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KONFERENCJE i TARGI
IV Miêdzynarodowa Konferencja
„Polysaccharides and Polysaccharide-Based Advanced Materials:
From Science to Industry”
Warszawa, 19—22 paŸdziernika 2015 r.
Konferencja odby³a siê na terenie Stadionu Narodowego. Konferencje EPNOE s¹ organizowane cyklicznie,
co dwa lata, od 2009 roku (kolejno: w Finlandii, Holandii,
Francji). Organizatorem tegorocznej konferencji by³ Instytut Biopolimerów i W³ókien Chemicznych (IBWCh)
w £odzi, Europejskie Stowarzyszenie Naukowe EPNOE
(European Polysaccharide Network of Excellence) z siedzib¹
w Pary¿u, Amerykañskie Stowarzyszenie Naukowe ACS
(American Chemical Society) i Ponadregionalne Centrum
Naukowo-Przemys³owe POLINTEGRA, którego koordynatorem jest IBWCh oraz firma PwC.
Celem konferencji by³o zaprezentowanie najnowszych kierunków badañ i zrównowa¿onego wykorzystania polisacharydów, biopolimerów i biotworzyw, a tak¿e
ich modyfikacja, przetwórstwo oraz aplikacja w ró¿nych
sektorach gospodarki. Konferencja mia³a te¿ na celu zaciœnienie kontaktów naukowych oraz wzmocnienie
wspó³pracy na linii nauka-przemys³, a tak¿e wymianê
doœwiadczeñ pomiêdzy przedstawicielami œrodowiska
naukowego i biznesowego. W konferencji wziê³o udzia³
ponad 350 uczestników z 47 krajów reprezentuj¹cych
jednostki badawcze, przedsiêbiorstwa, samorz¹dy oraz
media. Przedstawiono ponad 150 komunikatów ustnych
oraz 150 prezentacji posterowych.
W uroczystym otwarciu konferencji udzia³ wziêli:
Prezydent Stowarzyszenia EPNOE, Patrick Navard,
Przedstawiciel Amerykañskiego Stowarzyszenia Chemicznego ACS, Kevin Edgar, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz,
Przewodnicz¹cy Rady G³ównej Instytutów Badawczych, prof. dr hab. Leszek Rafalski i Przewodnicz¹ca
Komitetu Organizacyjnego dr hab. in¿. Danuta Ciechañska, prof. IBWCh.
Referaty w Sesji plenarnej wyg³osili:
— Stanis³aw Bielecki (Politechnika £ódzka) — “From
bacterial nanocellulose to bioeconomy”,
— Kevin Edgar (Virginia Tech. Blacksburg VA, USA)
— “Ultramild, Selective, and Versatile — New Pathways
to Polysaccharide Derivatives through Cross-Metathesis”,
— Orlando Rojas (Aalto University, Finlandia) —
“(Nano)cellulose as support for bio-interfaces and bioactive materials”,
— Artur Cavaco-Paulo (University of Minho, Portugalia) — “Enzymatic modification of carbohydrates fibres”,

— Vincent Bulone (University of Adelaide, Australia)
— “Structure and biosynthesis of essential Eukaryotic
cell wall polysaccharides”.
W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele
przemys³u:
— Tomasz Zieliñski (Polska Izba Przemys³u Chemicznego), który przedstawi³ referat: “Chemicalsector —
does it has a chance to become a leader of innovation in
Poland?”,
— Pawe³ Bielski (Grupa Azoty S.A.) — “Grupa Azoty
— The Power o Creation for Innovative, Sustainable Products”,
— Andreas Kuenkel (BASF) — “Biodegradable and
renewable polymers: How to contribute to a sustainable
future?”.
Konferencjê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ Dyrektor
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju prof. Krzysztof
Jan Kurzyd³owski, który przedstawi³ referat: “Support
for innovation and research — development, newchallenges for business development for the period 2020”
oraz
— prof. Marek Chmielewski (Wiceprezes Polskiej
Akademii Nauk) — “Methodology of organic synthesis
— a chance for collaboration with pharmaceutical industry”.
Przedstawiciele Grupy Azoty ZAK S.A. i Grupy Maspex Wadowice, jednej z najwiêkszych firm w Europie
Œrodkowo-Wschodniej w segmencie produktów spo-

Fot. 1. Panel dyskusyjny “Innovation: Science and Business —
key to success”, od lewej: Beata Tylman, Grégoire Yves Berthe,
Rainer Busch, Patrick Navard, Danuta Ciechañska, Bogdan Wasilewski
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¿ywczych, które objê³y konferencjê patronatem biznesowym zaprezentowali profil swojej dzia³alnoœci oraz miêdzynarodowe osi¹gniêcia.
Sponsorem dwóch g³ównych nagród dla najlepszej
merytorycznej prezentacji ustnej i posterowej by³o Wydawnictwo Elsevier. Wyró¿niony zosta³ Rados³aw Wach
(Politechnika £ódzka), którego referat pt.: “Carboxymethyl chitozan hydrogel as internal scaffold of peripheralnerve regeneration conduit” zwyciê¿y³ w kategorii najlepszy komunikat ustny oraz Sabine Kugler (Niemcy) za
prezentacjê posterow¹ pt.: “Exopolysaccharides as structural templates”.
Cele konferencji wpisuj¹ siê w strategiê „Europa
2020” na rzecz zrównowa¿onego wykorzystania zasobów odnawialnych w gospodarce europejskiej, w szczególnoœci w cele inicjatywy „Unia innowacji” i „Europa
efektywnie korzystaj¹ca z zasobów” oraz w „Program
Rozwoju Przedsiêbiorstw”, którego integraln¹ czêœci¹ s¹
Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Podczas konferencji EPNOE zorganizowano dwa panele dyskusyjne ³¹cz¹ce przemys³ z nauk¹: “From Science to Industry” i “Innovation: Science and Business —
key to success”.
Pierwszy panel, którego Moderatorem by³ Pan Jerzy
Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemys³u z Ministerstwa Gospodarki, zorganizowano pod

auspicjami Centrum POLINTEGRA. Wziêli w nim
udzia³: Adam Leszkiewicz (ZAK Grupa Azoty S.A., Polska), Wies³aw Ha³ucha (Alwernia SA, Polska), Lars Ziegler (Tecnaro, Niemcy), Andrzej Krueger (ICSO, Polska),
Izabella Kruciñska (WTMiWT P£, Polska) oraz Andrzej
B³êdzki (ZUT, Polska, Kassel Uniwersytet, Niemcy).
W drugim panelu dyskusyjnym “Innovation: Science
and Business — key to success”, którego Moderatorem
by³a Pani Beata Tylman, Dyrektor Innowacji i Badañ B+R
z PwC uczestniczyli: Grégoire Yves Berthe (Céréales
Vallée, Francja), Rainer Busch (Bioeconomy Cluster,
Niemcy), Patrick Navard (EPNOE, Francja), Danuta Ciechañska (IBWCh, Centrum POLINTEGRA, Polska) oraz
Bogdan Wasilewski (£ódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Polska).
Na zakoñczenie Panelu podpisano List Intencyjny dotycz¹cy wspó³pracy pomiêdzy Europejskim Stowarzyszeniem Naukowym EPNOE (Francja), Ponadregionalnym Centrum Naukowo-Przemys³owym POLINTEGRA
(Polska) a Klastrami technologicznymi, z Francji (Cereales Vallee) i Niemiec (Bioeconomy).
Konferencjê mo¿na uznaæ zarówno za sukces organizacyjny, jak i merytoryczny.
dr in¿. Agnieszka Gutowska
Instytut Biopolimerów i W³ókien Chemicznych
w £odzi

WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Temat pracy: Przydatnoœæ odpadowych
tworzyw sztucznych w tworzeniu materia³ów
komórkowych
Doktorant: mgr in¿. Joanna Ludwiczak, Wydzia³
In¿ynierii Œrodowiska, Politechnika Wroc³awska
Promotor: prof. dr hab. in¿. Marek Koz³owski
Recenzenci:
— prof. dr hab. in¿. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska
— prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Szczepaniak, Politechnika Wroc³awska
Data i miejsce obrony: 13 paŸdziernik 2015 r., Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska
Celem pracy by³o okreœlenie wp³ywu procesu recyklingu na wytwarzanie struktury komórkowej w tworzywach polimerowych oraz okreœlenie w³aœciwoœci u¿ytkowych wtórnych materia³ów o strukturze komórkowej.
Przedstawione w pracy badania mia³y na celu poszerzenie zasobu wiedzy na temat tworzenia materia³ów porowatych, które maj¹ korzystny wp³yw na œrodowisko naturalne ze wzglêdu na wykorzystanie surowców odpa-

dowych, zmniejszenie masy wyrobów i mniejsz¹ emisjê
CO2 podczas transportu, oszczêdnoœæ surowców i energii. Do badañ wykorzystano polietylen ma³ej gêstoœci
(PE-LD), polipropylen (PP) oraz biodegradowalny polilaktyd (PLA). Materia³y wtórne wytworzono przez
10-krotny proces recyklingu z wykorzystaniem wtryskarki. W celach porównawczych wszystkie recyklaty
przetwarzano w niezmienionych warunkach w odniesieniu do materia³ów pierwotnych.
Uzyskano struktury komórkowe w pierwotnych oraz
wtórnych tworzywach polimerowych przy stosowaniu
chemicznego oraz fizycznego œrodka poruj¹cego. Proces
porowania prowadzono metod¹ ci¹g³¹ z wykorzystaniem wyt³aczarki jednoœlimakowej oraz metod¹ okresow¹ przy u¿yciu reaktora ciœnieniowego. Nie odnotowano
znacz¹cego wp³ywu 10-krotnego przetwarzania na proces porowania metod¹ ci¹g³¹. Materia³y wtórne spieniano w takich samych warunkach, jak polimery pierwotne.
Uzyskano zbli¿on¹ morfologiê, gêstoœæ pianki, iloœæ
i wielkoœæ komórek dla wszystkich recyklatów w odniesieniu do pierwotnych polimerów.
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Proces recyklingu w ró¿nym stopniu wp³ywa³ na
przydatnoœæ materia³u do porowania w metodzie okresowej. Wtórne materia³y o strukturze komórkowej mia³y
zbli¿on¹ gêstoœæ do spienionych polimerów pierwotnych, jednak recyklat PE-LD charakteryzowa³ siê mniejszymi komórkami, wtórny PP mia³ zbli¿on¹ morfologiê,
a w przypadku recyklatu PLA uzyskano wiêksze pory
w wybranej temperaturze i w d³u¿szym czasie nasycania
w porównaniu z pierwotnymi materia³ami.
Wykazano, ¿e wtórne tworzywa polimerowe (PE-LD,
PP, PLA) mog¹ znaleŸæ zastosowanie jako materia³y porowate o obni¿onej gêstoœci oraz dobrych w³aœciwoœciach
termoizolacyjnych. Dla materia³ów po recyklingu uzyskano zmniejszenie masy wyrobów (nawet do 50—60 %)
oraz poprawê w³aœciwoœci termoizolacyjnych: o 50 % dla
PP, PLA oraz do 70 % dla PE-LD.
Zbadano wp³yw procesu recyklingu na w³aœciwoœci
PE-LD, PP oraz PLA. Poliolefiny (PE-LD, PP) po 10-krotnym procesie recyklingu wykaza³y w³aœciwoœci termiczne oraz reologiczne porównywalne z polimerami pierwotnymi. PP wykazywa³ najwy¿sz¹ odpornoœæ na proces
recyklingu ze wszystkich badanych materia³ów. W³aœciwoœci termiczne oraz reologiczne wtórnego PLA znacznie ró¿ni³y siê od nieprzetworzonego polimeru. Recyklat
PLA charakteryzowa³ siê wiêkszym stopniem krystalicznoœci, mniejsz¹ lepkoœci¹ oraz mniejsz¹ wytrzyma³oœci¹
stopu, w porównaniu z polimerem pierwotnym.
Wykazano, ¿e efekty procesu porowania zale¿¹ od rodzaju polimeru. Rodzaj technologii spieniania oraz poroforu powinien byæ dobrany do tworzywa polimerowego.
Mniejsze wymiary komórek uzyskano dla PE-LD przy
u¿yciu chemicznego œrodka poruj¹cego, dla PP przy u¿yciu fizycznego œrodka poruj¹cego, a porównywaln¹ wielkoœæ porów dla PLA spienionego obiema metodami.
* * *

