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KONFERENCJE i TARGI
24. Konferencja Naukowa
„Przetwórstwo i zastosowanie polimerów — TECHNOMER 2015”
12—13 listopada 2015, Chemnitz, Niemcy
Kolejna, 24. edycja Konferencji „TECHNOMER”, obraduj¹cej co 2 lata nieprzerwanie od 1969 r., zosta³a zorganizowana przez Instytut Technik Transportu i Materia³ów Polimerowych Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz (prof. Michael Gehde), przy wspó³udziale dwóch
znanych i cenionych instytucji naukowych Saksonii:
Centrum Materia³ów Polimerowych w Lipsku (dr Peter
Bloß) i Instytutu Leibnitza Badañ Polimerów w DreŸnie
(prof. Udo Wagenknecht).
W ceremonii otwarcia uczestniczy³ prof. Andreas
Schubert – prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
Uniwersytetu Technicznego Chemnitz.
Interesuj¹cy i bardzo aktualny w treœci referat plenarny Konferencji „Czynniki wynikowe dla auta przysz³oœci
— wk³ad technik materia³owych” wyg³osi³ PT Ingo Kriebitzsch z BMW Group w Monachium.
Obrady Konferencji z udzia³em 440 uczestników z 8
krajów (w tym z Austrii, Bu³garii, Czech, Polski i Ukrainy) toczy³y siê w czêœci równolegle w 4 sesjach, obejmuj¹cych referaty i prezentacje posterowe w 8 wydzielonych, spójnych obszarach tematycznych (sekcjach):
1. Wtryskiwanie tworzyw i kompozytów termoplastycznych: 20 referatów i 14 prezentacji posterowych
2. Techniki przygotowania termoplastów i kompozytów: 8 referatów i 9 posterów
3. Technologia elastomerów: 12 referatów i 8 posterów
4. Kompozyty zespolone w³ókno-tworzywo polimerowe: 12 referatów i 7 posterów
5. Wybór i wi¹zanie w³ókien wzmacniaj¹cych: 5 referatów
6. Techniki ³¹czenia: 12 referatów i 8 posterów
7. Technologia wyt³aczania i techniki folii polimerowych: 8 referatów i 5 posterów
8. Badanie materia³ów polimerowych: 8 referatów i 9
posterów
Specjalna czêœæ obrad poœwiêcona by³a prezentacjom
posterowym z dziedziny technik konstrukcji urz¹dzeñ i
wyrobów.
W referatach i posterach wiele uwagi poœwiêcono
energooszczêdnym metodom przetwarzania i wytwarzania wyrobów polimerowych, optymalizacji wykorzystania zasobów surowcowych w technologii formowania, w tym wytryskiwania, doborowi zoptymalizowanych receptur, tendencjom rozwojowym w dziedzinie
lekkich konstrukcji wzmacnianych w³óknami oraz nowym metodom badania polimerów.

Referaty i postery sekcji „Technologia elastomerów”
w znacznym stopniu poœwiêcone by³y problemom o du¿ym znaczeniu praktycznym, w tym nowym sk³adnikom
mieszanek kauczukowych, ulepszonym metodom ich
sporz¹dzania i optymalizacji sk³adu oraz nowym metodom badania mieszanek, wulkanizatów i finalnych wyrobów gumowych.
Wa¿nym wydarzeniem podczas Konferencji by³o
wrêczenie nagród autorkom najlepszych, obronionych
w ostatnim roku, prac doktorskich (4 nagrody) i magisterskich (3 nagrody) w dziedzinie materia³ów, konstrukcji, przetwórstwa lub nowych, polimerowych materia³ów hybrydowych. Nagrody te, po bardzo starannej selekcji zg³oszeñ, funduje i przyznaje w ka¿dym roku Kr¹g
Naukowy Uniwersyteckich Profesorów Technologii
Tworzyw Polimerowych (Der Wissenschaftliche Arbeitskreis der Universitäts-Professoren der Kunst-stofftechnik - WAK), (³¹czna kwota tegorocznych nagród to
30,5 tys. EURO).
Tradycyjnym ju¿ elementem Konferencji by³y prezentacje firm (³¹cznie 29 wystawców), ich profilu produkcyjnego, urz¹dzeñ produkcyjnych, aparatury badawczo-pomiarowej oraz oferowanych przez nich nowych rozwi¹zañ techniczno-technologicznych. Swoj¹ ofertê prezentowa³y m.in. firmy: Brabender, Brucker Optik, Coesfeld, CKT Kunststoffverarbeitungstechnik Chemnitz,
Mittler-Toledo, Netzsch-Gerätebau, Polyplast Compound Werk Eilenburg, Polymer Service Merseburg,
RUCKS Maschinenbau Glauchau, Sigma Engineering
Aachen, TA Instruments/Waters, Zwick. Prezentacje oraz
rozmowy z wystawcami umo¿liwi³y tak¿e wymianê opinii na tematy zwi¹zane z relacjami nauka-przemys³, co
by³o dodatkowym atrybutem Konferencji.
Streszczenia referatów i posterów wydano w formie
ksi¹¿kowej: M. Gehde, U. Wagenknecht, P. Bloß (wydawcy); B. Clauß, S. Roelke, S. Mauersberger (redakcja):
„Technomer 2015. 24. Fachtagung über Verarbeitung und
Anwendung von Polymeren”, Chemnitz 2015, ISBN
978-3-949382-12-6, 166 str. Pe³ne teksty referatów i posterów s¹ zawarte na za³¹czonej do ksi¹¿ki p³ycie CD-ROM.
Informacje o Konferencji s¹ dostêpne na: www.technomer.de.
dr in¿. Hannes Michael
Uniwersytet Techniczny Chemnitz
prof. dr hab. in¿. W³adys³aw M. Rzymski
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Politechniki £ódzkiej
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WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Temat pracy: Synteza i w³aœciwoœci bioresorbowalnych materia³ów polimerowych z pamiêci¹ kszta³tu
Doktorant: Anna Smola-Dmochowska, Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN, Zabrze
Promotor: dr hab. Piotr Dobrzyñski, prof. PAN, Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN, Zabrze
Recenzenci:
— dr hab. in¿. Dorota Neugebauer, prof. Pol. Œl., Politechnika Œl¹ska, Gliwice
— prof. dr hab. in¿. Zbigniew Ros³aniec, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data i miejsca obrony: 4 listopada 2015 r., Politechnika Œl¹ska, Gliwice
Polimery z pamiêci¹ kszta³tu (SMPs) s¹ interesuj¹cymi materia³ami, znajduj¹cymi coraz szersze zastosowania w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. W ostatnim czasie du¿ym obszarem do zastosowañ tych materia³ów jest medycyna. Wykorzystanie SMPs w tej dziedzinie pozwala
na rozwój wielu nowych technik zabiegowych, opracowanie nowych specjalistycznych narzêdzi chirurgicznych oraz systemów kontrolowanego uwalniania leków.
Szczególnie cenna w takich zastosowaniach jest mo¿liwoœæ wykorzystania biokompatybilnych polimerów, nie
tylko prezentuj¹cych pamiêæ kszta³tu indukowan¹ termicznie, ale te¿ w pe³ni bioresorbowalnych. Pozwala to
na wprowadzenie narzêdzi chirurgicznych, które po implantacji i spe³nieniu zadania ulegn¹ ca³kowitej bioresorbcji w organizmie pacjenta.
Wyniki badañ wykonanych w ramach pracy dotycz¹
przebiegu syntezy oraz okreœlenia charakterystyki bioresorbowalnych materia³ów z pamiêci¹ kszta³tu, o potencjalnym zastosowaniu w medycynie. Przedstawiono

mo¿liwoœæ otrzymania szerokiego wachlarza bioresorbowalnych SMPs, o ró¿nej charakterystyce mechanicznej
i profilach degradacji. Biozgodne kopolimery uzyskano
w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierœcienia glikolidu, laktydów, e-kaprolaktonu i trimetylowêglanu, w obecnoœci nietoksycznych inicjatorów cyrkonowych i cynkowych, bez udzia³u toksycznych zazwyczaj zwi¹zków
sprzêgaj¹cych, dotychczas powszechnie u¿ywanych
w syntezie polimerów z pamiêci¹ kszta³tu. Wykazano, ¿e
poprzez dobór komonomerów, sk³adu, metody syntezy
i warunków prowadzenia reakcji mo¿liwe jest kszta³towanie mikrostruktury ³añcucha kopolimerów tak, aby
uzyskaæ efekt pamiêci kszta³tu o temperaturze powrotu
odpowiedniej do zastosowañ medycznych. Dowiedziono, ¿e takie materia³y mo¿na tak¿e otrzymaæ na drodze
formowania mieszanin polimerowych, bazuj¹c na kopolimerze poli(L-laktyd-co-glikolid) znanym z du¿ej biokompatybilnoœci i bioresorbowalnych oligowêglanach
lub oligoestrach.
Stwierdzono mo¿liwoœæ sterowania zarówno czasem,
jak i przedzia³em temperatury powrotu do zadanego
kszta³tu na drodze doboru sk³adu materia³ów i wprowadzenia dodatkowych oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych. W niektórych przypadkach otwiera to drogê do
otrzymywania materia³ów polimerowych zapamiêtuj¹cych dwa kszta³ty. Wskazano, ¿e w zale¿noœci od temperatury nadawania tymczasowego kszta³tu, mo¿liwe
jest sterowanie naprê¿eniem generowanym podczas
powrotu do zaprogramowanego kszta³tu. Dodatkowo,
prowadz¹c badania degradacji in vitro oraz wstêpne badania biokompatybilnoœci wybranych grup materia³ów
stwierdzono ich przydatnoœæ do zastosowañ medycznych. Potwierdzi³y to równie¿ próby formowania modeli
stentów, klamer i rusztowañ komórkowych 3D wykazuj¹cych pamiêæ kszta³tu.

Rapid Communications
Przypominamy P.T. Autorom, ¿e publikujemy artyku³y typu Rapid Communications. Prace
oryginalne wy³¹cznie w jêzyku angielskim o objêtoœci 3—4 stron maszynopisu z podwójn¹
interlini¹ (plus ewentualnie 2—3 rysunki lub 1—2 tabele), którym umo¿liwiamy szybk¹ œcie¿kê
druku (ok. 4—5 miesiêcy od chwili ich otrzymania przez Redakcjê). Artyku³ nale¿y
przygotowaæ wg wytycznych zamieszczonych we wskazówkach dla Autorów.
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Z KRAJU
TWORZYWA W LICZBACH

Tabele 1—4 zawieraj¹ dane dotycz¹ce wielkoœci produkcji surowców i pó³produktów chemicznych (tab. 1)

oraz najwa¿niejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a tak¿e wybranych wyrobów z tworzyw
polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) we wrzeœniu 2015 r.
oraz zbiorczo za dziewiêæ miesiêcy 2015 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i pó³produktów chemicznych we wrzeœniu 2015 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in September 2015
Artyku³

Œrednia miesiêczna
w 2014 r.

