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Monotematyczny cykl 18 publikacji, stanowiący podstawę postępowania habilitacyjnego, obejmował analizę
wpływu czynników przetwórczo-materiałowych na proces wytwarzania kompozytów polimerowych. Analiza
ta dotyczyła szeregu aspektów dezintegracji napełniaczy
dyspersyjnych niemodyfikowanych i funkcjonalizowanych. Celem pracy było wskazanie, które z wyszczególnionych kryteriów doboru napełniaczy, modyfikatorów
powierzchni oraz sposobów przetwarzania decydują
o właściwościach kompozytów polimerowych.
Opis przedstawionych osiągnięć dotyczył badań:
– wpływu sposobu prowadzenia procesu wytłaczania na przetwórczo-materiałowe aspekty mikrostruktury kompozytów,
– wpływu dodatku promotorów adhezji, w tym
uzgadniacza chemicznego i wybranych odmian napełniaczy hybrydowych na właściwości użytkowe kompozytów.
Nowością było zastosowanie w badaniach napeł-

niaczy hybrydowych, w tym funkcjonalizowanych, testowanych w różnych układach polimerowych z różną
historią przetwórczą.
Zbadano również wpływ obecności silanowych
środków proadhezyjnych na mikrostrukturę i właściwości kompozytów termoplastycznych z napełniaczami
dyspersyjnymi. W badaniach uwzględniono rolę kopolimeru polietylenu z bezwodnikiem maleinowym, którego zadaniem było zwiększenie napięcia powierzchniowego stopionego polimeru.
Badania uzupełniające dotyczyły oceny możliwości
oddziaływania na selektywne właściwości kompozytów
(palność, pasywność mikologiczną) poprzez wprowadzenie funkcyjnych napełniaczy tlenkowych-dualnych,
także w odniesieniu do modyfikacji prowadzonego procesu przetwórczego. Powyższy zakres prac i ich analiza
pozwoliły na szerokie ujęcie wielokryterialnych aspektów procesu przygotowania, prowadzenia przetwórstwa i oceny właściwości kompozytów.
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macierzystym Wydziale pracę doktorską pt. „Struktura i właściwości nanokompozytowych układów poliestrów termoplastycznych z amorficzną krzemionką” (promotor dr hab. Jan
Jurga, prof. Politechniki Poznańskiej).
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach wytwarzania kompozytów polimerowych, w tym
szczególnie na doborze napełniaczy dyspersyjnych o różnych
właściwościach granulometrycznych i fizykochemicznych,
określaniu wpływu warunków technologicznych przetwórstwa w stanie plastyczno-płynnym, a także na ocenie właściwości inżynierskich i użytkowych (w tym barierowych, palności i antybakteryjnych) otrzymanych kompozytów.
Jest współautorem 24 publikacji naukowych i 2 rozdziałów
w monografiach, 49 prac zaprezentowanych na konferencjach
naukowych krajowych i zagranicznych oraz dwóch patentów.
Brał udział w 10 projektach badawczych finansowanych ze
środków KBN, MNiI, MNiSW, NCN, POIG jako kierownik,
główny wykonawca lub wykonawca.
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Z KRAJU
TWORZYWA W LICZBACH

Tabele 1–4 zawierają dane dotyczące wielkości produkcji surowców i półproduktów chemicznych (tab. 1)

oraz najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a także wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) w grudniu 2015 r. oraz
zbiorczo za dwanaście miesięcy 2015 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w grudniu 2015 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in December 2015
Artykuł

Średnia miesięczna
w 2014 r.

Grudzień 2015 r.

Razem I–XII 2015 r.

%, I–XII 2015/
I–XII 2014

Węgiel kamienny

6 084 330

6 526 038

72 467 793

99,3

Węgiel brunatny

5 323 113

5 025 538

63 055 169

98,7

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

78 770

80 922

892 318

94,4

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

446 866

470 505

5 342 658

96,4

Etylen

39 236

48 127

545 114

115,8

Propylen

28 370

34 446

390 578

114,7

1,3-Butadien

4 707

5 308

60 805

107,6

Fenol

2 557

2 897

35 366

115,2

14

2

126

74,6

13 966

14 797

164 696

98,3

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w grudniu 2015 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in December 2015
Średnia
miesięczna w 2014 r.

Grudzień
2015 r.

