
Plastikoen urrezko garaia, Robinson
jaunak The Graduate filmean Dustin

Hoffmani ematen dion aholku hartan is-
latua (“Plastics is the future”, “Plastikoak
dira etorkizuna”), bukatu egin da, eta, se-
guru asko, betiko. Gaur egun plastiko be-
rri bat merkaturatzea eta salmentetan
arrakasta lortzea salbuespena da, araua
baino gehiago. Izan ere, historia hurbi-
lean, milaka polimero ditugu Shell-en Ca-
rilon izeneko haren modukoak. Merka-
tuan zegoenik onena zen Carilon, bere
erresistentzia kimikoagatik eta termikoa-
gatik, baina 2002an erabat desagertu zen,
zergatik inork ez dakiela.

Ziur aski merkatuaren oniritzia jaso duen
azken plastikoa dentsitate altuko polietile-
no lineal deritzona da, hau da, nagusiki eti-
lenoz osatutako kateetan buteno-1 unita-
teak era kontrolatuan txertatuz lortzen
den diseinuzko plastikoa. Beste plastiko
batzuk ere badaude, jakina, baina erabilera
berezietarako polimeroak izaten dira
gehienbat (specialty polymers), eta ez erabi-

lera zabaleko polimeroak (commodity po-
lymers). Eta, benetan saldu, azken horiek
saltzen dira. Erabilera berezietarako poli-
meroen artean,Triton deritzona dago, East-
man-ek garatutako kopoliester bat, une
ezin egokiagoan agertu zena ez oso aspal-
di, plastikozko biberoietan erabiltzen zen
polikarbonatoaren aurka (PC) polemika 
bizia zebilen garaian. Bisfenol A (BPA) abia-
puntutzat erabiliz ekoizten zen polikarbo-
natoa, baina BPA kantitate txikiek bibe-
roiaren edukira migratzeko arriskuak
soken kontra jarria zuen. Gaur egun,
biberoi-ekoizle gehienek alboratuta
daukate polikarbonatoa, eta Tritona
erabiltzen dute haren ordez, mar-
ketin-estrategia erakargarria
erabil baitezakete ho-
rrela iragarkietan “BPA
free” aipatuz.

Merkatuan txoko
bat lortzeko lehian
diharduten poli-
mero bakanen arteko batzuek
darabilten kontzeptua da biomasa-
tik lortutako materialetan oinarritzea,
eta, beren bizitzaren azken partean, biode-
gradatu eta konpostatzeko modukoak iza-
tea, hau da, denbora-tarte ez oso luze ba-
ten buruan mikroorganismoek desegitea,

eta CO2-a eta ura bakarrik sortzea. Po-
liazido laktikoa da horietako bat (Nature-
Works-en Ingeo deritzona), eta polihidro-
xibutiratoa, beste bat (Metabolix-en MIrel
deritzona). Biak lortzen dira karbohidrato-
tan aberats den biomasatik, eta biak
dira ontzietan tradizioz erabili
izan diren polimeroen
ordezko duinak.
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Baina edari- eta janari-konpainia han-
diek, gizartean plastikozko ontziek gero
eta aurkari gehiago dituztelako arduratu-
ta dauden arren, ez dute kontua argi eta
garbi ikusten. Udan New Yorken izan den
konferentzia batean (BioPlastek Forum-
en) ikusi denez, Coca Cola, Pepsi, Heinz
eta beste konpainia handi batzuek badi-
rudi nahiago dituztela betiko plastiko ez-
biodegradagarriak baina iturri berriztaga-
rriak erabiliz lortuak. Aukera berrietara
—poliazido laktikora, kasurako— ez alda-
tzeko arrazoien funtsa da polimero hori
ez dela ondo egokitzen ez konpainien
ekipamenduetara, ez premietara, baina
polietilenoa (PE) eta polietilentereftalatoa
(PET), bai. Talde ekologista batzuen ustez
ere, edari-ontzietan eta antzekoetan hobe
da material bat bakarrik birziklatu behar

izatea (PET, adibidez), eta ez biren nahaste
bat (eta horretara iritsiko ginateke merka-
tuan PET eta poliazido laktikoa lehiatuko
balira).