Wrzesieñ 2015 r.

Razem I—IX 2015 r.

%, I—IX 2015/
I—IX 2014

Wêgiel kamienny

6 084 330

6 106 336

52 408 829

97,0

Wêgiel brunatny

5 323 113

4 932 974

47 544 017

100,0

Ropa naftowa — wydobycie w kraju
Gaz ziemny — wydobycie w kraju (tys. m3)

78 770

79 256

654 835

94,1

446 866

426 321

3 957 257

96,6

Etylen

39 236

34 321

402 692

115,9

Propylen

28 370

27 813

292 446

117,9

1,3-Butadien

4 707

3 729

46 301

110,4

Fenol

2 557

1 654

27 731

124,1

14

6

101

75,9

13 966

13 560

122 534

97,8

Izocyjaniany
e-Kaprolaktam
Wg danych GUS.

T a b e l a 2. Produkcja najwa¿niejszych tworzyw polimerowych i polimerów we wrzeœniu 2015 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in September 2015
Œrednia miesiêczna
w 2014 r.

Wrzesieñ 2015 r.

226 426

235 508

2 202 910

108,9

Polietylen

28 082

19 382

281 070

112,8

Polimery styrenu

10 635

10 109

98 941

102,3

Poli(chlorek winylu) niezmieszany z innymi
substancjami, w formach podstawowych

22 930

28 058

244 475

116,4

Poli(chlorek winylu) nieuplastyczniony, zmieszany
z dowoln¹ substancj¹, w formach podstawowych

2 273

3 939

21 367

115,3

Poli(chlorek winylu) uplastyczniony, zmieszany
z dowoln¹ substancj¹, w formach podstawowych

6 048

5 883

50 684

88,7

830

800

6 460

88,3

8 319

9 008

74 558

100,5

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych
Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe,
w formach podstawowych

Razem I—IX 2015 r.

%, I—IX 2015/
I—IX 2014

¯ywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 544

2 153

16 968

118,6

Poliwêglany

1 670

2 187

14 753

100,1

¯ywice alkidowe, w formach podstawowych

2 644

2 086

26 139

95,5

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 646

6 904

58 670

95,3

Poliestry pozosta³e

1 625

2 167

17 537

122,1

18 700

18 058

185 963

112,6

1 745

759

5 033

33,0

11 126

12 930

120 435

114,5

9 373

10 135

86 903

112,7

750

1 117

7 868

109,5

16 002

16 451

141 712

99,1

Polipropylen
Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej
Poliamidy 6; 11; 12; 66; 69; 610; 612, w formach
podstawowych
Aminoplasty
Poliuretany
Kauczuki syntetyczne
Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych we wrzeœniu 2015 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in September 2015
Wyrób

Jednostka

Wyroby z tworzyw polimerowych

tys. z³

Œrednia
miesiêczna
w 2014 r.

Wrzesieñ
2015 r.

Razem
I—IX 2015 r.

%
I—IX 2015/
I—IX 2014

—

3 741 690

30 134 060

103,9

Rury, przewody i wê¿e sztywne z tworzyw polimerowych

t

16 071

29 843

253 190

101,4

w tym: rury, przewody i wê¿e z polimerów etylenu

t

8 302

8 329

72 810

94,9

t

10 067

13 074

109 195

112,4

Wyposa¿enie z tworzyw polimerowych do rur i przewodów

rury, przewody i wê¿e z polimerów chlorku winylu

t

2 735

3 191

27 638

102,7

P³yty, arkusze, folie, taœmy i pasy z polimerów etylenu,
o gruboœci < 0,125 mm

t

27 134

34 261

284 499

117,5

P³yty, arkusze, folie, taœmy i pasy z polimerów propylenu,
o gruboœci £ 0,10 mm

t

5 025

5 745

50 672

109,8

P³yty, arkusze, folie, taœmy i pasy z komórkowych polimerów
styrenu

t

12 673

32 918

210 316

99,7

t

9 850

14 012

89 463

97,5

tys. m2

9 380

13 715

90 261

104,5

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

16 135

18 652

169 857

122,4

Pude³ka, skrzynki, klatki i podobne artyku³y z tworzyw
polimerowych

t

18 000

20 672

175 103

102,1

w tym: do zewnêtrznego ocieplania œcian

Pokrycia pod³ogowe (wyk³adziny), œcienne, sufitowe
Drzwi, okna, oœcie¿nice drzwiowe
Ok³adziny œcienne, zewnêtrzne

t

1 948

3 501

24 352

132,3

tys. m2

1 000

1 520

10 970

116,0

t

29 116

31 933

244 204

104,5

tys. szt.

511

627

4 722

103,5

t

570

587

4 071

75,4

tys. m2

286

262

1 841

71,6

1 076

1 227

10 340

106,1

Kleje na bazie ¿ywic syntetycznych

t

Kleje poliuretanowe

t

872

1 140

7 608

99,9

W³ókna chemiczne

t

3 418

3 721

28 872

93,4

t

1 558

1 624

14 722

103,5

tys. m2

4 858

4 952

45 075

101,5

31

27

246

88,3

Tkaniny kordowe (oponowe) z w³ókien syntetycznych
Nici do szycia z w³ókien chemicznych

t

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy we wrzeœniu 2015 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in September 2015
Wyrób

Jednostka

Œrednia
miesiêczna
w 2014 r.

Wrzesieñ
2015 r.

Razem
I—IX 2015 r.

%
I—IX 2015/
I—IX 2014

Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

t

76 907

88 635

737 816

104,2

Opony i dêtki z gumy; bie¿nikowane i regenerowane
opony z gumy

t

41 496

49 322

396 587

102,3

tys. szt.

4 198

5 299

38 911

97,7

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 484

2 858

23 776

100,7

opony do samochodów ciê¿arowych i autobusów

tys. szt.

346

450

3 122

98,9

opony do ci¹gników

tys. szt.

25

26

214

90,8

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

11

1,5

14

11,3

t

828

912

7 693

103,3

t

4 054

5 360

42 836

116,1

km

3 534

4 149

31 250

100,1

Przewody giêtkie wzmocnione metalem
Taœmy przenoœnikowe
Wg danych GUS.

in¿. Hanna G³owala, Instytut Chemii Przemys³owej
im. prof. I. Moœcickiego
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ZE ŒWIATA
AZERBEJD¯AN
Budowa kompleksu poliolefin
Azerbejd¿añska pañstwowa spó³ka naftowa SOCAR
poinformowa³a o budowie kompleksu chemicznego
przez spó³kê zale¿n¹ Socar Polymer. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Sumgayit Chemical Industry Park (SCIP) w miejscowoœci
Sumgayit oddalonej o ok. 30 km od Baku. W sk³ad budowanego kompleksu wchodz¹ linie produkcyjne poliolefin: polietylenu du¿ej gêstoœci (PE-HD) oraz polipropylenu (PP). Planowane roczne potencja³y produkcyjne instalacji PE-HD i PP wynosz¹, odpowiednio, 120 000 t i
180 000 t. W procesie produkcyjnym polietylenu du¿ej
gêstoœci bêdzie stosowana licencyjna technologia Innovene S, zakupiona od Ineos Technologies, a przy produkcji
polipropylenu technologia Spheripol, zakupiona od firmy LyondellBasell. Kontrakt na budowê wytwórni PP
przyznano w³oskiej firmie Maire Tecnimont SpA. W budowie wytwórni PP bêd¹ wykorzystane, zakupione
przez Socar, elementy zdemontowanej linii produkcyjnej
pracuj¹cej w Varennes (Kanada). Uruchomienie obu instalacji produkcyjnych jest przewidywane w drugim
pó³roczu 2018 r. Wed³ug zamierzeñ inwestora, ok. 30 %
poliolefin wytwarzanych w kompleksie w Sumgayit bêdzie przeznaczona na zaspokojenie popytu wewnêtrznego. Dotychczas polietylen du¿ej gêstoœci nie by³ produkowany w Azerbejd¿anie, a popyt wewnêtrzny na
PE-HD by³ zabezpieczany przez import. Po zakoñczeniu
budowy kompleksu, Azerbejd¿an stanie siê eksporterem
polietylenu du¿ej gêstoœci. Szacuje siê, ¿e ok. 70 % poliolefin wytwarzanych w Sumgayit bêdzie eksportowana
na rynek europejski i azjatycki. Nak³ady finansowe na
budowê kompleksu s¹ szacowane na kwotê ok. 490 mln
dolarów.
www.chemicals-technology.com
www.plastemart.com, www.plasteurope.com
CHINY
Ekspanasja firmy Gettel Group China Co. Ltd.
Firma Gettel Group China Co. Ltd. poinformowa³a o
zakoñczeniu w czwartym kwartale 2015 r. budowy wytwórni dwukierunkowo zorientowanej folii polipropylenowej (BOPP). Wytwórnia jest zlokalizowana w miejscowoœci Huishui, w prowincji Guizhou. Poinformowano, ¿e
po jej uruchomieniu ³¹czny roczny potencja³ produkcyjny
nale¿¹cych do firmy zak³adów wytwarzaj¹cych BOPP wyniesie 316 200 t. Pozosta³e nale¿¹ce do firmy wytwórnie
dwukierunkowo zorientowanej folii polipropylenowej s¹
zlokalizowane w miejscowoœciach: Chongqing, Panin (pro-

