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3.4 Tehnološka predelava 
biopolimernih materialov v 
Sloveniji na začetku

Biopolimeri se lahko predelujejo z običajnimi predelovalnimi 
tehnologijami umetnih polimernih mas, vendar pa je prilagodi-
tev procesnih parametrov individualnim specifikacijam vsake-
ga polimera nujna. Dandanes imamo na voljo že toliko različnih 
vrst biopolimernih materialov, da lahko pokrivamo številna po-
dročja za njihovo končno uporabo. V praksi pa se pri uvajanju 
teh materialov v obstoječe proizvodne linije še vedno prepo-
gosto pojavljajo težave, ki postanejo očitne že pri minimalnih 
komunikacijskih vrzelih. Da bi olajšali industrijski prehod iz 
sintetičnih polimerov v bioplastične alternative, v sklopu tega 
tematskega prispevka podajamo ključne usmeritve in priporo-
čila za uspešno tehnološko predelavo biopolimerov v končne 
embalažne produkte preko najširše zastopanih procesov pre-
delave: ekstrudiranja, brizganja in pihanja.

V Sloveniji proizvajalcev polimernih granulatov, vključno z bi-
opolimernimi tipi, ni in trenutno naša proizvodna panoga te-
melji izključno na dobavi iz tujine. Tudi predelava bioplastike v 
slovenski predelovalni industriji plastičnih izdelkov ni stalnica, 
kar lahko pripišemo strukturi našega proizvodnega sektorja. 
Proizvodna panoga polimernih komponent, polizdelkov ali 
končnih produktov v Sloveniji namreč v največji meri temelji 
na dobaviteljski dobavni verigi, torej diktirajo uporabo vrste 
polimerov za končne izdelke izključno naročniki in ne proizvo-
dni operaterji. Slovenska proizvodna industrija se torej ravna 
po navodilih končnih uporabnikov, in dokler ne bodo izrazili 
zahtev za uvajanje bioplastike, bo proizvodnja plastičnih izdel-
kov stagnirala na predelavi sintetičnih umetnih mas. Po drugi 
strani pa glede na trenutne evropske trende zaznavamo porast 
povpraševanja po dodatnih izobraževanjih, vezanih na omeji-
tve za predelavo biopolimernih materialov s konvencionalnimi 
proizvodnimi tehnologijami. Slovenska industrija plastičnih 
proizvodov se torej pripravlja na čas, ko bo treba  v proizvodne 
linije uvesti tudi okolju prijaznejše alternativne materiale.

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije je pripravil skupaj 
z mednarodnimi eksperti za namen hitrega prenosa biopo-
limerov v slovenske industrijske obrate uporabniku prijazne 
smernice in priporočila za tehnološko predelavo bioplastič-
nih materialov s tehnologijo ekstruzije, brizganja, pihanja in 
površinskega bioaktiviranja, ki so na voljo preko brezplačno 
dostopnih e-usposabljanj, razvitih v sklopu evropskega pro-
jekta ERASMUS+ Bioplastictrain (za več informacij kontaktirajte 
info@tecos.si).

Tehnološka predelava ekstruzijskega mešanja

Proces ekstruzijskega mešanja po izdelavi osnovnega polimera 
predstavlja prvi tehnološki postopek priprave modificirane bi-
opolimerne formulacije z želenimi končnimi lastnostmi. Skozi 
proces ekstruzijskega mešanja različnih polimernih dodatkov 
se lahko profil karakteristik končne materialne formulacije se-
lektivno spremeni in se tako prilagodi nadaljnjemu postopku 
in želenim značilnostim končnega produkta. Pri tem postopku 
v polimerno talino lahko prosto vmešamo različne plastifikator-
je, podaljševalce polimernih verig, polnila, ojačitvene elemen-
te, kompatibilizatorje ali kombinacije omenjenih dodatkov ter 
s tem vplivamo na izboljšane mehanske, termične ali fizikalne 
lastnosti izhodnih granulatov. Po homogenizaciji in razplinje-
vanju polimerne taline se oblikuje pramen (ekstrudat), ki nato 
potuje skozi vodno kopel in se preko granulatorja oblikuje v 
plastične granule.

