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Glavna slabost sintetičnih polimerov je dolgotrajen proces 
razgradnje, druga pa pridobivanje, ki temelji na neobnovljivih 
surovinskih virih. Poleg raziskav o možnostih recikliranja odpa-
dnih plastičnih mas se v zadnjem času raziskave vse intenzivneje 
usmerjajo v iskanje novih polimernih materialov, ki bi zmanjšali 
škodljive učinke na okolje, znižali emisije ogljikovega dioksida, po-
večali energetsko učinkovitost s smotrno rabo obnovljivih surovin, 
hkrati pa znižali našo odvisnost od ekonomsko nestabilnih naftnih 
derivatov. Bioplastika je družina materialov z različnimi lastnostmi 
in aplikacijami, ki so lahko biološko osnovani, biološko razgradljivi 
ali oboje.

Z vidika varovanja okolja biološko razgradljivi polimeri ponu-
jajo številne prednosti pred sintetičnimi polimeri, osnovanimi na 
fosilnih derivatih, in beležijo pomembno vlogo v krožnem gospo-
darstvu. Proizvodni potencial bioplimernih materialov na svetovni 
ravni raste z 20% letno rastjo, vendar pa visoka cena omenjenih 
materialov še vedno omejuje njihovo širšo potrošnjo. Svetovni 

Biopolimeri: Klasifikacija, 
lastnosti in nove poslovne 
priložnosti
Sintetični polimeri so vsestransko uporabni materiali, brez katerih si naš 
vsakdanjik težko predstavljamo, vendar pa zaradi naraščajočih skrbi o 
nestabilnih svetovnih zalogah fosilnih ogljikovodikov ter onesnaževanju 
okolja, ki ga povzročajo odpadni plastični produkti, obstaja resnična in 
nujna potreba po iskanju trajnostne in ekološko prijaznejše zamenjave teh 
materialov.
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 »Slika 1: Ključne razlike pri definicijskih označbah biopolimernih materialov

Bio-osnovani polimeri

≠
Biološko razgradljivi polimeri

Inženirski polimeri, ki so delno ali v celoti 
sintetizirani na osnovi obnovljivih naravnih 
surovin (rastlinskega ali živalskega izvora)

V aerobnih pogojih se pretvorijo v vodo, oglji-
kov dioksid in biomaso, v anaerobnih pogojih 
pa v metan, vodik in mikrobno biomaso

Okso-razgradljivi polimeri

≠
Kompostabilni polimeri

Fragmentirajo na manjše koščke in so s 
prostim očesom lahko nevidni, vendar nimajo 
sposobnosti biološke razgradnje.

Pri ustreznih temperaturnih pogojih (> 60 °C) 
in vlažnostnih razmerah se biološko razgradijo 
pod vplivom delovanja biotskih dejavnikov.

polimerni trg trenutno proizvede več kot 322 milijonov ton plasti-
ke, od tega je delež biorazgradljivih ali bio-osnovanih polimernih 
materialov skromen, le 1,5-odstoten.

Definicija biopolimernih materialov

Ameriško združenje za preizkušanje materialov (ASTM) in 
mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) razgradljive 
polimere obravnavata kot tiste, ki v določenem času izrazijo znatne 
spremembe v kemični strukturi pod posebnimi okoljskimi pogoji. 
Te spremembe vplivajo na izgubo njihovih fizikalnih in mehan-
skih lastnosti. Definicija biorazgradljivih polimerov je povezana 
s presnovnimi procesi delovanja mikroorganizmov, pri čemer se 
v aerobnih pogojih polimerni materiali pretvorijo v vodo, CO2 in 
nove mikrobične celične sestavine (biomaso), v anaerobnih pogo-
jih pa v metan, vodik in mikrobno biomaso (ASTM D-5488-94d; 
EN 13432-2000). Pri tem sposobnost biorazgradnje in sposobnost 
kompostiranja nista ekvivalentna pojma (Slika 1).

