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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ
“แผนพลาสติก InCycle ผลิตจาก PET รีไซเคิล”
“DuPont ซื้อกิจการ Danisco หวังพัฒนาการผลิตพอลิเมอรชีวภาพ”
“Cereplast ขยายตลาดพลาสติกชีวภาพสูยุโรปผานบริษัท BioWorks PL โปแลนด”
“ปตท.เคมิคอล จับมือกับโครงการหลวงและ สกว.ในการวิจัยพลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตร”
“2K เดินหนาผลิต EcoSheet”
“วัสดุชีวภาพ Solviva® ของ Solvay ไดรับมาตรฐาน ISO”

“แกวพลาสติกชีวภาพถูกนําไปใชบนเครื่องบิน”
สายการบิน Avianca ของโคลอมเบีย ซึ่งเปนสายการบิน
พาณิชยแหงแรกในอเมริกาใตที่ไดเปลี่ยนมาใชแกวพลาสติกชีวภาพที่
ผลิตจากพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ยี่หอ IngeoTM ของบริษัท NatureWork
สายการบิน Avianca มีความมุงมั่นที่จะใหบริการที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายในการเปนสาย
การบินชั้นนําในละตินอเมริกา ปจจุบันผูโดยสารจะไดรับการบริการเครื่องดื่มเย็นทั้งบนเครื่องและในหองรับรองโดยใชถวยพลาสติก
ชีวภาพ IngeoTM ซึ่งนอกจากจะมีรูปลักษณทันสมัย สีสันสดใสแลว ยังผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากพืช ทําใหลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดอยางมากเมื่อเทียบกับถวยพลาสติกแบบเดิม นอกจากนั้นสายการบิน Avianca ยังเก็บถวยพลาสติกชีวภาพที่
ผานการใชงานแลวเพื่อนําเขาสูกระบวนการยอยสลายโดยการหมัก ณ Colombian Environmental Control Center อีกดวย
อางอิงจาก : NatureWork LLC
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“แผนพลาสติก InCycle ผลิตจาก PET รีไซเคิล”

อางอิงจาก : Packaging World

บริษัท MicroGreen Polymer ไดผลิตแผนพลาสติก InCycle ซึ่งมีน้ําหนัก
เบา มีคุณสมบัติกันความรอน กันการซึมผานของความชื้นและไขมัน และสามารถพิมพ
ตัวหนังสือลงบนแผนพลาสติกได ที่สําคัญราคาถูกเหมาะสําหรับใชผลิตหีบหอหรือ
บรรจุภัณฑสินคา
แผน InCycle นี้ ทําจากพลาสติก PET ที่ผานการรีไซเคิลรวมกับการใช
เทคโนโลยีลิขสิทธิ์ Ad-air ของบริษัท MicroGreen Polymer ในการลดปริมาณ
พลาสติกที่ตองใชในการผลิตและลดรอยเทาคารบอน (Carbon footprint) หรือ
ปริมาณการปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซดของบรรจุภัณฑที่ผลิตจากแผน
InCycle

MicroGreen Polymer สามารถผลิตถวยน้ําดื่มขนาด 12 ออนซ 7 ถวย จากแผนพลาสติก InCycle ที่ไดจากการ
รีไซเคิลขวด PET ขนาด 20 ออนซเพียง 1 ขวด ดังนั้นการใชแผน InCycle นี้จึงเปนการยกระดับสินคาใหดีขึ้นในแงของ
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปนผลิตภัณฑที่ยั่งยืน เนื่องจากเปนการลดขยะพลาสติก นอกจากนั้นแผน InCycle ยังไดมีการ
ปรับปรุงใหใชไดกับชวงอุณหภูมิที่กวางขึ้น และมีคุณสมบัติกันความรอน ทนตอดัดงอไดดี และทนตอแรงกระแทกสูง
โดยแผนพลาสติก InCycle มีความหนาอยูในชวง 0.022-0.060 นิว้
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“DuPont ซื้อกิจการ Danisco หวังพัฒนาการผลิตพอลิเมอรชีวภาพ”

