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Obecnie większość polioli stosowanych w skali przemysłowej jest wytwarzana z su-
rowców ropopochodnych, a ich wartości uzależnione są od niestabilnych cen tego su-
rowca na rynku, które aktualnie mają tendencję zwyżkową. Nową alternatywą, 
uwzględniającą aspekt ekonomiczny i ekologiczny jest pozyskiwanie surowca poliolo-
wego z przerobu odpadowego PLA.

Prezentowany wynalazek polega na innowacyjnym recyclingu chemicznym two-
rzyw PLA o różnych parametrach przetwórczych przy użyciu alkoholi wielowodo-
rotlenowych, wobec katalizatora metaloorganicznego. Produktem końcowym recy-
klingu jest nowy ciekły surowiec poliolowy stanowiący alternatywę dla surowców 
petrochemicznych. Zastosowana technologia pozwala na jednoczesne przetworzenie 
zarówno PLA pochodzenia syntetycznego, jak i naturalnego. Warto podkreślić, że róż-
ne temperatury jego przetwórstwa nie mają wpływu na opracowaną technologię.

Zalety prezentowanego rozwiązania/innowacyjność:
• zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych z PLA,
• aspekt „EKO” – ograniczenie zużycia surowców petrochemicznych powstałych 

z przerobu ropy naftowej, na rzecz powtórnego wykorzystania surowców odpa-
dowych (wydłużenie „cyklu życia”),

• aspekt „BIO” – przetwarzanie m.in. bio-PLA skutkuje otrzymaniem biosurowca 
poliolowego, co doskonale wpisuje się w strategię Zrównoważonego Rozwoju i za-
sady Zielonej Chemii,

• aspekt ekonomiczny – odpady poprodukcyjne i poużytkowe (w tym z druku 3D) 
są darmowe,

• niższa kosztochłonność w porównaniu do procesu biodegradacji PLA,
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• uniwersalność technologii dla różnych tworzyw PLA – brak wpływu parametrów 
przetwórczych tworzywa i jego pochodzenia na proces technologiczny,

• bezodpadowość technologii.

Zastosowanie/branża:
• budownictwo – materiały termoizolacyjne, materiały konstrukcyjne, materiały 

wypełniające i uszczelniające, kleje, powłoki ochronne, 
• meblarstwo – pianki elastyczne (meble tapicerowane, materace, siedziska),
• motoryzacja – zderzaki, wygłuszacze, elementy odbojne i siedzenia,
• przemysł odzieżowy – obuwie i wyroby skóropodobne,
• górnictwo – materiały uszczelniające oraz pokrycia elementów jezdnych.
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