Razem
I–XII 2015 r.

%, I–XII 2015/
I–XII 2014

Tworzywa polimerowe

226 426

239 163

2 942 734

108,4

Polietylen

28 082

33 238

375 812

111,5

Polimery styrenu

10 635

8 317

132 013

103,4

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

22 930

23 626

320 989

116,7

Poli(chlorek winylu) nieuplastyczniony, zmieszany z dowolną
substancją, w formach podstawowych

2 273

1 691

28 463

104,4

Poli(chlorek winylu) uplastyczniony, zmieszany z dowolną
substancją, w formach podstawowych

6 048

4 167

67 397

92,9

Tworzywo polimerowe/polimer

Poliacetale, w formach podstawowych

830

700

8 700

87,3

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach podstawowych

8 319

7 487

98 861

99,0

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 544

1 002

21 272

114,8

Poliwęglany

1 670

1 681

20 632

102,5

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 644

1 116

30 876

97,3

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 646

4 073

75 915

97,8

Poliestry pozostałe

1 625

1 752

23 422

120,1

Polipropylen

18 700

20 071

244 664

110,5

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

1 745

175

5 827

27,8

Poliamidy 6; 11; 12; 66; 69; 610; 612, w formach podstawowych

11 126

12 230

158 564

113,2

Aminoplasty

9 373

9 746

117 093

110,1

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.

750

821

10 539

117,1

16 002

17 104

192 208

100,1
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w grudniu 2015 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in December 2015
Jednostka

Średnia
miesięczna w
2014 r.

Grudzień
2015 r.

Razem
I–XII 2015 r.

%
I–XII 2015/
I–XII 2014

tys. zł

–

3 050 615

40 633 104

105,3

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

16 071

15 220

320 298

99,9

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

8 302

4 967

93 808

94,2

t

10 067

6 911

137 435

113,8

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 735

1 665

34 108

103,9

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z polimerów etylenu,
o grubości < 0,125 mm

t

27 134

30 525

387 931

120,3

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z polimerów propylenu,
o grubości ≤ 0,10 mm

t

5 025

4 351

67 675

112,7

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z komórkowych
polimerów styrenu

t

12 673

12 436

273 010

100,7

t
tys. m²

9 850
9 380

4 690
5 054

115 321
117 007

97,6
103,9

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

16 135

17 938

228 433

123,4

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

18 000

17 293

234 358

104,8

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

1 948
1 000

2 215
988

33 138
14 340

141,8
119,6

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

29 116
511

20 421
395

330 506
6 353

104,6
103,6

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

570
286

321
173

5 288
2 414

77,4
74,1

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 076

1 090

13 505

105,3

Kleje poliuretanowe

t

872

1 027

11 056

105,7

Włókna chemiczne

t

3 418

2 816

38 705

94,4

t
tys. m²

1 558
4 858

1 442
4 456

19 124
58 623

102,3
100,6

t

31

32

339

89,8

Wyrób

Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

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

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy w grudniu 2015 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in December 2015
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2014 r.

Grudzień
2015 r.

Razem
I–XII 2015 r.

%
I–XII 2015/
I–XII 2014

t

76 907

67 189

979 041

105,5

Opony i dętki z gumy; bieżnikowane i regenerowane
opony z gumy

t
tys. szt.

41 496
4 198

35 835
4 032

528 734
53 452

106,2
106,3

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 484

17 333

266 337

105,1

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

346

268

4 165

102,0

opony do ciągników

tys. szt.

