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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"สัญลักษณแบบเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ"
"นักเรียนอเมริกนั คิดคนพลาสติกชีวภาพสําหรับรองเทากีฬา"
"Amyris และ Michelin รวมพัฒนา Isoprene จากวัสดุทดแทน"
"ผลิตภัณฑเทอรโมพลาสติกจาก Lati ไดรับเครื่องหมายรับรอง OK Biobased"
"การผลิต Polystyrene จากชีวมวลกําลังอยูในขั้นดําเนินการ"
"Ford ศึกษาการใชเปลือกมะพราวในการเสริมแรงคอมพอสิต"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"การผลิต Lactic Acid จากขยะ PLA"
ผูผลิตพลาสติกเขาใจดีวาไมวาพลาสติกจากปโตรเลียมหรือพลาสติกชีวภาพ
เปนวัสดุที่มีประโยชนในการใชงานแตกระบวนการที่จะมารองรับการสิ้นสุด
ของการใชงานสําหรับพลาสติกเหลานี้เปนสิ่งที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง
การนําพลาสติกเชน PET PE PVC และ EPS กลับมาใชใหมหรือเขาสูกระบวนการรีไซเคิล
เพื่อใหไดพลังงานกลับมาใชเปนการแกปญหาที่เหมาะสมอยางหนึ่ง การนําพลาสติกชีวภาพ
ที่สามารถยอยสลายไดโดยกระบวนการทางชีวภาพก็เปนการแกไขปญหาที่ดีอีกอยางหนึ่ง
เชนการใช Polylactic Acid (PLA) แตปจจุบันเริ่มมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดการใชงาน
ของพลาสติกชีวภาพเหลานี้วาอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษจากระบบการกําจัดขยะพลาสติก
ชีวภาพที่ไมเหมาะสม
บริษัท Futerro มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและมีความสามารถในการแขงขันเพื่อผลิต PLA ปกติ Lactic Acid ที่นํามาใช
เปนสารตั้งตนในการผลิต PLA ผลิตโดยบริษัท Galactic สวนกระบวนการสังเคราะหเปนพอลิเมอรนั้นใชเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกับการ
สังเคราะหพลาสติกจากปโตรเลียม ปจจุบันบริษัท Futerro ไดผลิต PLA รุนที่สองซึ่งเปลี่ยนจากการนําไปใชเปนบรรจุภณ
ั ฑที่ยอยสลายได
เปนนําไปใชผลิตพรหมและเครื่องใชไฟฟาตางๆ ปญหาที่เกิดขึ้นคือจะมีระบบการจัดการขยะจาก PLA อยางไร ไมใช PLA ทุกเกรดที่สามารถ
ยอยสลายไดทางชีวภาพเนื่องจากขึ้นอยูกับสารเติมแตงที่ใชในการปรับปรุงสมบัติของ PLA ดวย ดังนั้นบริษัท Galactic กําลังพัฒนา
เทคโนโลยีการรีไซเคิลเชิงพาณิชยใหมที่เรียกวา LOOPLA ซึ่งกระบวนการนี้จะทําใหสามารถนําวัตถุดิบหรือสารเคมีที่ไดจากการรีไซเคิล
PLA คืนกลับไปในรูปของ Lactic Acid
กระบวนการ LOOPLA สามารถนํา PLA กลับไปใชใหมได 100% และสามารถใชกับ PLA ที่เปนขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม
และจากบานเรือนของประชาชน PLA ที่ไดจะถูกนําไปกําจัดสิ่งเจือปนเชนทราย ฝุนหรือสิ่งสกปรกตางๆ ที่ติดมา จากนั้นจะถูกนําไปเขาถัง
ปฏิกรณเพื่อเปลี่ยนเปน Lactic Acid โดยใชตวั ทําละลายเปนตัวชวยในการทําปฏิกิริยา Lactic Acid ที่ไดจากกระบวนการมีสมบัติเหมือนกับ
Lactic Acid ที่ผลิตกันอยูในปจจุบนั และสามารถนําไปสังเคราะห PLA ที่มีคุณภาพสูงตอไป บริษัท Galactic ไดสรางโรงงานผลิต Lactic
Acid ใน Belgium โดยมีกําลังผลิตประมาณ 2,000 ตันตอป บริษัทนี้กําลังลงทุนเพื่อสรางระบบการจัดเก็บขยะ PLA รวมถึงการรวบรวม
ถวยและขวด PLA ที่ใชแลวเขาสูกระบวนการ
อางอิงจาก : Plastics Today

http://plastic.oie.go.th
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"สัญลักษณแบบเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ"