Temat pracy: Biodegradowalne kopolimery
amfifilowe zawieraj¹ce naturalnie bioaktywne sk³adniki dla projektowania nowoczesnych
materia³ów o aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej
Doktorant: Joanna Maria Szczebliñska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Polimerów, Zak³ad Biomateria³ów i Technologii
Mikrobiologicznych
Promotor: prof. dr hab. in¿. Miros³awa El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Polimerów, Zak³ad Biomateria³ów i Technologii Mikrobiologicznych
Recenzenci:
— dr hab. Gra¿yna Adamus, prof. ndzw., Centrum
Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN w Zabrzu,
— dr hab. in¿. Wojciech Œwiêszkowski, prof. ndzw.,
Politechnika Warszawska
Data i miejsce obrony: 1 grudnia 2015 r., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydzia³ Technologii i In¿ynierii Chemicznej
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Opracowano technologiê otrzymywania nowych, biodegradowalnych, kopolimerów amfifilowych, zawieraj¹cych w swojej strukturze sk³adniki o naturalnej aktywnoœci biologicznej, zdolnych do formowania systemów,
z których mo¿na uwalniaæ substancje bioaktywne —
uniemo¿liwia to zastosowanie tych materia³ów jako
uk³adów o aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej lub farmakologicznej.
W projektowaniu nowych systemów polimerowych
wykorzystano aminokwas (tyrozynê) i jego pochodne
(DTR) oraz uwodorniony dimer kwasu linolowego
(DLA) i/lub poli(glikol etylenowy) (PEG), otrzymuj¹c
zwi¹zki o charakterze kowalencyjnym (kopolimery amfifilowe DTR-DLA-PEG) lub jonowym (sole amoniowe
DLA-Tyr).
Zbadano w³aœciwoœci fizykochemiczne i termiczne
tych nowych zwi¹zków. Oznaczania liczbowo œrednich
i wagowo œrednich mas molowych oraz stopnia dyspersji
wybranych kopolimerów amfifilowych, wykonane metod¹ GPC i metod¹ analizy sygna³ów pochodz¹cych od
grup koñcowych (na podstawie widm 1H NMR) wskazuj¹ na otrzymanie kopolimerów statystycznych.
Du¿a absorpcja wody, ma³y ubytek masy oraz zmiana
geometrii kszta³tu próbek w trakcie badania degradacji
kopolimerów sugeruj¹ erozyjny przebieg procesu degradacji hydrolitycznej materia³ów.
Zbadano aktywnoœæ przeciwdrobnoustrojow¹ otrzymanych zwi¹zków w stosunku do trzech szczepów mikroorganizmów. Wszystkie testowane materia³y hamowa³y wzrost grzybów Candida albicans.
Zdolnoœæ reorganizacji makrocz¹steczek w roztworach wodnych do form mikro- i nanometrycznych oceniono metod¹ spektrofotometryczn¹ wyznaczaj¹c krytyczne stê¿enie micelarne (KSM). Analiza otrzymanych
wartoœci KSM wykaza³a œcis³¹ zale¿noœæ pomiêdzy budow¹ chemiczn¹ kopolimerów a zachowaniem siê makrocz¹steczek w œrodowisku wodnym. Œrednia energia
swobodna uk³adu (DG0), obliczona na podstawie wyznaczonych wartoœci KSM, wykaza³a ujemne wartoœci, co oznacza, ¿e proces formowania nanocz¹stek w roztworach
wodnych nastêpowa³ samorzutnie.
Otrzymane kopolimery amfifilowe wykorzystano do
wytworzenia systemów o zró¿nicowanych rozmiarach
i funkcjonalnoœci (aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej
lub farmakologicznej).
Mikrosfery otrzymane w procesie podwójnej emulsyfikacji przebadano jako noœniki antybiotyków o w³aœciwoœciach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Badania aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej noœników antybiotyków wykaza³y biobójczoœæ i biostatycznoœæ tylko
w stosunku do mikroorganizmów wra¿liwych na streptomycynê.
Nanosfery otrzymane w procesie wypierania rozpuszczalnika zastosowano jako noœniki leków przeciwnowotworowych.
Metod¹ spektrofotometryczn¹ okreœlono profile
uwalniania leków z nanosfer i dopasowano kinetykê
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uwalniania do czterech wybranych modeli teoretycznych. Wyniki badañ wskaza³y na du¿¹ wydajnoœæ enkapsulacji i stopniowe, powolne uwalnianie leków przeciwnowotworowych, zgodnie z kinetyk¹ uwalniania zerowego rzêdu.
Wykazano, ¿e otrzymane w pracy materia³y polimerowe, zawieraj¹ce w swojej strukturze chemicznej sk³ad-

niki o naturalnej aktywnoœci biologicznej, wykazuj¹
w³aœciwoœci przeciwdrobnoustrojowe. Mog¹ te¿ formowaæ systemy zdolne do uwalniania substancji leczniczych, co czyni je materia³ami o szerokim zakresie potencjalnych zastosowañ w technikach medycznych jako
uk³ady o aktywnoœci antybakteryjnej lub farmakologicznej.

INSTYTUT IN¯YNIERII MATERIA£ÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW w TORUNIU
ODDZIA£ FARB i TWORZYW w GLIWICACH
zaprasza do udzia³u w XII Miêdzynarodowej Konferencji

ADVANCES IN COATINGS TECHNOLOGY
(POSTÊPY W TECHNOLOGII FARB I LAKIERÓW)

która odbêdzie siê w Sosnowcu, w dniach 8—10 listopada 2016 r.
Tematyka Konferencji:
• Nowoœci w zakresie bazy surowcowej dla wyrobów lakierowych:
— ¿ywice (nowe polimery, polimery „inteligentne”, biopolimery, systemy hybrydowe)
— pigmenty
— nape³niacze (w tym funkcjonalne)
— œrodki pomocnicze i modyfikatory (w tym biocydy)
• Nowoczesne i przyjazne œrodowisku technologie wytwarzania wyrobów lakierowych:
— wodorozcieñczalne, high solids, proszkowe, utwardzane radiacyjnie (UV/EB), funkcjonalne: przeciwporostowe i antykorozyjne, pow³oki „inteligentne”: higieniczne, nanostrukturalne, samoczyszcz¹ce, antygraffiti, biopow³oki, nanotechnologie
• Analiza i badania wyrobów lakierowych oraz pow³ok
• Aparatura do produkcji wyrobów lakierowych
• Zagadnienia ekologiczne (uwarunkowania legislacyjne)
• Kierunki rozwojowe rynku
Jêzykiem konferencji bêdzie jêzyk angielski/polski, z symultanicznym t³umaczeniem.
Czas prezentacji referatu — 20 minut.
Tytu³ referatu, plakatu wraz z jego skrótem oraz biografi¹ osoby prezentuj¹cej powinny byæ dostarczone
w terminie do 31 maja 2016 r.
Op³ata konferencyjna dla osoby wyg³aszaj¹cej referat lub prezentuj¹cej plakat wynosi 1000 z³ + 23 % VAT.
Miejsce konferencji: Centrum EXPO SILESIA, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124.
Informacje: mgr in¿. Anna Paj¹k — Komitet Organizacyjny Konferencji ACT’16, tel. +48 (32) 231 9043, fax:
+48 (32) 231 2674, e-mail: a.pajak@impib.pl, Instytut In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników,
Oddzia³ Zamiejscowy Farb i Tworzyw, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice
www.impib.pl
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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) w paŸdzierniku 2015 r.
oraz zbiorczo za dziesiêæ miesiêcy 2015 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i pó³produktów chemicznych w paŸdzierniku 2015 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in October 2015
Œrednia miesiêczna
w 2014 r.

PaŸdziernik 2015 r.

Razem I—X 2015 r.

%, I—X 2015/
I—X 2014

Wêgiel kamienny

6 084 330

6 821 922

59 230 751

97,5

Wêgiel brunatny

5 323 113

5 366 678

52 910 695

99,5

78 770

77 607

732 442

93,9

446 866

461 062

4 418 319

99,9

Artyku³

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

39 236

49 694

452 386

117,5

Propylen

28 370

33 831

326 277

117,4

1,3-Butadien

4 707

3 730

50 031

108,0

Fenol

2 557

1 834

29 565

116,0

Izocyjaniany
e-Kaprolaktam

14

15

116

80,0

13 966

13 122

135 656

97,0

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najwa¿niejszych tworzyw polimerowych i polimerów w paŸdzierniku 2015 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in October 2015
Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Œrednia miesiêczna
w 2014 r.

PaŸdziernik
2015 r.

Razem
I—X 2015 r.

%, I—X 2015/
I—X 2014

226 426

261 662

2 464 212

109,3

Polietylen

28 082

31 691

312 761

113,0

Polimery styrenu

10 635

13 674

112 625

102,6

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

22 930

28 143

272 618

121,7

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

2 273

3 548

24 915

113,0

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

6 048

6 514

57 198

89,4

Poliacetale, w formach podstawowych

830

840

7 300

88,8

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 319

8 350

82 908

99,9

¯ywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 544

1 770

18 738

117,6

Poliwêglany

1 670

2 061

16 814

101,0

¯ywice alkidowe, w formach podstawowych

2 644

1 860

27 999

95,9

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 646

6 400

65 927

96,4

Poliestry pozosta³e
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.

1 625

2 060

19 597

121,3

18 700

18 262

204 225

112,5

1 745

442

5 475

33,1

11 126

13 380

133 815

113,9

9 373

10 584

97 487

111,3

750

1 194

8 692

110,8

16 002

17 349

159 510

99,7
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w paŸdzierniku 2015 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in October 2015
Wyrób

Jednostka

Œrednia
miesiêczna
w 2014 r.