wincja Liaoning); Suqian (prowincja Jiangsu), Tongcheng
(prowincja Anhui) oraz w siedzibie firmy w Wenzhou
(prowincja Zhejiang). Firma oferuje szerok¹ gamê produktów, w tym BOPP do taœm samoprzylepnych; termozgrzewaln¹ foliê do laminowana; foliê matow¹; metalizowan¹
oraz foliê do wytwarzania toreb. Folie BOPP produkowane
przez firmê s¹ przeznaczone przede wszystkim na zaspokojenie popytu na tego typu produkty na wewnêtrznym
rynku chiñskim, a jedynie niewielka czêœæ ca³kowitej produkcji jest eksportowana do pañstw regionu Azji Po³udniowo-Wschodniej. Firma Gettel Group China Co. Ltd.
dzia³aj¹ca na rynku od 2003 r. jest jednym z najwiêkszych
globalnych producentów dwukierunkowo zorientowanej
folii polipropylenowej. W roku finansowym 2014 wartoœæ
produkcji folii BOPP wytworzonej przez firmê wynios³a
516 mln dolarów.
www.plasticsnews.com, www.mrc.com
JAPONIA
Modernizacja wytwórni elastomerów
termoplastycznych
Firma ZEON Co. poinformowa³a o planowanej rozbudowie wytwórni elastomerów termoplastycznych, zlokalizowanej w miejscowoœci Mizushima, dziêki czemu
³¹czny roczny potencja³ produkcyjny wytwórni zostanie
powiêkszony z 42 000 ton do 60 000 ton. W procesie produkcyjnym wytwarzania elastomerów termoplastycznych stosowana bêdzie w³asnoœciowa, opatentowana
technologia opracowana przez firmê ZEON. Planowe zakoñczenie modernizacji wytwórni w Mizushima i uruchomienie dodatkowej produkcji elastomerów termoplastycznych jest przewidywane w drugim kwartale
2016 r. Wytwarzane w Mizushima termoplastyczne elastomery s¹ wykorzystywane g³ównie jako surowiec do
produkcji klejów, znanych pod mark¹ handlow¹ Quintac™. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce nak³adów finansowych planowanych na modernizacjê wytwórni nie
zosta³y ujawnione.
www.zeon.co.jp/press_e, www.rubbernews.com
www.european-rubber-journal.com
KOREA P£D.
BASF powiêksza potencja³ produkcyjny tworzyw
konstrukcyjnych
Koncern BASF, globalny producent tworzyw polimerowych, poinformowa³ o zakoñczeniu w czwartym kwartale
2015 r. inwestycji w miejscowoœci Yesan, w prowincji
Chung Nam. W jej ramach w ci¹gu osiemnastu miesiêcy
zosta³ zbudowany zak³ad specjalistycznych mieszanek
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tworzyw konstrukcyjnych (kompaundów). Produkcja
w nowo uruchomionym zak³adzie jest oparta na wykorzystaniu w³asnoœciowej technologii koncernu. Roczny
³¹czny potencja³ produkcyjny wytwórni specjalistycznych
mieszanek tworzyw konstrukcyjnych w Yesan wynosi
36 000 t/r. Wytwarzane w Yesan kompaundy na bazie poliamidu (PA) oraz poli(tereftalanu butylenu) (PBT) znane na
rynku pod handlowymi markami, odpowiednio, Ultramid® oraz Ultradur® charakteryzuj¹ siê du¿¹ twardoœci¹
oraz odpornoœci¹ na œcieranie a tak¿e odpornoœci¹ chemiczn¹ i termiczn¹. Ze wzglêdu na te w³aœciwoœci s¹ wykorzystywane na masow¹ skalê w przemyœle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym oraz elektronicznym. Wed³ug
zamierzeñ inwestora, wytwarzane w Yesan mieszanki
specjalistycznych tworzyw konstrukcyjnych przeznaczone
s¹ na zaspokojenie popytu wewnêtrznego oraz pañstw regionu Azji Po³udniowo-Wschodniej. Uruchomione obecnie instalacje wytwórcze kompaundów s¹ kolejnymi liniami produkcyjnymi nale¿¹cymi do BASF, zlokalizowanym
na terenie Korei P³d. wytwarzaj¹cym Ultramid oraz Ultradur. Firma posiada tak¿e zak³ad wytwórczy tych tworzyw,
zlokalizowany w miejscowoœci Ansan. Jego roczny potencja³ produkcyjny wynosi 30 000 t/r. Na terenie tego zak³adu
budowane jest obecnie centrum R&D, które bêdzie siê zajmowaæ opracowywaniem nowych zastosowañ dla mieszanek tworzyw konstrukcyjnych. Planowe uruchomienie
centrum przewidywane jest w drugim kwartale 2016 r. Inwestycje BASF w azjatyckie wytwórnie tworzyw konstrukcyjnych zwi¹zane s¹ z dynamicznie rozwijaj¹cymi siê gospodarkami pañstw po³o¿onych w tym regionie, w tym
przemys³ów: motoryzacyjnego, budowlanego, elektrycznego i elektronicznego. Zdaniem ekspertów, w najbli¿szych latach popyt na tworzywa konstrukcyjne bêdzie
wzrastaæ, zw³aszcza w regionie azjatyckim, w tempie ok.
5—6 % rocznie. Wytwórnia w Yesan jest kolejn¹ zakoñczon¹ w ostatnim czasie inwestycj¹ BASF w powiêkszanie potencja³u produkcyjnego mieszanek tworzyw Ultramid®
oraz Ultradur® zrealizowan¹ w Azji. W drugim kwartale
br. koncern zakoñczy³ modernizacjê wytwórni kompaundów w Szanghaju, Chiny, powiêkszaj¹c jej potencja³ produkcyjny o 65 000 t/r. — do 110 000 t/r.
Koncern BASF, poza wytwórniami tworzyw konstrukcyjnych zlokalizowanymi w Korei P³d. i w Chinach,
posiada w regionie Azji podobne wytwórnie kompaundów po³o¿one w Gudang Pasir, Malezja, i Mumbai, Indie.
Ca³kowity potencja³ produkcyjny azjatyckich wytwórni
tworzyw konstrukcyjnych nale¿¹cych do BASF przekracza 220 000 t/r.
www.plastinfo.com, www.basf.com
www.plasteurope.com
NIEMCY
Modernizacja kompleksu chemicznego
Koncern BASF poinformowa³ o zakoñczeniu budowy
instalacji produkcyjnej do wytwarzania specjalistycz-
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nych amin, zlokalizowanej na terenie kompleksu po³o¿onego w miejscowoœci Ludwigshafen. W nowej wytwórni
wytwarzane s¹ alkiloaminy, alkanoloaminy, i alkoksyaliloaminy oraz aminy aromatyczne znane na rynku pod
handlow¹ mark¹ Baxxodur®. Aminy wytwarzane przez
BASF s¹ stosowane m.in. do produkcji kompozytów, ¿ywic epoksydowych, pow³ok malarskich, a tak¿e produktów farmaceutycznych, œrodków ochrony roœlin oraz detergentów. £¹czny roczny potencja³ produkcyjny nowej
wytwórni specjalistycznych amin wynosi 12 000 t. Aktualnie uruchamiana instalacja produkcyjna w Ludwigshafen jest drugim tego typu zak³adem oddanym do u¿ytku
w bie¿¹cym roku. W drugim kwartale 2015 r. niemiecki
koncern zakoñczy³ modernizacjê wytwórni t-butyloaminy, zlokalizowanej w Chemical Industry Park w miejscowoœci Nanjing (Chiny), powiêkszaj¹c jej potencja³ produkcyjny o 60 % do 16 000 t/r. Oprócz ww. zak³adów
w Ludwigshafen i Nanjing, BASF produkuje specjalistyczne aminy tak¿e w miejscowoœciach: Schwarzheide
(Niemcy), Antwerpii (Belgia) oraz w Geismar (Luizjana,
USA).
www.mrc.com, www.intermediates.basf.com
www.plastinfo.com
ROSJA
Wspó³praca Rosnieft z Synthos i Pirelli
Rosyjska firma Rosnieft, polski producent kauczuku
Synthos S.A. oraz w³oski producent opon Pirelli S.p.A.
poinformowa³y o zatwierdzeniu wyników, realizowanego od pierwszego kwarta³u 2015 r., studium wykonalnoœci dla planowanego projektu budowy kompleksu produkuj¹cego kauczuk syntetyczny w rosyjskiej miejscowoœci
Nachodka. Studium wykonalnoœci obejmowa³o koncepcyjno-techniczny projekt wytwórni i wymogi operacyjne
zwi¹zane z jej budow¹, badanie rynku kauczuków oraz
oszacowanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych
projektu planowanego do realizacji. Wyniki opracowania
wskaza³y na ekonomicznie uzasadnion¹ mo¿liwoœæ realizowania projektu budowy kompleksu petrochemicznego, w którego sk³ad wchodziæ bêdzie wytwórnia zaawansowanych technologicznie gatunków kauczuków.
W oparciu o wnioski wyp³ywaj¹ce z opracowanego studium wykonalnoœci partnerzy konsorcjum zobowi¹zali
siê do kontynuowania wspó³pracy przy realizacji projektu. Podpisane memorandum potwierdza zamiar przeanalizowania mo¿liwoœci utworzenia joint venture pomiêdzy Rosnieft, Synthos S.A. oraz Pirelli S.p.A. w zakresie produkcji syntetycznego kauczuku w Nachodka oraz
realizacji wspólnych badañ naukowych i prac rozwojowych dotycz¹cych produkcji zaawansowanych technologicznie gatunków kauczuków do produkcji opon. Wed³ug zamierzeñ uczestników konsorcjum, polska firma
ma byæ technologicznym partnerem przy budowie wytwórni, a w³oski partner, posiadaj¹cy wytwórnie opon
zlokalizowane m.in. w regionie Azji Po³udniowo-
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-Wschodniej i Pacyfiku, odbiorc¹ kauczuku wytwarzanego w kompleksie Nachodka. Podpisany list intencyjny
przewiduje przygotowanie przez firmê Synthos S.A. dokumentacji dotycz¹cej budowy fabryki w Nachodce, która dzia³a³aby w ramach tworzonego przez w³adze Rosji,
kosztem szacowanym na 14,9 mld dolarów, klastera
„Wschodnia kompania petrochemiczna”. Wspó³praca
rosyjskiego koncernu z w³osk¹ firm¹ rozpoczê³a siê
w 2014 r., po przejêciu przez Rosnieft 13 % udzia³ów
w Pirelli S.p.A. W chwili obecnej rosyjski koncern jest najwiêkszym udzia³owcem tego globalnego producenta
opon.
www.rosnieft.com, www.mrcplast.com
www.plastemart.com
SINGAPUR
Firma ZEON powiêksza potencja³ produkcyjny
kauczuku
Japoñska firma ZEON Co. poinformowa³a o inwestycji prowadzonej, za poœrednictwem swojej spó³ki zale¿nej ZEON Chemicals Singapore Pte. Ltd., na terenie kompleksu zlokalizowanego na wyspie Jurong. Dotyczy ona
budowy dodatkowej instalacji produkcyjnej suspensyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego (S-SBR). Prace budowlane drugiej instalacji produkcyjnej kauczuku
S-SBR rozpoczêto w drugim kwartale 2015 r. Aktualnie
prowadzona inwestycja jest zlokalizowana w s¹siedztwie linii produkcyjnej kauczuku S-SBR, uruchomionej
w po³owie 2014 r. Roczny potencja³ produkcyjny budowanej linii wyniesie 40 000 t S-SBR. Zakoñczenie inwestycji i uruchomienie dodatkowej produkcji kauczuku
S-SBR jest przewidywane w pierwszej po³owie 2016 r. Po
zakoñczeniu rozbudowy kompleksu, jego ³¹czny potencja³ produkcyjny zostanie podwojony do 80 000 t/r. Surowce do produkcji kauczuku dostarczane bêd¹ z kompleksu po³o¿onego na wyspie Jurong nale¿¹cego do koncernu Shell. W procesie produkcyjnym wytwarzania suspensyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego stosowana bêdzie w³asnoœciowa technologia, opatentowana
przez ZEON Co. Poza wytwórni¹ w Singapurze firma
ZEON Co. produkuje suspensyjny kauczuk butadienowo-styrenowy w swoim kompleksie zlokalizowanym w
miejscowoœci Tokuyama (Japonia). Roczny potencja³ produkcyjny japoñskiej wytwórni S-SBR wynosi 55 000 t.
Wed³ug zamierzeñ inwestora, g³ównym odbiorc¹ kauczuku S-SBR produkowanego w wytwórni w Jurong
bêdzie przemys³ oponiarski z regionu Po³udniowo-Wschodniej Azji. Globalny wzrost zapotrzebowania
na ten gatunek kauczuku szacuje siê na poziomie 7—8 %
rocznie do 2017 r. ze wzglêdu na to, ¿e konsumenci przestawiaj¹ siê na bardziej paliwooszczêdne i przyjazne dla
œrodowiska „zielone” opony, które charakteryzuj¹ siê
m.in. du¿¹ odpornoœci¹ na œcieranie oraz ma³ymi wartoœciami tarcia tocznego. W³aœciwoœci te wp³ywaj¹ na mniejsze zu¿ycie paliwa oraz mniejsz¹ emisjê ditlenku wêgla