บริษัท Cereplast, Inc หนึ่งในบริษัทผูผลิตพลาสติกที่มีองคประกอบหลักเปน
วัสดุชีวภาพ พลาสติกที่ยอยสลายและพลาสติกแบบยั่งยืน ไดปรึกษากับ
Dr. Michael Thielen ผูตรวจสัญลักษณสําหรับพลาสติกชีวภาพเกี่ยวกับ
การสนับสนุนการใชสัญลักษณที่เหมือนกันทั่วโลกสําหรับพลาสติกชีวภาพ
โดยสัญลักษณนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2554

Dr. Michael Thielen มุงมั่นที่จะไดรับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมในการ
ติดสัญลักษณที่เปนตัวแทนของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพและ Dr. Michael Thielen
จะดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับความตองการใชสัญลักษณและใบอนุญาตการใชสัญลักษณ
ดังกลาว นอกจากนี้ Dr. Michael Thielen จะรับผิดชอบการรักษาการมาตรฐานการผลิต
พลาสติกชีวภาพที่ใชสัญลักษณนใี้ หสมบูรณแบบและทําหนาที่ประสานงานใหผูสนใจเขารวม
โครงการในแงของผูบริโภค Dr. Michael Thielen จะทําหนาที่ใหความรูเพื่อใหผูบริโภค
เขาใจในความหมายของสัญลักษณนี้

Dr. Michael Thielen ทําหนาที่เปนบุคคลที่สามในการประสานงานจัดทําสัญลักษณ
สําหรับพลาสติกชีวภาพกลาววา “การจัดทําสัญลักษณซึ่งจะเปนตราที่ประทับบนผลิตภัณฑ
จากพลาสติกชีวภาพจะชวยทําใหผูบริโภคสามารถแยกจําพวกของผลิตภัณฑที่ทําจาก
พลาสติกชีวภาพออกจากพลาสติกทั่วไปได
และการบังคับใชสัญลักษณนี้ยังทําให
อุตสาหกรรมมีความใสใจตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น” สัญลักษณพลาสติกชีวภาพถูกจัดทําขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้ โดยจัดประกวดการออกแบบโดยบริษทั Cereplast ในการจัดการแขงขันนี้
Dr Michael Thielen และคณะกรรมการอีก 6 ทานไดคัดเลือกผูชนะเลิศ ตัวอยางของ
กรรมการตัดสินดังกลาวไดแก Rebecca Minkoff ผูออกแบบเสื้อผา Karim Rashid
ผูออกแบบอุตสาหกรรมระดับโลก and Dr. Gary Anderson ผูออกแบบสัญลักษณของ
การรีไซเคิล เปนตน
พลาสติกชีวภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนี้จะทําจากวัสดุที่ผลิตขึ้นทดแทนใหมไดเชนผลิต
จากพืชจําพวกมันฝรั่ง ขาวโพด มันสําปะหลัง น้ําตาลและสาหรายเปนตน โดยพลาสติก
ชีวภาพจําพวกนี้สามารถยอยสลายไดหรือยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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"นักเรียนอเมริกันคิดคนพลาสติกชีวภาพสําหรับรองเทากีฬา"

นักเรียนจากโรงเรียนมัธยม Detroit ซึ่งมีความสนใจดานวิทยาศาสตร
จํานวน 5 คน ไดพัฒนาพลาสติกชีวภาพสําหรับรองเทากีฬา
(Athletic shoes) แทนการใชวัสดุแบบเกา งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุน
จากบริษัท Society of Plastics Engineers (SPE) สาขาเมือง Detroit
โดยมีระยะเวลาการทําวิจัย 5 เดือน
นักเรียนทั้ง 5 คนซึ่งประกอบดวย Aaron Harrigan, William Marshall,
Jordan Massey, Tendyia Pillow และ Keith Young, Jr. ไดทําการศึกษากระบวนการ
ผลิตพลาสติก การผลิตรองเทากีฬาและความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับพลาสติก
ชีวภาพกอนทําการทดลองหาสูตรการเตรียมพลาสติกชีวภาพหลายสูตร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดสูตรที่ดีทสี่ ุดในการเตรียมพลาสติกเพื่อใชแทนวัสดุดานในของรองเทา (Insoles)
ที่ไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ
หลังจากทดสอบคุณสมบัติตางๆ
ของพลาสติกชีวภาพที่เตรียมได ไดแก จุดหลอมเหลว ความทนทาน การดูดซับแรง
และความยืดหยุน เด็กนักเรียนกลุมนี้ไดคนพบ “G-2” ซึ่งเปนของผสมของกลีเซอรีน อการ
เจลาตินและน้ํา โดยเตรียมออกมาในรูปของชุดทดลองทางวิทยาศาสตร (Science kit)
ที่เรียกวา “Bioplastic-in-a-Box” และคาดหวังวาบริษัท SPE จะนําไปพัฒนาตอยอด
และนําไปจัดแสดงใหนักเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาไดชมเพื่อเปนแรงบันดาลใจใหเยาวชนมีความ
สนใจในการทํางานดานวิทยาศาสตรสีเขียว (Green Science ) ซึ่งเปนงานวิทยาศาสตร
ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