PaŸdziernik
2015 r.

Razem
I—X 2015 r.

%
I—X 2015/
I—X 2014

Wyroby z tworzyw polimerowych

tys. z³

—

3 766 862

33 931 280

103,8

Rury, przewody i wê¿e sztywne z tworzyw polimerowych

t

16 071

6 801

70 099

100,5

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

t

8 302

7 762

80 572

94,0

t

10 067

11 328

120 523

111,0

Wyposa¿enie z tworzyw polimerowych do rur i przewodów

rury, przewody i wê¿e z polimerów chlorku winylu

t

2 735

2 587

30 225

102,6

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

t

27 134

36 570

321 069

118,2

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

t

5 025

6 279

56 952

111,2

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

t

12 673

30 460

240 200

99,4

t

9 850

12 998

102 451

97,0

tys. m2

9 380

13 238

103 499

104,8

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

16 135

20 581

190 048

122,0

Pude³ka, skrzynki, klatki i podobne artyku³y z tworzyw
polimerowych

t

18 000

21 679

196 773

103,0

w tym: do zewnêtrznego ocieplania œcian

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

t

1 948

1 968

26 321

129,4

tys. m2

1 000

1 019

11 989

114,2

t

29 116

33 659

278 071

103,2

tys. szt.

511

662

5 388

102,6

t

570

412

4 483

74,6

tys. m2

286

180

2 021

70,6

1 076

1 238

11 578

106,2

Kleje na bazie ¿ywic syntetycznych

t

Kleje poliuretanowe

t

872

1 198

8 806

101,8

W³ókna chemiczne

t

3 418

3 360

32 266

93,0

t

1 558

1 459

16 181

101,4

tys. m2

4 858

4 518

49 593

99,6

31

33,4

279 734

88,1

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 w paŸdzierniku 2015 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in October 2015
Wyrób

Jednostka

Œrednia
miesiêczna
w 2014 r.

PaŸdziernik
2015 r.

Razem
I—X 2015 r.

%
I—X 2015/
I—X 2014

Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

t

76 907

90 830

828 552

104,4

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

t

41 496

50 629

447 429

103,4

tys. szt.

4 198

5 523

44 451

100,2

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 484

2 861

26 637

101,1

opony do samochodów ciê¿arowych i autobusów

tys. szt.

346

418

3 540

100,5

opony do ci¹gników

tys. szt.

25

28

242

92,4

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

11

3

17

13,1

t

828

832

8 525

101,5

t

4 054

6 301

49 137

119,8

km

3 534

4 232

35 482

101,0

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
ARABIA SAUDYJSKA
Uruchomienie wytwórni polietylenu liniowego ma³ej
gêstoœci
Firma Sadara Chemical Co. poinformowa³a o zakoñczeniu budowy instalacji produkcyjnej polietylenu liniowego ma³ej gêstoœci (PE-LLD), zlokalizowanej w miejscowoœci Jubail, ok. 100 km na pó³nocny zachód od miasta
Dammam. Roczny potencja³ produkcyjny wytwórni,
zbudowanej przez firmê Jacobs Engineering Group, wynosi 375 000 t/r. Produkcja PE-LLD jest oparta na wykorzystaniu w³asnoœciowej technologii dostarczonej przez
firmê Dow Chemical Co. Surowiec do produkcji polietylenu zapewnia, oddany do u¿ytku w drugiej po³owie
2015 r., kraker etylenu zlokalizowany w s¹siedztwie wytwórni. Aktualnie uruchomiona wytwórnia PE-LLD jest
jedn¹ z 26 instalacji produkcyjnych, budowanego od
2012 r., zintegrowanego mega kompleksu petrochemicznego. Docelowo obejmie on m.in. wytwórnie izocyjanianów, polioli, poliuretanów, a tak¿e polietylenu ma³ej gêstoœci, tlenku propylenu oraz glikolu propylenowego. Planowe zakoñczenie budowy pozosta³ych instalacji produkcyjnych jest przewidywane na prze³omie 2016/2017 r.
Po zakoñczeniu inwestycji, ³¹czny roczny potencja³ produkcyjny kompleksu bêdzie wynosiæ ok. 3,3 mln ton.
Projekt realizowany w Jubail jest najwiêksz¹ globaln¹ inwestycj¹ chemiczn¹ prowadzon¹ jednoetapowo w ostatnich latach. Nak³ady finansowe na budowê mega kompleksu s¹ szacowane na kwotê ok. 20 mld dol. Nadzór nad
inwestycj¹ sprawuje firma Sadara Chemical Co., która po
jej zakoñczeniu bêdzie zarz¹dzaæ produkcj¹ kompleksu
— wspólnym przedsiêwziêciem typu joint venture firm
Dow Chemical Co. (Dow) i Saudi Arabian Oil Co. (Saudi
Aramco) (udzia³y 50/50).
www.plastemart.com, www.mrcplast.com
www.chemicals-technology.com

produkcyjn¹ specjalistycznych mieszanin tworzyw konstrukcyjnych o zdolnoœci wytwórczej 20 000 t/r. Koncern
LyondellBasell Industries NV za sprzeda¿ argentyñskiej
spó³ki otrzyma³ kwotê 145 mln dolarów. Firma Petroken
Petroqumica Ensenada SA by³a jedyn¹ dzia³aj¹c¹ w Argentynie spó³k¹ nale¿¹c¹ do holenderskiego koncernu. Wycofanie siê przez LyondellBasell Industries NV z rynku argentyñskiego by³o zwi¹zane ze zmniejszeniem popytu na
poliolefiny w regionie Ameryki £aciñskiej, spowodowane
œwiatowym kryzysem gospodarczym. Istotny wp³yw na
sprzeda¿ wytwórni w Ensenada mia³a te¿, realizowana od
dwóch lat, polityka inwestycyjna holenderskiego koncernu skierowana na budowê kompleksów chemicznych
w USA (wykorzystanie w procesach produkcyjnych jako
surowca taniego gazu ³upkowego).
LyondellBasell Industries NV, maj¹cy swoj¹ centralê
w Holandii, jest globalnym producentem paliw, chemikaliów oraz tworzyw polimerowych stosowanych
w przemyœle spo¿ywczym, motoryzacyjnym, budowlanym i w medycynie. Jest równie¿ czo³owym licencjodawc¹ technologii wytwarzania poliolefin i poli(tereftalanu
etylenu). W roku finansowym 2014 wartoœæ sprzeda¿y
produktów wytworzonych w zak³adach nale¿¹cych do
koncernu przekroczy³a kwotê 34,8 mld dolarów. Nowi
w³aœciciele firmy Petroken Petroqumica Ensenada SA s¹
tak¿e w³aœcicielami 92 % udzia³ów drugiego producenta
polipropylenu dzia³aj¹cego na rynku argentyñskim —
spó³ki Petroquimica Cuyo, która w miejscowoœci Lujan
de Cuyo zarz¹dza instalacj¹ produkcyjn¹ PP o zdolnoœci
wytwórczej 130 000 t/r. YPF SA jest pañstwow¹ firm¹ petrochemiczn¹, która zabezpiecza dostawy surowca —
propylenu do obu argentyñskich spó³ek produkuj¹cych
PP. W 2014 r. zatrudnia³a ona ok. 14 000 pracowników
i mia³a roczne obroty w wysokoœci 17,5 mld dolarów.
www.lyondellbasell.com, www.plasteurope.com
www.mrcplast.com, www.ypf.com
EGIPT

ARGENTYNA
Zmiany w³asnoœciowe na rynku producentów PP

Zmiany w³asnoœciowe na rynku opakowañ z tworzyw
polimerowych

Holenderski koncern chemiczny LyondellBasell Industries NV poinformowa³ o sfinalizowaniu umowy z argentyñsk¹ firm¹ YPF SA oraz hiszpañsk¹ Grupo Inversor Petroquimica S.L. dotycz¹cej sprzeda¿y, nale¿¹cej do LyondellBasell Industries NV, spó³ki zale¿nej Petroken Petroqumica Ensenada SA. Spó³ka ta, maj¹ca siedzibê w miejscowoœci Ensenada, jest najwiêkszym w Argentynie producentem polipropylenu. Roczny potencja³ produkcyjny
nale¿¹cego do niej zak³adu polipropylenu (PP) wynosi
180 000 t. Poza wytwórni¹ PP spó³ka posiada instalacjê

Firma ALPLA Holding GmbH — austriacki producent opakowañ z tworzyw polimerowych — poinformowa³a o nabyciu w czwartym kwartale 2015 r. zak³adu produkcyjnego od greckiej spó³ki Argo SA. Przejêty zak³ad
jest zlokalizowany w Kairze. Produkowane w nim opakowania s¹ przeznaczone dla przemys³u kosmetycznego
oraz œrodków czystoœci. Zak³ad opakowañ w Egipcie jest
drug¹, zlokalizowan¹ na kontynencie afrykañskim, wytwórni¹ opakowañ, nale¿¹c¹ do ALPLA Holding GmbH.
Pierwszy zak³ad opakowañ z tworzyw polimerowych
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firma uruchomi³a w 2014 r. w Johannesburgu (RPA). Informuj¹c o sfinalizowaniu zakupu zak³adu w Kairze austriacka firma zaanonsowa³a jednoczeœnie o planowanej
kolejnej inwestycji — zamiarze nabycia w³oskiej spó³ki
Plasco — producenta preform PET, posiadaj¹cego zak³ady w miejscowoœciach Anagni i Atella, w których produkowane jest rocznie ponad 2,5 mld preform. ALPLA Holding GmbH jest jedn¹ z wiod¹cych firm w zakresie opakowañ z tworzyw. Dzia³a na rynku 60 lat. Posiada 154
wytwórnie zlokalizowane w 40 krajach, w których zatrudnia ponad 16 000 pracowników. Specjalizuje siê
w produkcji opakowañ dla przemys³u spo¿ywczego,
kosmetycznego i œrodków czystoœci.
www.alpla.com, www.plasticker.de
www.mrcplast.com
HISZPANIA
Covestro wygasza produkcjê izocyjanianu
Niemiecki koncern chemiczny Covestro (dawniej Bayer MaterialScience) poinformowa³ o planowanym zamkniêciu wytwórni diizocyjanianu difenylometanu (MDI)
zlokalizowanej w miejscowoœci Tarragona. Decyzja o wygaszeniu produkcji jest zwi¹zana z obserwowanym na
globalnym rynku os³abieniem popytu na izocyjaniany
i prób¹ dostosowania ³¹cznej zdolnoœci produkcyjnej
wytwórni diizocyjanianu difenylometanu nale¿¹cych do
koncernu do istniej¹cej sytuacji. Hiszpañski obiekt charakteryzuje siê nisk¹ rentownoœci¹, na któr¹ maj¹ wp³yw
wysokie koszty zakupu chloru niezbêdnego do produkcji MDI. Zak³ad w Tarragonie z rocznym potencja³em
produkcyjnym wynosz¹cym 170 000 t stanowi 12 % ³¹cznych zdolnoœci produkcyjnych instalacji wytwórczych
diizocyjanianu difenylometanu nale¿¹cych do Covestro.
Planowe wygaszenie produkcji MDI w zak³adzie w Tarragona nast¹pi pod koniec 2017 r.
www.chemicals-technology.com
www.plasteurope.com, www.bloomberg.com
INDIE
Indorama Ventures Public Co. Ltd. wchodzi na rynek
PET
Tajska firma Indorama Ventures Public Company Ltd.
(IVL) bêd¹ca globalnym producentem tworzyw poliestrowych poinformowa³a o nabyciu spó³ki Micro Polypet Private Ltd. (MicroPet) — indyjskiego producenta poli(tereftalanu etylenu) (PET). Przejmowana spó³ka posiada wytwórniê poli(tereftalanu etylenu) zlokalizowan¹ w dystrykcie Panipat, w stanie Haryana, o rocznym potencjale
produkcyjnym 216 000 t. MicroPet jest jedynym producentem PET w pó³nocnych Indiach. Jego udzia³ w indyjskim
rynku producentów poli(tereftalanu etylenu) wynosi ok.
12 %. Z punktu widzenia tajskiej firmy rynek indyjski jest
perspektywiczny. Roczne zu¿ycie wyrobów z PET na 1

