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BIOPOLYMERS AS COSMETIC PACKAGING 

S t r e s z c z e n i e  

Zastosowanie polimerów biodegradowalnych jako materiał opakowaniowy w przemyśle ko-
smetycznym jest dziedziną stosunkowo nową i wymaga dokładniejszego zbadania oddziały-
wań opakowania z takich polimerów z poszczególnymi składnikami kosmetyku.  
Prowadzono badania degradacji folii polimerowych z PLLA w mediach będących składnika-
mi kosmetyków, a takŜe degradacji hydrolitycznej tych folii w wodzie, w temperaturze 70°C. 
Zbadano zmiany masy, powierzchni próbek (AFM), zmiany masy cząsteczkowej (GPC) oraz 
właściwości mechanicznych (DMTA) folii z PLLA jak równieŜ strukturę produktów ich de-
gradacji (ESI-MS i NMR). 
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A b s t a r c t  

The market of biodegradable packaging materials from renewable sources finds a wide varie-
ty of applications. The use of such polymers as packaging materials for short-lived applica-
tions as cosmetic packages is the new trend for production and solid waste management, 
however, development of this research area is still needed. The most important is to find out 
interactions between the biopolymer container and the cosmetic formulation that it contains.  
In the publication results of investigations on degradation of PLLA films with different thick-
ness in the environments of selected ingredients used for preparation of cosmetics are pre-
sented. The PLLA surface erosion was followed by AFM technique. The polymer mechanical 

                                                      
∗  Dr Joanna Rydz, dr inŜ. Wanda Sikorska, mgr K. Wolna, mgr inŜ. Andrzej Marcinkowski,  

dr inŜ. Urszula Szeluga, dr GraŜyna Adamus, doc. dr hab. inŜ. Marek Kowalczuk, PAN, Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze. 

**   mgr K. Wolna, doc. dr hab. inŜ. Marek Kowalczuk, Instytut Chemii i Ochrony Środowiska,  
   Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa. 



 268

and molecular weight changes were evaluated by DMTA and GPC as well as the resulting de-
gradation products were characterized by ESI-MS and NMR. 

Keywords: polyesters, degradation, packaging materials, cosmetics 

1. Wstęp 

Powszechne stosowanie polimerów syntetycznych charakteryzujących się duŜą 
odpornością na działanie czynników biologicznych stwarza problemy natury ekologicznej. 
Rosnąca w ostatnich latach ilość składowanych odpadów polimerowych i konieczność ich 
zagospodarowania wymusza nowe, proekologiczne podejście do problemu tworzyw 
sztucznych. W związku z tym zwraca się w coraz większym stopniu uwagę na opracowanie 
procesów wspomagających ochronę środowiska oraz zmniejszających koszty składowania 
uciąŜliwych odpadów. Atrakcyjną alternatywą dla opakowań z klasycznych tworzyw 
sztucznych mogą być biodegradowalne materiały polimerowe otrzymywane z surowców 
odnawialnych. [1] Pod pojęciem „polimery biodegradowalne” rozumiemy polimery, które 
w określonym czasie ulegają rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów (bakterii, 
droŜdŜy, grzybów) i/lub wyizolowanych enzymów. W praktyce rozkład polimeru 
w warunkach naturalnych przebiega w sposób złoŜony, co uniemoŜliwia wskazanie tylko 
jednego mechanizmu, odpowiedzialnego za ten proces. Degradacja prowadzi do 
zmniejszenia cięŜaru cząsteczkowego wszystkich wielkocząsteczkowych składników 
materiału polimerowego. W ostatnich latach prowadzone są intensywne prace badawcze 
nad nowoczesnymi, biodegradowalnymi materiałami polimerowymi o potencjalnych 
zastosowaniach w ochronie zdrowia, środowiska oraz w nowoczesnych systemach 
opakowań w przemyśle opakowaniowym i kosmetycznym dąŜące do opracowania 
nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. [2] 

Spośród polimerów mogących ulegać procesom biodegradacji na szczególną uwagę 
zasługują naturalne poliestry alifatyczne (biopoliestry, PHAs) będące pochodnymi β-
hydroksykwasów, wytwarzane na drodze syntezy enzymatycznej in vivo przez wiele 
mikroorganizmów wewnątrz ich komórek [3] oraz poli(L-kwas mlekowy), PLLA. 
Właściwości mechaniczne PLLA zbliŜone do polistyrenu i polipropylenu oraz jego 
biozgodność spowodowały, Ŝe polimer ten jest powszechnie stosowany w medycynie, 
inŜynierii tkankowej, procesach kontrolowanego uwalniania leków jak i w wielu róŜnych 
gałęziach przemysłu, w tym opakowaniowym, między innymi do produkcji ulegających 
recyklingowi organicznemu opakowań Ŝywności [4]. 

Zastosowanie polimerów biodegradowalnych jako materiał opakowaniowy w przemyśle 
kosmetycznym jest dziedziną stosunkowo nową i wymaga dokładniejszego zbadania 
oddziaływań opakowania z takich polimerów z poszczególnymi składnikami kosmetyku. 
[5]. 

