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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ
"TetraVitae พิสูจนแลววา n-Butanol ที่ผลิตทดแทนไดมีประโยชนสําหรับพลาสติกและบรรจุภัณฑ"
"FibrePlast ระบบใหมสําหรับการเตรียมคอมปาวด ระหวางพลาสติกกับไมในเครื่องหลอมอัดรีด"
"PLA Honeycomb Structure จาก EconCore ไดรับรางวัลพลาสติกชีวภาพประจําป 2553"
"อิตาลีประกาศหามใชถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนแบบใชครั้งเดียวทิ้ง"
"เปดตัวถุงอุตสาหกรรม Terra ที่สามารถยอยสลายไดจากบริษัท Mondi"

“เปดตัวขวดน้ําชนิดใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผลิตจาก BioPET 20 เปอรเซ็นต”

อางอิงจาก : Plastics News

บริษัทผูผลิตน้ําแรธรรมชาติ "Volvic" เปดตัวขวดน้ําชนิดใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งมีสวนผสมของพลาสติกรีไซเคิล 25% และวัสดุจากพืช BioPET 20% โดยขณะนี้ไดวาง
จําหนายในตลาดสหราชอาณาจักรแลว
ขวดน้ําดังกลาวสามารถลดปริมาณการปลอดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมทั้ง
กาซเรือนกระจกอื่นๆ จากผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต หรือ Carbon footprint ลงถึง 38%
และลดวัฏจักรชีวิตในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Lifecycle footprint) ลง 16% เมื่อ
เทียบกับขวดน้ําดื่ม Volvic ขนาด 50cl แบบเดิม

BioPET เปนวัสดุที่ทํามาจากกากออยที่ผานการหมัก
และกําจัดน้ําแลว เชน โมลาส (Molass) มีแหลงผลิตในประเทศ
อินเดีย ขวดน้ําดื่ม Volvic ชนิดใหมนี้มีน้ําหนักเบากวาขวดเดิม
จาก 17 กรัมเปน 15 กรัม สามารถนํามารีไซเคิลได 100% และ
มีวางจําหนายในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันแลว โดยผูแทนของ
บริษัท Volvic กลาวย้ําวาตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา บริษัท
สามารถลดน้ําหนักของบรรจุภัณฑพลาสติกไดถึง 30 %

http://plastic.oie.go.th

หนา 1

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 17 เดือนมกราคม 2554

“บริษัท TetraVitae พิสูจนแลววา n-Butanol
ที่ผลิตทดแทนไดมีประโยชนสําหรับพลาสติกและบรรจุภัณฑ”
TetraVitae Bioscience บริษัทผูผลิตเคมีภัณฑที่ผลิตทดแทนไดและเชื้อเพลิงชีวภาพ
ประกาศความสําเร็จในการทดลองผลิต n-Butanol ในโรงงานตนแบบบดแหงขาวโพด (Corn dry
-mill pilot plant) นับเปนการกาวไปอีกขั้นในการผลิต n-Butanol ออกมาแขงขันในเชิงเศรษฐกิจ
เนื่องจาก n-Butanol เปนสารที่ใชกันมากในอุตสาหกรรมพลาสติก บรรจุภัณฑ การเคลือบผิว
และผลิตภัณฑดูแลรางกาย
อางอิงจาก : SpecialChem
และ TetraVitae Bioscience