25

18,4

287

94,8

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

11

2

21

15,8

t

828

648

9 986

100,5

t
km

4 054
3 534

5 694
3 390

60 168
42 598

123,7
100,4

Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

inż. Hanna Głowala, Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego
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Bydgoski Klaster Przemysłowy jako przykład
dobrej praktyki w zakresie integracji wytwórców
form wtryskowych i przetwórców tworzyw polimerowych
W 2006 r. z inicjatywy przedsiębiorców reprezentowanych przez ówczesny Kujawsko-Pomorski Związek
Pracodawców i Przedsiębiorców (obecnie Pracodawcy
Pomorza i Kujaw), środowiska naukowego bydgoskiej
Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) oraz Urzędu Miasta
w Bydgoszczy powstało stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy.
Tworzenie optymalnych warunków rozwoju, stymulowanie współpracy i integracja środowiska narzędziowców i przetwórców tworzyw polimerowych w województwie kujawsko-pomorskim było dalekowzroczną
myślą przewodnią założycieli. Działanie to wynikało
z troski o dalszy, bardziej dynamiczny rozwój kluczowe- Fot. 1. Stoisko BKP na Targach PLASTPOL 2014 w Kielcach
go przemysłu, historycznie osadzonego w Bydgoszczy. (fot. Piotr Wojciechowski)
Potencjał technologiczny, ale przede wszystkim zasoby
kadrowe, znanych z czasów PRL-u firm produkcyjnych, produktowych i procesowych oraz rozwój kontaktów
takich jak: Formet, Telfa, Eltra, Zachem i Elana, były in- z podmiotami zagranicznymi (w tym klastrowymi).
spiracją do powstania nowych podmiotów gospodarCzłonkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
czych. Obecnie siłą tych, bardzo dynamicznie rozwijają- tworzą naturalny łańcuch dostaw mają w ofercie zacych się przedsiębiorstw są: zaawansowane technologie, równo tworzywa polimerowe, koncentraty barwiące
bardzo dobrze wykształcona kadra, elastyczność w do- jak i modyfikatory. Wytwarzają też zaawansowane konstosowywaniu się do zmiennych uwarunkowań rynko- strukcyjnie narzędzia do przetwórstwa tworzyw, w tym:
wych, dynamiczny wzrost sprzedaży (głównie na rynki formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, głowice wytłazagraniczne) oraz stała współpraca z innowacyjnymi czarskie, formy do przetwórstwa gumy oraz wykrojniki
i globalnymi firmami o uznanej renomie.
i tłoczniki. Przedsiębiorstwa zrzeszone w stowarzyszeW ciągu prawie 10-letniej działalności Bydgoskiego niu zajmują się także produkcją wyrobów z tworzyw
Klastra Przemysłowego (BKP) przystąpiło do niego 55 polimerowych dla odbiorców z branży AGD oraz branż:
firm przemysłowych z branży narzędziowej i przetwór- spożywczej, medycznej, farmaceutycznej, samochodostwa tworzyw polimerowych z całego kraju (łącznie za- wej, kosmetycznej i opakowaniowej.
trudniających ponad 4500 pracowników), cztery jednostki
Bydgoskie „zagłębie przetwórstwa tworzyw i wynaukowo-badawcze (Uniwersytet Technologiczno-Przy- twarzania narzędzi” jest jednym z najważniejszych
rodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wiel- filarów produkcji przemysłowej dla Bydgoszczy i rekiego w Bydgoszczy, Politechnika Poznańska oraz Insty- gionu kujawsko-pomorskiego. Według danych Urzędu
tut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Miasta, w Bydgoszczy działają obecnie 192 podmioty
w Toruniu), osiem instytucji otoczenia biznesu (w tym gospodarcze, których roczna sprzedaż w 2013 roku wyMiasto Bydgoszcz i Powiatowy Urząd
