BioPlastics News ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 วันที่ 1 เมษายน 2561
ข่าวสารออนไลน์รายปักษ์เพื่อการติดตามข้อมูลด้านไบโอพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ

Highlights ในฉบับ
"Mangalam Organics ลงนามในข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกับ DRT"
"Attis Innovations เปิดเผยความสาเร็จของการพัฒนาคอมโพสิตชีวภาพของบริษัทฯ"
"วัสดุอัจฉริยะเพื่อผลิตแว่นตาที่น่ารักสาหรับเด็กๆ"
"KTIS ควง GGC โรดโชว์ญี่ปุ่น เสียงตอบรับไบโอคอมเพล็กซ์ดีเกินคาด"

"งานศิลปะญี่ปุ่นบนพลาสติกชีวภาพ ที่ทนทานต่อการขีดข่วน”
บริษัท NEC เปิดเผยถึงพลาสติกชีวภาพล้้ายุคที่ทนทานต่อแรงขีดข่วน ตรา "Urushi
black" บริษัทฯ ได้พัฒนาพลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสเมื่อปี 2016 โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษ
ในการผสมสารเติมแต่งเพื่อปรับสีและการสะท้อนของแสงของวัสดุ ท้าให้เกิดคุณสมบัติทาง
แสงเป็นครั้งแรก (ความสว่างต่้า ความมันวาวสูง เป็นต้น) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของงาน
ฝีมือเครื่องเขินดั้งเดิมของญี่ปุ่น
พลาสติกชีวภาพดังกล่าวได้รับการพัฒนา ด้วยความร่วมมือจาก Dr. Yutaro Shimode
ศิลปินเครื่องเขินชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ Kyoto Sangyo University
และประธานรุ่นทีส่ ามของสตูดิโอ Shimode makie อีกด้วย ทั้งนี้ Maki-e เป็นงานฝีมือ
ดั้งเดิมของญี่ปุ่น ซึ่งวาดภาพด้วยแปรงบนพื้นผิวของเครื่องเขินซึ่งเคลือบด้วยแล็กเกอร์แล้ว
จึงขัด
การพิมพ์สไตล์ Maki-e ท้าให้สามารถวาด maki-e สามมิติที่ละเอียดลงบนพื้นผิวของเครื่อง
เขินและบนพลาสติกชีวภาพ แต่ส้าหรับการใช้ จ้าเป็นต้องมีการทนทานต่อแรงขีดข่วนสูง
ซึ่งในปัจจุบัน NEC ได้พัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนด์ของสารเติมแต่งที่ป้องกันการขีดข่วน
หลังจากถูหลายครั้งด้วยผ้าหรือระดาษ
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"Mangalam Organics ลงนามในข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกับ DRT”
บริษัทเคมี Mangalam Organics ของอินเดีย เปิดเผยว่า ได้ลงนามในข้อตกลงการเป็น
พันธมิตรกับบริษัท Derives Resiniques ET Terpeniques (DRT) ผู้น้าด้านอุตสาหกรรม
สารเคมีจากต้น pine ของฝรั่งเศส เพื่อผลิตและจ้าหน่าย terpene phenolic resin
Mangalam Organics Limited เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผู้จ้าหน่าย และผู้ส่งออก terpene phenolicresinที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
ส้าหรับ terpene phenolic resin นั้น เป็นโพลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกที่ผลิตจากกระบวนการ
สังเคราะห์โคโพลิเมอร์ ของ terpene hydrocarbons และ phenol โดยใช้เป็นสารท้าให้ยาง
เหนียวติดกันในการผสมสูตรยางส้าหรับยางล้อ การเคลือบแบบหลอมร้อน และหมึกพิมพ์ เป็น
ต้น

