) a Nature Works 
Ingeno PLA-jával próbál az egyszer 
használható termékek hagyo-
mányos műanyagai helyett 
fenntartható és tökéletesen 
komposztálható anyagokat 
előállítani. Ingeo PLA-ból és 
növényi szálakat tartalmazó 

kompaundokból komposztálható 
kávékapszulákat készítettek. A cég öt 
év alatt fejlesztette ki a kapszulát, és 

piaci alkalmazását ez év áprilisában vezette be a Xoma Superfoods leányvállalatánál, amely 
üdítőitalokat és sokféle kávét forgalmaz. Az év második felében elindítja második kapszula-
gyártó sorát, és ettől kezdve más kávéforgalmazó cégeknek is felkínálja Nesspresso márkane-
vű kapszuláit. A későbbiekben csomagolóeszközöket is szeretne gyártani hal és hús forgalma-
zására; szemüvegkeretekre és arcmaszkokra is gondol. Az alapanyagot nem szándékozik el-
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adni más feldolgozóknak. A Nexe gyors prototípusok 3D nyomtatására is fel akar készülni, 
ehhez PLA alapú, komposztálható nyomtatószálakat fejleszt. 

Mivel a vásárlók, de a gyártók is egyre inkább elfordulnak a hagyományos műanyagok-
tól, a Nexe abban bízik, hogy a helyi és a regionális kormányzat egyértelmű irányelveket ad 
ki arról, hogy hogyan kell a komposztálható anyagokat kezelni. Megfelelő címkézéssel és 
hulladékgyűjtéssel, továbbá helyhatósági komposztáló üzemekkel kell támogatni a komposz-
tálható műanyagok bevezetését, és ezzel párhuzamosan tudatosítani kell a lakosságban a hul-
ladék visszaforgatásának fontosságát.  

A NatureWorks (Minnetonka, Minnesota, USA) 10%-kal akarja növelni PLA gyártá-
sát, ennek érdekében 2021-ben bővíti a nebraskai Blairban lévő PLA üzemét. Gyártási tech-
nológiáját is fejleszti, ennek keretében a PLA monomerjének tisztítását is. Az új egységben 
Ingeo biopolimerjeit fogják gyártani. Arra számítanak, hogy a Covid-járvány lecsengése után 
meginduló piacon meg fog nőni a biobázisú műanyagok iránti igény. Az USA-n kívül is ke-
resnek egy újabb telephelynek megfelelő helyet, hogy könnyebben ki tudják majd elégíteni a 
nemzetközi piacon várható keresletet.  

Az ugyancsak PLA-t gyártó Total Corbion PLA globális cég, központja a hollandiai 
Gorincheimben van. A cég elkezdte egy új, évi 100°000 tonna gyártóhely tervezését a fran-
ciaországi Grandpuitsban, amelyben 2024-ben indul meg a termelés. Thaiföldön egy évi 
75°000 tonna kapacitású gyára van; az európai gyár üzembehelyezése után évente 175°000 
tonnával a világ legnagyobb PLA gyártója lesz. Az eddigi éllovas, a NatureWorks gyártóka-
pacitása az USA Nebraska államában évi 150°000 tonna. 

A Total Corbion a Shenzhenben rendezett kínai kiállításon ismertette további terveit, 
amelyek az eddigi Luminy PLA-ra támaszkodnak. Választékukban lesznek hőálló és standard 
PLA típusok, amelyeket szinte minden alkalmazási területen forgalmaznak majd, a csomago-
lástól a tartós fogyasztási cikkekig, és az elektronikáig. Újszerűnek tűnnek a PLA-ból készí-
tett vizespalackok, amelyeket már kísérleti szinten gyártanak és forgalmaznak. A palackok 
betétdíjasak, hogy könnyebb legyen őket visszagyűjteni. A használt palackok anyagát a Total 
Corbion kémiai technológiával nyeri vissza. A cég arra törekszik, hogy hamarosan a lakossági 
és az ipari hulladékból is kiválogathassa a Luminy PLA-t és megkezdje annak újrahasznosí-
tását. 

Áprilisban a Sabic cég forgalmazni kezdte LNP Thermocomp márkanevű 
kompaundjainak első biobázisú tagját, amelyet a villamos- és elektronikus ipar, az egészség-
védelem és más számos területre ajánl. Az LNP Thermocomp DC0041PE-7M1D45W csök-
kentett éghetőségű szénszálas polikarbonát, amelynek szenes ökológiai lábnyoma 17%-kal 
kisebb, mint hasonló tulajdonságú, DC0041PE-7M1D45 jelű elődjéé. Ezért feldolgozása 
semmiféle változást nem igényel, „csak be kell dobni” a feldolgozógépbe. Az egész folyama-
tot – az alapanyagtól a végtermékig – az illetékes hatóság átvizsgálta és jóváhagyta. Megálla-
pította, hogy az valamennyi regionális és globális előírásnak megfelel. 