โครงการวิจัยนี้ไดถูกดําเนินการในหองปฏิบัติการ ECOTEK ในเมือง Detroit โดย ECOTEK
เปนองคกรที่สนับสนุนการทําวิจัยของเด็กนักเรียนมัธยมเพื่อสงเสริมใหมีความสนใจ
ในสายอาชีพวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร โดนเนนโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตร
สีเขียวและพลังงานทางเลือก มีทานเซอร Keith Young เปนผูกอตั้ง

อางอิงจาก : Green Plastics

http://plastic.oie.go.th

ในการเตรียมสูตรสําหรับพลาสติกชีวภาพนี้ นักเรียนทั้ง 5 คนไดเริ่มตนจากการอาน
หนังสือ Green Plastics : An Introduction to the New Science of Biodegradable
Plastics ที่เขียนโดย E.S. Stevens และไดเขาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท BASF Corp.
ในเมือง Wyandotte รัฐมิชิแกน เพื่อศึกษากระบวนการผลิตพลาสติก นอกจากนั้นยังไดไป
สํารวจรานขายปลีกรองเทากีฬาตางๆ เชนราน Foot Locker เพื่อหาขอมูลของรองเทา
กีฬาชนิดตางๆ
ที่วางจําหนายอยูในทองตลาดรวมถึงวัสดุที่นํามาผลิตรองเทากีฬา
จากนั้นจึงหาแนวทางในการผลิตสูตรพลาสติกชีวภาพของตนเอง
Images from : ecotek-us.com, green-plastics.net
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"Amyris และ Michelin รวมพัฒนา Isoprene จากวัสดุทดแทน"
บริษัท Amyris Inc. เปนหนึ่งในผูนําการผลิตสารเคมีและเชื้อเพลิงจากวัสดุ
ทดแทนและบริษัท Michelin ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําการผลิตนวัตกรรมใหม
สําหรับอุตสาหกรรมยางรถยนตประกาศการลงนามความรวมมือในการ
พัฒนาและผลิต Isoprene จากวัสดุทดแทนเชิงพาณิชย Isoprene ชนิดนี้
คือ Amyris No Compromise ซึ่งเปนโมโนเมอรสําหรับสังเคราะหยาง
รถยนตและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ใชยางสังเคราะหหรือยางธรรมชาติ
ภายใตความรวมมือนี้ทั้งสองบริษทั ไดลงทุนรวมกันและใชเทคโนโลยีการผลิต Isoprene
ของบริษัท Amyris จากวัตถุดิบที่เปนวัสดุทดแทน บริษัทคาดวาจะเริ่มผลิต Amyris No
Compromise เชิงพาณิชยไดในป 2558 สําหรับใชในการผลิตยางรถยนตและสารเคมี
ที่ใชสําหรับงานเฉพาะดานเชน กาว สารเคลือบผิวและวัสดุอุดรูรวั่ เปนตน