Kompostabilni polimeri se pri ustreznih temperaturnih pogo-
jih in vlažnostnih razmerah razgradijo zaradi delovanja biotskih 
dejavnikov in morajo izpolnjevati pogoje biološke razgradljivosti. 
Nasprotno biorazgradljivi polimeri niso nujno tudi komposta-
bilni. Primer takih materialov predstavljajo vodotopni polimeri. 
Med mehanizme razpada polimernih materialov uvrščamo tudi 
oksidativno oziroma fotolitsko razgradnjo sintetično spremenjenih 
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polimerov. Okso-razgradljivi polimeri so osnovani na poliolefinih 
(polietilen, polipropilen), polistirenu, polietilentereftalatu in včasih 
tudi polivinilkloridu ter kemično kataliziranih aditivih ob uporabi 
težkih kovin, kot so kobalt, mangan, železo itd. Vezani dodatki 
sprožijo ali pospešijo proces razpada polimernih verig s pomočjo 
UV-svetlobe oziroma visokih temperaturnih pogojev. Pri uporabi 
termina biorazgradljivost je za označevanje slednjih materialov 
potrebna določena mera previdnosti. Razpad v manjše delce ali 
tako imenovana fragmentacija polimernih produktov je rezultat 
kemične reakcije in ne biotsko povezanih procesov. Ker polimerni 
delci po oksidativnem razpadu produkta ostanejo v okolju in se 
ne razgradijo do svojih snovnih gradnikov (monomernih enot), 
tako obliko degradacije težko enačimo z biološko razgradnjo. 
V devetdesetih letih je uporaba izraza biorazgradljivost izzvala 
zajetno število sodnih procesov v povezavi z lažnim in zavajajočim 
oglaševanjem nekaterih tržnih polimernih izdelkov. S tem je posta-
lo jasno, da morajo biti standardizirane metode organizacij ASTM 
in ISO v definiciji biorazgradljivih polimerov enotne (ASTM 
D883-12, 2012), sledljivost tržnih biopolimerov pa opremljena s 
primernimi certifikati.

Certificiranje biopolimernih materialov

Certifikat je uradna listina, s katero potrjujemo določeno lastnost 
materiala. V primeru biorazgradljivih polimernih materialov je 
certifikat potrdilo, da je izdelek razgradljiv pod standardiziranimi 
pogoji EN 13432, ki zahteva, da se v času običajnega kompostirne-
ga cikla, ki traja 6 mesecev, razgradi vsaj 90 % končnega produkta, 
da ni prisotnih težkih kovin nad zakonsko določeno mejo, da niso  »Slika 2: Standardizacija in certificiranje biopolimernih materialov

Standardi, ki označujejo kompostabilnost biopolimernih materialov
ASTM – American Society for Testing and Materials 
(USA) ASTM D6400

ISO – International Organization for Standardization 
(international) ISO 17088:2012

CEN – European Committee for Standardization (Eu-
ropean Union) EN 13432

Certifikati, ki jamčijo biorazgradljivost polimerov

 

DIN Certco
Na osnovi EN 14995 (ali ISO 17088), EN 13432 (ali 
ASTM D6400)
Vincotte
Na osnovi EN 13432, Različice certifikatov za biopo-
limerne materiale, ki so kompostabilni v domačem 
kompostu (OK home composting), biološko razgradljivi 
v zemlji (OK biodegradable SOIL) in vodi (OK biodegera-
dable WATER)

Certifikati so lahko pridobljeni tudi iz strani Biodegra-
dable Products Institute (BPI, US) in Japan BioPlastics 
Association (JBPA, Japan)
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prisotni vidni ostanki ter da ni vpliva na proces kompostiranja in 
kakovost komposta. Najpomembnejše organizacije na področju 
standardov za biopolimerne materiale v svetu so:
•	 ASTM – American Society For Testing and Materials (ZDA)
•	 ISO – International Organization for Standardization (mednaro-

dna)
•	 CEN – European Committee for Standardization (Evropska unija)
•	 VINCOTTE - Belgian accredited inspection and certification 

organisation (Belgija)
Standardi so medsebojno usklajeni, torej, ko je na materialno 

formulacijo podeljen en certifikat, proizvajalec zlahka pridobi tudi 
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Škrobne mešanice z poliolefini, PA610
PTT iz bio-osnovanega 1,3-PDO

PBT iz bio-osnovane jantarne kisline
PET, PVC iz bio-osnovanega etilena

PEIT iz sorbitola in bio-etilena
PUR iz bio-osnovanega poliola

Epoksi iz bio-osnovanega glicerola
ABS in SBR iz bio-osnovane jantarne 

kisline
Alkidne smole

Bio-osnovan PE
PA 11

Bio-osnovan PB

Naftni derivati delno bio-osnovani 100% bio-osnovani
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bio-osnovanost »Slika 3: Klasifikacija bio-osnovanih in biološko razgradljivih polimerov

 »Slika 4: Klasifikacija biološko razgradljivih 
polimerov in njihovih surovinskih virov

certifikat na podlagi drugih standardov. Omenjeni standardi so 
si med seboj zelo podobni, razlikujejo se le v nekaterih analizah, 
ki jih je potrebno opraviti dodatno. Na tak način se izognemo 
dvojnim analizam, ki pogosto predstavljajo stroškovne in admini-
strativne ovire. Certifikat je podeljen za obdobje treh let, vmesna 
testiranja izdelka pa se opravljajo naključno enkrat letno.