przez samochody. Wp³yw na wielkoœæ popytu na kauczuk S-SBR ma tak¿e wprowadzenie przez rz¹dy wielu
pañstw obowi¹zku znakowania opon pod k¹tem ich
efektywnoœci paliwowej. Planowane nak³ady finansowe
na budowê dodatkowej linii produkcyjnej suspensyjnego
kauczuku butadienowo-styrenowego s¹ szacowane na
kwotê ok. 58 mln dolarów.
www.rubbernews.com, www.mrcpast.com
www.plastemart.com
ŒWIAT
Restrukturyzacja koncernu Henkel
Niemiecki koncern Henkel, bêd¹cy najwiêkszym globalnym producentem klejów, poinformowa³ o planowanej restrukturyzacji swojego oddzia³u Adhesive Technologies zajmuj¹cego siê produkcj¹ innowacyjnych klejów.
Dzia³ania podejmowane przez zarz¹d koncernu s¹ spowodowane obserwowanym od kilku kwarta³ów zmniejszeniem popytu na rynku globalnym, a zw³aszcza na
rynku chiñskim i pólnocnoamerykañskim na wytwarzane przez Adhesive Technologies kleje i uszczelnienia.
W wyniku restrukturyzacji wprowadzanej od pierwszego kwarta³u 2016 r. pracê straci ok. 4 % z poœród 27 000
pracowników zatrudnionych w koncernie. W roku finansowym 2014 oddzia³ Adhesive Technologies koncernu
Henkel wygenerowa³ przychody ze sprzeda¿y klejów i
uszczelnieñ w wysokoœci ok. 8,13 mld euro, co stanowi³o
ok. 49 % ³¹cznych przychodów niemieckiego koncernu.
www.mrcplast.com, www.plasteurope.com
www.chemicals-technology.com
Zmiany w³asnoœciowe na rynku kauczuku
i elastomerów
Niemiecki koncern chemiczny Laxness poinformowa³
o podpisaniu w trzecim kwartale 2015 r. umowy z Aramco Overseas Co. — spó³k¹ córk¹ arabskiego koncernu
Saudi Aramco. Umowa dotyczy ustanowienia wspólnego przedsiêwziêcia typu joint venture, który bêdzie siê
zajmowaæ produkcj¹ kauczuków syntetycznych. Laxness
i Aramco Overseas Company bêd¹ mieæ po 50 % udzia³ów w jv, którego centrala zostanie zlokalizowana w Holandii. Do utworzonej spó³ki koncern Laxness przeka¿e
swoje oddzia³y: Tire & Specialty Rubbers (TSR) i High
Performance Elastomers (HPE) zajmuj¹ce siê produkcj¹
kauczuków syntetycznych oraz wysokowydajnych elastomerów. Oddzia³y te obejmuj¹ 20 zak³adów produkcyjnych, zlokalizowanych w dziewiêciu krajach, zatrudniaj¹ ok. 3700 pracowników. G³ównymi odbiorcami produktów wytwarzanych w tych zak³adach jest przemys³ oponiarski, motoryzacyjny, petrochemiczny, AGD oraz budowlany. W roku finansowym 2014 wartoœæ sprzeda¿y
produktów wytworzonych przez oddzia³y TSR oraz HPE
osi¹gnê³a kwotê ok. 3 mld dol. Arabski koncern petrochemiczny, poprzez swoj¹ spó³kê zale¿n¹ Aramco Overseas
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Co., za objêcie 50 % udzia³ów w jv zap³aci ok. 1,2 mld
euro. Finalizacja transakcji jest oczekiwana w pierwszym
pó³roczu 2016 r., po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych. Wspólne przedsiêwziêcie utworzone przez
Laxness i spó³kê zale¿n¹ koncernu Saudi Aramco ³¹czy
interesy najwiêkszego globalnego producenta kauczuków syntetycznych z najwiêkszym na œwiecie producentem ropy naftowej. Nawi¹zana wspó³praca umo¿liwia
arabskiemu koncernowi dywersyfikacjê dochodów,
utworzonej spó³ce dostêp do strategicznych surowców
po konkurencyjnych cenach, a koncernowi Laxness finalizacjê prowadzonego od 2014 r. programu naprawczego
dotycz¹cego zwiêkszenia konkurencyjnoœci dzia³alnoœci
produkcyjnej i redukcji zad³u¿enia. Podpisanie obecnie
umowy o wspó³pracy pomiêdzy niemieckim koncernem
chemicznym a Saudi Aramco poprzedzi³y liczne rozmowy przedstawicieli Laxness z innymi producentami ropy
naftowej, w tym ze szwajcarskim koncernem Ineos oraz
rosyjskimi NKNK i Sidur, dotycz¹ce zawarcia strategicznych porozumieñ zabezpieczaj¹cych dostawy surowca
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do wytwórni kauczuków i elastomerów. Umowy, jakie
Laxness ma zawarte obecnie na dostawy surowców, wygasaj¹ w ci¹gu najbli¿szych trzech—czterech lat. Œrodki
finansowe otrzymane od Saudi Aramco niemiecki koncern chemiczny zamierza przeznaczyæ na zmniejszenie
zad³u¿enia finansowego (400 mln euro), inwestycje w oddzia³ach pó³produktów (Advanced Intermediates) i specjalistycznych chemikaliów (Performance Chemicals)
(400 mln euro) oraz na realizacjê programu wykupu
w³asnych akcji. Laxness jest globalnym producentem
kauczuku, elastomerów oraz specjalistycznych chemikaliów, które s¹ wytwarzane w 52 zak³adach produkcyjnych w 29 krajach rozlokowanych na wszystkich kontynentach. Dzia³ania restrukturyzacyjne prowadzone od
pocz¹tku 2014 r. spowodowa³y, ¿e koncern osi¹gn¹³
w omawianym okresie zysk netto ok. 40 mln euro.
www.plasteurope.com, www.mrcplast.com
www.plastinfo.com, www.chemicals-technology.com
dr hab. in¿. Wanda Ziemkowska

NOWOŒCI TECHNICZNE
MATERIA£Y

Polski producent maszyn rolniczych firma Talex zastosowa³a w zamiatarkach oraz rozdrabniaczach tylno-bocznych, w miejsce mosiê¿nych, bezsmarowe ³o¿yska œlizgowe firmy igus. Tulejki GSM wykonane z tworzywa iglidur G i tulejki QFM z tworzywa iglidur Q
wytrzymuj¹ du¿e i bardzo du¿e obci¹¿enia nawet do kilkudziesiêciu MPa oraz pracê w trudnych warunkach bez
koniecznoœci smarowania. Jednoczeœnie charakteryzuj¹
siê bardzo du¿¹ odpornoœci¹ na zu¿ycie, szczególnie
w zastosowaniach, w których wa³ wykonuje tylko ruch
wahliwy o k¹cie do kilkudziesiêciu stopni bez pe³nego
obrotu w panewce. £o¿yska igus umo¿liwiaj¹ bezawaryjn¹ pracê maszyn rolniczych w warunkach, w których
kurz i brud s¹ nieod³¹cznym œrodowiskiem pracy, a dziêki nieobecnoœci smaru py³ i drobiny nie s¹ kumulowane
w wêŸle ciernym. Wczeœniej stosowane tuleje DU zwiniête z taœmy metalowej, i pokryte poli(tetrafluoroetylenem)
(PTFE) wymaga³y ci¹g³ego smarowania, a przy niew³aœciwej konserwacji mog³y doprowadziæ do zniszczenia
wa³ów. Stosowanie tulei igus upraszcza monta¿ maszyn,
tuleje s¹ l¿ejsze, tañsze i bardziej nowoczesne, nie wymagaj¹ konserwacji, zapewniaj¹ d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ maszyn, poza tym lepiej t³umi¹ drgania i nie powoduj¹ ha³asu podczas pracy maszyny. Mog¹ byæ u¿ywane z wa³ami
ze stali nie pokrytej ¿adn¹ pow³ok¹, ale najlepiej sprawdzaj¹ siê z wa³ami chromowanymi i z wa³ami zabezpieczanymi w procesie azotowania stali.
www.igus.pl