niosła 1 430 570 tys. zł (II miejsce
Pracy oraz instytucje finansowe).
w mieście), dochody 96 319 tys. zł
Działalność BKP ma na celu in(I miejsce), a eksport 605 635 tys. zł
tegrację środowiska przetwórców
(I miejsce). Szczególnie ta ostatnia
i narzędziowców, reprezentowanie
liczba wskazuje na wysoki poziom
ich interesów na zewnątrz, stwoinnowacyjności bydgoskich przedrzenie sieci powiązań biznesowych
siębiorstw zajmujących się przeułatwiających funkcjonowanie firm,
twórstwem tworzyw polimerowych.
pozyskiwanie nowych kadr, podnoNależy dodać, że od kilku lat obserszenie kompetencji i wiedzy pracowwuje się podobny wzrost produkcji
ników, wsparcie nowych inwestycji, Fot. 2. Wyróżnienie za aranżację stoiska sprzedanej (rok do roku) wynoszący
inicjatyw dotyczących innowacji (fot. Piotr Wojciechowski)
ponad 20 %. Dowodem znaczenia tej
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branży dla regionu jest wpisanie jej jako inteligentnej
specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
Region kujawsko-pomorski, w którym ulokowanych jest obecnie liczbowo prawie 13 % zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw z branży przetwórstwa
tworzyw polimerowych i wytwarzania narzędzi (ok.
890 firm zatrudniających 10 787 pracowników, co stanowi 9,1 % zatrudnionych w regionalnym przemyśle, dane
na koniec 2014 r.), jest znaczącym w Polsce „zagłębiem
przetwórstwa tworzyw polimerowych i wytwarzania
narzędzi do przetwórstwa tworzyw”. Świadczy o tym
struktura właścicielska w tych firmach, silnie powiązana w łańcuchu dostaw z czołowymi gospodarkami
europejskimi oraz coraz bardziej widoczna specjalizacja w zakresie wykonywania zaawansowanych konstrukcyjnie form i produkcji wytworów polimerowych,
w złożonych i zautomatyzowanych liniach przetwórczych. Warto również zauważyć ogniskowanie lokalnego przemysłu wokół firmy PESA Bydgoszcz S.A.
Jeden z najważniejszych owoców prawie 10-letniej
działalności Bydgoskiego Klastra Przemysłowego to wypracowanie unikatowego w skali kraju modelu kształcenia dedykowanego branży przetwórczo-narzędziowej,
obejmującego wszystkie szczeble kariery od szkoły zawodowej (również przyzakładowej, działającej w firmie TYCO Elektronics Polska sp. z o.o.), poprzez klasy
zamawiane w Technikum Mechanicznym nr 2 w Bydgoszczy (stypendia dla uczniów od Prezydenta Miasta),
aż po kształcenie na poziomie wyższym. Na Wydziale
Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, od 2012 roku kształci
się studentów na, specjalnie dedykowanym branży, kierunku Mechaniczna Inżynieria Tworzyw. W tym roku
mury uczelni opuszczą jego pierwsi absolwenci.
Efektem dotychczasowego działania i integrowania
środowiska w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym są
wspólne stoiska targowe na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL (2 razy wyróżnienie za aranżację stoiska) oraz za
granicą (Targi MOS w Celje, Słowenia 2015 oraz Euromold 2009 we Frankfurcie n. Menem).
Należy również wspomnieć o działalności międzynarodowej Klastra, polegającej zarówno na organizowaniu
różnego rodzaju wyjazdów zagranicznych dla członków
Klastra, jak i na coraz szerszej współpracy z branżowymi klastrami z całej Europy. W ostatnich latach członkowie Klastra uczestniczyli w misjach gospodarczych do
Danii, Szwecji, Niemiec, Słowenii i Rosji oraz w wizy-
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Fot. 3. Praca zbiorowa pod redakcją M. Bielińskiego: Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym.
Bydgoszcz 2014