John Melo ซึ่งเปน CEO ของบริษัท Amyris กลาววา “การรวมมือนี้ทําใหการจําหนาย
นวัตกรรมใหมของบริษัท Michelin เปนไปอยางตอเนื่องและบริษัท Amyris สามารถขยาย
ตลาดดานการผลิตผลิตภัณฑใหมจากเทคโนโลยีชีวภาพ ความตองการใช Isoprene
และวัสดุทดแทนที่เพิ่มขึ้นสรางโอกาสอยางมากใหกับบริษัท Amyris ในการจัดจําหนาย
Compromise ในตลาดและทําใหราคาของ Isoprene ชนิดนี้ต่ําลงดวย”
ปจจุบันเทคโนโลยีของบริษัท Amyris ถูกใชในการผลิต Farnesene (สารประกอบอินทรีย
ที่มีคารบอน 15 อะตอม/1 โมเลกุล) เชิงการคา ซึ่ง Farnesene ผลิตจากน้ําตาล
และใชเปนโมโนเมอรสําหรับผลิต Isoprene ตอไป โดย Isoprene (สารประกอบอินทรีที่มี
คารบอน 5 อะตอม/1 โมเลกุล) และองคประกอบอืน่ ๆ จะถูกนําไปใชในการสังเคราะหยาง
สังเคราะห โดยปกติก Isoprene เปนผลิตภัณฑรองที่ไดจากกระบวนการทําลายพันธะของ
Naphta
ดวยความรอน (Thermal Cracking of Naphtha) เพื่อผลิตเอทิลีน หรือได
จากกระบวนการสังเคราะหสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีคารบอน 4 อะตอมเนื่องจาก
ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ Thermal Cracking ของสาร Naphtha ใน
กระบวนการปโตรเคมีเปนกระบวนการ Thermal Cracking ของสารประกอบไฮโดรคารบอน
ที่เบากวาทําใหการหาแหลงวัตถุดิบในการผลิต Isoprene กลายเปนเรื่องสําคัญอยางมาก

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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"ผลิตภัณฑเทอรโมพลาสติกจาก Lati ไดรับเครื่องหมายรับรอง OK Biobased"
คอมปาวดเทอรโมพลาสติกนวัตกรรมเกรด LATIGEA B01 L/07
GREY:2865 จากบริษัท Lati ที่ผลิตจากแหลงวัตถุดิบทดแทน
ไดรับเครื่องหมายรับรอง (Conformity mark) 'OK Biobased'
จากหองปฏิบัติการมาตรฐานสากล Vincotte ประเทศเบลเยี่ยม

จากการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมถึงการเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ เชน เสนใยฝาย
จากแหลงทรัพยากรยั่งยืนทําใหคอมปาวด LATIGEA B01 มีคุณภาพดีระดับสูงสุด
(4 ดาว) ของมาตรฐาน 'OK Biobased'
การรับรองมาตรฐานนี้ตัดสินจากผลการวิเคราะหดวยเทคนิค C 1 4 d a t i n g
จากหองปฏิบัติการอิสระ
เทคนิคนี้เปนการหาอายุของคารบอนที่เปนองคประกอบ
โดยใชหลักการที่วา คารบอนที่มีอายุมาก (Old carbon) เปนคารบอนที่มาจากน้ํามัน
สวนคารบอนที่มีอายุนอย (Young carbon) เปนคารบอนที่มาจากพืช รอยเทาคารบอน
(Carbon footprint) หรือปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของคอมปาวด
LATIGEA B01 ลดลงเมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไปและผลิตกาซเรือนกระจกนอยกวา
พอลิเมอรดั้งเดิมถึง 60% ในทางกลับกันคอมปาวด LATIGEA B01 ยังสามารถ
ถูกรีไซเคิลไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคอมปาวด LATIGEA B01 เกรด L/07
GREY:2865 ยังถูกขึ้นรูปใหมีลักษณะคลายกระดาษแข็งซึ่งทําใหมีความ รูสึกเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม จึงไมจําเปนตองมีขอความของผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมระบุเพิ่มเติมอีก

คอมปาวด LATIGEA B01 เหมาะสําหรับนําไปผลิตเปนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชนปากกา แปรงสีฟน หวี เปนตน โดยสามารถผสมเม็ดสีธรรมชาติตางๆ ลงในคอมปาวด
ไดเพื่อใหมีสีสัน ความสวางและความใสตามตองการ ขอดีอีกอยางของคอมปาวดนี้คือ
เตรียมจากพอลิเมอรที่ไดจากแปงขาวโพด
ซึ่งมีคุณสมบัติยอยสลายทางชีวภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 14851 และ 14852 แตยังคงมีความแข็งแรงทนทานและคงตัวที่
อุณหภูมิหอง
นอกจากนั้นตัวเรซินพลาสติกซึง่ เปนองคประกอบหลัก 90% ยังสามารถยอยสลายเปนปุย
ไดตามมาตรฐาน EN 13432 จึงเหมาะกับนําไปใชผลิตสินคาประเภทใชแลวทิง้ เชน ถวย
ชอนซอมมีดสําหรับทานอาหาร ซึ่งสามารถทิ้งไปพรอมกับเศษอาหารไดเลย คอมปาวดนี้
ปราศจากโลหะหนักและพธาเลท (Phthalates)