Jay Kouba ผูบริหารระดับสูงของบริษัท TetraVitae แสดงความมั่นใจวาความสําเร็จ
นี้จะนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยเร็วๆ นี้ และกลาววาการบดแหงขาวโพดเปนกระบวนการที่ไม
ซับซอน มีประสิทธิภาพสูงและตนทุนต่ํา โดยบริษัท TetraVitae ในอเมริกาเหนือ ประสบ
ความสําเร็จทางธุรกิจอยางมากในการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงโดยใชกระบวนการบดแหงนี้รวมกับ
เทคโนโลยีพื้นฐานที่มีอยูแลว
ในการทดลองผลิต n - B u t ano l นี้บริษัท T et r aV i t ae ไดรวมมือกับศูนยวิจัยการเปลี่ยนขาวโพดเปนเอทานอลแหงชาติ
(The National Corn-to-Ethanol Research Center หรือ NCERC) ในการพัฒนาและฟนฟูสภาพเครื่องจักรของโรงงานตนแบบบดแหงขาวโพด
ของ NCERC เพื่อใหสามารถใชกับเทคโนโลยีของบริษัท TetraVitae ได ซึ่งนอกจากจะไดผลิตภัณฑเปน n-Butanol แลวยังได Acetone อีกดวย
นอกจากนั้นบริษัท TetraVitae ยังไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยเท็กซัส ในการทดสอบความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑโดยใชเทคนิคการกลั่น
อยางตอเนื่อง (Continuous distillation) และพบวาทั้ง n-Butanol และ Acetone มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการใชเปนตัวทํา
ละลายในโรงงาน

“FibrePlast ระบบใหมสําหรับการเตรียมคอมปาวด
ระหวางพลาสติกกับไมในเครื่องหลอมอัดรีด”
บริษัท Cincinnati Milacron จากประเทศอเมริกาเปดตัวระบบ FibrePlast ซึ่งถือ
เปนระบบรุนที่ 2 สําหรับเตรียมคอมปาวดระหวางพลาสติกกับไม โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ชวยทํา
ใหสวนผสมเหมาะสําหรับใชกับเครื่องหลอมอัดรีด
ระบบ FibrePlast ถูกออกแบบมาใหใชไดกับทั้ง PP, HDPE และ PVC รวมทั้งใชได
กับทั้งพลาสติกเม็ดใหมและพลาสติกรีไซเคิล ระบบนี้ยังชวยลดปริมาณความชื้นของเสนใยและ
ชวยใหเสนใยหรือสารเติมอื่นๆ กระจายตัวไดดี ระบบ FibrePlast ใหกําลังการผลิตสูงถึง
2280 กิโลกรัมตอชั่วโมงเมื่อคิดจากการผสมที่อัตราสวนของผงไมตอพลาสติกเปน 50:50
รวมทั้งสามารถกําจัดความชื้นจาก 12% ใหเหลือเพียง 1% เทานั้น

อางอิงจาก : Plastics Today

สําหรับการใชระบบ FibrePlast กับคอมโพสิตเนื้อพลาสติกประเภทพอลิโอเลฟนจะทํา
ใหความหนาแนนรวม (Bulk density) ของสวนผสมสูงขึ้นเนื่องจากการเกาะกลุมกัน ซึ่งเหมาะ
สําหรับการปอนเขาเครื่องหลอมอัดรีดและใหเม็ดคอมปาวดที่เหมาะกับ การเก็บรักษาและขึ้นรูป
ตอไป ในขณะที่การใชกับพลาสติก PVC จะใหไดสวนผสมที่มีลักษณะคลายการผสมแบบแหง
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“PLA Honeycomb Sandwich Structure จาก EconCore
ไดรับรางวัลพลาสติกชีวภาพประจําป 2553”
รางวัลพลาสติกชีวภาพประจําป 2553 ที่บริษัท EconCore ไดรับนั้นถูกจัดขึ้นโดย
วารสาร Bioplastics MAGAZINE และวารสาร European Plastics News จากการคัดเลือก
จากผูสมัครกวา 20 โครงการ ซึ่ง PLA honeycomb sandwich structure จากบริษัท EconCore ไดรับรางวัลและไดมีการประกาศผลในงานประชุมพลาสติกชีวภาพจากสหภาพยุโรปครั้งที่ 5
(5th European Bioplastic Conference) ที่จัดขึ้นในเมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมันเมื่อ
ปลายปที่แลว

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
และ EconCore

กรรมการ ตัดสินจากความคิดสรางสรรคที่ใชการออกแบบ
อยางชาญฉลาดเพื่อเพิ่มสมบัติ เชิงกลของผลิตภัณฑจากพลาสติก
ชีวภาพ PLA โดยสามารถลดปริมาณการใชวัสดุและน้ําหนักลงได ซึ่ง
ทําใหผลิตภัณฑของ EconCore นี้ มีสวนรวมอยางมากในงาน
กอสรางอยางยั่งยืน

“อิตาลีประกาศหามใชถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนแบบใชครั้งเดียวทิ้ง”
อิตาลีเปนประเทศแรกในกลุมสหภาพยุโรปที่หามใชถุงหิ้วพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) แบบ
ใชครั้งเดียวทิ้งในรานคาปลีกหลังจากนําเสนอเรื่องนี้ไปกวา 4 ป

อางอิงจาก : European Plastics News

กฎหมายนี้เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2554 ทั่วประเทศซึ่งมีประชากรกวา 60
ลานคน อยางไรก็ตามรานคาปลีกยังคงไดรับการผอนปรนใหใชถุงหิ้วที่ยังคางอยูในคลังใหหมดได
โดยตองเปนการใหฟรีไมคิดเงินกับลูกคาดังเชนที่เคยปฏิบัติ
รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอมของอิตาลีกลาววา
ขอกําหนดดังกลาวเปนพื้นฐาน
สําคัญที่จะตอสูกับปญหามลพิษและทําใหประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการนํา
ถุงพลาสติกกลับมาใชซ้ําและรีไซเคิล
สําหรับตัวเลขการใชถุงพลาสติกในอิตาลีอยูที่ประมาณ
20,000 ลานถุงตอป หรือมากกวา 330 ถุงตอคนตอปทีเดียว
ในปจจุบัน รานคาในอิตาลีจึงใชเฉพาะถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ ถุงผาและ
ถุงกระดาษเทานั้น และคาดการวาจะคิดเงินสําหรับถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพอยาง
นอย 2 เทาของราคาถุงพลาสติก PE
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“ถุงอุตสาหกรรม Terra ที่สามารถยอยสลายได
ของบริษัท Mondi”

อางอิงจาก : Plastics and Packaging Vortal

กลุม Mondi แนะนําบรรจุภัณฑนวัตกรรมใหม ถุง Terra สูตลาดยุโรป โดยถุง Terra
นับเปนถุงที่ใชในอุตสาหกรรมที่ยอยสลายทางชีวภาพใบแรก มีองคประกอบของกระดาษคราฟท
และฟลมที่ยอยสลายไดทางชีวภาพซึ่งผลิตจาก ขาวโพดเพื่อปองการความชื้น เนื่องจาก
องคประกอบทั้งสองสามารถยอยสลายไดและเหมาะสําหรับการหมักเปนปุย ถุง Terra จึงไดรับ
มาตรฐานจากยุโรป EN 13432 ที่เกี่ยวของกับความตองการบรรจุภัณฑที่สามารถนํามาใชได
ใหมผานกระบวน การหมักและการยอยสลายทางชีวภาพ
ถุง Terra สามารถถูกหมักดวยจุลินทรียภายใน 12 อาทิตยในถังหมักของโรงงานปุย
อินทรียซึ่งเหมาะกับการนําไปใชในงาน เกษตรกรรมและงานสวน และจะเปนการเกิดประโยชนสูงสุด
ถาสามารถจัดการระบบแยกขยะชนิดยอยสลายได ทางชีวภาพซึ่งมีใชกันแลวในหลายประเทศ โดย
ระบบแยกขยะนี้จะทําใหคาใชจายในการจัดการขยะลดลงกวาครึ่ง สําหรับถุง Terra จะมีฉลากติด
บนถุงอยางชัดเจนวา “สามารถหมักได” (Compostable) ทําใหสะดวกตอการแยกขยะ
เมื่อเปรียบเทียบกับถุงที่ประกอบดวยกระดาษเพียงอยางเดียว ถุง Terra ชวยยืดอายุ
ของสินคาดานในไดมีประสิทธิภาพกวาเนื่องจากมีฟลมชีวภาพ ปองกันความชื้น อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพการปองกันการแพรผานความชื้นของฟลมชีวภาพนี้ยังนอยกวา
ฟลมพลาสติก
HDPE
ถุง Terra ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยความรวมมือขอบริษัท Ciments Calcia (ในเครือ Italcementi Group), Barbier และ Limagrain และการหมักถุง Terra ถูกทดสอบโดยองคกรอิสระ
Organic Waste Systems
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