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Europejski Zielony Ład
Problem zagospodarowania 

odpadów stwarza nowe wyzwanie 
powodowane ich wzrastającym 
nagromadzeniem. W konsump-
cyjnej i wysokorozwiniętej Europie 
ten problem znany jest już od 
dłuższego czasu. Zagrożenie dla 
środowiska ma charakter złożony 
i jest uwarunkowane bardzo wie-
loma czynnikami. Zmieniający się 
skład morfologiczny odpadów 
powoduje dodatkową trudność 
w identyfikacji, segregacji, a na-
stępnie ich przetworzeniu. Postę-
pująca konsumpcja, wzrastające 
emisje, degradacja środowiska 
oraz nieodwracalne zmiany wy-
czerpywania się zasobów natural-
nych spowodowały konieczność 
poszukiwania nowych trendów 
i rozwiązań. Europejski Zielony Ład 
zawiera plan działań umożliwiają-

cych bardziej efektywne wykorzy-
stanie zasobów dzięki przejściu 
na czystą gospodarkę o obiegu 
zamkniętym (circular economy), 
która uwzględnia równocześnie 
korzyści finansowe i gospodarcze, 
a jej celem będzie stworzenie śro-
dowiska opartego na rozsądnym 
i zrównoważonym wykorzystaniu 
zasobów i surowców wtórnych 
oraz naturalnych. 

Zużyte opony 
– ekologiczna bomba

Każdego roku miliony ton od-
padów gumowych, w tym opony, 
kończą swój żywot i stają się 
ogromnym wyzwaniem dla środo-
wiska. Unieszkodliwianie opon wy-
cofanych z eksploatacji stanowi ze 
względu na ich ilość i trwałość pro-
blem ekologiczny i ekonomiczny. 

Opony te są toksycznym, trudno 
biodegradowalnym materiałem ze 
względu na usieciowaną strukturę 
gumy oraz obecność stabilizato-
rów i innych dodatków. Zgodnie 
z danymi GUS z roku 2019 w Polsce 
na specjalnych składowiskach 
zgromadzonych jest około 3,8 
mln ton zużytych opon samocho-
dowych, a ich liczba ciągle rośnie. 
Recyklingowi w Polsce poddaje 
się zaledwie 30% ogumienia, dla 
porównania – w Danii jest to 100%, 
a w Portugalii 60%.

Metoda, która zjada gumę 
Metoda zagospodarowania 

odpadu gumowego została opra-
cowana przez zespół w składzie: 
dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik, 
prof. PŁ, dr hab. inż. Katarzyna 
Śliżewska, prof. PŁ, dr inż. Marta 
Pietras (Wydział Biotechnologii 
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Czy można upiec dwie
pieczenie na jednym ogniu?
Ależ można. Można częściowo przetworzyć zużytą oponę i stworzyć biode-
gradowalne opakowanie, całkowicie nieprzepuszczalne dla powietrza.
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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
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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 
z celulozy 
bakteryjnej 
i włókien sosny, 
zdjęcie spod 
mikroskopu 
skaningowego
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