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Udało się Pani zespołowi roz-
wiązać bardzo istotny problem, 
nad którym naukowcy w Polsce 
pracują już od lat. Opracowaliście 
rewolucyjną, w pełni biodegrado-
walną folię ze skrobi, spełniającą 
określone parametry użyteczności. 
Czy technologia została już opa-
tentowana?

Technologia została zgłoszona 
do opatentowania przez autorów 
z Instytutu Technologii i Analizy 
Żywności oraz Instytutu Tech-
nologii Fermentacji i Mikrobio-
logii. Oprócz mnie są nimi prof. 
Agnieszka Nowak i dr Andrzej 
Jaśkiewicz. Zgłosiliśmy wynalazek 
pod tytułem: „Folia biodegrado-
walna o właściwościach przeciw-
drobnoustrojowych oraz sposób 

otrzymywania tej folii” i czekamy 
na przyznanie patentu.

Folia stworzona przez Pani 
zespół spełnia wiele warunków, 
jest m.in. wytrzymała. Uzyskanie 
materiału o takich parametrach 
stanowiło olbrzymi problem dla 
badaczy. Jak udało się osiągnąć tę 
tak ważną dla opakowania cechę?

Materiałem bazowym folii jest 
skrobia. Nie jest to nowy materiał 
w tworzywach biodegradowal-
nych. Ma on wiele zalet, między 
innymi jest kompostowalny, ale 
jednocześnie łatwo wchłania wodę 
i może ulegać osłabieniu podczas 
użytkowania. Dodatkowo podlega 
starzeniu, przez co wzrasta jego 
podatność na rozrywanie. Nam 
udało się w znacznym stopniu po-   c.d. na str. 23

konać te wady, dzięki wprowadze-
niu do folii skrobiowej dodatku, 
będącego organicznym kwasem 
występującym w wielu ziarnach, 
który w tym wypadku powoduje 
usieciowienie skrobi. Prowadzi to 
do zmniejszenia chłonności wody, 
przepuszczalności gazów i podat-
ności na zerwanie folii wykonanej 
z tak zmodyfikowanej skrobi.

Pracujecie Państwo nad dodat-
kową specjalną powłoką hydrofo-
bową dla biodegradowalnej folii?

Hydrofilowość folii zapewnia 
jej łatwą i szybką biodegradację, 
jednak zastosowanie takiej folii do 
pakowania produktów wilgotnych 
jest ograniczone, a tu pomocne 
mogą być dodatkowe naturalne 
powłoki hydrofobowe na bazie 
lipidów, ograniczające kontakt 
wilgoci z takiego produktu z pod-
stawową folią. Planujemy otrzy-
manie wariantu folii z powłoką 
hydrofobową, która również musi 
być biodegradowalna.

Kolejną innowacją folii mają 
być właściwości spowalniające na-
mnażanie się drobnoustrojów. Czy 
macie już pomysł, jak to osiągnąć?

Natura zaopatrzyła wiele pro-
duktów roślinnych w związki 
o właściwościach przeciwdrobno-
ustrojowych. Wykorzystuje się je, 
najczęściej w postaci ekstraktów, 
do zabezpieczania żywności przed 
szybkim zepsuciem. Opakowania 
wzbogacone o takie substancje 

Zespół naukowców z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności opracował 
wytrzymałą folię biodegradowalną powstałą na bazie skrobi. O tym innowa-
cyjnym i oczekiwanym na rynku rozwiązaniu mówi kierująca projektem prof. 
Grażyna Budryn, dyrektor Instytutu Technologii i Analizy Żywności.

Patent 
na biodegradowalną folię

Zespół badawczy, 
od prawej: prof. 
Grażyna Budryn, 
prof. Agnieszka 
Nowak 
i dr Andrzej 
Jaśkiewicz

foto: 
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określa się jako opakowania ak-
tywne, ponieważ mają za zadanie 
działać na korzyść jakości pro-
duktu i zdrowia konsumentów. 
Pożądane jest pozyskiwanie takich 
substancji biobójczych z odpadów 
z przemysłu rolno-spożywczego, 
a tu nie brakuje dobrych kandy-
datów. Do nadania właściwości 
przeciwdrobnoustrojowych do 
folii skrobiowej dodaliśmy ekstrakt 
z korzenia cykorii zawierający lak-
tony seskwiterpenów i ten pomysł 
okazał się trafiony.