mieszkañca Indii wynosi ok. 0,6 kg, podczas gdy w pañstwach bardziej rozwiniêtych gospodarczo, takich jak Chiny wskaŸnik ten wynosi 2,6 kg, a w USA osi¹ga wartoœæ
10,9 kg. Uwzglêdniaj¹c ten wskaŸnik, liczebnoœæ mieszkañców Indii, a tak¿e obserwowany od kilku lat dynamiczny rozwój gospodarczy kraju, przejêcie spó³ki MicroPet
wydaje siê byæ dobr¹ inwestycj¹. Indorama Ventures Public Company Ltd. jest œwiatowym liderem w produkcji poli(tereftalanu etylenu), kwasu tereftalowego oraz w³ókien
poliestrowych. Globalny potencja³ produkcyjny wytwórni
PET nale¿¹cych do firmy Indorama Ventures Public Company Ltd. wynosi 4 mln t/r. i jest dwukrotnie wiêkszy od
drugiego najwiêkszego œwiatowego producenta PET —
meksykañskiej firmy Alpek. Wytwórnie poli(tereftalanu
etylenu) tajskiej firmy s¹ zlokalizowane w Europie, Azji,
Afryce i Ameryce P³n. £¹cznie Indorama Ventures Public
Company Ltd. posiada 41 zak³adów produkcyjnych. W roku finansowym 2014 przychody firmy przekroczy³y kwotê
8,5 mld dol.
www.plasticsnewseurope.com
www.plasticsnews.com, www.indorama.net/en
NIEMCY
BASF powiêksza bazê surowcow¹ poliuretanów
Niemiecki koncern chemiczny poinformowa³ o zakoñczeniu w czwartym kwartale 2015 r. budowy i uruchomieniu zak³adu produkcyjnego diizocyjanianu toluenu (TDI). Zak³ad zlokalizowany jest na terenie kompleksu chemicznego po³o¿onego w miejscowoœci Ludwigshafen. Roczny potencja³ produkcyjny wytwórni wynosi
300 000 t. Nak³ady finansowe na budowê wytwórni TDI
oraz modernizacjê infrastruktury dostarczaj¹cej parê,
energiê elektryczn¹ i wodê na terenie kompleksu przekroczy³y kwotê 1 mld euro. TDI jest kluczowym surowcem do produkcji tworzyw poliuretanowych, który na
masow¹ skalê jest wykorzystywany w przemyœle motoryzacyjnym i meblarskim. BASF posiada te¿ na terenie
Niemiec wytwórniê TDI zlokalizowan¹ w miejscowoœci
Schwarzheide o potencjale produkcyjnym 80 000 t/r., która jest przewidziana do zamkniêcia po osi¹gniêciu pe³nej
zdolnoœci produkcyjnej przez nowy zak³ad w Ludwigshafen. Pozosta³e, nale¿¹ce do niemieckiego koncernu
chemicznego wytwórnie diizocyjanianu toluenu, s¹ zlokalizowane w Yeosu (Korea P³d.), Caojing (Chiny) oraz w
Geismar (stan Luizjana, USA). Ich ³¹czny roczny potencja³ produkcyjny wynosi 480 000 t.
www.basf.com, www.chemicals-technology.com
www.mrcplast.com
TAJWAN
Modernizacja wytwórni w³ókien poliuretanowych
Firmy Formosa Petrochemical Co. i Asahi Kasei poinformowa³y o zamiarze rozbudowy kompleksu chemicz-
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nego zlokalizowanego w miejscowoœci Yunlin. Firmy zamierzaj¹ w s¹siedztwie istniej¹cej wytwórni elastycznych w³ókien poliuretanowych wybudowaæ dodatkow¹
instalacjê produkcyjn¹. Planowane rozpoczêcie modernizacji kompleksu w Yunlin przewidywane by³o w czwartym kwartale 2015 r., a jej zakoñczenie w drugim pó³roczu 2017 r. Po zakoñczeniu inwestycji, ³¹czny roczny potencja³ produkcyjny wytwórni elastycznych w³ókien poliuretanowych zostanie powiêkszony o 3 000 t [(6) %].
Wed³ug zamierzeñ inwestorów, odbiorc¹ dodatkowej
iloœci w³ókien bêd¹ czo³owi producenci towarów sportowych, w tym firm Nike oraz Adidas. Wielkoœæ planowanych nak³adów inwestycyjnych na modernizacjê kompleksu chemicznego w Yunlin szacowana jest na kwotê ok.
25 mln dolarów. Kompleks jest wspóln¹ inwestycj¹ typu
joint venture firm Formosa Plastics i Asahi Kasei Fibers,
spó³ek zale¿nych, odpowiednio, Formosa Petrochemical
Co. i Asahi Kasei.
www.mrcplast.com, www.plastemart.com
USA
Budowa kompleksu poliolefin
Firma Formosa Petrochemical Co., maj¹ca swoj¹ centralê na Tajwanie, poinformowa³a o planowanej budowie
kompleksu chemicznego w USA. Lokalizacja inwestycji
planowana jest w miejscowoœci St James Parish w stanie
Luizjana. W sk³ad kompleksu wchodziæ bêdzie kraker
etanu oraz wytwórnie polietylenu ma³ej i du¿ej gêstoœci,
glikolu etylenowego oraz polipropylenu. Jako surowiec
do krakera wykorzystywany bêdzie tani gaz ³upkowy
wydobywany w regionie Zatoki Meksykañskiej. Wed³ug
zamierzeñ inwestora inwestycja ma byæ prowadzona w
dwóch etapach. Planowane rozpoczêcie inwestycji przewidywane jest w trzecim kwartale 2016 r., po zakoñczeniu opracowania studium wykonalnoœci projektu. Wówczas podjête zostan¹ decyzje o znamionowych zdolnoœciach produkcyjnych poszczególnych instalacji wytwórczych. Planowane zakoñczenie realizacji pierwszego etapu inwestycji i uruchomienie produkcji przewidywane
jest w 2022 r. W kolejnych latach planowana jest budowa
bliŸniaczych wytwórni do ju¿ istniej¹cych i podwojenie
potencja³u produkcyjnego kompleksu. Planowane nak³ady finansowe na realizacjê przedsiêwziêcia szacowane s¹
na kwotê 9,4 mld dolarów. Wed³ug zamierzeñ firmy, inwestycja finansowana ma byæ zarówno ze œrodków w³asnych, jak i z kredytów bankowych. W³adze stanu Luizjana, w którym ma byæ zbudowany kompleks, zaoferowa³y
pakiet motywacyjny w postaci 12 mln dotacji oraz preferencyjnych stawek podatkowych. Eksperci szacuj¹, ¿e realizacja projektu umo¿liwi stworzenie 1 200 sta³ych stanowisk pracy oraz ok. 80 000 poœrednich miejsc pracy.
www.plasticsnews.com, www.mrcplast.com
www.chemicals-technology.com
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WÊGRY
MOL modernizuje kompleks w Tiszaujvaros
Wêgierski koncern chemiczny MOL Hungarian Oil
and Gas Public Ltd. Co. (MOL) poinformowa³ o zakoñczeniu pierwszego etapu rozbudowy kompleksu petrochemicznego w czwartym kwartale 2015 r. W jego ramach zosta³a zbudowana instalacja ekstrakcji butadienu
i uruchomiona jego komercyjna produkcja w kompleksie
zlokalizowanym w miejscowoœci Tiszaujvaros. Roczny
potencja³ produkcyjny nowej instalacji wynosi 130 000 t.
Nak³ady finansowe poniesione przez wêgierski koncern
siêgnê³y kwoty 150 mln dolarów. Butadien z nowej wytwórni bêdzie, w niedalekiej przysz³oœci, wykorzystywany do produkcji syntetycznego kauczuku butadienowo-styrenowego (S-SBR). Wytwórnia kauczuku jest budowana na terenie kompleksu jako wspólne przedsiêwziêcie typu joint venture wêgierskiego koncernu z japoñsk¹ firm¹ JSR Corporation. Planowy roczny potencja³
produkcyjny budowanej wytwórni wyniesie 60 000 t. Zakoñczenie inwestycji i uruchomienie produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych (S-SBR) przewidywane
jest w czwartym kwartale 2017 r. Produkcja kauczuku
oparta bêdzie na wykorzystaniu w³asnoœciowej technologii japoñskiego partnera. Wed³ug zamierzeñ inwestorów, produkowany w Tiszaujvaros S-SBR znajdzie zastosowanie przede wszystkim w produkcji tzw. ekologicznych opon gwarantuj¹cych oszczêdnoœæ paliwa. Inwestycja w produkcjê innowacyjnych kauczuków butadienowo-styrenowych zwi¹zana jest z rozwojem wêgierskiego
przemys³u samochodowego. Zlokalizowane s¹ tutaj wytwórnie samochodów, takich marek jak: Suzuki, Audi
oraz Mercedes-Benz. Planowe nak³ady finansowe na budowê wytwórni S-SBR szacowane s¹ na 300 mln dolarów.
W wêgiersko-japoñskim jv MOL posiada 49 % udzia³ów,
a JSR Corporation resztê. MOL Hungarian Oil and Gas
Public Ltd. Co. to zintegrowany koncern naftowy i gazowy. Spó³ka wydobywa ropê naftow¹ i gaz ziemny, a tak¿e
wytwarza produkty ropopochodne. MOL jest w³aœcicielem i operatorem rafinerii, ruroci¹gów naftowych i gazowych, stacji paliw i magazynów gazu ziemnego. Wêgierski koncern nale¿y do grona 10 najwiêkszych europejskich producentów petrochemicznych. £¹cznie zatrudnia
ok. 28 tys. osób. W 2014 r. sprzeda¿ produktów olefinowych wynios³a 184 tys. ton, zaœ petrochemicznych
942 tys. ton.
www.chemicals-technology.com/news
mrcplast.com, www.plasteurope.com
dr hab. in¿. Wanda Ziemkowska
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NOWOŒCI TECHNICZNE
MATERIA£Y