Slika 1. Enostavna shema procesa ekstruzije
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Pri postopku ekstruzijskega mešanja se pred in med predelavo 
pojavijo številni vplivni dejavniki. Odvisno od vrste biopolimera 
(preglednica 1) so ti dejavniki v različni meri vidni na končnih 
proizvodih in vplivajo na mehanske, toplotne, kemijske in re-
ološke materialne lastnosti. Če imamo na voljo tehnične speci-
fikacije proizvajalca materiala, je priporočljivo slediti njegovim 
usmeritvam, v kolikor pa teh podatkov nimamo, bo v pomoč 
preglednica 2, kjer so podana osnovna navodila za predelavo 
različnih biopolimernih materialov.

Tehnološka predelava brizganja

Ena izmed najbolj razširjenih tehnologij preoblikovanja poli-
mernih materialov je proces, imenovan brizganje. Priljublje-
nost te preoblikovalne tehnologije izhaja predvsem iz širokega 
nabora možnosti za izdelavo končnih produktov kompleksnih 
geometrij in velikoserijske proizvodnje. Postopek brizganja po-
limerov lahko v zelo poenostavljenem pogledu razdelimo na 
tri korake:

1. segrevanje oz. plastificiranje: taljenje polimerne taline,

2. oblikovanje oz. brizganje: s pomočjo tlaka in temperature,

3. hlajenje: omogoča, da se brizgana polimerna talina ohladi 
in zadrži želeno obliko izdelka.

Pri preoblikovanju biopolimernih materialov s tehnologijo bri-
zganja imajo procesne temperature odločilno vlogo pri opti-
malni predelavi. Zmogljivost plastificiranja biopolimernih gra-
nulatov je odvisna od temperaturnih profilov po posameznih 
conah cilindra, pri čemer moramo biti pazljivi, da ne presežemo 
območja temperaturne degradacije biopolimera. Zelo poeno-
stavljeno pravilo za nastavitev parametrov temperaturnega 
profila brizganja in orodne votline je naslednje:

 − temperatura obdelave naj bo za približno 20–30 °C nad tem-
peraturo tališča biopolimera,

 − temperatura orodja pa 20–30 °C pod temperaturo steklaste-
ga prehoda Tg.

Drugi pomemben vidik pri prehodu iz konvencionalnih poli-
mernih materialov na biopolimere je dimenzijska stabilnost 
brizganega izdelka, na katero v največji meri vplivajo skrčki in 
zaostale napetosti materiala. Material, ki substituirano kaže na 
izrazito različno obnašanje pri krčenju, navadno vodi do težav 
pri predelavi in zahteva ustrezno prilagoditev orodja. Če oro-
dne votline ni mogoče prilagoditi zaradi specifične oblike konč-
nega produkta, velja na splošno, da je treba izbrati biopolimer 
s podobnim vedenjem krčenja, kot ga izkazuje petrokemični 
polimer, za katerega je bilo orodje izdelano. Na mehansko in 
reološko vedenje polimerne taline med procesom brizganja 
ima preostanek vlage v materialu največji vpliv. S tega stališča 
je predhodno sušenje biopolimernih granulatov izjemno po-
membno. V kolikor material ni presušen, tvegamo pojav hidro-
lizne razgradnje polimernih molekul med visoko temperaturno 
predelavo.

Vrsta biopolimera Tip biopolimera

CA Celulozni acetat

BioPA Bioosnovan poliamid

PBS Polibutilen sucinat

PBS – mešanica Modificirana mešanica polibutilena 
sucinata*

BioPE Bioosnovan polietilen

PHBV Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat

PLA Polimlečna kislina

PLA – mešanica Modificirana mešanica polimlečne 
kisline*

PLLA Poli(L-laktid)

TPS Termoplastični škrob

TPS – mešanica Modificirana mešanica termoplastične-
ga škroba*

*z dodanimi plastifikatorji

Preglednica 1. Pregled materialnih sestav

Slika 3. Enostavna shema procesa brizganja

Slika 2. Biokompozitni granulat, izdelan s procesom ekstruzijskega mešanja 

(projekt LIFE Citruspack, https://citruspack.eu, več informacij: info@tecos.si)
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Vrsta Priporočila za predelavo Temperaturni 
profil [°C]