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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"การผลิต Polystyrene จากชีวมวลกําลังอยูในขั้นดําเนินการ"
การผลิตโมโนเมอรจากชีวมวลไมใชเทคโนโลยีใหมและชวงไมกี่ปมานี้
การใชตัวเรงปฏิกิริยาเคมีและตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพสามารถเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณการผลิตวัตถุดิบจากชีวมวล ปจจุบันกระบวนการผลิต
สารเคมีจากวัสดุทดแทนมีปริมาณมาก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหไดผลิตภัณฑปริมาณมากมาใชทดแทนสารเคมีจากปโตรเลียม
นักวิจัยจาก Wageningen University ในประเทศ Netherlands และนักวิจัยจาก
สถาบันวิจัย Institute Wageningen UR Food & Biobased Research รวมกับ
บริษัทเอกชนอีก 4 บริษัทคือบริษัท BASF บริษัท GreenICT บริษัท Synbra และบริษัท
DSM พัฒนากระบวนการผลิต Styrene และ Acrylic Acid จากพืชเปนครั้งแรก
Styrene และ Acrylic Acid เปนสารเคมีที่ใชกันอยางกวางขวางทั่วโลกและปจจุบันถูกผลิต
มาจากปโตรเลียม สารทั้งสองเปนสารตั้งตนในการผลิตสารเคลือบผิว เสนใยนําแสง
กาวและวัสดุอื่นๆ ในโครงการวิจยั นี้ไดศกึ ษาการผลิต Acrylic และ Styrenic โมโนเมอร
และพอลิเมอรจากชีวมวล งานในขณะนี้คือการผลิตสารเคมีดังกลาวจากพืชที่ใหนา้ํ ตาล
และมีโปรตีนปริมาณมากซึ่งวัตถุดิบดังกลาวเปนของที่ถูกปลอยออกจากกระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ Jérôme Le Nôtre ผูจัดการโครงการวิจัยใหขอ มูลวา “จากสิทธิบัตร
ของกลุมวิจัยและจาการสืบคนขอมูลทําใหผูวิจัยมั่นใจวาสามารถผลิตสารประกอบดังกลาว
จากชีวมวล”

ชีวมวลที่เหลือใชคอื ผลิตภัณฑรองทีเ่ กิดจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพือ่ ใชทดแทนเชื้อเพลิง
จากซากพืชซากสัตว ชีวมวลทีเ่ หลือใชนี้มีราคาถูกและประกอบไปดวยโปรตีน 35%
โปรตีนนี้จะถูกเปลี่ยนเปน Styrene และ Acrylates โดยผานกระบวนการที่มีสองขั้นตอน
โดยใชตวั เรงปฏิกริ ิยาเคมีและตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ยงั พัฒนา
การผลิต Acrylic Acid จากการหมักน้ําตาลรวมกับปฏิกิริยาที่ใชตัวเรง นักวิจยั กําลัง
ทําการศึกษากระบวนการที่เหมาะสมและการขยายขนาดของกระบวนการผลิต Styrene
และ Acrylates งานวิจัยนี้กําลังมุงเนนการผลิตในระดับงานวิจัยแตยังไมไดหวังผล
สําหรับการผลิตเชิงพาณิชยในชวง 4 ถึง 6 ปนี้ ซึง่ ในเรื่องของเศรษฐศาสตรในการผลิต
และจําหนายนั้นจะตองทําการศึกษาอยางละเอียดตอไป
ในการผลิตสารเคมีและพอลิเมอรจากชีวมวลเปนกระบวนการที่ไมขึ้นกับพืชชนิดเดียว
ซึ่งทําใหเกิดความหลากหลายในการหาแหลงวัตถุดิบสําหรับการผลิตโมโนเมอร
สําหรับสารเคมีดังกลาวจะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยนําแสงและ P o l y s t y r e n e
ซึ่งเปนพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใชมากที่สุดในโลกสําหรับการทําบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
อุปกรณในครัวเรือน สินคาอิเล็กทรอนิกส ของเลน สินคาในครัวเรือนและเฟอรนิเจอร
จากการทดลองพบวาสมบัติตางๆ ของ Polystyrene ที่ทําจากชีวมวลเหมือนกับสมบัติของ
Polystyrene ที่ผลิตจากปโตรเลียม การศึกษาดานการเก็บขยะและการรีไซเคิลวัตถุดิบ
เปนสิ่งสําคัญเชนกันสําหรับพลาสติกชีวภาพชนิดนี้
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ Dutch Biobased Performance Materials ซึง่ เปน
โครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมบัติและราคาของพอลิเมอรชวี ภาพที่มีอยูในตลาด
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : Plastics Today
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"Ford ศึกษาการใชเปลือกมะพราวในการเสริมแรงคอมพอสิต"