tach studyjnych w Czechach, Słowenii i Portugalii, a także brali udział w największych branżowych imprezach
targowych – FAKUMA, Targi K w Düsseldorfie.
Stowarzyszenie BKP w ramach kontaktów międzynarodowych współpracuje z branżowymi klastrami ze
Słowenii, Czech, Niemiec, Słowacji, Włoch i Portugalii.
Współpraca ta polega na przygotowywaniu i realizowaniu wspólnych projektów w zakresie edukacji oraz prac
B+R.
Właśnie działalność B+R jest tą dziedziną, której rozwój będzie bardzo ważny w najbliższych latach dla BKP
i jego członków. W 2014 r. opracowano w formie książkowej model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze
Przemysłowym, który jest próbą opisu doświadczeń
własnych i zdobytych za granicą, budujących dobre relacje między nauką a przemysłem i prowadzących do
prawdziwej innowacji produktowej i technologicznej.
Kontakty międzynarodowe oraz zdobyte dzięki nim
wiedza i doświadczenie będą podstawą do różnego rodzaju działań zapisanych w Strategii Rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014–2020.
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński
dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

Rapid Communications
Przypominamy P.T. Autorom, że publikujemy artykuły typu Rapid Communications. Prace oryginalne
wyłącznie w języku angielskim o objętości 4 – 5 stron maszynopisu z podwójną interlinią (plus ewentualnie 2 – 3 rysunki lub 1 – 2 tabele), którym umożliwiamy szybką ścieżkę druku (ok. 4 miesiące od
chwili ich otrzymania przez Redakcję). Artykuł należy przygotować wg wytycznych zamieszczonych
we wskazówkach dla Autorów.
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ZE ŚWIATA
ARABIA SAUDYJSKA
Budowa wytwórni koncentratów barwiących
Clariant – szwajcarska firma chemiczna działająca
w skali globalnej poinformowała o rozpoczęciu budowy
wytwórni masterbaczy zlokalizowanej w miejscowości
Yanbu. Inwestycja jest realizowana jako wspólne przedsięwzięcie typu joint venture ze spółką zależną saudyjskiego konglomeratu przemysłowego Rowad National Plastic
Co. Ltd. Partnerzy utworzyli spółkę Clariant Masterbatches Saudi Arabia, która sprawuje nadzór nad projektem
inwestycyjnym, a w przyszłości, po uruchomieniu zakładu, będzie zarządzać produkcją. Zakończenie budowy
jest przewidywane w drugiej połowie 2017 r. Obecnie budowana wytwórnia koncentratów jest kolejną inwestycją
realizowaną przez obu partnerów w Arabii Saudyjskiej.
W 2013 r. ww. firmy uruchomiły w Rijadzie linie produkcyjne koncentratów barwiących. Partnerzy nie ujawnili
potencjałów produkcyjnych nowych wytwórni, poinformowali jedynie, że zdolności produkcyjne kompleksu
w Yanbu ulegną podwojeniu. Według zamierzeń inwestora produkcja z uruchamianych obecnie wytwórni będzie
przeznaczona na zaspokojenie popytu w regionie Bliskiego Wschodu. Dokonane w ostatnim czasie inwestycje firmy Clariant są częścią jej globalnej strategii polegającej na
skoncentrowaniu działalności na rynkach wschodzących,
zwłaszcza azjatyckich. Clariant to działająca w skali międzynarodowej specjalistyczna firma chemiczna z siedzibą w Muttenz, niedaleko Bazylei. Firma posiada ponad
100 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym
świecie, w których zatrudnia ponad 22 000 pracowników.
W roku finansowym 2014 firma Clariant odnotowała obroty na poziomie 7,4 mld franków szwajcarskich.
www.mrc.com, www.plastemart.com
www.specialchem4polymers.com
INDIE
Współpraca producentów PET
Tajska Indorama Ventures Public Company (IVL) poinformowała o podpisaniu umowy typu joint venture z indyjską firmą Dhunseri Petrochem. W ramach umowy, indyjski partner – firma Dhunseri Petrochem nabędzie 50 %
udziałów w należącej do Indorama Ventures Public Company spółce Micro Polypet (MicroPet). W zamian IVL zakupi
50 % udziałów w wydzielonej z Dhunseri Petrochem, firmie
Haldia. W wyniku zawartej umowy partnerzy będą wspólnie zarządzać dwiema największymi wytwórniami poli(terftalanu etylenu) (PET) zlokalizowanymi w północno-indyjskim stanie Haryana (MicroPet 216 000 t/r.) oraz w stanie