Az új Thermocomp korábbi változatában – tömegben mérve – 21% fosszilis eredetű 
alapanyagot cseréltek ki biobázisú alapanyagra. Az új termék 50%-a lakossági hulladékból 
visszanyert polimert és ipari hulladékból visszaforgatott szénszálat tartalmaz. Az új terméket 
jelenleg Ázsia csendes-óceáni térségében állítják elő, de az igények növekedésével más föld-
rajzi térségekben is gyártani fogják. 
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A Mitsuibishi Chemical Corporation (MCC) (Tokió, Japán) részlegesen biobázisú 
Durabio márkanevű polikarbonátja növényi eredetű izoszorbidból készül. A gyártó szerint 
ütésállósága, hőállósága, időjárás-állósága jobb a hagyományos PC-énél. További előnyei a 
könnyű színezhetőség, a sokféle színárnyalat lehetősége, a fényes felület, a keménység, a 
karcállóság és a tartósság. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően felületét nem kell feste-
ni vagy bevonattal ellátni, ami csökkenti a költségeket és a levegőbe kerülő illékony anyagok 
mennyiségét. A Durabio PC teljes élettartamának elemzése szerint ez a polimer a potenciális 
globális felmelegedéshez 30%-kal kevésbé járul hozzá, mint a hagyományos PC, 35%-
kevésbé, mint a PMMA, és 60%-kal kevésbé, mint a PA6.  

A Durabio kényes érzékelők burkolatához is alkalmazható, mert nem gátolja azok ra-
darhullámainak áthatolását, emellett időjárásállóvá és karcállóvá teszi az érzékelőt. Az MCC 
partnereivel vastag, szabadtéren használható átlátszó panelek kifejlesztésén dolgozik, ame-
lyekkel nehéz üvegpaneleket lehetne helyettesíteni.  

Az Arkema (Colombes, Franciaország) a jövő év első felében új üzemet indít be a 
Rilsan PA11 gyártására, amelyben 100%-ban ricinusmag mint megújuló forrás lesz az fő 
alapanyag. Ezzel az új üzemmel a cég globális gyártókapacitása 50%-kal növekszik, és ez lesz 
a világ legnagyobb olyan létesítménye, ahol nagy teljesítményű biopolimereket állítanak elő. 

Fogyasztási, elektronikai cikkek és sporteszközök gyártására ajánlják őket.  

Az Arkema tárgyalásokat folytat az olaszországi Agiplast cég megvásárlásáról, amely-
nek nagy tapasztalatai vannak a nagy teljesítményű polimerek, elsősorban a speciális poliami-
dok és fluorpolimerek regenerálásáról és visszaforgatásáról. Ha az üzlet megvalósul, az 

Arkema lesz az első olyan nagy teljesítményű 
polimereket gyártó cég, amely biobázisú és reciklált 
anyagokat is forgalmaz annak érdekében, hogy 
mérsékelje a források szűkössége és az élettartamuk 
végére jutott termékek okozta gondokat.  

5. ábra A PopSocket új PopGrip 
Plant modellje 

A telefontartozékokat és kiegészítő kellékeket 
gyártó Popsocket cég (a popsocket telefontartót jelent) 
termékeinek fenntarthatósága érdekében egy új modellt 
kezdett forgalmazni, amelyet PopGrift Plant-nak 
nevezett el. Ez lényegében a telefon „fogantyúja”. Két 
fő alapanyaga a DSM cég (Heerlen, Hollandia) 
biobázisú Arnitel Eco kopoliészter TPE-je és 
EcoPaXXPA410 poliamidja (5. ábra). Az előbbi a 
szilárdságot, az utóbbi az esztétikát és a tartósságot adja. 
A kisméretű eszköz a mobiltelefon hátsó oldalára 
szerelhető (retractable) és onnan le is vehető. Az eszköz 

nagyon egyszerűnek tűnik, de valójában sok részből épül fel, amelyek tágulnak vagy összehú-
zódnak attól függően, hogy a telefont hogyan kezelik.  

Az Arnitel Eco 50% megújuló forrásból, ez esetben repceolajból származó komponenst 
tartalmaz. Ökológiai lábnyoma 40%-kal kisebb, mint a hagyományos kopoliésztereké. Az 
EcoPaXX-ben a DSM a C4 technológiát kombinálja a ricinusból származó C10 építőelemek-
kel. A rövid C4 blokkok és a hosszú C10 blokkok kombinálása a rövid láncú poliamidok jó 

MŰANYAGIPARI SZEMLE, 2021/6.  



mechanikai tulajdonságaira emlékeztető polimereket eredményez, emellett kisebb a nedves-
ségfelvételük és nagyobb a hőállóságuk, ami inkább a hosszú láncú poliamidokra jellemző.  

