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INFO

webinar jest nagrywany

nagranie wideo, prezentacja oraz materiały dodatkowe będą dostępne 
na stronie: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-
europejskie/bloom/

Q&A – pytania i odpowiedzi odbędą się w drugiej części webinaru, 
pytania zadajemy w czacie używając funkcji „zadaj pytanie” ☺
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http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/bloom/


BIOPLASTIK – alternatywa dla 
tworzyw sztucznych

Stanisław Łoboziak, Centrum Nauki Kopernik
dr Maciej Guzik, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
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https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.17085!/menu/main/topColumns/to
pLeftColumn/pdf/519144a.pdf

http://www.burdu976.com/phs/portfolio/nature-the-human-epoch/
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https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.17085!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/519144a.pdf
http://www.burdu976.com/phs/portfolio/nature-the-human-epoch/


WIELKA PACYFICZNA 
PLAMA ŚMIECI

KOSMICZNE 
ŚMIECI
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ANTROPOCEN – (EPOKA CZŁOWIEKA)
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PLASTIK (POLIMERY SYNTETYCZNE) -
PRODUKOWANE Z ROPY NAFTOWEJ
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Polipropylen, PP Polietylen, PE Poli(tereftalan etylenu), PET

Polietylen (PE) i polipropylen (PP) stanowią około 92% całkowitej produkcji tworzyw 
sztucznych. PE jest w dużej mierze wykorzystywany w opakowaniach, co stanowi około 

40% całkowitego zapotrzebowania na produkty z tworzyw sztucznych.  
źródło: www.plasticseurope.org



RODZAJE TWORZYW SZTUCZNYCH 
(OZNACZENIA)
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LARWY OWADÓW JEDZĄCE POLIETYLEN
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MĄCZNIK MŁYNAREK
(Tenebrio molitor)

OMACNICA SPICHRZANKA
(Plodia interpunctella)

BARCIAK WIĘKSZY 
(Galleria mellonella)
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GRZYBY PROMIENIOWCE

Fusarium solani Aspergillus oryzae Thermomonosporaceae Thermobifida fusca

BAKTERIE
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Jak bakterie Ideonella sakaiensis
rozkładają PET
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https://www.bbc.com/news/science-environment-43783631 https://www.nature.com/articles/s41467-019-09326-3

https://www.bbc.com/news/science-environment-43783631
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09326-3


Petazelle - Karolina Sulich – Austriackie Forum Kultury

http://www.karolinasulich.com/petazelle

http://www.karolinasulich.com/petazelle
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PLASTIK Z BAKTERII

Materiał zapasowy, który bakterie gromadzą w warunkach stresu 
środowiskowego – warunki łatwe do osiągnięcia w laboratorium  

Biodegradowalny

Biozgodny
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Bioplastik – PHA 
(polihydroksyalkaniany)

Zmiana właściwości fizykochemicznych w zależności 
od budowy łańcuchów bocznych:

• PHB – krótkie łańcuchy – twardy

• Mcl-PHA – długie łańcuchy – elastomer 

• Inne PHA mogą nawet przypominać konsystencją 
płynny miód 
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Bioplastik – z czego się produkuje

Oleje roślinne

Ścieki komunalne

Cukry 

H2, CO, CO2

Syngas

Biomasa 

Plastiki jak PE, PS, PET



Bioplastik – z czego się produkuje

PET

PS

PE, PP

Metody chemiczne → piroliza

Metody biologiczne/enzymatyczne
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Bioplastik – produkcja
Fermentacja -> liofilizacja bakterii -> ekstrakcja np. acetonem -> oczyszczanie w alkoholu ->
Suszenie w celu otrzymania surowego materiału (płaty, pelet)
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Cena polimerów
Koszt: 1.5 do 4.0 euro za kg
(skala od 1 t – 100 t produkcji)
Zależy od substratu wzrostu 
bakterii (np. cukier vs ścieki)
(por. PE-PS to 0.9-2.0 euro/kg)
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Bioplastik – zastosowania

Polimery:
• budownictwo, opakowania, 

rolnictwo, motoryzacja
• implanty medyczne
Monomery PHA:
• dodatki do żywności/pasz
• cząsteczki budujące leki
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Bioplastik – zastosowania
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Bioplastik – zastosowania

Degradacja P(3HB-3HV) w aerobowych osadach ściekowych. 
Butelki wykonane z P(3HB-3HV) inkubowano w okresie letnim 
(średnia temperatura 20°C) w tlenowych osadach ściekowych. 
Postęp degradacji wykazano w przypadku butelek, które były 
poddawane temu procesowi przez 0, 2, 4, 6, 8 i 10 tygodni (od 
lewej do prawej). Fotografia dzięki uprzejmości Dietera 
Jendrosseka, Georg-August-Universität, Getyngia, Niemcy.
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Bioplastik – zastosowania

 Głównie PHB i mieszanki z scl-PHA

 mcl-PHA - tylko do rekonstrukcji 
zastawek serca i aorty

membrany, granulaty (wypełnienie)
Tabletki z lekami

matryce, stenty, nici chirurgiczne
A) Przełyk
B) Plaster naczyniowy
C) Pokrycie nerwów
D) Sztuczna chrząstka
E) Suplementy diety
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