0

บริษัท DuPont ประกาศเมื่อตนเดือนมกราคมที่ผานมาวาไดตกลงซื้อกิจการ
ของบริษัท D a n i s c o ผูผลิตและจําหนายเอนไซมและวัตถุดิบอาหารชนิดพิเศษ
(Specialty food ingredient) ของประเทศเดนมารคในราคา 6.3 พันลานดอลลาร
โดยการซื้อกิจการของ Danisco ครั้งนี้จะทําให DuPont กลายเปนผูนําการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมพอลิเมอรชีวภาพ
Ellen Kullman ประธานกรรมการบริหารของ DuPont กลาววา
เทคโนโลยีชีวภาพและวัตถุดิบอาหารชนิดพิเศษ จะเปลี่ยนภาพลักษณของอุตสาหกรรม
เนื่องจากเปนการใชวัตถุดิบที่ผลิตทดแทนได แทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในปจจุบันพอลิเมอรชีวภาพไดเปนหนึ่งในผลิตภัณฑที่สําคัญของ DuPont
โดยในงาน K 2010 ที่ผานมา DuPont ไดจัดแสดงความกาวหนาของการพัฒนาพอ
ลิเมอรชีวภาพที่ผลิตทดแทนได
ซึ่งปนการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
Danisco เปนบริษัทของประเทศเดนมารค ซึ่งมีคนงานเกือบ 7,000 คน และ
มีการดําเนินการผลิตใน 23 ประเทศทั่วโลก โดย DuPont และ Danisco ไดเคย
รวมกันพัฒนาพลาสติก Sorona ซึ่งเปนพอลิเอสเทอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
มาแลว

อางอิงจาก : European Plastics News

“Cereplast ขยายตลาดพลาสติกชีวภาพสูยุโรป
ผานบริษัท BioWorks PL ของโปแลนด”

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem

http://plastic.oie.go.th

บริษัท Cereplast ผูผลิตพลาสติกชีวภาพและพลาสติกแบบยั่งยืน ประกาศ
จับมือกับบริษัท BioWorks PL ในการจําหนายและจัดหาพลาสติกชีวภาพของ
Cereplast เขาสูตลาดของประเทศโปแลนด ความรวมมือครั้งนี้ถือเปนการสะทอน
ความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของพลาสติกชีวภาพในทวีปยุโรป
จากขอตกลงดังกลาว BioWorks จะจัดจําหนายเรซินพลาสติกยอยสลาย
ได (Compostable resin) และเรซินพลาสติกแบบยั่งยืน (Sustainable resin) ใหแก
โรงงานผูผลิตสินคาและบรรจุภัณฑในโปแลนด พลาสติกทั้งสองเปนพลาสติกชีวภาพ
ทําจากวัตถุดิบที่ผลิตทดแทนได เชน ขาวโพด ขาวสาลี มันสําปะหลัง และสาหราย ซึ่ง
ถือเปนแหลงวัตถุดิบที่ยั่งยืนทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเลียม
Frederic Scheer ประธานกรรมการบริหารของ Cereplast เปดเผยวา
โปแลนดเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมในแถบยุโรปตะวันตก ทางบริษัทภูมิใจที่ไดรวมงาน
กับ BioWorks PL ในการขยายตลาดพลาสติกชีวภาพสูย ุโรป และในป 2554 นี้
โปแลนดจะกลายเปนตลาดพลาสติกชีวภาพที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป
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“ปตท. เคมิคอล จับมือกับโครงการหลวงและ สกว.
ในการวิจัยพลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตร”

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem

หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project
Foundation) เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางบริษัท
ปตท. เคมิคอล และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Thailand Research Fund
หรือ สกว.) ในการทําวิจัยรวมกันเรื่องพลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
วัตถุประสงคหลักของ MOU นี้คือการรวมกันพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อใช
ในการเกษตร เชน ถุงปลูกพืช (Grow bag) และพลาสติกคลุมดิน (Mulch film) เพื่อ
ชวยใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เปาหมายของขอตกลงนี้ยังเปนการสงเสริมการ
ใชพลาสติกชีวภาพในการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต และยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตรของไทยใหแขงขันในตลาดโลกได โดยจะมีการเริ่มใชพลาสติกชีวภาพในพื้นที่
การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนโครงการตนแบบของมูลนิธิโครงการหลวง

