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Obecnie, zgodnie z wymo-
gami ekologii oraz zasadami 
zrównoważonego rozwoju, 
dąży się do intensyfikacji 
wykorzystania substancji 
naturalnych w technologii 
polimerów, co przyczynia się 

Znaczna ilość surowców przeznaczonych na 
różnego rodzaju opakowania opiera się na 
syntetycznych tworzywach, które nie są biode- 
gradowalne, a także często zawierają substan-
cje szkodliwe dla środowiska naturalnego. 

Niezwykle istotnym i cenionym współcześnie 
rozwiązaniem staje się więc wytworzenie materiału 
zadawalającego konsumenta (barwnego, wzmocnio-
nego mechanicznie i termicznie), ale także proekolo-
gicznego i chroniącego nasze ekosystemy. 

Takim rozwiązaniem są niewątpliwie biodegrado-
walne kompozyty polimerowe otrzymywane z surow-
ców odnawialnych opracowane przez zespół: dr hab. 
inż. Anna Masek, prof. PŁ, dr Mirosława Prochoń, mgr 

inż. Małgorzata Latos-Brózio, mgr inż. Olga Mielcarek 
i prof. Marian Zaborski. Kompozyty te nie zawierają 
szkodliwych metali ciężkich i składników zagrażają-
cych środowisku naturalnemu. Wytwarzane są z mate-
riałów pochodzących z odnawialnych źródeł. W swojej 
budowie mają polimery pochodzenia zwierzęcego 
oraz roślinnego. Ich zaletą jest zwiększona odporność 
na palność, wyższa stabilność termiczna, różnorodna 
kolorystyka i przede wszystkim kompatybilność ze 
środowiskiem naturalnym. Mogą one znaleźć zasto-
sowanie m.in. w branży opakowaniowej, spożywczej 
i wielu innych.
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Innowacyjne 
rozwiązanie 
zdobyło złoty 
medal na targach 
w Bangkoku
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Hybrydowe 
kompozyty polimerowe

Biodegradowalne 
kompozyty polimerowe

do zwiększenia potencjału 
degradacyjnego wyrobów 
z tworzyw sztucznych. 

Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, naukowcy z PŁ 
opracowali nowatorski sposób wy-
twarzania kompozycji poliolefino-
wej napełnionej modyfikowanymi 
włóknami celulozy przeznaczonej 
na wyroby polimerowe o podwyż-
szonej wytrzymałości mechanicz-
nej. Autorami rozwiązania są: dr 
hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ, prof. 
Marian Zaborski, mgr inż. Stefan 
Cichosz i inż. Karol Tutek.

Wyjątkowość wspomnianej 
kompozycji polega na możliwości 
dostosowania czasu życia gotowe-
go wyrobu w bardzo prosty sposób 
– poprzez dodatek odpowiedniej 
ilości napełniacza naturalnego. 
Przewagą rozwiązania nad do-
tychczas znanymi materiałami są 
także obniżone koszty produkcji, 
co jest niezwykle istotne, gdyż 

ceny polimerów biodegradowal-
nych dostępnych na rynku są 
wysokie. Ponadto, dzięki dobraniu 
odpowiedniej metody modyfika-
cji włókien naturalnych, można 
zaobserwować zwiększenie wy-
trzymałości gotowego wyrobu, co 
jest efektem nieczęsto spotykanym. 
Metoda ta została przedstawiona 
w patencie Sposób modyfikacji włó-
kien celulozowych oraz kompozycja 
poliolefinowa zawierająca włókna 
celulozowe modyfikowane tym spo-
sobem. Proponowane rozwiązanie 
jest niewątpliwie innowacyjne 
również ze względu na fakt, że 
w procesie produkcji wykorzystuje 
się materiał odpadowy, jakim jest 
biomasa. Z kolei wysoka wytrzyma-
łość mechaniczna produktu umoż-
liwia szeroki wachlarz zastosowań: 
od przemysłu opakowaniowego po 
motoryzacyjny.
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