Čas 
sušenja

Temperatura 
sušenja [°C]

Odstotek 
vlage [%]

CA – Začetek depolimerizacije pri T > 230 °C
– Vsebnost vlage > 0,15 % → nastanek mehurčkov/zračnih 

žepov
– Vsebnost vlage < 0,15 % → možnost napake posedanja

160–230 2–4 h 60 < 0,15

BioPA – Obvezno predsušenje 
– Nastavitvene procesne temperature naj bodo prilagoje-

ne tipu izbranega BioPA.
– Sorazmerno pravilo: višja je številka tipa BioPA, nižji naj 

bo procesni temperaturni profil (npr. PA11 se predeluje 
pri 180 °C, medtem ko moramo za PA 4.10 temperaturo 
predelave nastaviti na 250 °C).

– Delno kristalinični BioPA zahteva sušenje po postopku 
ekstruzije.

200–208 4–6 h 80 < 0,15

PBS – Podatkov ni na voljo.

PBS – 
mešanica

– Podatkov ni na voljo.

BioPE – Tehnološko procesno okno enako sintetičnemu PE
– Nastavitvene procesne temperature naj bodo prilagoje-

ne tipu izbranega BioPA.

150–190 3–4 h 90 -

PHBV – Shranjevanje granulata v hladnem (T < 50 °C) in suhem 
prostoru

– Obvezno predsušenje granulata (nevarnost hidrolitične 
razgradnje)

– Ozko procesno okno zaradi nevarnosti termične de-
gradacije (pri 195 °C nastanek termične degradacije 
polimera)

130–180 2 h 100 < 0,025

PLA – Obvezno predsušenje granulata (nevarnost hidrolitične 
razgradnje)

– Pri vlažnosti > 0,025 % preostala vlaga v materialu vpliva 
na hidrolizo verig → material postane nizkoviskozen 
zaradi degradacije polimernih verig.

– Nizko temperaturno območje predelave (optimalno pri 
180 °C)

– Obvezno sušenje po postopku ekstruzije

170–200 6 h 80 < 0,025

PLA –  
mešanica

– Odvisno od sposobnosti mešanja
– Relativno ostro definirane mešalne cone

PLLA – Enako procesno okno kot pri PLA 190–220 6 h 80 < 0,025

TPS – Podatkov ni na voljo.

TPS –
mešanica

– Sorazmerni utežni delež TPS vpliva na higroskopnost 
materiala (težnja k absorpciji vlage).

Preglednica 2. Procesno okno za predelavo biopolimerov s tehnologijo ekstruzijskega mešanja 
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Vrsta biopolimera Proizvajalec Tip biopolimera

PLA NatureWorks Ingeo 3251D

PLA NatureWorks Ingeo 6202D

PLA NatureWorks Ingeo 3052D

PLLA Zhejiang Hisun Biomaterials Revode 190

PBS Showa Denko Bionolle 1020MD

Bio-PA 6 Evonik Vestamid Terra HS16

Bio-PE kompavnd Jelu WPC Bio PE H50-500-20

PLA kompavnd Jelu WPC Bio PLA H60-500-14

PHB Metabolix Mirel P1004

BioPE FKuR Terralene HD 3505

Vrsta biopolimera Tip biopolimera Tg [°C] Tm [°C] Priporočena Tprocesiranja [°C] Priporočena Torodja [°C]

PLA Ingeo 3251D 59 164 200 30

PLA Ingeo 6202D 59 166 200 30

PLLA Revode 190 58 174 200 30

PBS Bionolle 1020MD 44 113 180 30

Bio-PA 6 Vestamid Terra HS16 119 223 250 80

Preglednica 3. Pregled materialov

Preglednica 4. Priporočila nastavitvenih parametrov temperature za predelavo biopolimerov s tehnologijo brizganja

Slika 4. Brizgani kozmetični lončki iz biokompozitnega granulata na osnovi PLA in odpadnih vlaken citrusov  (projekt LIFE Citruspack, https://citruspack.eu, 

več informacij: info@tecos.si)
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Tehnološka predelava pihanja

Pihanje je proces izdelovanja votlih predmetov z vpihavanjem 
zraka v polimerno talino, tako da se ta razširi po notranjih ste-
nah orodja. S tem postopkom lahko izdelamo plastenke, kanti-
ce za gorivo ali kemikalije, cevasta telesa itd. Ločimo tri različne 
postopke pihanja: ekstruzijsko pihanje, brizgalno pihanje in 
raztezno pihanje. Omenjene tehnike se med seboj ločijo po ko-
ličini porabljenega materiala, obratovalnih stroških, kakovosti, 
ceni izdelkov in hitrosti proizvajanja.