Klasifikacijska razvrstitev

Glede na primarne surovinske vire za proizvodnjo biopolimerov 
obstaja več različnih klasifikacij. Shematična razvrstitev bio-osno-
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vanih in bio-razgradljivih polimerov je prikazana na Sliki 3, med-
tem ko predlagana klasifikacija biološko razgradljivih materialov 
(Slika 4) obravnava le tiste polimere, ki nastajajo v rastnih ciklih 
celic živih organizmov (naravni polimeri) ali pa so sintetizirani s 
pomočjo mikroorganizmov (polihidroksialkanoati) oziroma na 
osnovi fermentacijskih postopkov naravnih spojin (polilaktidi).

Z vidika trajnostnega in sonaravnega razvoja so biološko razgra-
dljivi polimeri po drugi klasifikacijski shemi posebnega pomena, 
ker so v celoti pridobljeni ali sintetizirani iz obnovljivih naravnih 
virov ali delovanja mikrobiotskih organizmov. V nadaljevanju 
strokovne razprave zato podajamo podrobnejši opis dveh, tržno 
najbolje zastopanih biopolimernih materialov: polihidroksibutirata 
(PHB) in polimlečne kisline (PLA).

Polihidroksibutirat (PHB)

Polihidroksialkanoate (PHA) uvrščamo med naravne biopo-
liestre, sintetizirane preko bakterijsko vodenih fermentacijskih 
postopkov. Njihovo odkritje sega v leto 1926, ko je francoski 
mikrobiolog Maurice Lemoigne prvič izoliral in opisal poliestrsko 
sestavo hidroksibutirata. Od nastanka tega poročila so pospešene 
in usmerjene raziskave potrdile, da omenjene polimerne kompo-
nente pravzaprav vsebujejo mnogi predstavniki gram pozitivnih ali 
gram negativnih bakterij in celo arhej. Nekatere specifične oblike 
polihidroksialkanoatov pa niso prisotne zgolj v mikroorganizmih, 
temveč jih kot sestavino membranskih tkiv v obliki PHB-kalcije-
vega fosfatnega kompleksa najdemo tudi pri rastlinah, živalih, celo 
ljudeh.

Bakterije sintetizirajo in skladiščijo polihidroksialkanoate v 
obliki granul v celični citoplazmi kot hranilne snovi, če je določena 
količina ogljika v prebitku, viri dušika, žvepla, železa, magnezija, 
kalija ali kisika pa so v primanjkljaju. Glede na število ogljikovih 
atomov v monomerni enoti, polihidroksialkanoate lahko deli-
mo na kratko verižne (3–5 ogljikovih atomov) in dolgo-verižne 
polimerne oblike, ki jih sestavlja najmanj 6 in največ 14 ogljikovih 
atomov. Pri tem je pomembna tudi vrsta funkcionalne skupine (R) 
v monomerni enoti PHA, ki določa specifične oblike polihidroksi-
alkanoatov (Slika 5).

Polihidroksibutirat (PHB) je najbolj znana oblika kratkoverižnih 
polimerov PHA. Sintezo PHB je mogoče encimatsko regulirati pre-
ko neuravnoteženega razmerja hranil, dovajanih bakterijam vrste 

Azotobacter beijerinckii ali Ralstonia eutropha, v preteklosti znane 
kot Alcaligenes eutrophus. Po sinteznem postopku pridobivanja 
se končni produkt izraža v obliki sipkega polimernega prahu bele 
barve, njegova morfologija pa predstavlja delce skoraj pravilnih 
sferičnih oblik, mikrometrskih velikosti.