Pianka melaminowa Basotect, wykorzystywana dotychczas w przemyœle motoryzacyjnym jako lekki materia³ do izolacji akustycznej oraz w budownictwie do wykañczania wnêtrz, zosta³a zastosowana do wyg³uszania
wind. Materia³ przed zastosowaniem zosta³ dok³adnie
przetestowany w modelu windy skonstruowanym przez
National Elevator wraz z firmami wspó³pracuj¹cymi.
Dobr¹ absorpcjê dŸwiêku osi¹gniêto dziêki otwartokomórkowej strukturze materia³u o bardzo drobnych porach. Basotect spe³ni³ nie tylko wymagania w zakresie absorpcji akustycznej, lecz równie¿ wymagania dla materia³ów klasy A wg ASTM E84 w zakresie rozprzestrzeniania p³omienia i gêstoœci dymów, ponadto nie oddzielaj¹
siê od niego w³ókna ani cz¹stki materia³u pod wp³ywem
du¿ego przep³ywu powietrza podczas ruchu kabiny. Materia³ mo¿e byæ stosowany w temperaturze do 240 °C i zachowuje swoje w³aœciwoœci w szerokim zakresie temperatury. Dziêki otwartokomórkowej strukturze pianka jest
lekka, poch³ania dŸwiêki, zachowuje elastycznoœæ nawet
przy niskiej temperaturze i jest dobrym izolatorem termicznym. Ma³a gêstoœæ pianki Basotect — 0,01 g/cm3
umo¿liwia budowê lekkich kabin, co pozwala zmniejszyæ zu¿ycie energii podczas pracy windy. Basotect, dziêki lekkoœci i ognioodpornoœci oraz w³aœciwoœciom akustycznym jest materia³em czêsto wykorzystywanym w
œrodkach transportu, takich jak poci¹gi i samoloty. Ha³as
wewn¹trz kabiny wind wyprodukowanych przez ThyssenKrupp Elevator i National Elevator Cab and Door instalowanych w wie¿owcach w Nowym Jorku nie przekracza 50 dB, mimo bardzo du¿ej ich prêdkoœci — do
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37 km/godz. Dodatkowo lekkoœæ, elastycznoœæ i trwa³oœæ
pianki s¹ bardzo cenionymi przez instalatorów w³aœciwoœciami, które umo¿liwiaj¹ wykorzystanie Basotectu
do ró¿nych zastosowañ.
www.basotect.com
Producent koncentratów Ampacet Corporation wprowadzi³ cztery nowe palety barw FusionFx: Carnival, Cork,
Camouflage i GeoClassics, ka¿da zawieraj¹ca szeœæ odmian, które dziêki opracowanej nowej technologii umo¿liwiaj¹ produkcjê wyrobów o przypadkowych efektach kolorystycznych. Do czêœci formowanego metod¹ wtryskiwania polipropylenu losowo wprowadza siê barwniki FusionFx, w wyniku czego powstaj¹ niepowtarzalne wyroby.
Barwniki mog¹ byæ wykorzystywane w procesie wytwarzania np. pude³ek na sprzêt wêdkarski o maskuj¹cych
barwach, sto³ów z tworzywa do u¿ytkowania na zewn¹trz
pomieszczeñ, wygl¹daj¹cych jakby by³y wykonane z granitu, lub koszy na œmieci sprawiaj¹cych wra¿enie, ¿e s¹
wykonane z korka. Wykorzystanie technologii z zastosowaniem FusionFx umo¿liwi zmianê wygl¹du sprzêtu
sportowego, wyrobów gospodarstwa domowego, zakrêtek i zamkniêæ, zabawek, pojazdów sportowych i akcesoriów, mebli ogrodowych, opakowañ œrodków higieny osobistej lub produktów kosmetycznych.
www.ampacet.com
Koncern LANXESS, producent specjalistycznych substancji chemicznych, opracowa³ nowy, zaawansowany
technologicznie system stabilizacji termicznej XTS3
(Xtreme Temperature Stabilization) przeznaczony do stabilizacji poliamidów (PA) typu Durethan. System zosta³
stworzony g³ównie na potrzeby bran¿y elektronicznej
i elektrycznej oraz motoryzacyjnej. System XTS3, podobnie jak ju¿ wprowadzony na rynek system XTS1, umo¿liwia zwiêkszenie sta³ej temperatury pracy poliamidów 6
i poliamidów 66 o ok. 60 °C tzn. do temp. ok. 200 °C. Stabilizacjê termiczn¹ osi¹ga siê za pomoc¹ dodatków organicznych, nie zawieraj¹cych metali i halogenków, dziêki
czemu unika siê korozji kontaktowej. Materia³y Durethan zawieraj¹ce system stabilizuj¹cy XTS3 przeznaczone mog¹ byæ do produkcji elementów nara¿onych na
du¿e obci¹¿enia termiczne i znajduj¹cych siê w bezpoœrednim kontakcie z czêœciami metalowymi. Pierwszymi
materia³ami stabilizowanymi z wykorzystaniem nowego
systemu s¹ poliamidy 6 i 66 — Durethan BKV 30 XTS3
i Durethan AKV 30 XTS3 wzmocnione dodatkiem
30 % mas. krótkich w³ókien szklanych. Mimo u¿ycia dodatków stabilizuj¹cych termicznie, w³aœciwoœci mechaniczne obydwu poliamidów uleg³y tylko minimalnemu
pogorszeniu. Oba materia³y oprócz d³ugoterminowej
stabilnoœci termicznej, charakteryzuj¹ siê du¿¹ stabilnoœci¹ ciepln¹ podczas procesu przetwórstwa. Przewidywane ich zastosowanie: w motoryzacji do wytwarzania
m.in. czêœci maj¹cych kontakt z olejem, czêœci znajduj¹cych siê w komorze silnika, takich jak: obudowy filtrów
oleju, miski olejowe, obudowy uk³adów przenoszenia
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napêdu oraz czujników, w bran¿y elektronicznej i elektrycznej do wytwarzania z³¹cz wtykowych, rozga³êŸników elektrycznych i elementów obudów. W wielu przypadkach materia³y mog¹ stanowiæ alternatywê dla drogich, stabilizowanych termiczne specjalistycznych tworzyw termoplastycznych, takich jak: poli(siarczek fenylenu) (PPS), czêœciowoaromatyczne poliamidy (PASA) lub
poliamid 46 (PA46).
www.lanxess.com
Firma Hummel-Formen, spó³ka nale¿¹ca do ElringKlinger AG opracowa³a pierwsz¹ na œwiecie misê olejow¹
do silników samochodowych z tworzywa termoplastycznego. Zbiornik o wadze ok. 2,6 kg, przeznaczony do nowego Mercedesa AMG-GT, zosta³ wyprodukowany z poliamidu 66 (PA 66) — Utlramidu A3WG7 wzmocnionego
w³óknem szklanym o zawartoœci 35 % mas., odpornego na
dzia³anie oleju i starzenie termiczne. Zastosowany materia³
charakteryzuje siê bardzo dobr¹ odpornoœci¹ na olej i korozjê, zachowuje stabilnoœæ termiczn¹ do temp. 180 °C (krótkoterminowo nawet do temp. 240 °C). W³aœciwoœci t³umi¹ce i sztywnoœæ materia³u wp³ywaj¹ na ograniczenie ha³asu i drgañ, dziêki temu zbiornik z tworzywa polimerowego jest znacznie cichszy ni¿ wersje z metalu, ponadto
sztywnoœæ Ultramidu powoduje, ¿e zbiornik wytrzymuje
zak³adane ciœnienie rozrywaj¹ce. Zbiornik jest o 59 % l¿ejszy od wykonanego ze stali spawanej lub aluminium oraz
wyposa¿ony w ulepszony, wbudowany wielofunkcyjny
system separacji. Wyró¿nia siê zaawansowan¹ geometri¹:
sk³ada siê z 10 ró¿nych czêœci wykonanych z poliamidu
metod¹ wtryskiwania, po³¹czonych z 13 kolejnymi elementami, takimi jak: czujniki, sita, pokrywy i œruby. Poza
przechowywaniem oleju zbiornik umo¿liwia uzupe³nianie
i wymianê oleju, odpowiada za wentylacjê skrzyni korbowej, separacjê oleju oraz kontrolê jego poziomu i jakoœci,
spowalnia ponadto nap³yw oleju i wstêpnie go filtruje.
Zbiornik zainstalowany pod zderzakiem wewn¹trz komory silnika, zapewnia lepsz¹ dynamikê jazdy samochodem
Mercedes AMG GT — pojazd ma ni¿ej umieszczony œrodek ciê¿koœci, lepiej trzyma siê drogi, osi¹gaj¹c wiêksze
prêdkoœci na zakrêtach.
www.basf.com
Podczas targów Fakuma 2015 firma PolyOne zaprezentowa³a, oprócz barwników i dodatków do tworzyw technicznych, nowe kompozyty na bazie biomateria³ów
wzmocnione naturalnymi w³óknami — reSound NFR
(Natural Fibre Reinforced). Dotychczas materia³y te stosowane by³y przede wszystkim w motoryzacji, obecnie przewiduje siê ich zastosowanie np. w budownictwie i do wytwarzania artyku³ów sportowych. W³aœciwoœci mechaniczne
materia³ów s¹ porównywalne z w³aœciwoœciami kompozytów polipropylenu (PP) wzmocnionych w³óknem szklanym, mimo gêstoœci mniejszej o 5—10 %. Nowe materia³y
charakteryzuj¹ siê dobrymi w³aœciwoœciami mechanicznymi w porównaniu z innymi materia³ami wzmacnianymi
w³óknami naturalnymi, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i
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zginanie jest wiêksza o 20 %, wiêksza o 50 % jest wytrzyma³oœæ na uderzenie, a o 10—20 % wy¿sza temperatura
odkszta³cenia termicznego. Materia³y dostêpne s¹ w szeœciu kolorach, zgodnie z palet¹ kolorystyczn¹ InVisioOSM
Color Inspirations 2016. Formu³a kompozytów zosta³a
obecnie dostosowana do procesu wyt³aczania profili,
zwiêkszaj¹c w ten sposób mo¿liwoœci ich zastosowania.
www.polyone.com
PRZETWÓRSTWO