Podczas Miêdzynarodowych Targów Œrodków Ochrony Indywidualnej, Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
(A+A) 2015 w Düsseldorfie firma BASF zaprezentowa³a
nowe materia³y: poliuretany (PU) typu Elastopan oraz
termoplastyczny spieniony poliuretan (E-TPU) Infinergy, a tak¿e ich nowe zastosowanie — do wytwarzania
wygodnego obuwia ochronnego.
— Infinergy jest piank¹ o zamkniêtych porach o du¿ej elastycznoœci i ma³ej gêstoœci, du¿ej trwa³oœci, dobrej
odpornoœci na œcieranie, du¿ej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, dobrej odpornoœci chemicznej i d³ugoterminowej trwa³oœci w du¿ym zakresie temperatury (do -20 oC).
Badania elastycznoœci przy odbiciu wg normy ISO 8307
i odbojnoœci wg DIN 53512 wykaza³y, ¿e sprê¿ystoœæ materia³u jest wiêksza ni¿ 55 %. Infinergy nie traci sprê¿ystoœci podczas ci¹g³ego obci¹¿enia, w niskiej temperaturze jest bardzo miêkki, elastyczny i nie sztywnieje, dziêki
temu idealnie nadaje siê do wytwarzania œródpodeszwy
obuwia ochronnego zapewniaj¹c dobr¹ amortyzacjê nawet podczas mrozu.
— Elastopan Light Safe jest spienionym poliuretanem o silnych w³aœciwoœciach antystatycznych i ma³ej
gêstoœci, dziêki czemu wykonane z niego œródpodeszwy
s¹ nawet o 40 % l¿ejsze od standardowych. W po³¹czeniu
z podeszwami zewnêtrznymi wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu (TPU) lub gumy mo¿e byæ wykorzystany do produkcji podeszew o dwóch gêstoœciach,
spe³niaj¹cych wymagania normy ISO EN 20344:2011.
Mo¿na z niego wytwarzaæ podeszwy i buty przy u¿yciu
standardowych maszyn do odlewania i wtryskiwania.
— Poliuretany Elastopan Extreme Frost przeznaczone s¹ do u¿ytkowania w bardzo niskiej temperaturze,
podeszwy wykonane z tego materia³u spe³niaj¹ kanadyjski test Rossa, polegaj¹cy na poddaniu ich 50 tysi¹com
cykli zginania w temperaturze -45 °C, oraz test wykonywany zgodnie z norm¹ GOST, w którym przeprowadza
siê 8 tysiêcy cykli zginania. Inne wa¿ne w³aœciwoœci to
ma³y poœlizg na mokrych i oblodzonych nawierzchniach,
du¿a odpornoœæ na œcieranie oraz du¿a absorpcja energii.
www.basf.com
Koncern Volkswagena, w nowych modelach samochodów VW Passat i Sharan, po zastosowaniu w samochodzie Golf VII, montuje pierwszy na œwiecie pas
przedni w ca³oœci wykonany z poliamidu 6 (PA 6) — Ultramid B3WG8 firmy BASF, bez metalowego wzmocnienia. Zastosowanie tego tworzywa umo¿liwi³o znaczne
zmniejszenie ciê¿aru pasa obu modeli, w porównaniu z
wczeœniejszymi, co pozwala skróciæ czas monta¿u, a tym
samym zmniejszyæ koszty produkcji. Pas przedni w Pas-

sacie wa¿¹cy oko³o 2,6 kg to najwiêkszy element z poliamidu montowany w pojeŸdzie. U¿yty do jego wykonania Ultramid B3WG8 wzmocniony w³óknami szklanymi
o zawartoœci 40 % mas. jest wytrzyma³y i odporny na
zmêczenie. Element wykonany z tworzywa charakteryzuje siê optymaln¹ sztywnoœci¹ dynamiczn¹ w okreœlonych miejscach, a tak¿e spe³nia wymagania producentów samochodów dotycz¹ce akceleracji zderzeniowej
oraz wibracji ca³ego przodu i uk³adu ch³odzenia. Dziêki
nowoczesnej konstrukcji Passat ma znacznie bardziej dynamiczne proporcje, w tym m.in. ni¿sze nadwozie, wiêkszy rozstaw osi i wiêksze ko³a. Wynika to tak¿e z zastosowania pasa przedniego z tworzywa polimerowego: jest
on znacznie cieñszy od poprzednika, dziêki czemu mo¿na optymalnie wykorzystaæ ograniczon¹ przestrzeñ
monta¿ow¹.
www.basf.com
Koncern Dow Chemical Packaging and Specialty
Plastics wprowadza na rynek nowe polimery przeznaczone dla przemys³u opakowaniowego. S¹ to polietyleny
liniowe o bardzo ma³ej gêstoœci (PE-LLD) — INNATE.
Materia³y te wytwarzane s¹ wed³ug nowej technologii z
u¿yciem katalizatora molekularnego. Polimery te s¹ lekkie, charakteryzuj¹ siê zbalansowan¹ równowag¹ wytrzyma³oœci i sztywnoœci, ³atwo mo¿na je przetwarzaæ.
Folie wspó³wyt³aczane, w których wykorzystano INNATE maj¹ dwukrotnie wiêksz¹ wytrzyma³oœæ w porównaniu z foliami, w których u¿yto typowe, dostêpne na rynku polietyleny, maj¹ tak¿e bardzo du¿¹ odpornoœæ na
rozdarcie i przebicie. Folie mog¹ byæ wykorzystywane
do produkcji elastycznych opakowañ do ¿ywnoœci, jak
np. woreczki, torebki, opakowania do p³ynów i opakowania stoj¹ce typu stand-up. Opakowania z folii wykonanych z polietylenów INNATE maj¹ sztywnoœæ niezbêdn¹
do wype³nienia opakowania, wyeksponowania zawartoœci i przechowywania, maj¹ wiêksz¹ wytrzyma³oœæ
oraz bardzo du¿¹ odpornoœæ na pêkanie przy zginaniu,
np. opakowañ do p³ynów oraz du¿¹ trwa³oœæ, dziêki której produkty ¿ywnoœciowe mog¹ byæ d³u¿ej przechowywane. Folie mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane do produkcji przemys³owych worków do przewo¿enia produktów
w trudnych warunkach.
www.dowpackaging.com
Firma ABB, specjalizuj¹ca siê w produkcji wyrobów
dla energetyki i automatyki, do wytwarzania nowych
styczników zastosowa³a poliamid (PA) z serii Technyl
One firmy Solvay Engineering Plastics. Materia³ dziêki
du¿ej p³ynnoœci, odpornoœci na wysok¹ temperaturê
oraz dobrym w³aœciwoœciom elektrycznym i odpornoœci
na palenie (u¿yto uniepalniacza bezhalogenowego),
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spe³nia najwa¿niejsze wymagania w zakresie urz¹dzeñ
elektrycznych, zwi¹zane z zarz¹dzaniem w budynkach
energi¹ oraz automatyk¹. Podstawowe zastosowania
materia³u: miniaturowe wy³¹czniki nadpr¹dowe (MCB),
wy³¹czniki kompaktowe (MCCB) oraz styczniki o dobrej
odpornoœci termicznej, wytrzymuj¹ce du¿e natê¿enie
pr¹du. Podczas testów urz¹dzeñ, po³¹czenia by³y przez
krótki czas nara¿one na dziesiêciokrotne przeci¹¿enia,
podczas których wytwarza siê wysoka temperatura, na
któr¹ elementy musz¹ byæ odporne. Technyl One wytrzyma³ tak¿e próby sprawdzaj¹ce odpornoœæ na pe³zanie i
miêknienie, wymagania te spe³nia³y wczeœniej jedynie takie materia³y jak poliamid usieciowany, poliftalamid czy
tworzywa termoutwardzalne. Technyl One J 60X1 V30
jest materia³em o klasie palnoœci V0 wg UL 94, przy gruboœci œcianki wynosz¹cej zaledwie 0,4 mm, jest odporny
na starzenie termiczne [wzglêdny wskaŸnik temperatury
(RTI) wynosi 150 oC] i na pr¹dy pe³zaj¹ce; porównawczy
wskaŸnik odpornoœci na pr¹dy pe³zaj¹ce (CTI) wynosi 0
(600 V i wiêcej). Materia³ spe³nia wymagania normy
PN-EN 45545-2. Dostêpny jest w kolorze naturalnym,
szarym i czarnym, dostêpne s¹ tak¿e odmiany nadaj¹ce
siê do nadruku laserowego w technologiach UV i YAG
(granat itrowo-aluminiowy).
www.solvay.com
Firma Bond-Laminates, spó³ka zale¿na koncernu Laxness, opracowa³a materia³ kompozytowy na bazie polipropylenu (PP) — Tepex dynalite — wzmocniony w³óknami ci¹g³ymi, który zosta³ wykorzystany przez firmê
Skywalk do produkcji pó³le¿¹cej uprzê¿y paralotniarskiej RANGE X-ALPS, wykorzystywanej podczas przepraw pieszo oraz paralotni¹ przez Alpy. Podpórka nóg w
uprzê¿y wykonana jest z sandwiczowej p³yty kompozytowej o gruboœci 1 cm, na któr¹ sk³adaj¹ siê cienkie ok³adziny z Tepexu o gruboœci zaledwie 0,5 mm oraz warstwa
polipropylenu o strukturze plastra miodu. Podpórka s³u¿y do sterowania paralotni¹, poprzez naciskanie na ni¹
stopami i balansowanie cia³em, w sytuacjach ekstremalnych dzia³aj¹ na ni¹ bardzo du¿e si³y. Jest równie sztywna, ale znacznie l¿ejsza ni¿ p³yta stalowa lub aluminiowa.
Sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ na zginanie materia³ów sandwiczowych mo¿e byæ wiêksza ni¿ p³yty stalowej lub aluminiowej, zale¿y to od gruboœci warstwy ok³adzinowej
i struktury plastra miodu. Materia³y te s¹ du¿o l¿ejsze
w przeliczeniu na jednostkê powierzchni, jednoczeœnie
s¹ o 20 % l¿ejsze ni¿ wczeœniejsza wersja wykonana z ¿ywicy epoksydowej wzmocnionej w³óknami wêglowymi,
dziêki czemu uprz¹¿ wa¿y niewiele ponad kilogram, a
koszt jej wytworzenia, w porównaniu z uprzê¿¹ wykonan¹ z ¿ywicy epoksydowej jest mniejszy o ok. 25 %. Sandwiczowe materia³y kompozytowe mog¹ byæ wykorzystane do wytwarzania ultralekkich konstrukcji samochodowych, szczególnie wiêkszych ich elementów, które musz¹ siê charakteryzowaæ odpowiedni¹ sztywnoœci¹ np.:
pod³oga baga¿nika, os³ony zbiornika paliwa, obudowa
przed³u¿acza zasiêgu (Range Extender), obudowy baterii
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strukturalnych i elementy foteli. Materia³ kompozytowy
mo¿e równie¿ stanowiæ alternatywê dla materia³ów
z w³ókna szklanego i pianek poliuretanowych w sprayu,
stosowanych do produkcji pod³óg baga¿nika w samochodach osobowych.
www.bond-laminates.com
Koncern Basell Orlen Polyolefins uzyska³ miêdzynarodowy certyfikat UL (Underwriters Laboratories) dla kopolimeru blokowego Moplen EP448T. Otrzymane œwiadectwo tzw. Yellow Card, sygnowane przez Underwriters Laboratories potwierdza, ¿e Moplen EP448T ma klasê palnoœci HB, zgodnie z wymaganiami UL 94. W certyfikacie oznaczonym numerem E4786633 potwierdzono,
¿e materia³ jest bezpieczny tzn. mo¿e byæ wykorzystywany jako komponent produktów koñcowych, które tak¿e
mo¿na poddawaæ certyfikacji UL.
www.basellorlen.pl
Opracowana przez firmy Honda, Delphi Automotive
i DuPont Automotive podgrzewana koñcówka wtryskiwacza paliwa Delphi Multec 3.5, stosowana w samochodach Honda Fit i Honda City sprzedawanych na rynek
brazylijski, zosta³a uznana przez 45 Society of Plastics
Engineers (SPE) Automotive Innovation Awards Competition and Gala za najbardziej innowacyjne wykorzystanie tworzyw polimerowych w kategorii zespo³ów napêdowych. Urz¹dzenie opracowane zosta³o w celu poprawy wydajnoœci rozruchu zimnych pojazdów napêdzanych wy³¹cznie alkoholem etylowym (E100). Paliwo
E100 nie tworzy palnych par w niskiej temperaturze, dlatego w przypadku tradycyjnego rozruchu uruchomienie
pojazdu nie jest mo¿liwe. W Brazylii, w której paliwo
E100 jest powszechnie u¿ywane w wiêkszoœci samochodów, producenci dodaj¹ drugi benzynowy uk³ad paliwowy do uruchamiania pojazdów w temperaturze ni¿szej
ni¿ 13 oC. Delphi Multec 3.5 umo¿liwia szybkie ogrzanie
etanolu i uruchomienie silnika nawet w niskiej temperaturze, dziêki temu mo¿liwe jest wyeliminowanie drugiego uk³adu paliwowego, zmniejszenie ciê¿aru pojazdu o
ok. 9 kg, a tak¿e zmniejszenie zu¿ycia paliwa, zmniejszenie emisji oraz kosztów eksploatacji. Element wytwarzany jest metod¹ obtryskiwania wk³adki poliftalamidem
(PPA) Zytel HTN, opracowanym przez firmê DuPont.
Materia³ w stanie stopionym ma ma³¹ lepkoœæ, dziêki
czemu obtryskiwany element nie ulega uszkodzeniu
podczas formowania, a forma jest ca³kowicie wype³niona, ma du¿e wyd³u¿enie przy zerwaniu, dziêki któremu
element nie pêka podczas cyklicznych zmian temperatury, jest stabilizowany termicznie, mo¿e wiêc byæ znakowany laserowo.
www.thinplytechnology.com
PRZETWÓRSTWO