"Attis Innovations เปิดเผยความสาเร็จของการพัฒนาคอมโพสิตชีวภาพของบริษัทฯ"
บริษัท Attis Innovations ในเครือของบริษัท Meridian Waste Solutions, Inc. ซึ่งเป็นบริษัท
เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมและการให้บริการขยะแข็งที่ไม่เป็นพิษครบวงจร ได้รายงานว่า ผลการ
ทดสอบเรซินจากลิกนิน ที่ผลิตโดยกระบวนการโพลิเมอร์จากลิกนินที่ก้าลังจดสิทธิบัตรของ Meridian ได้เสร็จสิ้นอย่างส้าเร็จลงแล้ว
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเรซินเพิ่มเนือ้ ชนิดไหลแผ่ได้
ที่มีคณ
ุ สมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปทีด่ ีเยี่ยม
ส้าหรับตลาดพลาสติก จากอัตราการครอบคลุมที่ 15-25% ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีโมดูลสั ความ
ยืดหยุ่นในการทดสอบแรงดึง 100% มีการทนทานต่อแรงกระแทก 100% และมีโมดูลัสความ
ยืดหยุ่นในการทดสอบแรงดึงในคอมโพสิต กว่า 90% โดยใช้ polypropylene และ polyethylene ซึ่งเป็นตลาดทีม่ ีมลู ค่า 265 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถน้าไปใช้ได้หลากหลาย เช่น
ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรม การก่อสร้างและสินค้าคงทนอื่นๆ
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"วัสดุอัจฉริยะเพื่อผลิตแว่นตาที่น่ารักสาหรับเด็กๆ”
บริษัท Evonik ผูผ้ ลิตสารเคมีชนิดพิเศษ ก้าลังน้าเสนอความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ด้านการ
ออกแบบโพลิเมอร์ส้าหรับอุตสาหกรรมแว่นตา ในงาน MIDO Eyewear Show ปีนี้ ที่เมืองมิลาน
ด้วยแว่นตาน้้าหนักเบา มีสสี ันสดใส ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง และน่ารักส้าหรับเด็กๆ
กรอบด้านนอกของแว่นตาเด็กดังกล่าวท้าจาก Trogamid Terra ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจาก
วัตถุดิบที่หมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ถึง 50% เช่น ทลายปาล์ม palm kernel และน้้ามันมะพร้าว
และมีคณ
ุ สมบัตคิ วามแข็ง น้้าหนักเบา และการทนทานต่อการสึกกร่อน ความร้อน และสารเคมี
กรอบด้านในและแผ่นรองดั้งจมูกของแว่นตาดังกล่าว ออกแบบด้วย Vestamid Care ME ซึ่งเป็น
polyether block amide (PEBA) ที่มีน้าหนักเบามาก และให้สัมผัสที่นุ่มมาก ซึ่งท้าให้ผู้สวมรูส้ ึก
สบาย

"KTIS ควง GGC โรดโชว์ญี่ปุ่น เสียงตอบรับไบโอคอมเพล็กซ์ดีเกินคาด"
ผู้บริหารกลุม่ KTIS ควง GGC ออกเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ เริ่มจาก
ประเทศญี่ปุ่น เผยเสียงตอบรับดีเกินคาด มั่นใจเมื่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับเรียบร้อย
นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุน สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิรยิ ะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่น
แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้น้าในอุตสาหกรรมน้้าตาลและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เปิดเผยว่า โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ (Biocomplex) ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเกิดจาก
การร่วมลงทุนของ 2 ฝ่ายคือกลุ่ม KTIS และ GGC (บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล) ฝ่ายละเท่าๆ กัน
คือร้อยละ 50ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างสาธารณูปโภคพื้น
ฐานรองรับโครงการในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 บนพื้นที่โครงการรวมประมาณ 2,000 ไร่ โดยใช้
ส้าหรับเฟส 1 ประมาณ 1,000 ไร่
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จัดทำโดย

สถำบันพลำสติก
อาคารส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้น 2
ซอยตรีมิตร ถนนพระพราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-391-5340-3
โทรสาร : 02-712-3341
เว็บไซต์ : http://www.thaiplastics.org

Disclaimer
BIOPlastics News เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดท้าขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารด้านไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหล่งต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานในเว็ปไซต์ http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว
จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทีเ่ กี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการน้าข่าวหรือข้อมู ลในข่าวไปใช้

พื้นที่โฆษณำบริษัทของท่ำน
ฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย
สนใจติดต่อ 02-391-5340 #313
หรือ Email nathida.j@thaiplastics.org
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