Podczas targów Fakuma 2015 firma Sumitomo (SHI)
Demag zaprezentowa³a m.in. wtryskarkê El-Exis SP 200
oraz czêœci linii produkcyjnej z wtryskark¹ Systec Servo
210.
— Wtryskarka El-Exis SP 200 z systemem automatyzacji charakteryzuje siê bardzo krótkim cyklem formowania wtryskowego. Szybkobie¿na maszyna w czasie
krótszym ni¿ 2 s wytwarza z polipropylenu (PP) cztery
pojemniki spo¿ywcze o poj. 125 dm3. Czterogniazdowa
forma z gor¹cymi kana³ami oraz automatyczny system
do szybkiego usuwania pojemnika umo¿liwiaj¹ jednoczesne wytwarzanie czterech pojemników, ka¿dy o wadze 3,4 g, œrednicy 83 mm, gruboœci œcianki 0,32 mm. Automatyka oraz wszystkie wymagane modu³y s¹ zintegrowane w kompaktowej ochronnej obudowie zajmuj¹cej
(bez podajnika) nie wiêcej ni¿ 1 m2. Wtryskarka El-Exis
SP 200-675, z odpornym na œcieranie œlimakiem o d³ugoœci 25D i œrednicy 40 mm oraz sekcj¹ mieszaj¹c¹ jest wyposa¿ona w modu³ efektywnoœci energetycznej umo¿liwiaj¹cy optymalizacjê czasu cyklu. Dziêki ³atwemu systemowi kontroli activeAdjust operator mo¿e wybraæ odpowiednie parametry kontroli procesu. Poszczególne ruchy
maszyny, a tak¿e zwiêkszenie i zmniejszenie prêdkoœci
mo¿e byæ dostosowane do wytwarzanego elementu. Parametry, które mo¿na kontrolowaæ to: dynamika przejœcia z wtrysku na ciœnienie docisku, otwarcie formy i ruchy wyrzutnika. Szybkobie¿noœæ urz¹dzenia umo¿liwia
zwiêkszenie wydajnoœci produkcji i skrócenie czasu cyklu. Wtryskarka El-Exis SP jest dodatkowo wyposa¿ona
w system ochrony formy activeQ/Q+ s³u¿¹cy do precyzyjnej kontroli przenoszenia si³y uk³adu zamykania, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania formy. Modu³ mo¿e zatrzymaæ proces w celu unikniêcia potencjalnego uszkodzenia formy. Maszyna jest tak¿e wyposa¿ona, jak wszystkie wtryskarki hydrauliczne firmy Sumitomo (SHI) Demag, w system ch³odzenia i filtracji activeCool&Clean, dziêki któremu mo¿liwe jest zachowanie
bardzo dobrej jakoœci oleju i d³ugi okres jego u¿ytkowania — do 40 tys. godzin. Laminarny bezimpulsowy strumieñ oleju umo¿liwia dobre odseparowanie zanieczyszczeñ w filtrze, a tak¿e optymalny transfer ciep³a w ch³odnicy, dziêki temu wyd³u¿a siê ¿ywotnoœæ filtra, a zmniejsza czêstotliwoœæ wymiany oleju oraz postojów spowodowanych konserwacj¹.
— Gniazdo produkcyjne do wytwarzania lekkich wyrobów codziennego u¿ytku, np. dziadka do orzechów,
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zosta³o w tym roku znacznie ulepszone. Gruboœæ œcianki
formowanej z polipropylenu PP-GF30 (typ Fibremod
z firmy Borealis) metod¹ wtryskiwania jest o ok. 30 %
mniejsza ni¿ w ubieg³orocznych modelach. Wprowadzono wzmacniaj¹ce taœmy UD wykonane z tworzywa Celstran CFR-TP PPGF70-013 firmy Celanese zawieraj¹ce
d³ugie w³ókna szklane u³o¿one w jednym kierunku (UD
– unidirectional), znacznie zwiêkszaj¹ce wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie równoleg³e do kierunku w³ókien. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia wzmocnienie produkowanych wyrobów poprzez umieszczanie jednej lub kilku taœm UD,
zwiêksza dopuszczalne obci¹¿enie wyrobu, a tak¿e wyd³u¿a czas jego u¿ytkowania. Istotne elementy tej linii
produkcyjnej stanowi¹: wtryskarka Systec Servo 210,
szeœcioosiowy robot firmy Yasakawa z systemem chwytania oraz podgrzewanym manipulatorem do obs³ugi
taœm UD, stacje usuwania metalowych wk³adek i folii dekoracyjnych, podgrzewacz i stacja usuwania taœm UD,
stacja obcinaj¹ca do usuwania wlewków oraz stacja monta¿owa do ³¹czenia dwóch po³ówek wyrobu. Chwytak
do odbioru detali z funkcj¹ mocowania wk³adek w formie przymocowany do g³owicy robota podnosi foliê,
wk³adkê i taœmê UD, a nastêpnie transportuje je to otwartej formy, z której najpierw usuwa gotowy detal, nastêpnie umieszcza foliê, taœmê UD i metalow¹ wk³adkê w nowym pustym gnieŸdzie formy. Forma siê zamyka i proces formowania wk³adki zaczyna siê od pocz¹tku.
www.sumitomo-shi-demag.com
Podczas targów Fakuma 2015 firma Netstal zaprezentowa³a now¹ technologiê wytwarzania wyrobów opakowaniowych przy zastosowaniu wtrysku z dociskiem w
formie piêtrowej. Rozwi¹zanie polegaj¹ce na po³¹czeniu
procesu wtrysku z dociskiem z zastosowaniem formy piêtrowej jest wynikiem wspó³pracy producenta wtryskarek z
firmami Plastisud i Machines Pagès. Technologia zosta³a
zademonstrowana na przyk³adzie maszyny Elion
2800-2000, na której przy u¿yciu formy 4+4, za pomoc¹
technologii IML, wytwarzano z polipropylenu (PP) opakowania margaryny o wadze 10,7 g w czasie 5 s. Gniazda s¹
czêœciowo wype³niane w czasie ok. 100 ms, a ca³y proces
prowadzony jest w warunkach niskiego ciœnienia, aby
unikn¹æ napiêcia materia³u. Firma Plastisud opracowa³a
formê piêtrow¹ przystosowan¹ do spe³nienia wymagañ
nowego procesu, konstrukcja formy zapewnia zbalansowanie oraz ma³y wskaŸnik dyspersji. Specjaliœci z firmy
Machines Pagès rozszerzyli technologiê IML o specjalny
system automatyzacji. Podstawow¹ korzyœci¹ stosowania
wtrysku z dociskiem jest mo¿liwoœæ zmniejszenia gruboœci
œcianek opakowañ, dziêki temu s¹ one l¿ejsze i tañsze. Ponadto produkt koñcowy dziêki mniejszym naprê¿eniom,
charakteryzuje siê mniejszymi zniekszta³ceniami i wiêksz¹
zgodnoœci¹ wymiarow¹. Zastosowanie formy piêtrowej
skutkuje zwiêkszeniem produktywnoœci oraz zmniejszeniem kosztów materia³u.
www.netstal.com
dr Anna £ukszo-Bieñkowska
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WYNALAZKI
4 - [ ( E ) - [ 4 - [ b i s ( 2 - h y d r o k s y e t y l o ) a mi n o ] f e n ylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)-benzenosulfonoamid i sposób jego wytwarzania (Zg³oszenie nr
410592, Politechnika Wroc³awska, Wroc³aw)
Wynalazek dotyczy 4-[(E)-[4-[bis(2-hydroksyetyl o ) a m i n o ] f e n y l o ] a z o ] - N - ( 4 , 6 - d i m e t y l o p i r y m idyn-2-ilo)-benzenosulfonoamidu o wzorze (I). Zwi¹zek
wg wynalazku ma zastosowanie w optyce nieliniowej,
optoelektronice, w optycznym zapisie i przetwarzaniu
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takich fragmentów w poliamfolicie, B oznacza fragment
struktury polialkilenopoliaminy, w którym n i p mog¹
byæ takie same lub ró¿ne i oznaczaj¹ liczby ca³kowite z
zakresu 2—12, natomiast q jest liczb¹ struktur aminopolialkenowych z zakresu 2—6, y oznacza liczbê fragmentów
poliaminopolialkenowych w polimerze, natomiast C oznacza fragment struktury cystyny, w którym z oznacza
liczbê takich fragmentów w poliamfolicie, przy czym
wolne miejsca fragmentu A mog¹ siê wi¹zaæ tylko z wolnymi miejscami we fragmentach B i C. Poliamfolity wg
wynalazku s¹ przeznaczone do stosowania jako cystyno
specyficzne diastereoselektory, ligandy do wytwarzania
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informacji. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do otrzymywania monomerów, polimerów oraz fotochromowych materia³ów hybrydowych zmieniaj¹cych w³aœciwoœci pod
wp³ywem œwiat³a. Wynalazek obejmuje równie¿ sposób
wytwarzania 4-[(E)-[4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)-benzenosulfonoamidu. Sposób wg wynalazku polega na poddaniu
4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamidu reakcji diazowania azotanem(III) sodu w mieszaninie HCl, H2O i lodowatego CH3COOH zawieraj¹cej
6—10 % obj. stê¿onego HCl oraz 50—60 % lodowatego
CH3COOH. Powsta³¹ sól diazoniow¹ 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamidu w postaci
chlorku sprzêga siê nastêpnie z anilin¹ bêd¹c¹
bis(N-(2-hydroksyetylo))anilin¹ w stosunku 1:l do 1:1,3.
Nastêpnie otrzymany produkt zobojêtnia siê, suszy i
oczyszcza (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 19, 19).
Chiralne poliamfolity pochodne kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i cystyny oraz sposób ich wytwarzania (Zg³oszenie nr 410353, Politechnika
Wroc³awska, Wroc³aw)
Wynalazek dotyczy chiralnych poliamfolitów pochodnych kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i cystyny. Poliamfolity wg wynalazku opisane s¹
wzorem ogólnym (II), w którym A oznacza fragment
struktury kwasu dimetylofosfinowego, x oznacza liczbê
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chiralnych katalizatorów homogennych i heterogennych, w których w centrum aktywnym jest cystyna, a tak¿e jako substraty do wytwarzania chiralnych poliamfolitów cysteiny. Wynalazek obejmuje tak¿e sposób wytwarzania chiralnych poliamfolitów pochodnych kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i cystyny
o wzorze ogólnym (II). Sposób polega na tym, ¿e w pierwszym etapie jedn¹ cz. mol. kwasu fosfinowego poddaje
siê reakcji z co najmniej jedn¹ cz. mol. formaldehydu i co
najmniej dwiema cz. mol. grup -NH-, na które sk³ada siê
suma grup -NH- pochodz¹cych od polialkilenopoliaminy wybranej z grupy zawieraj¹cej: 1,2-diaminoetan,
1,3-diaminopropan, 1,4-diaminobutan, 1,5-diaminopentan, 1,6-diaminoheksan, 2-metylo-1,5-diaminopentan,
1,2-diaminocykloheksan, bis(heksametyleno)triaminê,
dietylenotriaminê, N-(3-aminopropylo)-1,3-diaminopropan, N-(2-aminoetylo)-1,3-diaminopropan, N,N’-bis(3-aminopropylo)etylenodiaminê, trietylenotetraminê, tetraetylenopentaminê i pentaetylenoheksaminê i grup
-NH- pochodz¹cych od cystyny. Reakcjê prowadzi siê
w temperaturze 273—373 K, w wodzie, w obecnoœci aktywatora w postaci dowolnego kwasu Brönsteda, a¿ do
przereagowania substratów i utworzenia siê chiralnego
poliamfolitu zawieraj¹cego fragmenty strukturalne kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliaminy i cystyny. Otrzymany produkt poddaje siê dosieciowaniu z co
najmniej 0,5 cz. mol. formaldehydu, a nastêpnie wydziela
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siê z mieszaniny poreakcyjnej przez dekantacjê, s¹czenie
lub wirowanie, ewentualnie przez odparowanie lotnych
sk³adników pod zmniejszonym ciœnieniem (wg Biul. Urz.
Pat. 2015 nr 19, 22).
Sposób wytwarzania plastycznych materia³ów
grzejnych (Zg³oszenie nr 407685, Alvo Spó³ka z o.o.,
Spó³ka Komandytowa, Œmigiel)
Wed³ug wynalazku wytwarzane metod¹ CVD surowe nanorurki wêglowe dyspergowane s¹ w mieszaninie
kwasu azotowego(V) i kwasu siarkowego(VI) przy masowym nadmiarze mieszaniny kwasów w stosunku do nanorurek w zakresie 2:l—20:1. Kwas azotowy(V) i kwas
siarkowy(VI), ka¿dy o stê¿eniu 10—100 %, mieszane s¹
w stosunku do siebie w zakresie 1:l—10:1. Dyspergowanie prowadzone jest kolejno: w urz¹dzeniu ultradŸwiêkowym (moc 50—500 W, czas 10—120 min), polu mikrofalowym (moc 300—1200 W, czas 0,5—20 min), uk³adzie
d y s pe r g u j ¹ c y m ( s z y bk o œ æ o br o towa 5 0 0 —
25 000 obr/min, czas 5—120 min), ponownie w urz¹dzeniu ultradŸwiêkowym (moc 50—500 W, czas 5—120 min)
i polu mikrofalowym (moc 300—1200 W, czas 0,5—
20 min). Nastêpnie materia³ wêglowy jest separowany na
filtrze polietylenowym, przemywany wod¹ demineralizowan¹ i umieszczany w ³aŸni ultradŸwiêkowej na okres
0,5—20 min. Do materia³u wêglowego dodawany jest
kroplami stê¿ony roztwór amoniaku, a¿ do uzyskania
pH 8,5—9,5. Wówczas materia³ wêglowy jest separowany na filtrze polietylenowym, suszony, a nastêpnie dyspergowany z polimerem silikonowym w tetrahydrofuranie (lub octanie butylu/propionianie izopropylu/mrówczanie amylu). Polimer silikonowy zawieraj¹cy grupy
hydroksylowe dodawany jest do iloœci u¿ytego materia³u
wêglowego w stosunku 1:1—20:1.
Ponadto osobno przygotowywany jest uk³ad sieciuj¹co stabilizuj¹cy sk³adaj¹cy siê z polimeru silikonowego
zawieraj¹cego grupy aminowe lub kopolimeru polimetakrylanu metylu/polimetakrylanu potasu, zdyspergowanego w izobutanolu lub mieszance pentanol/oktan
w stosunku z zakresu l:l—l:6. W kolejnym etapie oba
uk³ady s¹ ³¹czone i otrzymywany jest koñcowy produkt
(wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 20, 16).
Nanokompozytowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy i sposób jego wytwarzania (Zg³oszenie nr
407586, Politechnika Gdañska, Gdañsk; Instytut Przemys³u Skórzanego, £ódŸ; M. B. Market Ltd. Spó³ka z o.o.,
Solec)
Wed³ug wynalazku nanokompozytowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy jest produktem reakcji
przedmieszki poliolowej, œrodka powierzchniowo czynnego w iloœci 0,01—15 cz. mas., katalizatorów amino-
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wych i metaloorganicznych w iloœci 0,01—15 cz. mas.,
ekologicznego czynnika porotwórczego w iloœci
0,01—20 cz. mas., z czynnikiem izocyjanianowym dodawanym w iloœci odpowiadaj¹cej indeksowi IC 0,5—4.
Przedmieszka poliolowa zawiera 1—90 cz. mas. polieteroli i/lub poliestroli o masie cz¹steczkowej 150— 150
000 g/mol, liczbie hydroksylowej 10—700 mg KOH/g i
funkcyjnoœci 1,5—6. Czynnik izocyjanianowy zawiera
1—90 cz. mas. prepolimeru, nanonape³niacz w iloœci
0,01—30 cz. mas. oraz diizocyjaniany, w których stosunek grup -NCO do grup -OH wynosi 0,5—4 na jeden mol
grup -OH. Nanonape³niaczem jest homogenizowana
dyspersja tlenku grafenu lub zredukowanego tlenku grafemu w rozpuszczalnikach polarnych/niepolarnych lub
w mieszaninie sk³adników na bazie przedmieszki poliolowej albo sk³adnika izocyjanianowego. Przedmiotem
wynalazku jest tak¿e sposób otrzymywania nanokompozytowego mikroporowatego elastomeru poliuretanowego (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 20, 19).
Kompozyt polioksymetylenu (POM/POSS) o podwy¿szonej udarnoœci i stabilnoœci termicznej oraz sposób jego otrzymywania (Zg³oszenie nr 407468, Politechnika Poznañska, Poznañ)
Wynalazek dotyczy kompozytu polioksymetylenowego (POM/POSS) zawieraj¹cego oktakis(dimetylosiloksy, hydroksylpolietoksypropylo)oktasilseskwioksan o
wzorze (III). Do przesuszonego polioksymetylenu wproO
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wadza siê w iloœci 0,01—5 % mas. oktakis(dimetylosiloksy, hydroksypolietoksypropylo)oktasilseskwioksanu
i obydwa sk³adniki miesza siê a¿ do uzyskania przedmieszki, któr¹ przetwarza siê w stanie stopionym w temperaturze 160—200 °C, w wyt³aczarce jednoœlimakowej
i/lub dwuœlimakowej. Nastêpnie otrzyman¹ kompozycjê
ch³odzi siê w k¹pieli wodnej po czym granuluje na zimno. Kompozyt ma zastosowanie do wyrobu precyzyjnych czêœci maszyn o zwiêkszonej udarnoœci i stabilnoœci
termicznej (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 19, 25).
dr hab. in¿. Wanda Ziemkowska
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NOWE KSI¥¯KI
POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE) BASED
BLENDS, COMPOSITES AND NANOCOMPOSITES
P.M.Visakh, Mong Liang (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2015, 252 strony, cena 104 €
ISBN 9780323313063
Poli(tereftalan etylenu) (PET) to produkowany na
skalê przemys³ow¹ polimer, któremu dotychczas nie
poœwiêcono oddzielnej pozycji ksi¹¿kowej. Lukê tê wype³nia monografia Poly(Ethylene Terephthalate) Based
Blends, Composites and Nanocomposites, która systematycznie zapoznaje czytelnika z wszystkimi aspektami PET,
jego blendami, kompozytami i nanokompozytami.
Ksi¹¿ka obejmuje podstawy teoretyczne, przygotowanie
nanokompozytów, techniki modyfikacji, zale¿noœci miêdzy struktur¹ a w³aœciwoœciami, charakterystykê ró¿nych blend i kompozytów oraz wskazówki dotycz¹ce
wyboru materia³u do konkretnych zastosowañ. Opisano
stan wiedzy, modyfikacjê i wzmocnienie PET a tak¿e jego
blendy z termo- i duroplastami, z kauczukiem naturalnym i syntetycznym. Omówiono charakterystykê, oznaczanie masy cz¹steczkowej PET, wyznaczanie parametrów kinetycznych degradacji mieszanek PET z innymi
polimerami, modyfikacje kompozytów przez dodatek
odpadowego PET i wysoko funkcjonalizowany PET do
pakowania ¿ywnoœci.