Podczas targów Fakuma 2015 firma KraussMaffei zaprezentowa³a m.in. swoj¹ technologiê FiberForm prze-
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znaczon¹ do seryjnego przetwarzania tworzyw termoplastycznych wzmacnianych w³óknami. W procesie FiberForm po³¹czona zosta³a technologia formowania
wtryskowego z technologi¹ termoformowania pó³produktów kompozytowych. Pó³produkty zwieraj¹ce w³ókna ci¹g³e lub tkaniny impregnowane tworzywami termoplastycznymi s¹ podgrzewane, a nastêpnie kszta³towane
w formie i obtryskiwane. Produkowane w ten sposób elementy odznaczaj¹ siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹. Rozwi¹zaniem prezentowanym podczas targów by³o wykorzystanie w aplikacji dwóch robotów linearnych LRX w uk³adzie TwinZ — obydwa urz¹dzenia umiejscowione by³y
na tej samej osi. Wspó³pracuj¹c ze sob¹, roboty przekazywa³y do podgrzania pó³produkty — p³yty kompozytowe, a nastêpnie wyci¹ga³y z formy gotowe wyroby. Ru-
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chy robotów oraz jednostka podawania p³yty kompozytowej s¹ zintegrowane w standardowym gnieŸdzie CX
300. Dziêki temu rozmiar instalacji mo¿e byæ zmniejszony nawet o 40 %. Proces ten mo¿e byæ zautomatyzowany,
ca³a automatyka sterowana jest za pomoc¹ systemu kontroli MC6 Multitouch. Podczas targów na wtryskarce
CX 300-1400 produkowane by³y, wg technologii FiberForm, obudowy do poduszek powietrznych. Proces FiberForm wykorzystywany mo¿e byæ do wytwarzania
siedzeñ i oparæ foteli, paneli kontrolnych, baga¿ników,
przykryw, elementów zabezpieczeñ bocznych przed
uderzeniem oraz lekkich elementów konstrukcyjnych.
www.kraussmaffei.com
dr Anna £ukszo-Bieñkowska

WYNALAZKI
Sposób wytwarzania utwardzacza kompozycji
epoksydowych, utwardzacz kompozycji epoksydowych i kompozycja epoksydowa o wyd³u¿onym czasie
¿ycia (Zg³oszenie nr 408138, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Wed³ug wynalazku sposób otrzymywania utwardzacza polega na zmieszaniu, w stosunku molowym z zakresu 1:1—1:2,5, czwartorzêdowej soli amoniowej ze zwi¹zkiem bêd¹cym donorem wodoru, a nastêpnie grzaniu
mieszaniny w temp. 90—110 °C przez 30—180 min. Jako
czwartorzêdow¹ sól amoniow¹ stosuje siê chlorek choliny lub bromek tetrabutyloamoniowy. Jako zwi¹zek bêd¹cy donorem wodoru stosuje siê mocznik, metylomocznik lub tiomocznik lub pochodne guanidyny: tiocyjanian
guanidyny, sulfaminian guanidyny lub 1-(o-tolilo)biguanid lub mieszaninê mocznika i/lub pochodnych mocznika i/lub pochodnych guanidyny. Wynalazek obejmuje
równie¿ utwardzacz, którym jest produkt zmieszania i
ogrzania do stopienia czwartorzêdowej soli amoniowej
oraz zwi¹zku bêd¹cego donorem wodoru w podanym
powy¿ej stosunku. Ponadto wynalazek obejmuje kompozycjê epoksydow¹ sk³adaj¹c¹ siê z ¿ywicy epoksydowej
i ww. utwardzacza u¿ytego w iloœci 3—20 cz. mas. na
100 cz. mas. ¿ywicy epoksydowej, utwardzan¹ w temp.
90—170 °C (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 23, 13).
Kompozyt na bazie poli(tereftalanu butylenu) i modyfikowanych nanorurek wêglowych oraz sposób
otrzymywania kompozytu na bazie poli(tereftalanu
butylenu) i modyfikowanych nanorurek wêglowych
(Zg³oszenie nr 408069, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Wed³ug wynalazku tytu³owy kompozyt polimerowy
zawiera jako nape³niacz wieloœcienne nanorurki wêglowe w iloœci 0,01—12 %, modyfikowane chemicznie metod¹ chlorowania w fazie gazowej lub metod¹ chlorowania
i nastêpnie hydrolitycznego odchlorowania z udzia³em