Bengal Zachodni (Haldia 480 000 t/r.). Umowa pozwoli IVL
na poszerzenie strefy wpływów, a indyjskiemu partnerowi
zapewni dostęp do nowych technologii. Indorama Ventures
Public Company Ltd. jest globalnym liderem w produkcji
poli(tereftalanu etylenu), kwasu tereftalowego oraz włókien
poliestrowych. Posiada 41 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Azji, Afryce, Europie i Ameryce Płn. W roku
finansowym 2014 przychody firmy przekroczyły kwotę
7,5 mld dol. Finalizacja umowy jest przewidywana w drugiej połowie 2016 r., po uzyskaniu zgody urzędu antymonopolowego. Partnerzy szacują, że w perspektywie średnio
okresowej (5–7 lat) popyt wewnętrzny na wyroby z poli(tereftalanu etylenu) będzie dynamicznie wzrastał, zwłaszcza
na opakowania. Wskazują na to dane dotyczące zużycia
PET przypadające na 1 mieszkańca. W Indiach wskaźnik
ten wynosi obecnie zaledwie 0,6 kg/r., podczas gdy w Chinach i USA, odpowiednio, 2,6 i 10,9 kg/r.
www.chemicals-technology.com,
www.mmrcplast.com
ŚWIAT
Zmiany własnościowe na rynku powłok malarskich
AkzoNobel – globalny producent powłok malarskich
poinformował o podpisaniu porozumienia z niemieckim
koncernem chemicznym BASF dotyczącego planowanego
przejęcia przez AkzoNobel, należącego do BASF oddziału
farb przemysłowych Industrial Coatings. Oddział będący przedmiotem transakcji osiągnął w roku finansowym
2015 przychody na poziomie 300 mln euro. Portfolio oddziału obejmuje farby ochronne dla energetyki wiatrowej, transportu oraz dla branży meblarskiej. W ramach
podpisanego porozumienia AkzoNobel wchłonie dwie
wytwórnie zlokalizowane w Wielkiej Brytanii oraz w Republice Południowej Afryki, a także przejmie własność
intelektualną, w tym technologie, patenty oraz znaki
towarowe. Wartość transakcji szacowana jest na kwotę
475 mln euro, a jej zakończenie przewidywane jest w trzecim kwartale 2016 r., po uzyskaniu aprobaty organu regulacyjnego. Przejęcie oddziału BASF wzmocni pozycję AkzoNobel jako globalnego producenta powłok malarskich,
z roczną sprzedażą szacowaną na poziomie 1,08 mld euro.
www.akzonobel.com/news
www.basf.com/gb/en/company
www.reuters.com/article/us-basf-m-a-akzonobel-idUSKCN0VQ0O
Reorganizacja koncernów DuPont i Dow
11 grudnia 2015 r. koncerny chemiczne E.I. du Pont
de Nemours and Company (DuPont) oraz Dow Che-
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mical Co. (Dow) ogłosiły, że ich zarządy jednomyślnie
zaakceptowały ostateczną umowę, zgodnie z którą oba
podmioty połączą się w pełnym zakresie jako równoprawne firmy. Oznacza to, że inwestorzy obu koncernów podzielą się po połowie akcjami nowej firmy
DowDuPont. Sfinalizowanie umowy jest przewidywane
w drugiej połowie 2016 r., po uzyskaniu aprobaty urzędu antymonopolowego oraz akceptacji akcjonariuszy
dotyczącej połączenia obu firm. W wyniku fuzji powstanie największa spółka chemiczna na świecie, o łącznej
wartości giełdowej sięgającej kwoty 130 mld dolarów.
Powołana do życia firma będzie posiadać dwie centrale zlokalizowane w dotychczasowych siedzibach Dow
i DuPont, w miejscowościach Midland (Michigan, USA)
oraz Wilmington (Delaware, USA). Organem zarządzającym DowDuPont będzie utworzona Rada Dyrektorów,
w której skład wejdzie po 8 dyrektorów koncernów:
Dow i DuPont. Jej zadaniem będzie połączenie komplementarnych profili działalności nowej firmy, a następnie
utworzenie silnych, samodzielnych, specjalistycznych
branżowo spółek: chemii rolniczej, materiałów innowacyjnych oraz specjalnych produktów chemicznych. Zakończenie realizacji tych zadań przez Radę Dyrektorów
przewidywane jest do końca drugiego kwartału 2018 r.
Największa, pod względem wielkości oczekiwanych
przychodów spółka materiałów innowacyjnych będzie
się zajmować produkcją polimerów. Jej łączne przychody (na podstawie danych z 2014 r.) są oceniane na kwotę
ok. 51 mld dolarów. Eksperci szacują, że z tej kwoty ok.
45 mld dolarów będzie pochodzić z dawnych instalacji
produkcyjnych należących przed fuzją do Dow, a pozostałe 6 mld dolarów z instalacji należących do DuPont.
Zdaniem ekspertów ok. 70 % wartości sprzedaży materiałów wytwarzanych przez spółkę będzie koncentrować
się na trzech głównych rynkach: opakowań, transportu
i budownictwa. Oba koncerny zajmują na tych rynkach
czołowe pozycje w dostawach tworzyw polimerowych,