Az olaszországi Safilo cég elsőként próbálta ki az Evonic Industries Trogamid 
myCXeCO márkanevű, átlátszó biobázisú poliamidját, amelyet gyártója kifejezetten optikai 
lencsék számára fejlesztett ki. A polimert részben biobázisú monomerből és teljesen megújuló 
energiával állítják elő. A Safilo a belőle készült lencséket egy 2022 januárjában kibocsátandó 
új kollekciójában mutatja be, majd fokozatosan bevezeti más szemüvegeibe is.  

Az Evonic cég fontosnak tartotta, hogy régi partnerének felajánlja új, fenntartható 
biobázisú poliamidját, amelynek tulajdonságai alig különböznek a szemüveggyártó eddig is 
használt Trogamid myCX polimerétől. A biobázisú új polimer 90%-os átlátszósága, nagyon jó 
mechanikai tulajdonságai, feszültségrepedéssel szembeni ellenállása és csekély törékenysége 
révén kiváló optikai anyag.  

Míg a feldolgozásra használt alapanyagok előállításában a fő cél a fenntarthatóság, és 
ezt a jövőben is a biobázisú polimerek fejlesztése őrizheti meg, az anyagok ismételt vissza-
forgatásához a megújuló energiaforrások, a termékek könnyítése és az adalékok mennyiségé-
nek minimalizálása volna fontos.  

A Palsgaard cég (Juelsminde, Dánia) a biobázisú adalékok fejlesztésére kötelezte el 
magát. Abban bízik, hogy ezekkel optimalizálni lehet majd a fröccsöntési folyamatokat, és 
megnövelt hatásfokuk révén egyre kisebb mennyiségeket kell a feldolgozandó polimerekbe 
bekeverni. Ez által nem volnának versenytársai az élelmiszerként fontos növényeknek, és a 
reciklálás sem igényelne túlságosan sok javító adalékot. 

A Palsgaard Einar polimeradalékaiban nincsenek állati eredetű komponensek, de forrá-
saik között vannak ehető növények. Az FDA és az EU által engedélyezett élelmiszerekkel 
érintkezésbe hozható adalékaik egy része kétféleképpen is alkalmazható. Termékeik megta-
lálhatók pl. a fagylaltokban és azok csomagolóeszközeikben is. A fagylaltban a hősokk elleni 
stabilitást és a krémes állapotot biztosítják; a csomagoláseszköz gyártásakor a szerszámban 
tapadásgátlóként vagy antisztatikus adalékként funkcionálnak.  

A cég különböző polimerekhez (PE, PP, PVC, PC stb.) kínál tapadásgátlókat, amelyek 
altenatívjai lehetnek a szokásos amin vagy amid típusoknak. Az Einar 601 pl. számos PE fel-
dolgozásában alkalmazható, és különösen jól használható vékony falú termékek gyártásakor, 
sőt a feldolgozást is könnyíti. PP kompaundok feldolgozásakor az antisztatikus Einar 201 és 
411 adaléknak ugyancsak van tapadásgátló hatása, már 0,1% bekeverésekor is. A nagyon ala-
csony koncentráció miatt az adalékok nem hatnak a mechanikai tulajdonságokra, és akkor 
sem okoznak gondot, ha a polimer anyagát kémiai eljárással vezetik vissza a gyártásba.  

A Thoraphane Ltd. (London, Egyesült Királyság) új biobázisú Toraphene márkanevű 
polimerje egyúttal biodegradálható is. Ehhez nem igényel ipari komposztálást, külön emberi 
beavatkozás nélkül a természetben, még az óceánokban is lebomlik. A cég elsőként kombinál-
ta ezt a polimert a szén egy különleges fajtájával, grafénnel, amelytől az szilárdabb lesz, ke-
vésbé ereszti át a gázokat és gőzöket, és kisebb falvastagságú fóliákat lehet belőle készíteni. A 
grafénból mindössze 0,1–0,2%-ot kell hozzákeverni, és ez csak 13%-kal növeli a polimer árát. 
A cég a fóliagyártóknál fóliafúvó berendezéseket bérel, és a helyszínen mutatja be új polimer-
jét. Máris több nagykereskedő és csomagoló vállalat érdeklődik iránta.  
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A páneurópai Refucoat projekt – amelyet a spanyolországi Aimplast vezetett – az el-
múlt évben fejeződött be. Ennek keretében PHA és GPA tartalmú biobázisú polimerből há-
romféle aktív csomagolórendszert fejlesztettek ki baromfihús, gabonapelyhek és nassolniva-
lók számára. (A GPA poliglikolidokat jelent, ezek a glikolsav – lásd 6. ábra – észterei. Már-
kanevük Dexon. 1954 óta szálgyártásra alkalmazzák őket.) Ezekből a polimerekből bakterio-
fág (baktériumokat fertőzni képes vírusokat tartalmazó) bevonóanyagokat is készítettek, hogy 
a védőgáz mellett is a kényes baromfihúst megvédjék a szalmonellás fertőzéstől. A védőréte-
ges többrétegű fóliák nehézkes újrahasznosításával szemben az ilyen bevonatot tartalmazó 
fóliák könnyen reciklálhatók vagy komposztálhatók.  