wodorotlenku sodu lub potasu. Wynalazek obejmuje tak¿e sposób otrzymywania kompozytu, metod¹ in situ, który charakteryzuje siê tym, ¿e jako nape³niacz stosuje siê
wieloœcienne nanorurki wêglowe w iloœci 0,01—2 %, modyfikowane chemicznie metod¹ chlorowania w fazie gazowej lub metod¹ chlorowania, a nastêpnie hydrolitycznego odchlorowania z udzia³em wodorotlenku sodu lub
potasu. Nastêpnie nape³niacz dysperguje siê w glikolu
butylenowym, miesza i wprowadza do reaktora, w którym prowadzi siê dwuetapow¹ syntezê. Pierwszy etap
syntezy — transestryfikacjê tereftalanu dimetylu ze
sk³adnikami dyspersji prowadzi siê w temp. 160—200 °C
pod ciœnieniem atmosferycznym. Nastêpnie, obni¿a siê
ciœnienie przy jednoczesnym podwy¿szaniu temperatury i prowadzi siê drugi etap syntezy — polikondensacjê
w temp. 255—263 °C pod ciœnieniem 0,5—0,6 hPa, z
udzia³em tetrabutoksytytanu w butanolu jako katalizatora. Wynalazek obejmuje tak¿e sposób otrzymywania
kompozytu, metod¹ mieszania w stanie stopionym, który charakteryzuje siê tym, ¿e jako nape³niacz stosuje siê
wieloœcienne nanorurki wêglowe w iloœci 0,1—12 %, modyfikowane chemicznie. Modyfikacjê nanorurek prowadzi siê metod¹ chlorowania w fazie gazowej lub nanorurki poddaje siê hydrolitycznemu odchlorowaniu z udzia³em wodorotlenku sodu lub potasu, a nastêpnie mieszaninê poli(tereftalanu butylu) i nanorurek poddaje siê
wyt³aczaniu (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 23, 14).
Kompozycja elastomerowa przeznaczona na nadtlenkowe wyroby gumowe o podwy¿szonej gêstoœci
usieciowania i dobrych w³aœciwoœciach wytrzyma³oœciowych (Zg³oszenie nr 408104, Politechnika £ódzka,
£ódŸ)
Wed³ug wynalazku tytu³owa kompozycja elastomerowa zawiera uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy lub kauczuk etylenowo-oktenowy, nadtlenek dikumylu, hydroksyapatyt oraz nienasycony kwas
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karboksylowy. Nadtlenek dikumylu stanowi substancjê
sieciuj¹c¹, a hydroksyapatyt substancjê wspomagaj¹c¹
sieciowanie nadtlenkowe. Zastosowanie hydroksyapatytu w kompozycji eliminuje wady sieciowania nadtlenkowego i umo¿liwia poszerzenie zastosowañ nadtlenkowych wyrobów gumowych (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 23,
14).
Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawieraj¹ce pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania (Zg³oszenie nr 411794, Politechnika Wroc³awska,
Wroc³aw)
Wed³ug wynalazku fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawieraj¹ pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu o wzorze
ogólnym (I), w którym R oznacza podstawnik metylowy
-CH3 lub etylowy -CH2CH3, x oznacza liczbê merów
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2 - me ty l o pr o p- 2 - e n i a n u
2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu lub 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]etylu, natomiast y oznacza
liczbê merów z zakresu 1—50 metakrylanu butylu. Tytu³owe fotochromowe kopolimery znajduj¹ zastosowanie
w optoelektronice, w optycznym zapisie informacji oraz
do otrzymywania mikro- i nanoobiektów. Wynalazek
opisuje równie¿ sposób otrzymywania fotochromowych
kopolimerów metakrylanu butylu zawieraj¹cych pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu. Sposób charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e chromof orowy
monomer
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famoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino] etylu miesza siê z
metakrylanem butylu w stosunku molowym z zakresu
4:1—1:4, w rozpuszczalniku organicznym i poddaje rodnikowej kopolimeryzacji w obecnoœci inicjatora. Kopolimeryzacjê prowadzi siê w temp. z zakresu 60—120 °C,
w obecnoœci inicjatora rodnikowego i w atmosferze gazu
obojêtnego. Jako rozpuszczalnik organiczny stosuje siê
tetrahydrofuran lub mieszaninê tetrahydrofuranu i g-butyrolaktonu o zawartoœci 60—80 % obj. tetrahydrofuranu, a jako inicjator rodnikowy 2,2’-azobis(izobutyronitryl) lub nadtlenek benzoilu (wg Biul. Urz. Pat. 2015
nr 23, 13).
Sposób otrzymywania spienionego hybrydowego
nanokompozytu poliuretanowego (Zg³oszenie nr
408051, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koœciuszki, Kraków)
Wed³ug wynalazku sposób otrzymywania tytu³owego nanomateria³u polega na zastosowaniu, w katalitycznej reakcji sk³adnika poliizocyjanianowego ze sk³adnikiem poliolowym, poliedrycznych oligosilseskwioksanów, takich jak PHIPOSS (1,2-propanodiolisobutyl
POSS) i/lub OCTA-POSS [okta(3-hydroksy-3-metylobutylodimetylosiloksy) POSS], które zawieraj¹ przynajmniej dwie grupy hydroksylowe zdolne do reakcji z poliizocyjanianem oraz s¹ rozpuszczalne w sk³adniku poliolowym i w rozpuszczalnikach organicznych o temp.
wrzenia w zakresie 50—70 °C. Poliedryczne oligosilseskwioksany, jako dodatek modyfikuj¹cy, wprowadza siê
do mieszaniny reakcyjnej wraz ze sk³adnikiem poliolowym w postaci ich jednorodnej mieszaniny, w której
udzia³ tego dodatku wynosi 1—15 cz. mas., a korzystnie
5—15 cz. mas., w odniesieniu do sk³adnika poliolowego
(wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 23, 13).
Warstwy rozpoznaj¹cych polimerów przewodz¹cych wytworzonych metod¹ wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak równie¿
ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu (Zg³oszenie nr 408290, Instytut
Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest warstwa rozpoznaj¹cego polimeru, wytworzonego metod¹ wdrukowywania
molekularnego, charakteryzuj¹ca siê tym, ¿e jest makroporowata i stanowi j¹ polimer zawieraj¹cy kwas 2,2’-bitiofeno-5-borowy. Wynalazek obejmuje tak¿e sposób
otrzymywania tej warstwy rozpoznaj¹cego polimeru, za
pomoc¹ elektropolimeryzacji potencjodynamicznej. Sposób polega na zastosowaniu kwasu 2,2’-bitiofeno-5-borowego jako monomeru funkcyjnego do elektropolimeryzacji. W etapie poprzedzaj¹cym wdrukowanie molekularne, w roztworze tworzy siê pre-polimeryzacyjny kompleks poprzez wytworzenie wi¹zania kowalencyjnego
pomiêdzy diolami cukrowców a kwasem 2,2’-bitiofeno-5-borowym. W etapie osadzania warstwy MIP stosuje
siê elektrodê wstêpnie pokryt¹ wielowarstwowym
kryszta³em koloidalnym zbudowanym z warstw nano-
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kulek krzemionkowych, za pomoc¹ techniki Langmuira-Blodgett. W zg³oszonym wynalazku ujawniono równie¿ zastosowanie ww. warstw jako elementów rozpoznaj¹cych czujników chemicznych do wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu, a tak¿e innych zwi¹zków cukrowych, takich jak alkohole cukrowe o d³ugoœci ³añcucha
wêglowego 4—7 atomów, monosacharydy (aldozy i ketozy o szkielecie wêglowym zawieraj¹cym 4—7 atomów
wêgla), a tak¿e oligosacharydy zbudowanej z wy¿ej wymienionych monosacharydów, zw³aszcza w analizie próbek pochodzenia klinicznego i diagnostyki zaka¿eñ
grzybicznych, wykorzystuj¹cych piezomikrograwimetryczne przetwarzanie sygna³u lub do tego przetwarzania wykorzystuj¹ce tranzystory polowe z zewnêtrzn¹
bramk¹, EG FETs (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 24, 19).
Zapachowa folia biodegradowalna i sposób otrzymywania zapachowej folii biodegradowalnej (Zg³oszenie nr 408232, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Wed³ug wynalazku zapachowa folia biodegradowalna stanowi produkt otrzymany metod¹ wylewania wodnego roztworu skrobi ziemniaczanej z limonenem w iloœci 15—70 cz. mas. na 100 cz. mas. suchej skrobi. Korzystnie, folia zawiera plastyfikator wielowodorotlenowy
w postaci gliceryny oraz montmorylonit lub kaolin jako
nape³niacz mineralny. Iloœci plastyfikatora oraz nape³niacza, w odniesieniu do 100 cz. mas. suchej skrobi
ziemniaczanej wynosz¹, odpowiednio, 0—70 cz. mas.
oraz 1—15 cz. mas. Ujawniono równie¿ sposób otrzymywania zapachowej biodegradowalnej folii na bazie skrobi
metod¹ wylewania, który polega na dodaniu do wodnego roztworu skrobi ziemniaczanej limonenu, plastyfikatora i nape³niacza w iloœciach odniesionych do
100 cz. mas. suchej skrobi, odpowiednio, 15—70 cz. mas.,
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0—70 cz. mas. oraz 1—15 cz. mas. (wg Biul. Urz. Pat. 2015
nr 24, 19).
Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby o podwy¿szonej odpornoœci na starzenie klimatyczne i promieniowanie UV (Zg³oszenie nr 408194, Politechnika £ódzka, £ódŸ)
Kompozycja elastomerowa wg wynalazku zawiera
cykliczny kopolimer etylenowo-norbornenowy oraz substancjê przeciwstarzeniow¹. Jako substancjê przeciwstarzeniow¹ zawiera pochodn¹ antrachinonu powsta³¹
w wyniku podstawienia antrachinonu w pozycjach 1; 1,4;
1,5; 1,8; 1, 4, 5, 8 podstawnikami elektronodonorowymi.
Wprowadzenie do cyklicznego kopolimeru etylenowo-norbornenowego takich pochodnych antrachinonu
powoduje wyraŸne podwy¿szenie jego odpornoœci na
starzenie klimatyczne i promieniowanie UV (wg Biul.
Urz. Pat. 2015 nr 24, 19).
Folia polimerowa do produktów spo¿ywczych
(Zg³oszenie nr 408284, Instytut In¿ynierii Materia³ów
Polimerowych i Barwników, Toruñ)
Wed³ug wynalazku folia polimerowa zawieraj¹ca osnowê polimerow¹ z poliamidu (PA) 6 jest mieszanin¹
sk³adników uprzednio rozdrobnionych do wielkoœci
ziarna £ 20 μm o postaci proszkowej: poliamidu (PA) 6 w
iloœci 80—90 % mas. i celulozy mikrokrystalicznej (CMK)
w iloœci 1—20 % mas. Folia zawiera ewentualnie tak¿e
polimery lub ich mieszaniny o charakterze hydrofilowym, takie jak: kopolimer etylenu i alkoholu winylowego (E/VOH) lub polialkohol winylowy (PVOH) w iloœci
1—15 % mas. Folia przeznaczona jest do pakowania produktów spo¿ywczych, zw³aszcza miêsno-wêdliniarskich
i serowarskich (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 24, 19).
dr hab. in¿. Wanda Ziemkowska

NOWE KSI¥¯KI
STARCH-BASED BLENDS, COMPOSITES AND
NANOCOMPOSITES
Visakh P.M., Long Yu (Eds.), (RCS)
Wyd. 2016, 458 stron, cena 179 £
ISBN 978-1-84973-979-5
Ksi¹¿ka stanowi kompleksowe omówienie najnowszych trendów rozwojowych materia³ów na bazie skrobi.
Autorzy opisali ró¿ne rodzaje skrobi, skupiaj¹c siê na
ró¿nych aspektach przygotowania, struktury, przetwarzania, morfologii, w³aœciwoœci i zastosowañ materia³ów
skrobiowych i ich mieszanin z innymi polimerami oraz
kompozytów i nanokompozytów skrobiowych. Omówiono stan wiedzy w tej dziedzinie, zale¿noœci miêdzy
struktur¹ a w³aœciwoœciami, otrzymywanie i charakterystykê nanokryszta³ów skrobi, zastosowanie blend,
kompozytów i nanokompozytów z udzia³em nanokrysz-