บริษัท Ford Motor Co. กําลังทําวิจัยเรื่องการใชเสนใยธรรมชาติ
และพลาสติกชีวภาพอยางตอเนื่อง โดยครั้งนี้ไดทําการวิจัยการใช
เปลือกมะพราวในการเสริมแรงคอมพอสิต
บริษัท Ford Motor Co. และบริษัท Scotts Miracle-Gro Co. ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สนามหญาและสวนไดรวมกันศึกษาการใชเปลือกมะพราวหรือกาบมะพราวซึ่งเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัท Scotts Miracle-Gro Co.
ที่ผานมาบริษัท Ford Motor Co. ไดมีการใชโฟมพอลิยูริเทน (Urethane foam) ที่เตรียม
ไดจากถั่วเหลืองในการผลิตเกาอี้นั่งและจากน้ํามันละหุงในการผลิตแผงหนาปดรถยนต

บริษัท Scotts Miracle-Gro Co. ซึ่งตัง้ อยูใ นเมือง Marysville รัฐ Ohio ใชเสนใย
จากกาบมะพราวในการยึดดินและหญา
เสนใยนี้สามารถกักเก็บน้ําในกระถางไดดีกวา
การใชดินเพียงอยางเดียว ซึ่งชวยใหผูทําสวนควบคุมการไหลของน้ําออกจากกระถางตนไม
ไดดีขึ้น บริษัท Scotts ใชกาบมะพราวมากกวา 70 ลานปอนดตอ ปและไดรวมมือกับบริษัท
Ford Motor Co. ในการเพิ่มมูลคาของวัสดุเหลือใชนี้
บริษัท Ford Motor Co. วางแผนที่จะใชกาบมะพราวในการเสริมแรงชิ้นสวนพลาสติกซึ่ง
ชวยลดปริมาณการใชพลาสติก อีกทั้งชวยใหชิ้นสวนมีน้ําหนักลดลง นอกจากนั้นการ
มองเห็นเสนใยมะพราวในชิ้นสวนพลาสติกยังเปนการเพิ่มความเปนธรรมชาติใหกับชิ้นงาน
เสริมแรงเมื่อเทียบกับการใชสารเติมแบบเดิม

อางอิงจาก : Plastics News

http://plastic.oie.go.th
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"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพตนแบบ M-BIO รายแรกของบริษัท
เอกชนไทย โดยมีสวนผสมจากมันสําปะหลัง มีจุดเดนที่สามารถยอยสลาย
ได 100% ภายในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งได
ผานการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems)
ประเทศเบลเยี่ยม พลาสติกชีวภาพของบริษัทฯทั้งชนิดที่เปนเม็ดวัตถุดิบ
และถุงพลาสติกนั้นไดขอการรับรองมาตราฐานจากสถาบันที่ใหการรับรอง
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ทั้ง 4 แหงไดแก
1.DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน
2.VINCOTTE ประเทศเบลเยี่ยม
3.FSWA ประเทศฟนแลนด
4.BPI สหรัฐอเมริกา

Bio Polymer Resin

ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ภาชนะผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สวนการทดสอบประสิทธิภาพพบวาสามารถใชประโยชนไดดี เทียบเทากับพลาสติกที่ผลิต
จากปโตรเลี่ยม หรือพลาสติกที่ใชในปจจุบัน บริษัทมัลติแบกซอยูในฐานะผูผ ลิตตนน้ํา
หรือเปนผูปอนวัตถุดิบใหเทานั้น หนวยงานหรือองคกรเอกชนใดที่สนใจจะเขารวมพัฒนา
หรือตอยอดธุรกิจสามารถติดตอไดที่โทร.081-819-4708, 038-491725 ตอ 109,222
หรือที่ www.multibax.com
สนใจลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธบริษัทหรือสินคาของทาน ฟรี!
กรุณา ติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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สนับสนุนโดย

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชั้น 11 อาคารเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
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โทรสาร : 02-644-7023
เว็บไซต : http://www.oie.go.th

Disclaimer
BIOPlastics News เปนวารสารรายปกษที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอมูลขาวสารดานไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ เพื่อให
เกิดความสะดวกตอผูใชงานในเว็ปไซต http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซตไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแหลงขาว จึงขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรีไมมีคาใชจาย
สนใจติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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