Az Aimplas cég részt vesz a Biontop projekt munkájában is, amely célkitűzése az olyan 
csomagolóeszközök kifejlesztése, amelyek mechanikailag is visszaforgathatók a gyártásba, de 

komposztálhatók és anaerób környezetben is leépülnek. Ennek a 
projektnek a keretében ki kell dolgozniuk a PLA-ből készített ter-
mékek specifikálását is, amely jelzi azok várható élettartamát és 
tulajdonságait. 
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A finnországi VIT kutatóközpont Thermocell műanyag fó-
liáit az németországi Arla Foods, Paulig és Wipak cég közremű-
ködésével, cellulózból és zsírsavakból állította elő élelmiszerek 
csomagolására. A kizárólag megújuló forrásból származó 
anyagokból készített fóliák ugyanolyan módon alkalmazhatók, 
mint a hagyományos fóliák. A fából kivont cellulóz nem ver-
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6. ábra A poli-
glikolsav képlete
. ábra A Cortec Eco Wrap 
mposztálható feszítőfóliája 

senytársa az élelmiszergyártásra termelt növényeknek. A zsírsavak 
elik a cellulóz aktivitását és a polimer termoplaszticitását, emellett mérséklik a nedvesség-
ételét, és javítják a hegeszthetőségét. A polimerbe kevés mennyiségű hagyományos ada-
t is kevernek, mert ezek könnyebbé teszik a feldolgozást. Jelenleg a polimerek 
událható változatának fejlesztésén, továbbá a laboratóriumi méretű kísérletek üzemi mére-
egvalósításán dolgoznak. A jelenlegi 100 µm-es vastagságot tovább fogják csökkenteni.  

A Benvic céget eredetileg PVC gyártásáról ismerték, ma viszont olaszországi részlegében 
Benvic Srl-ben (Ferrara) – Plantura márkanevű műanyagai között komposztálható és hosz-
élettartamra szánt polimerek is vannak. Fóliagyártásra ajánlott termékeikben biobázisú 

komponenseket (PLA, PBAT, PBS/PBSA) alkalmaznak. A 
PBAT és a PBS tartalmú fóliák kielégítik a komposztálható 
fóliákra előírt követelményeket. A cég azon dolgozik, hogy 
Plantura polimerjeinek feldolgozhatóságát versenyképes 
áron meg tudja könnyíteni. Ezeknek a polimereknek három 
előnyét emeli ki: esztétikusak, kielégítik a törvényekben 
előírt követelményeket és jó mechanikai tulajdonságaik 
vannak. Emellett engedélyezték őket élelmiszerekkel köz-
vetlenül érintkező csomagolásra és fagyasztott termékek 
csomagolására is. A Plantura OK-ból készített fóliák 
áttetszőek vagy átlátszóak, és ipari eljárással komposztálha-
tók.  

A Cortec Corporation (St. Paul, Minnesota, USA) 
a világon elsőként kifejlesztett egy ipari felhasználásra 
tervezett, gépi erővel automatikusan az áru köré tekerhető 
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nagyon erős, ASTM D6400 szabvány előírásai szerint komposztálható feszítő(stetch)fóliát. 
Az Eco Wrap márkanevű fólia jóváhagyott komposztálható műanyagból készül, emellett 
tapadóanyagot is tartalmaz, hogy erősebben rögzítse a beburkolt árut (7. ábra). A fólia alkal-
mazásával anyagot lehet megtakarítani és hulladékot lehet csökkenteni. A hagyományos fe-
szítőfóliákat a rögzítés biztonsága érdekében három rétegben alkalmazzák, az Eco Wrap fóli-
ából két réteg is szavatolja a meglazulásmentes csomagolást. Ez a fólia alkalmazható szénabá-
lák, rakodólapok beburkolására és repülőgépben szállított poggyász rögzítésére is. A cég 
emellett további biodegradálható, komposztálható és elektrosztatikusan fel nem töltődő fóliát 
és zacskót állított elő, amelyeket elsősorban a elektronika, a telekommunikáció, a csomagoló-
ipar és a villamos hajtású autókat gyártók figyelmébe ajánl.  

Összeállította: Pál Károlyné 
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