Polihidroksibutirat je redek primer hidrofobnega polimera, ki je 
biokompatibilen in biorazgradljiv. Ima visoko temperaturo tališča 
(170–180 °C) ter stopnjo kristaliničnosti blizu 80 %. PHB je tog 
in krhek, pri čemer je stopnja krhkosti odvisna od rekristalizaci-
je, temperature steklastega prehoda in mikrostrukture polimera. 
Daljši ko je čas njegovega skladiščenja, bolj krhek postaja. Njegova 
kemična struktura je izotaktična. Zaradi podobne geometrijske 
izometrije ima primerljive fizikalne in mehanske lastnosti z izotak-
tičnim polipropilenom (iPP) in ga lahko predelujemo pri enakih 
procesnih parametrih, kot so v uporabi pri običajnih postopkih 
predelave plastičnih mas. Termična nestabilnost med visoko tem-
peraturnimi procesi kontinuirane predelave polimerov ter težnja k 
razpokam in zlomu omejujeta njegovo širšo uporabo. Kombinacija 
visoke kristaliničnosti in majhne gostote nukleacijskih mest se 
kaže v tvorbi velikih sferulitičnih kristalov, ki vplivajo na širjenje 
razpok in krhkost materiala. Z namenom izboljšanja mehanskih in 
termičnih lastnosti se dodajajo različna nukleacijska sredstva (npr. 
timin, melamin, borov nitrid) ali pa se sintetizirajo novi kopoli-
meri, kakršen je na primer poli-hidroksibutirat-ko-hidroksivalerat 
(PHBV). Med najpogostejše postopke za modifikacijo prvotnih 
lastnosti PHB zagotovo sodi mešanje osnovne polimerne kom-
ponente z drugimi polimeri ali z dodatki, kot so škrob, celulozni 
derivati, polimlečna kislina, polikaprolakton (PCL), polivinil acetat 
(PVA), silikati in drugi. PHB lahko predelujemo z ustaljenimi 
tehnološkimi postopki predelav plastičnih mas, zato so njegove 
možnosti uporabe široke. Prvi tržni izdelek na osnovi PHB, prodan 
pod blagovno znamko Biopol™, je bil v obliki biorazgradljive em-
balaže za šampon. Kasnejše aplikacije na področju embalažne in 
kozmetične industrije so vključevale tako izdelavo najrazličnejših 
steklenic, tub, vrečk in ovojnih embalaž kot tudi britvenih pripo-
močkov za enkratno uporabo. Ker se PHB v metabolnem procesu 
človeškega telesa lahko razgradi do monomerne enote D–3–hi-
droksibutirat – naravne komponente človeške krvi, so aplikacije 
tega materiala mogoče tudi na področju farmacije, stomatologije 
in biomedicine. PHB se uporablja v napravah kirurškega pribora, 
nosilcih za kontrolirano dostavo zdravilnih učinkovin, različnih 
implantatih za celjenje ran in vezavo krvnih žil, protetik, ojačitve-
nih ploščic pri zlomih kosti itd.

Polimlečna kislina (PLA)

Drugi tržno uspešen in v svetu vedno prodornejši biopolimer 
je polimlečna ali polilaktična kislina (PLA) (IUPAC: 2-hidroksi 
propanojska kislina). Mlečna kislina je kiralna spojina in lahko 
nastopa v dveh stereoizomernih oblikah. Prva se imenuje L–(+)–
laktična kislina, druga pa je njena zrcalna podoba, imenovana 

 »Slika 5: Kemična struktura PHA  »Slika 6: Kemična struktura PLA
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D–(-)–laktična kislina. Sinteza prvega ali drugega optičnega 
izomera je različna in lahko poteka preko bioloških ali kemičnih 
postopkov. Mlečno kislino lahko proizvedemo s fermentacijskimi 
postopki ogljikovodikov ob uporabi mlečno kislinskih bakterij iz 
rodu Lactobacillus ali glive Rhizopus oryzae. Postopek fermen-
tacije zahteva prisotnost bakterijskih sevov in zadostne količine 
ogljika (glukoza, saharoza ali laktoza), dušika (izvleček kvasa, 
peptidi) ter mineralnih elementov za njihovo aktivno delovanje. 
Končni produkt bakterijske sinteze je optični izomer mlečne kisli-
ne L– (+), ki se v nadaljnjih postopkih polikondenzacijske reakcije 
lahko preoblikuje do polimerne oblike poli(L–laktične kisline) ali 
krajše PLLA nizke molekulske mase. Pri kemični sintezi mlečne 
kisline pa, nasprotno od biotehnološkega procesa, nastajata oba 
izomera, L–(+) in D–(-).