ta³ów skrobi, kompozyty skrobi termoplastycznej
wzmocnione w³óknami naturalnymi, chemiczn¹ modyfikacjê skrobi termoplastycznej, hydro¿ele nanokompozytowe na bazie skrobi, blendy skrobiowe, wytrzyma³oœæ
mechaniczn¹ kompozytów skrobiowych, zastosowanie
nanokompozytów skrobi w przemyœle spo¿ywczym
oraz wp³yw dodatków na w³aœciwoœci skrobi.
CONDUCTING POLYMERS
Bioinspired Intelligent Materials and Devices
Toribio Fernandez Otero (RCS)
Wyd. 2016, 262 strony, cena 159 £
ISBN 978-1-78262-315-1
Polimery przewodz¹ce zawieraj¹ wi¹zania sprzê¿one, a ich przewodnoœæ elektryczna jest efektem domieszkowania lub utleniania. Takie materia³y maj¹ unikalne,
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zmienne w³aœciwoœci elektromechaniczne i elektrochromowe, dlatego idealnie sprawdzaj¹ siê jako modele biomimetyczne i sensory. W ksi¹¿ce kompleksowo omówiono tê grupê polimerów poczynaj¹c od elektrosyntezy,
poprzez ¿elowe elektrody membranowe naœladuj¹ce
wewn¹trzkomórkowe matryce ¿ywych komórek i wielofunkcyjne narzêdzia naœladuj¹ce komunikacjê miêdzy
mózgiem a organami. Zwrócono uwagê na strukturalne
i allosteryczne odpowiedzi chemiczne od enzymów, bia³ek, kwasów nukleinowych, kana³ów jonowych, nanorurek wêglowych i grafenu. Opisano nowe urz¹dzenia biomimetyczne i przysz³y rozwój narzêdzi antropomorficznych i zoomorficznych.
DESIGN AND MANUFACTURE OF PLASTIC
COMPONENTS FOR MULTIFUNCTIONALITY
Structural Composites, Injection Molding, and 3D
Printing
V. Goodship, B. Middleton, R. Cherrington (Elsevier)
Wyd. 2015, 236 stron, cena 110 €
ISBN 9780323340618
Ksi¹¿ka zapoznaje czytelnika z ca³oœciowym podejœciem do produkcji materia³ów wielofunkcyjnych. Zawiera omówienie najnowszych osi¹gniêæ materia³owych i
procesowych, ocenê zalet i wad, zarówno typowych, jak
i nowych, oraz opis trzech podstawowych metod produkcji materia³ów wielofunkcyjnych — kompozytów
metod¹ formowania wtryskowego i drukowania 3D.
POLYMER PHOTOVOLTAICS
Materials, Physics, and Device Engineering
Fei Huang, Hin-Lap Yip, Yong Cao (Eds.), (RCS)
Wyd. 2016, 406 stron, cena 179 £
ISBN 978-1-84973-987-0
W ksi¹¿ce zawarto podsumowanie najnowszych badañ dotycz¹cych polimerowych ogniw s³onecznych. Na
wstêpie autorzy zapoznali czytelnika z podstawowymi
zagadnieniami zwi¹zanymi z ogniwami tego typu i nowymi materia³ami pe³ni¹cymi funkcjê donorów lub akceptorów. Nastêpnie omówiono projektowanie i syntezê
ma³ocz¹steczkowych donorów do wysoko wydajnych
ogniw oraz zale¿noœci miêdzy struktur¹ a w³aœciwoœciami, fizykê generowania fotopr¹du w ogniwach polimerowych i nowe narzêdzia do badania wp³ywu morfologii
na w³aœciwoœci donorowo-akceptorowe heteroz³¹czy
w masie. Przedstawiono te¿ nowatorskie koncepcje
urz¹dzeñ, takich jak: komórki tandemowe i pó³przezroczyste oraz zaawansowane procesy roll-to-roll wytwarzania polimerowych ogniw s³onecznych na du¿¹ skalê.
POROUS POLYMERS
Design, Synthesis and Applications
Shilun Qiu, Teng Ben (RCS)
Wyd. 2016, 324 strony, cena 159 £
ISBN 978-1-84973-932-0
Tematyka ksi¹¿ki obejmuje najnowsze osi¹gniêcia
w dziedzinie porowatych materia³ów polimerowych, ze
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szczególnym uwzglêdnieniem relacji miêdzy projektowaniem struktury, metodami syntezy a w³aœciwoœciami.
Pocz¹tkowe rozdzia³y zawieraj¹ podstawowe informacje
o materia³ach porowatych i ich funkcji. Nastêpnie omówiono projektowanie porowatych polimerów, odwracalne i nieodwracalne metody syntezy, kopolimeryzacjê,
samoistn¹ polimeryzacjê, charakterystykê porowatych
struktur polimerowych i techniki post- syntezy polimerów porowatych (litowanie, sulfonowanie, karbonizacja,
szczepienie). W kolejnych rozdzia³ach szczegó³owo opisano ró¿ne materia³y porowate, m.in. mikroporowate polimery sprzê¿one, kowalencyjne struktury organiczne,
polimery mocno usieciowane, polimery z wewnêtrznymi
mikroporami i porowate struktury aromatyczne.
NITROXIDE MEDIATED POLYMERIZATION
From Fundamentals to Applications in Materials
Science
D. Gigmes (Ed.), (RCS)
Wyd. 2016, 505 stron, cena 179 £
ISBN 978-1-78262-061-7
Polimeryzacja, w której poœredniczy tlenek azotu
(NMP) jest wa¿n¹ ga³êzi¹ kontrolowanej polimeryzacji
rodnikowej, rewolucjonizuj¹c¹ syntezê polimerów o zdefiniowanej architekturze. Nitroxide Mediated Polymerization jest pierwsz¹ ksi¹¿k¹ poœwiêcon¹ tej tematyce i obejmuje zarówno historiê i rozwój polimeryzacji mediowanej tlenkiem azotu, jak i aktualne techniki laboratoryjne
i przemys³owe. Zgromadzono w niej i kompleksowo
omówiono wszystkie aspekty polimeryzacji NMP, od
podstawowych zasad a¿ po zastosowania przemys³owe.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono podstawom mechanizmu
i aspektom kinetycznym oraz syntezie zwi¹zków mediuj¹cych (nitrotlenków i alkoksyamin). Omówiono homogeniczne reakcje NMP w masie, rozpuszczalnikach organicznych i uk³adach wodnych, a tak¿e polimeryzacjê
w dyspersji. Kolejne rozdzia³y poœwiêcono najnowszym
osi¹gniêciom w NMP, polimeryzacji estrów metakrylowych, syntezie materia³ów do zastosowañ biomedycznych, polimeryzacji na powierzchni mediowanej tlenkiem azotu i architekturze polimerów. Ostatni rozdzia³
dotyczy nowoczesnych materia³ów polimerowych syntezowanych w NMP.
SMART MATERIALS FOR ADVANCED ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
Peng Wang (Ed.), (RCS)
Wyd. 2016, 334 strony, cena 59 £
ISBN 978-1-78262-108-9
Inteligentne materia³y o zmiennych w³aœciwoœciach
powierzchni reaguj¹cej w sposób odwracalny na bodŸce
œrodowiska mog¹ rozwi¹zaæ globalne problemy dotycz¹ce czystoœci zasobów wodnych i usuwania zanieczyszczeñ. Tego typu materia³y funkcjonalne s¹ czêsto
inspirowane przez systemy biologiczne, wykorzystuj¹ce
zaawansowane technologie do adaptacji w œrodowisku.
W ksi¹¿ce przedstawiono najnowsze informacje na temat
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obecnych i potencjalnych zastosowañ omnifobowych
(równoczeœnie hydro- liofobowych) œliskich pow³ok, odpowiadaj¹cych na bodŸce stabilizowanych emulsji i samonaprawiaj¹cych siê powierzchni oraz innych materia³ów funkcjonalnych. Ksi¹¿ka zawiera sekcjê poœwiêcon¹
oczyszczaniu i uzdatnianiu wody, opisuj¹c¹ i wyjaœniaj¹c¹ strategie, takie jak wykorzystanie membran kopolimerowych i powierzchni o zdefiniowanej zwil¿alnoœci.
MARINE, WATERBORNE, AND WATER-RESISTANT POLYMERS
Chemistry and Applications
J. K. Fink (Wiley)
Wyd. 2015, 240 stron, cena 117 £ / 239 €
ISBN 978-1-119-18486-7
Tematyka ksi¹¿ki obejmuje zagadnienia zwi¹zane
z chemi¹ i stosowaniem polimerów „morskich”, polimerów wodorozcieñczalnych i wodoodpornych. Pod pojêciem polimerów „morskich” kryj¹ siê polimery pozyskiwane z morskich alg i g¹bek oraz kolagen, chityna, chitozan, terpenoidy i in. Po omówieniu podstaw chemicznych szczegó³owo opisano materia³y polimerowe wykorzystywane w ró¿nych ga³êziach gospodarki morskiej,
m.in. jako pow³oki, pianki, pokrycia antyporostowe, inhibitory korozji, liny, smary silników, uszczelnienia a tak¿e separatory wyciekaj¹cego oleju. W kolejnej czêœci
omówiono syntezê, metody analityczne i charakterystykê polimerów wodorozcieñczalnych, pow³oki na ich bazie oraz ich wykorzystanie do celów specjalnych. Ostatnia czêœæ ksi¹¿ki obejmuje polimery wodoodporne,
w tym przyjazne dla œrodowiska, oraz ich zastosowania
jako pow³ok, w³ókien, w przemyœle papierniczym i medycynie.
DESIGN AND APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURED POLYMER BLENDS AND NANOCOMPOSITE SYSTEMS
A volume in Micro and Nano Technologies
S. Thomas, R. Shanks, S. Chandrasekharakurup
(Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 442 strony, cena 103,70 €
ISBN 978-0-323-39408-6
Tematyka ksi¹¿ki dotyczy projektowania i zastosowania nanostrukturalnych mieszanin i nanokompozytów
polimerowych. Omówiono w niej podstawy teoretyczne
tworzenia nanostruktur oraz potencjalne korzyœci p³yn¹ce z wykorzystania nanostrukturalnych materia³ów
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w elektronice, pozyskiwaniu energii (fotowoltaika),
przemyœle lotniczym i samochodowym, urz¹dzeniach
medycznych (biokompatybilne polimery), a tak¿e jako
sk³adników lakierów i klejów. Opisano projektowanie,
morfologiê i budowê nanostrukturalnych kompozytów
polimerowych o okreœlonych w³aœciwoœciach, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych mieszanin nanostrukturalnych. Obejmuj¹ one m.in. mieszaniny polimerów termoplastycznych z termoutwardzalnymi oraz mieszaniny polimerów ciek³okrystalicznych,
termoplasty wzmocnione w³óknami naturalnymi, aero¿ele i pianki, nanomembrany, polimery z nanokapsu³kami, mieszaniny polimerowe zawieraj¹ce wêgiel, nanobiokompozyty z nanokryszta³ami celulozy oraz niemieszalne mieszaniny polimerów stabilizowane w nanofazie. Opisano tak¿e krystalizacjê, zmiany morfologiczne
i struktury fazowe w cienkich warstwach w nanostrukturalnych mieszaninach polimerów, mechanizmy wzmacniania w nanostrukturalnych mieszaninach oraz nanostrukturalne hydrofobowo hydrofilowe mieszaniny polimerowe. Ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ jako poradnik przy wdra¿aniu nowych produktów w ró¿nych bran¿ach, od elektroniki po zastosowania medyczne.
BIODEGRADABLE AND BIO-BASED POLYMERS
FOR ENVIRONMENTAL AND BIOMEDICAL
APPLICATIONS
S. Kalia, L. Averous (Wiley)
Wyd. 2016, 515 stron, cena 130 £ / 175 €
ISBN 978-1-119-11733-9
Omawiana pozycja sk³ada siê z 13 rozdzia³ów opracowanych przez renomowanych ekspertów w dziedzinie
polimerów biodegradowalnych i polimerów pochodzenia naturalnego. Opisano zastosowanie biomedyczne
skrobi termoplastycznej, biokompozyty wzmocnione
mikrow³óknami celulozy, taniny jako Ÿród³o surowców
dla polimerów aromatycznych i biopolimerów, elektroaktywnoœæ i wykorzystanie jatrofy, poli(kwas mlekowy)
oraz poli(bursztynian butylenu), a tak¿e polihydroksyalkaniany przyjazne dla œrodowiska. Omówiono równie¿
polimery ze Ÿróde³ odnawialnych (z olejów roœlinnych)
i ich kompozyty, polimery jako noœniki leków (w tym polisacharydy z nasion tamaryndowca), nanocelulozê jako
materia³ adsorpcyjny, aromatyczne polimery z ligniny,
polipeptydy i kwasy nukleinowe.
dr in¿. Stanis³awa Spychaj