2. Wyniki badań 

Prowadzone badania obejmowały degradację w temperaturze 70°C komercyjnych folii 
polimerowych o grubości 40 µm z NatureWorks PLA otrzymanych od firmy Pakmar 
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(PLLA, Mn = 119 000, PI = 1,8) w mediach będących składnikami kosmetyków takich jak 
gliceryna (bezw. 99,5%) glikol propylenowy (99,5%), parafina ciekła (100%), etanol (96%) 
oraz kwas salicylowy (5% roztwór w etanolu) a takŜe degradację hydrolityczną tej folii 
i folii o grubości 30 µm (PLLA, Mn = 115 000, PI = 1,5) w wodzie destylowanej. Próbki 
folii, paski o długości 6 cm i szerokości 1 cm (30 µm o śr. masie 0,0394 g, 40 µm o śr. 
masie 0,0496 g) degradowano w 25 cm3 badanego medium. W przypadku degradacji 
hydrolitycznej próbki pobierano w równych odstępach czasu aŜ do całkowitej dezintegracji 
folii polimerowej, która nastąpiła po 20 tygodniach inkubacji. W przypadku pozostałych 
mediów próbki folii pobierano w równych odstępach czasu w przeciągu 1 roku. Zbadano 
zmiany masy, powierzchni próbek (mikroskop sił atomowych, AFM), zmiany masy 
cząsteczkowej (chromatografia Ŝelowa, GPC) oraz właściwości mechanicznych (termiczna 
analiza dynamicznych właściwości mechanicznych, DMTA) folii z PLLA jak równieŜ 
strukturę produktów ich degradacji (protonowy rezonans jądrowy, NMR, wielostopniowy 
spektrometr mas z zastosowaniem jonizacji metodą elektrorozpylania, ESI-MS). 

JuŜ po pierwszym tygodniu degradacji w wodzie i kwasie salicylowym zaobserwowano 
makroskopowe zmiany powierzchni, folia zaczyna się łamać a w etanolu matowieje i traci 
swoją elastyczność (łamie się po trzech tygodniach). Natomiast w parafinie i glikolu 
propylenowym folia rozdzieliła się na kawałki odpowiednio po 24 i 36 tygodniach. Jedynie 
w glicerynie pasek folii nie uległ dezintegracji (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Zdjęcia makroskopowe próbek folii z PLLA (40 µm): (1) – wyjściowa, (2), (3), (4), (5) od-

powiednio po 1 dniu, 1, 2 oraz 10 tyg. degradacji hydrolitycznej; (6), (7), (8), (9) odpowied-
nio po 1, 5, 6 oraz 8 tyg. degradacji w etanolu oraz (10) po 24 tyg. degradacji w parafinie i 

(11) po 36 tyg. degradacji w glikolu 

Fig. 1. Digital photographs of PLLA films (40 µm): (1) – sample before degradation, (2), (3), (4), (5) 
respectively after 1 day, 1, 2 and 10 weeks of hydrolytic degradation; (6), (7), (8), (9) respec-
tively after 1, 5, 6 and 8 weeks of degradation in ethanol as well as (10) after 24 weeks of de-

gradation in paraffin and (11) after 36 weeks of degradation in glycol 

 

Po dwóch tygodniach degradacji zobrazowano mikroskopowe zmiany powierzchni folii 
z PLLA za pomocą MultiMode AFM z kontrolerem Nanoscope III, Veeco, USA 
wyposaŜonego w piezoelektryczny skaner z maksymalnym obszarem skanowania 10x10 
µm2. Zdjęcia próbek prowadzono w trybie przerywanego kontaktu (tapping mode) (rys. 2). 
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Rys. 2. Zdjęcia mikroskopowe powierzchni próbek z PLLA przed (1), po 2 tygodniach degradacji 

w H2O (2), kwasie salicylowym (3), etanolu (4) parafinie (5), glikolu propylenowym (7) i w 
glicerynie (8) oraz po 20 tygodniach degradacji w parafinie (6) 

Fig. 2. AFM images of PLLA film surface before (1) and after two weeks of degradation in 
H2O (2), salicylic acid (3), ethanol (4), paraffin (5), propylene glycol (7), glycerin (8), and af-

ter 20 weeks of degradation in paraffin (6) 

 

Zaobserwowano równieŜ znaczący ubytek masy badanego materiału w wodzie i etanolu 
a takŜe spadek masy cząsteczkowej filmów polimerowych z PLLA we wszystkich mediach. 
Największą zmianę masy cząsteczkowej zaobserwowano dla degradacji hydrolitycznej 
z Mn = 119 000 do Mn = 800 po 10 tyg. degradacji. Spadek masy cząsteczkowej był 
podobny dla folii o róŜnej grubości, natomiast ubytek masy był nieznacznie mniejszy dla 
foli o grubości 30 µm. Zmiany masy cząsteczkowej po 36 tyg. degradacji dla gliceryny, 
glikolu i parafiny wynosiły odpowiednio Mn = 35 900, 20 200 i 8 800. 

Wyniki badań świadczą o degradacji folii z PLLA w mediach będących składnikami 
kosmetyków. Degradacja hydrolityczna badanych folii w H2O doprowadziła do całkowitej 
dezintegracji materiału po 20 tygodniach inkubacji. W pozostałych mediach degradacja 
zachodz dłuŜej prowadząc równieŜ do znacznego spadku masy cząsteczkowej. 

 
 

Pracę wykonano w ramach projektu nr POIG.01.03.01-00-018/08  
"Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego 

 ulegającego recyklingowi organicznemu", współfinansowanego przez UE  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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