ISBN 9780323354011
Trzecie wydanie UHMWPE Biomaterials Handbook obejmuje stan wiedzy, w³aœciwoœci i zastosowania polietylenu
o bardzo du¿ej masie cz¹steczkowej (UHMWPE).
UHMWPE jest materia³em, z którego wykonuje siê protezy
stawów i — coraz czêœciej — nici chirurgiczne. W poradniku podano podstawowe wiadomoœci o biomateria³ach PE,
opisano wytwarzanie, sterylizacjê i zastosowanie
UHMWPE w ortopedii, a tak¿e osi¹gniêcia kliniczne w
przypadku stosowania ró¿nych materia³ów (UHMWPE,
HXLPE, ceramika, metal) do protez stawów biodrowych,
kolanowych, barkowych, ³okciowych, kostek i krêgos³upa.
W najnowszej edycji dodano szeœæ rozdzia³ów dotycz¹cych m.in. stabilizacji przeciwutleniaj¹cej HXLPE, a
tak¿e aktualny przegl¹d literatury klinicznej odnoœnie stosowania HXLPE jako sztucznych stawów biodra i kolana.
Opisano szczepiony UHMWPE, jego po³¹czenia z PEEK
i kwasem hialuronowym, mechaniczne starzenie, przegl¹d
antyoksydantów (w tym witaminê E i pochodne fenolowe). Przedyskutowano mechanizmy sieciowania, degradacji oksydacyjnej i stabilizacji przeciwutleniaj¹cej. Opisano nadzór kliniczny z wykorzystaniem radiologii i podano
metody oceny w³aœciwoœci mechanicznych UHMWPE
(m.in. trybologia, zmêczenie i wra¿liwoœæ materia³u z karbem). Ostatni rozdzia³ poœwiêcono komputerowemu modelowaniu i symulacji.

POLYMER MICRO- AND NANOGRAFTING
C. Padeste, S. Neuhaus (Elsevier)
Wyd. 2015, 116 stron, cena 40 €
ISBN 9780323353229
Polimery okaza³y siê bardzo dobrymi materia³ami do
topograficznego odwzorowania, w szczególnoœci w procesach nanoreplikacji. Strategie mikro- i nanoszczepienia
obejmuj¹ mo¿liwoœci tworzenia odwzorowañ i struktur
chemicznych na/lub w pod³o¿ach polimerowych za pomoc¹ stosunkowo prostych procesów. W ksi¹¿ce skupiono siê na charakterystyce i stosowaniu technik szczepienia do wytworzenia za³o¿onego uk³adu warstw polimerowych na pod³o¿ach polimerowych. Opisano funkcjonalne struktury polimerowe (w tym polimer-na-polimerze), struktury polimer-na-polimerze wytworzone poprzez
szczepienie radiacyjne i strategiê immobilizacji inicjatora
dla strukturyzowanych „szczotek”. Omówiono wyzwania charakterystyki mikro- i nanoszczepionych polimerów.

MICROBIAL-BASED POLYHYDROXYALKANOATES
Upstream and Downstream Processing
Amirul Al-Ashraf Abdullah, Kai-Hee Huong, Hema
Ramachandran, Shantini Kannusamy (Smithers Rapra)
Wyd. 2015, 190 stron, cena 80 £ / 130 $ / 100 €
ISBN 9781909030619
Polihydroksyalkaniany (PHA) nale¿¹ do naturalnych
biopolimerów syntetyzowanych przez drobnoustroje. S¹
to biodegradowalne i biokompatybilne termoplasty uwa¿ane za jedne z najbardziej przysz³oœciowych i ekologicznych materia³ów. W prognozach dotycz¹cych zrównowa¿onego rozwoju materia³ów ze Ÿróde³ odnawialnych,
PHA s¹ brane pod uwagê jako alternatywa dla tworzyw
sztucznych na bazie ropy naftowej. Ksi¹¿ka jest podzielona na dwie grupy tematyczne. Pierwsza czêœæ obejmuje
wyodrêbnienie produktów PHA, biosyntezê i modyfikacjê genetyczn¹ PHA oraz optymalizacjê produkcji. Druga
czêœæ dotyczy odzysku i oczyszczania, degradacji, oceny
iloœciowej, charakterystyki i stosowania PHA. Ka¿dy temat jest poprzedzony podstawowymi informacjami oraz
niezbêdnymi pojêciami. Autorzy tak¿e zapoznaj¹ czytelnika z najnowszymi osi¹gniêciami w ka¿dej dziedzinie
dotycz¹cej wytwarzania i przetwarzania PHA.