Iturri berriztagarrietatik orain lor daitez-
keen betiko polimero horietako bat 
polietilenoa bera da, Braskem brasildar
konpainia gai baita azukre-kanaberatik
ekoizteko, kanaberaren hartziduratik era-
torritako etanoletik lortutako etilenoa 
erabiliz. Era horretan lortutako polimero

eta kopolimeroetan, etilenoaren 
% 100era bitarte izan dai-

teke jasangarria, hau

da, fotosintesiaren bidez lortua,
eta CO2-aren zero emisioduna,

baita plastiko horiek erraustuta ere.

Nolanahi ere, badirudi borroka na-
gusia polietilentereftalato (PET) poli-

meroa deritzon hori ordeztea dela, pe-
troliotik eratorritako substantzietatik
sintetizatzen baita gaur gaurkoz. Helbu-
rua litzateke partzialki edo erabat iturri
berriztagarrietatik datozen PET mota be-
rriak edo antzeko polimeroak lortzea.
Lehenengo urratsa emanda dago. Coca
Cola eta Heinz konpainiek Plant Bottle
deritzon materiala erabiltzen dute beren
produktuak botilaratzeko, hau da, azido
tereftalikoa (petroliotik eratorria) eta eti-

len glikola (biomasatik eratorria) erabiliz
lortzen den PET polimeroa. Horrek esan
nahi du PET horren % 30 iturri berrizta-
garri batetik eratorria dela.

Egin den hurrengo urratsak instalazio pi-
lotu itxura du dagoeneko; Pepsirena da.
Biomasa abiapuntu hartuta, zenbait bide-
zidor sintetiko erabil daitezke p-xilenora
iristeko, eta hortik azido tereftalikoa lor-
tzeko. Hala, PET lortzeko behar diren bi
lehengaiak iturri berriztagarrietatik iritsi-
ko lirateke merkatura.

Hala ere, bada PET “berde”aren ordezko
beste aukera drastikoago bat: azido teref-
talikoaren ordez azido furanikoa erabil-
tzea. Azido furanikoa ligninetatik eta lan-
dareen beste azpiproduktu batzuetatik lor
daiteke, eta, haren eratorriz, polietilenfu-
ranato bat, PET beraren antzeko ezauga-
rriak eta agian hobeak dituena, oxigenoa-
ren iragazkortasunarekiko erresistentzia,
adibidez; izan ere, ezaugarri hori falta zue-
nez, PET ezin izan da orain arte garagar-
doentzako botilen merkatuan sartu.

Beraz, behar ote ditugu benetan polimero
biodegradagarriak eta konpost bihurtze-
ko modukoak? Bada, agian bai. AEBn eta
Europan erabilera bakarreko poltsei bu-
ruz (bitxia definizioa) onartu berri dituz-
ten araudien ondorioz, konpost bihurtze-
ko moduko materialetakoak bakarrik
izango dira aurki poltsak. Beste hainbes-
te esan daiteke gauzak ontziratzeko era-
biltzen diren filmez, ontzia ireki bezain
laster zakarretara doazen filmez; edo 
nekazaritzan kimuen babesgarri gisa era-
biltzen diren filmez. Kasu horietan, hasie-
ran aipatu ditugun polimeroek —poliazi-
do laktikoak eta polihidroxibutiratoak—
negozio-nitxo esanguratsuak okupa di-
tzakete fabrikazioan dituzten eragozpe-
nak zuzentzen badituzte. Baina beste 
polimero batzuk ere urrezko aukeraren
zain daude, hala nola BASFen Ecoflex ko-
polimeroa, zeinak, petroliotik eratorri
arren, biodegradazio- eta konpostaje-es-
tandarrak oso ondo betetzen
baititu, arestian aipatu ditu-
gun landare-jatorriko bi poli-
mero horiek baino hobeto.•

“badirudi borroka nagusia
PET ordeztea dela,
petroliotik eratorritako
substantzietatik
sintetizatzen baita gaur
gaurkoz”
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