Gdzie znajdzie zastosowanie 
Państwa wynalazek?

W postaci cienkich folii ten ma-
teriał może być wykorzystywany 

do produkcji torebek, saszetek, 
owinięć do tacek przeznaczo-
nych do pakowania żywności lub 
kosmetyków mających głównie 
postać stałą. Z zaprojektowanego 
materiału można również wytła-
czać tacki lub naczynia jednora-
zowe.

Czy zgłaszają się już do Pani 
firmy zainteresowane zakupem 
technologii?

Współpracujemy z Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii 
PŁ, które wspiera nas w kontak-
tach z potencjalnymi nabywcami 
technologii. Przełomowym mo-
mentem będzie dopracowanie 
technologii wylewania lub wy-

dmuchu folii i wyprodukowanie 
większej partii dającej możliwość 
pakowania żywności w środowi-
sku przemysłowym. Prowadzimy 
ostatni etap prac technologicz-
nych, korzystając z parku ma-
szynowego Instytutu Nowych 
Syntez Chemicznych w Puławach, 
w którym planujemy kolejne 
próby technologiczne. Jesteśmy 
zatem o krok od zaoferowania 
gotowej folii na rolce, co umożliwi 
przejście do jej przemysłowego 
wykorzystania.

Rozmawiała 
n Małgorzata Trocha

Dział Promocji

  c.d. ze str. 21

i Nauk o Żywności) oraz dr inż. 
Magdalena Kmiotek (Centrum 
Papiernictwa i Poligrafii PŁ). Me-
toda ta pozwala na wykorzystanie 
gorszej jakości technologicznej 
gumy w procesach odzysku i recy-
klingu organicznego (red: odpady 
ulegają rozkładowi biologicznemu). 
Dotychczas odpady te były pod-
dawane procesom termicznym 
i w sposób nieodwracalny uniesz-
kodliwiane.

Nowatorska metoda pozwo-
liła na wytworzenie opakowa-
nia barierowego, całkowicie nie-
przepuszczalnego dla powietrza 
i całkowicie biodegradowalnego. 
Metoda (chroniona patentem 
P.238266) sprzęga aktywność 
szczepu Lactiplantibacillus planta-
rum (jego sekwencja genetyczna 
chroniona patentem P.236113) 
w kierunku wytwarzania bioce-
lulozy. Bakterie czerpią energię 
z odpadu gumowego wytwa-
rzając celulozę bakteryjną. Ze 
względu na dużą retencję wody 
oraz niezadowalające właściwości 
wytrzymałościowe, celuloza ta nie 
nadaje się do produkcji papieru. 

Proces wytwarzania kompozytu 
– mieszaniny celulozy roślinnej 
i bakteryjnej (chroniony patentem 
P.237035) prowadzi do poprawy 
cech fizykochemicznych otrzy-
manego w ten sposób papieru, 
który staje się nieprzepuszczalny 
dla powietrza. 

Zespół nie poprzestał na dalszej 
poprawie funkcjonalności kompo-
zytu i pracuje nad ograniczeniem 
hydrofilowości. Testowane są 
również sposoby łączenia celulozy 
bakteryjnej z celulozą roślinną. 

Summary

Can you kill two birds with 
one stone?
Yes, you can. You can partially 

recycle a used tyre and create 
biodegradable packaging that is 
completely impermeable to air.
more on the website „Życie Uczelni” 
– p.lodz.pl/en

n Tomasz Olejnik
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywności

Patent na biodegradowalną folię

Struktura 
papierowego 
kompozytu 
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bakteryjnej 
i włókien sosny, 
zdjęcie spod 
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skaningowego
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