Kljub obsežnemu področju aplikativne rabe biopolimerov z 
omenjeno tehnologijo dandanes nivo izkušenj pri uvajanju teh 
alternativah materialov v redne proizvodne linije ostaja izje-
mno nizek. Preprosta nadomestitev konvencionalnega polime-
ra z bioplastiko v splošnem ni možna, saj so potrebne zahtevne 
prilagoditve procesnih parametrov predelave ali celo procesa 
samega (nadzor temperaturnih profilov). Vendar pa v skupini 
bioplastičnih materialov obstaja tudi nekaj vrst materialov, ki 
so optimizirani za postopek pihanja. Skoraj vsi takšni materiali 
so filmski ali ekstruzijski tipi. Proizvajalci materialov morajo za 
ta namen prilagoditi sestavo končnega materiala z ustreznimi 
ojačevalci, plastifikatorji, agenti za izboljšanje viskoznosti itd.

Temperature predelave pri oblikovanju končnih izdelkov s pi-
hanjem morajo biti v splošnem nižje kot pri predelavi z brizga-
njem. Pri preoblikovanju biopolimerov s pihanjem je sicer po-
trebna zadostna stopnja togosti taline, toda čezmerna togost 
med postopkom napihovanja lahko povzroči nastanek razpok. 

Nekateri materiali se zato lahko tako predelujejo le z uporabo 
akumulacijske glave na stroju. Pri tem talina najprej potuje 
skozi obročasto segrevalno komoro, nato pa se pri relativno 
visoki hitrosti izbrizga v orodje. Uporaba akumulatorske glave 
je potrebna, kadar je togost taline prenizka. Zaradi kratkega 
časovnega obdobja med iztiskanjem predoblikovane epruvete 
in procesom napihovanja na ta način preprečimo pretrg izobli-
kovane formacije. Poleg tega je uporaba akumulatorske glave 
smiselna tudi zato, da se predoblikovana talina ne strdi prehi-
tro. Vrednotenje procesnega okna pihanja za nekatere biopoli-
merne sestave je prikazano v preglednici 5.

Slika 5. Enostavna shema procesa ekstruzijskega pihanja

Mešanica PLA Celulozna 
mešanica

BioPA 4.10 PBAT + PLA BioPE Mešanica 
BioPE

Mešanica TPS

Predoblikovanje
Končni izdelek N/A

Procesni parametri za ekstruzijsko pihanje
Temperatura 
doziranja

145 °C 145 °C 200 °C 145 °C 140 °C 140 °C 160 °C

Temperaturni profil 
ekstrudorja

175–170 °C 215–200 °C 270–260 °C 170–165 °C 195–190 °C 150–155 °C 165–155 °C

Temperatura 
akumulatorske 
glave

170 °C 200 °C 260 °C 165 °C 190 °C 155 °C 155 °C

Predhodno sušenje DA DA DA DA NE Priporočeno DA

Povprečni skrček 
(Dolžina/širina; pri 
Torodja = 15 °C)

0,46 % 0,49 % 0,50 % 0,49 % 1,66 % 2,5 % -

Opombe Zelo krhek 
končni izdelek

Nabrekanje 
sten izdelka

Predelava 
odvisna od 
tipa TPS

Material primeren za predelavo

Primeren, vendar z nekaterimi omejitvami (npr. uporaba akumulatorske glave)

Material neprimeren za predelavo

Preglednica 5. Pregled zmožnosti predelave biopolimerov za proces pihanja
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Slika 6. Plastenka PLA, izdelana s procesom ekstruzijskega pihanja  (projekt LIFE 

Citruspack, https://citruspack.eu, več informacij: info@tecos.si)