Lastnosti PLA so odvisne od njene molekulske strukture, krista-
liničnosti, velikosti sferulitičnih kristalov, morfologije in stopnje 
urejenosti polimernih verig. Stereokemična struktura PLA (Slika 
6) določa njeno kristalinično urejenost. V odvisnosti od izbranih 
polimerizacijskih postopkov sinteze je končna oblika PLA lahko 
popolnoma amorfna (pri 50–93-odstotnem vsebnostnem deležu 
L–laktične kisline) ali pa semikristalinična (pri vsebnosti L-laktič-
ne kisline > 93 %). Temperatura steklastega prehoda homopolime-
ra laktične kisline je 55 °C, temperatura tališča pa približno 175 °C. 
Material je biološko razgradljiv ob kontroliranih kompostabilnih 
pogojih, predeluje pa se lahko s standardnimi tehnikami predelave 
plastičnih mas. PLA ostaja termično stabilen polimer pod tem-
peraturo 190 °C, kar posledično predstavlja ozko procesno okno 
za njegovo predelavo. Za izboljšanje procesnih lastnosti se laktid 
pogosto kopolimerizira z enantiomerom nasprotne konfiguracije. 
Tak primer predstavlja kopolimerizirana oblika polimlečne kisline, 
imenovana poli(DL–laktid) (PDLLA). Pri tem je treba poudariti, 
da se vzporedno z znižanjem točke tališča, znižata tudi stopnja in 
hitrost kristalizacije, kar vpliva na mehanske lastnosti polimera. 
PLA je transparenten in ima primerljive lastnosti za prepustnost 
kisika ali vlage kot sintetični polistiren (PS). Trenutno je proizvo-
dnja polimera PLA na trgu dobro zastopana in dosega relativno 
nizke cene v primerjavi z drugimi biopoliestri. Multinacional-

no podjetje Cargill v ameriški zasebni lasti je razvilo sodobne 
postopke pridelave najrazličnejših vrst PLA (NatureWorks®) na 
osnovi škroba in drugih naravnih surovin biomase. Njihova letna 
proizvodnja polimlečne kisline obsega 140.000 ton, cena za kilo-
gram pa je nižja od 2 evrov. Uporaba polimera PLA je zanimiva za 
industrijsko področje embalaže in medicine. Lahko se uporablja 
pri proizvodnji prožnih in vodoodpornih filmov, plastenk, etiket, 
lončkov in čaš, embalaže pekovskih izdelkov in jedilnega pripora 
za enkratno uporabo. V biomedicini se uporablja kot vezni materi-
al v tkivnem inženirstvu.

Sklepi

Biorazgradljivi polimeri so v zadnjih desetletjih predmet inova-
tivnih raziskav, predvsem s področja industrijske uporabnosti in 
dejanske implementacije v končnih produktih. Trenutno najvišji 
tržni potencial beležita dve skupini biološko razgradljivih polime-
rov. Prva je polimlečna ali polilaktična kislina (PLA), proizvedena 
s fermentacijo ogljikovih hidratov. Druga pomembna skupina bio-
razgradljivih polimerov so polihidroksialkanoati (PHA), sintetizi-
rani preko bakterijsko vodenih fermentacijskih postopkov. Najbolj 
znana oblika PHA polimerov z nizko molsko maso je poli(3-
-hidroksibutirat). Obe skupini se uvrščata med najbolj prodorne 
bio-materiale na področju bioplastike, vendar nekatere njihove 
lastnosti, kot so krhkost, nizka temperaturna odpornost, viso-
ka paroprepustnost in nizka viskoznost za nadaljnjo predelavo, 
omejujejo njihovo širšo uporabo. Ena izmed rešitev za izboljšanje 
teh negativnih lastnosti je vgradnja naravnih ojačitvenih elemen-
tov v obliki vlaken z ugodnim razmerjem med njihovo dolžino 
in premerom. Dober primer takih dodatkov so celulozne fibrile 
na makro-, mikro- ali celo nano- dimenzijskem nivoju, ki lahko 
pomembno vplivajo na končne funkcionalnosti biopolimerne ma-
trice. Na osnovi upravljanja materije na atomskem in molekular-
nem nivoju ter z izkoriščanjem nanodimenzijskih ojačitvenih enot 
je dandanes mogoče kreirati nove materiale, naprave ali sisteme z 
različnimi fizikalnimi, mehanskimi ali kemičnimi lastnostmi, kar 
pa je že tematika naslednje strokovne razprave.

 »Slika 7: PLA in PHB 
promocijski izdelki, TECOS