“2K เดินหนาผลิต EcoSheet”
บริษัท 2K ไดเริ่มเดินหนาผลิตวัสดุแทนไมอัดชื่อ EcoSheet หลังจากที่
ประสบความสําเร็จในการทดลองผลิต EcoSheet ซึ่งเปนแผนพลาสติกที่ทําจาก
ขยะพลาสติก 100% ใหกับบริษัทกอสรางชั้นนําหลายแหงในสหราชอาณาจักร ไดแก
Bovis Lend Lease, Apollo Group, ISG Pearce, Morgan Sindall และ Wates
โดยมีการสั่งสินคาลอตแรกเขามาแลวมากกวา 8,000 แผน
จากการทดลองใช EcoSheet ในการกอสราง พบวา EcoSheet มีคุณภาพ
และมาตรฐานเปนที่ยอมรับได การสรางโรงงานใหมนี้ถือเปนประโยชนอยางมากใน
อุตสาหกรรมกอสรางซึ่งปจจุบันไดมีการทิ้งขยะไมอัดหลายลานแผนตอป นอกจากนั้น
ยังถือเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจอีกดวย
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อางอิงจาก : Plastics & Rubber Weekly
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“วัสดุชีวภาพ Solviva® สําหรับผลิตอุปกรณการแพทย
ของบริษัท Solvay ไดรับมาตรฐาน ISO”

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem

บริษัท Solvay Advanced Polymers, LLC เผยวาไดรับมาตรฐาน ISO
13485:2003 สําหรับระบบการผลิตวัสดุชีวภาพ Solviva ที่ใชผลิตอุปกรณแพทย
แบบฝงใน (Implantable medical device) ที่มีคุณภาพระดับสากลและเปนไปตาม
กฎระเบียบของมาตรฐานเครื่องมือแพทย
ปจจุบันผลิตภัณฑวัสดุชีวภาพ Solviva ถูกผลิตตามมาตรฐานของ ISO
13485 ภายใตหลักเกณฑวิธีที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices)
กระบวนการผลิตของบริษัทถูกตรวจสอบอยางระมัดระวังและควบคุมอยางเขมงวด
นอกจากนั้นวัตถุดิบทุกตัวที่ใชในการผลิตยังไดผานทดสอบในหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005 ดวย

ผลิตภัณฑวัสดุชีวภาพ Solviva ประกอบดวย








Zeniva® polyetheretherketone (PEEK) หนึ่งในพลาสติกที่มีความคงทนทางชีวภาพสูง มีความแข็งแรงสูง และความ
เหนียวพิเศษ รวมทั้งทนตอการแตกหัก
Proniva® self-reinforced polyphenylene (SRP) หนึ่งในเทอรโมพลาสติกไมเสริมแรง ที่มีความแข็งตึง (Stiffness) และ
แข็งแรงมากที่สุดในโลก และมีคุณสมบัติเขากันไดทางชีวภาพ (Biocompatibility)
Veriva® polyphenylsulfone (PPSU) พลาสติกที่มีความโปรงใสและเขากันไดทางชีวภาพไดดีเยี่ยม มีความแข็งแรงปาน
กลาง
Eviva® polysulfone (PSU) พอลิเมอรที่มีความเหนียว แข็งแรง และโปรงใส

ผลิตภัณฑวัสดุชีวภาพ Solviva สามารถทําใหปลอดเชื้อไดโดยวิธีทั่วไป เชน การฉายรังสีแกมมา การทําความสะอาด
ดวย ethylene oxide และไอน้ํา มีวางจําหนายทั้งในรูปของเรซินสําหรับการฉีดขึ้นรูป (Injection molding) และเรซินสําหรับการ
หลอมอัดรีด (Extrusion) และขณะนี้บริษัท Solvay Advanced Polymers กําลังอยูในระหวางการทดลองผลิตอุปกรณการแพทย
ชนิดตางๆ โดยใชวัสดุชีวภาพ Solviva
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ที่จะไมรับผิดชอบตอสูญเสียและความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรี ไมมีคาใชจาย
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