научни про
ојекти виссоког рангга (FP7, Ho
orizon 2020
0, IPA, Eurreka) ‐
ХО
ОРИЗОНТ 20
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„High peerformance functional bio‐based products in the bio‐m
medical, co
osmetics, an
nd
sanitary sectors“,
s
Po
olyBioSkin , ((2017‐2020)),
www
w.polybioskiin.eu

Биополим
мерни матер
ријали не сам
мо да смањуују зависностт од необноввљивих фоси
илних ресурсса,
већ могуу да понудее више опци
ија за трети
ирање производа на кр
рају животног циклуса, у
поређењуу са конвен
нционалним
м полимерим
ма. Ово је посебно зн
начајно за производе са
једнократтном употреебом, где наачин третираања произво
ода на крајуу животног циклуса
ц
мож
же
бити кључчни фактор процене
п
одр
рживости. Велики број пр
роизвода за јједнократну употребу, каао
што су пелене или
и производи
и у козметтичким и б
биомедицинским примеенама, нако
он
коришћењ
ња се спаљ
љују или заввршавају на депонијамаа. Чинјеницаа да се састоје од виш
ше
различити
их материјал
ла, као и њиххова контами
инација нако
он употребе,, спречавају да се потпун
но
или делимично рецикклирају.
иљ да разви
ије производ
де високих квалитета дефинисаних површински
их
PolyBioSkiin има за ци
својстава,, користећи последња до
остигнућа наанотехнологи
ије и најсавр
ременије теххнике прерад
де
полимераа, као што је електроспин
ниг.
Употреба нових био
ополимернихх материјал
ла који ће се развити у оквиру овог
о
пројкета
ће: побољшаању квалитетта живота гр
рађана Европе, смањити
и штетни ути
ицај на жвотн
ну
допринећ
средину и пружити еколошки при
ихватљива решења на кр
рају животно
ог циклуса производа ко
оји
долазе у д
додир са кож
жом.
Резултат PolyBioSkin пројекта ће
ћ бити три
и глобално значајна производа
п
с проценто
са
ом
ћим од 90%:
биоразграадивости већ
1.
Би
иоразградивва пелена која се састоји од антимикр
робног горњ
њег слоја ком
мпатибилног са
ко
ожом и субер
рабсорбујућеег слоја израађених од биополимерни
их материјала.
2.
Но
ове козмети
ичке маске за лице од биополимерних и биор
разградивих материјала у
об
блику филм
ма на основу нановлакана са угр
рађеним акктивним суп
пстанцама о
од
мпоненти.
пр
риродних ко
3.
Нааноструктуриране биокп
пмпатибилне
е облоге за ране
р
од биоп
полимерних материјала.
Пр
ројекат је фи
инансиран од
д стране Кон
нзорцијума „Bio‐based
„
In
ndustries Joint Undertaking
g“
и Програма ХОРИЗОНТ
Х
20
020 под бро
ојем (Grant Agreement
A
N 745839. Координато
No.)
ор
ројекта је IR
RIS, Шпанијаа, а конзорц
цијум се сасстоји од 12 европских организацијја,
пр
уккључујући ун
ниверзитете и истраживвачке центрее, мала и ср
редња предуузећа (SME) и
Еввропско удружење индуустрије биоп
пластике (European Biopllastic industrry associatiоn
n).
Уккупан буџет пројекта је 4.058.359,
4
38 ЕUR, а Техно
олошком факултету Нови
и Сад припад
да
25
52.900,00 еур
ра. Руководи
илац пројекта испред Теххнолошког ф
факултета Нови Сад (ТФНС)
је проф. др Бранка
Б
Пили
ић, а учесни
ици су доц. др Иван Ри
истић и МСц Александр
ра
М
Милетић, истр
раживач сараадник.

Састанак Конзорцијум
ма, 28. Фебр
руар 2019. Брисел, Белги
ија