UHMWPE BIOMATERIALS HANDBOOK
Ultra High Molecular Weight Polyethylene in Total
Joint Replacement and Medical Devices
S. Kurtz (Elsevier)
Wyd. trzecie 2015, 840 stron, cena 122 €
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IONIC LIQUIDS IN THE BIOREFINERY CONCEPT
Challenges and Perspectives
R. Bogel-Lukasik (Ed.), (RCS)
Wyd. 2016, 297 stron, cena 169 £
ISBN 978-1-84973-976-4
W ksi¹¿ce podsumowano najnowsze osi¹gniêcia
w wykorzystaniu cieczy jonowych (CJ) w przetwarzaniu
biomasy w biorafineriach jako alternatywê dla konwencjonalnych procesów, zw³aszcza w kontekœcie zielonej
chemii. Przedstawiono przyk³ady u¿ycia CJ do uzyskania produktów o wysokiej wartoœci i praktyczne zastosowanie takich technologii. Opisano wstêpn¹ obróbkê biomasy poprzez rozpuszczanie w CJ, w tym obróbkê biomasy lignocelulozowej dla biopaliw i chemikaliów, hydrolizê biomasy w cieczach jonowych i przydatnoœæ tych
cieczy do ekstrakcji biomoleku³. Podano te¿ przyk³ady
syntez prowadzonych w cieczach jonowych. Zwrócono
uwagê na toksycznoœæ i biodopuszczalnoœæ procesów
biologicznych w CJ oraz na proekologiczny charakter i
trwa³oœæ cieczy jonowych w biorafinerii. Ksi¹¿ka koñczy
siê ocen¹ rozwoju (analiza SWOT) biorafinerii wykorzystuj¹cych ciecze jonowe.
POLYROTAXANE AND SLIDE-RING MATERIALS
Koichi Mayumi, Kohzo Ito, Kazuaki Kato (RCS)
Wyd. 2016, 206 stron, cena 110 £
ISBN 978-1-84973-933-7
Polirotaksany sk³adaj¹ siê z jednego lub wiêcej rodzajów makrocykli owiniêtych wokó³ liniowego ³añcucha
polimeru; po ich usieciowaniu powstaj¹ funkcjonalne
materia³y polimerowe. Tworz¹ one ruchome sieci polimerowe o punktach wi¹zania zdolnych do przemieszczania i maj¹ unikalne w³aœciwoœci w porównaniu z sieciami polimerowymi o sta³ych wi¹zaniach kowalencyjnych. Prezentowana ksi¹¿ka to pierwsza pozycja obejmuj¹ca podstawy teoretyczne i zastosowanie takich cz¹steczek i materia³ów. Na wstêpie omówiono termodynamikê tworzenia inkluzyjnego kompleksu i ruchomych
wêz³ów w polirotaksanie oraz ró¿ne techniki syntezy
materia³ów polirotaksanu i zdolnych do przemieszczania pierœcieni. Nastêpnie opisano analizê struktury w/w
materia³ów z wykorzystaniem ró¿nych metod rozpraszania, w³aœciwoœci elektryczne i optyczne polirotaksanu
oraz w³aœciwoœci mechaniczne i termodynamiczne materia³ów „slide-ring”. Tematyka koñcowych rozdzia³ów
dotyczy zastosowania polirotaksanów i ruchomych sieci
polimerowych.
IONIC POLYMER METAL COMPOSITES (IPMCs)
Set: Smart Multi-Functional Materials and Artificial
Muscles
Mohsen Shahinpoor (Ed.), (RCS)
Wyd. 2016, dwa tomy, 840 stron, cena 300 £
ISBN 978-1-78262-720-3
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Oddzielnie mo¿na kupiæ pierwszy tom (454 strony,
cena 179 £)
ISBN 978-1-78262-077-8
Kompozyty metal-polimer jonowy (IPMCs) mog¹ generowaæ napiêcia podczas fizycznej deformacji. I odwrotnie, przy³o¿one ma³e napiêcie lub pole elektryczne
mo¿e wywo³aæ w nich szereg deformacji, takich jak: zginanie, skrêcanie i sfa³dowanie. Inteligentne IPMCs wykorzystuje siê w pozyskiwaniu energii i jako samozasilaj¹ce siê czujniki odkszta³ceñ lub naprê¿eñ, zw³aszcza w
monitorowaniu konstrukcji dynamicznych. Inne zastosowania to biomimetyczne sztuczne miêœnie w zastosowaniach medycznych i przemys³owych. Obszerna monografia na temat kompozytów metal-polimer jonowy obejmuje dotychczasowy stan wiedzy oraz najnowsze osi¹gniêcia w tej dziedzinie. Pocz¹tkowe rozdzia³y zawieraj¹
podstawowe wiadomoœci o IPMCs i metodyce ich wytwarzania, a dalsze ró¿ne aspekty ich zastosowania. Nale¿¹ do nich m.in. elektrochemicznie aktywne elektrody,
urz¹dzenia magazynuj¹ce energiê elektryczn¹, wielokierunkowe modelowanie IPMCs, miêkkie biomimetyczne
sztuczne miêœnie i inne zastosowania biomedyczne, manipulatory i dotykowe sensory w ma³oinwazyjnej chirurgii, miniaturowe pompy do dostarczania leków, giêtkie
roboty, mikrochwytaki do manipulacji mikroorganizmami a tak¿e IPMCs na bazie grafenu i celulozy.
MICROWAVE-ASSISTED POLYMERIZATION
Anuradha Mishra, Tanvi Vats, James H. Clark (RCS)
Wyd. 2016, 210 stron, cena 123 £
ISBN 978-1-78262-317-5
Wzrost zapotrzebowania rynku na polimery z jednoczesnym uwzglêdnieniem zrównowa¿onego rozwoju
w procesach przyjaznych œrodowisku stanowi wyzwanie
dla ekspertów z dziedziny polimerów. Ekologicznym/zielonym czynnikiem przyspieszaj¹cym ró¿ne
reakcje chemiczne, w tym polimeryzacjê, jest promieniowanie mikrofalowe. Reakcje pod wp³ywem mikrofal
mog¹ byæ czystsze i szybsze, a ekonomiczne analizy
wskazuj¹, ¿e przy korzystaniu z mikrofal mo¿na obni¿yæ
koszty utwardzania polimerów. Tematyka ksi¹¿ki dotyczy prowadzenia polimeryzacji przy u¿yciu promieniowania mikrofalowego. W pierwszym rozdziale autorzy
zapoznaj¹ czytelników z aspektami teoretycznymi wp³ywu mikrofal na reakcje chemiczne oraz prezentuj¹ komercyjne, dostêpne na rynku reaktory mikrofalowe
przydatne w syntezie i przetwórstwie polimerów. Kolejne rozdzia³y dotycz¹ konkretnego typu reakcji, w tym
rodnikowej homo- i kopolimeryzacji, polimeryzacji stopniowej, polimeryzacji z otwarciem pierœcienia, syntezy
peptydów, hydro¿eli polimerów przewodz¹cych oraz
modyfikacji polimerów. Przedstawiono równie¿ szczegó³ow¹ analizê procesów i w³aœciwoœci produktów w porównaniu z tradycyjnymi metodami syntezy.
dr in¿. Stanis³awa Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
7—8 marca 2016 r., Kassel, Niemcy. 18th Conference
Odour and Emissions of Plastic Materials
Organizator: Institut für Werkstofftechnik Kunststofftechnik, Universität Kassel
Tematyka: Najnowsze osi¹gniêcia techniczne i technologiczne umo¿liwiaj¹ce ograniczenie wydzielania zapachów i emisji zwi¹zków ma³ocz¹steczkowych z materia³ów polimerowych stosowanych w przemys³ach: motoryzacyjnym, meblarskim, w³ókienniczym, opakowaniowym, elektronicznym itd. Najnowsza aparatura pomiarowa wykorzystywana do oznaczania poziomu emisji.
Informacje: www.ifw-kassel.de
17—20 maja 2016 r., Hamburg, Niemcy. 12th International Workshop on Polymer Reaction Engineering
Organizator: DECHEMA Society for Chemical Technology and Biotechnology i University of Hamburg
Tematyka: Termodynamika polimerów i modelowanie procesów polimeryzacji. Polimeryzacja miniemulsyjna i typu RAFT (reversible addition-fragmentation chain
transfer polymerization) z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem ³añcucha. Symulacja numeryczna wyt³aczania reaktywnego. Nowe typy
reaktorów do przeprowadzania reakcji polimeryzacji.
Informacje: http://events.dechema.de/events/en/
pre2016.html, e-mail: fey@dechema.de
22—26 maja 2016 r., Drezno, Niemcy. 18th International Symposium on Field- and Flow-Based Separations
FFF2016
Organizator: Leibniz-Institut für Polymerforschung
Dresden e.V.
Tematyka: Zastosowanie frakcjonowanych metod
rozdzia³u w technologii wytwarzania syntetycznych i naturalnych makromoleku³ oraz w nanotechnologii. Teoria,
aparatura i zastosowania przemys³owe separatorów.
Informacje: www.FFF2016.de, Kerstin Wustrack,
e-mail: wustrack@ipfdd.de, tel.: +49 351 4658-282
13—15 czerwca 2016 r., Alicante, Hiszpania. 5th World
Congress on Materials Science & Engineering
Organizator: OMICS International (Open Access
publisher and international conference organizer)
Tematyka: Najnowsze osi¹gniêcia w in¿ynierii materia³owej. Projektowanie i synteza nowych materia³ów.
Informacje: http://materialsscience.conferenceseries.com/europe/registration.php
11—14 wrzeœnia 2016 r., Drezno, Niemcy. 20th European Symposium on Polymer Spectroscopy ESOPS 20

Organizator: Leibniz-Institut für Polymerforschung
Dresden e.V.
Tematyka: Wykorzystanie najnowszych metod i technik spektroskopowych do badania struktury polimerów,
kopolimerów, kompozytów, nanocz¹stek, koloidów,
w³ókien, biomateria³ów itp. Miniaturyzacja aparatów
spektroskopowych. Zastosowanie technik spektralnych
w kontroli procesów syntezy i przetwórstwa polimerów.
Informacje: www.ipfdd.de/esops20, Kerstin Wustrack, e-mail: wustrack@ipfdd.de, tel.: +49 351 4658-282
11—15 wrzeœnia 2016 r., Moskwa (11—13 wrzeœnia),
Sankt Petersburg (14—15 wrzeœnia), Rosja. Polycondensation 2016
Organizator: Institute of Organoelement Compounds
Russian Academy of Sciences
Tematyka: Najnowsze osi¹gniêcia techniczne i surowcowe w syntezie i produkcji przemys³owej polimerów otrzymywanych metod¹ polikondensacji. Wykorzystanie tworzyw polikondensacyjnych w medycynie,
farmacji, nanotechnologii, optyce, fotonice, elektronice
oraz jako tworzywa konstrukcyjne.
Informacje: www.polycondensation2016.ac.ru
25—30 wrzeœnia 2016 r., Hyères, Francja. 12th Meeting of the Ionizing Radiation and Polymers Symposium IRaP 2016
Organizator: French Atomic Energy and Alternative
Energy Commission (CEA) i Center of Research on Ions
Materials and Photonics (CIMAP), France
Tematyka: Podstawy teoretyczne oddzia³ywania promieniowania jonizuj¹cego z polimerami. Zmiany w³aœciwoœci i struktury chemicznej polimerów spowodowane
procesami starzenia. Wykorzystanie promieniowania jonizuj¹cego do poprawy w³aœciwoœci mechanicznych, renowacji i konserwacji dzie³ sztuki, obróbki powierzchniowej i tworzenia nanostruktury polimeru.
Informacje: http://irap2016.sciencesconf.org/
14—16 listopada 2016 r., Atlanta, USA. International
Conference and Exhibition on Polymer Chemistry
Organizator: OMICS International (Open Access
publisher and international conference organizer)
Tematyka: Najnowsze metody syntezy i charakterystyki polimerów. Innowacyjne zastosowania polimerów
w procesach separacji, katalizy, w biochemii i medycynie.
Biochemiczna degradacja tworzyw polimerowych. Recykling tworzyw polimerowych.
Informacje: http://polymer.conferenceseries.com/registration.php
I. L.