ale jednocześnie nie będą one stanowiły dla siebie konkurencji. Mocną stronę koncernu DuPont stanowią bowiem termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne, w tym
specjalistyczne poliamidy o dużej wytrzymałości mechanicznej, a także kopolimery etylenu i octanu winylu.
Natomiast koncern Dow znany jest zwłaszcza ze swoich produktów poliuretanowych – klejów i pianek. Oba
koncerny produkują elastomery, ale Dow specjalizuje się
w elastomerach na bazie poliolefin i terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), podczas gdy DuPont wytwarza termoplastyczne elastomery kopoliestrowe, etylenowo-akrylowe oraz fluorowane. Przedmiotem
działalności drugiej globalnej spółki, powstałej ze struktur organizacyjnych firmy DowDuPont, będzie produkcja środków ochrony nasion/upraw oraz serwisowanie
usług dla rolnictwa. Trzecia z tworzonych spółek będzie
się zajmować wytwarzaniem specjalistycznych produktów dla przemysłu elektronicznego. Przychody tych
spółek za rok 2014 są szacowane, odpowiednio, 19 mld
dolarów i 13 mld dolarów. Fuzja i związane z nią zmia-
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ny restrukturyzacyjne w działalności obu koncernów
chemicznych wynikają z pogarszającej się od dłuższego
czasu sytuacji makroekonomicznej świata. Wymusza
ona na firmach podejmowanie działań zmierzających do
zwiększenia ich konkurencyjności. Presję na poprawę
wyników finansowych wywierają także akcjonariusze,
zwłaszcza zgromadzeni w funduszach inwestycyjnych,
posiadających pakiety akcji miliardowej wartości. To
one wymusiły w poprzednich latach przeprowadzenie
restrukturyzacji spółek działających w obu koncernach,
która obejmowała zarówno redukcję stanu zatrudnienia, łączenie spółek, jak i zmiany profilu produkcyjnego. W okresie poprzedzającym fuzję w strukturach
koncernu DuPont połączono spółki zajmujące się produkcją tworzyw poliamidowych, acetalowych, termoplastycznych elastomerów oraz biopolimerów. Zrestrukturyzowano także oddziały wytwarzające tworzywa
do opakowań, uszczelniaczy i klejów. Dotychczasowe
działania reorganizacyjne umożliwiły redukcję zatrudnienia o ok. 10 %, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów
operacyjnych działalności struktur koncernu DuPont
o ok. 700 mln dolarów rocznie. Jak wynika z informacji
ogłoszonej przez DuPont w br. przewidziana jest kolejna
redukcja zatrudnienia, która obejmie ok. 27 % pracowników. Koncern Dow scalił spółki zajmujące się produkcją tworzyw epoksydowych i wytwarzające surowce do
produkcji poli(chlorku winylu), a także zredukował zatrudnienie o ok. 3 %, co umożliwiło zmniejszenie jego
kosztów operacyjnych o ok. 300 mln dolarów rocznie.
Eksperci szacują, że wartość synergii kosztowych osiągniętych w wyniku dotychczas przeprowadzonych reorganizacji wewnętrznych struktur w ramach każdego
z koncernów oraz ich fuzji sięgnie kwoty 3 mld dolarów.
www.mrcplast.com
www.plastemart.com, www.plasticsnewseurope.com
TAJWAN
Rozwój bazy surowcowej do produkcji plastyfikatorów
Tajwańska firma CPC Corp., japońska KH Neochem
oraz Mega International Commercial Bank (MICB) poinformowały o powołaniu spółki joint-venture Taiwan-Japan Oxo Chemical Industries. Celem utworzonej spółki
jest budowa zakładu produkującego izononanol (INA)
w miejscowości Kaohsiung (Tajwan). Jej planowany roczny potencjał produkcyjny wyniesie 180 000 t. W produkcji będzie stosowana licencyjna technologia firmy Axens.
Izononanol jest kluczowym materiałem stosowanym
m.in. w produkcji plastyfikatorów: ftalanu diizononylu
(DINP) oraz nieftalanowych plastyfikatorów znanych
na rynku pod markami Hexamoll® oraz DINCH®. Są
one szeroko stosowane m.in. do wytwarzania części samochodowych, przewodów oraz kabli elektrycznych.
Wytwórnia w Kaohsiung będzie pierwszym zakładem
produkującym izononanol na terenie Tajwanu. Według
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zamierzeń inwestorów potencjał produkcyjny wytwórni
pozwoli zabezpieczyć popyt na ten surowiec w regionie
Azji i Pacyfiku. Zakończenie inwestycji i uruchomienie
produkcji przewidywane jest w drugiej połowie 2019 r.
Planowe nakłady inwestycyjne są szacowane na kwotę
413,6 mln dolarów.
www.mrcplast.com
www.chemicals-technology.com/news
USA
Budowa bazy surowcowej do produkcji PVC
Firma Occidental Petroleum Corporation, zajmująca się eksploracją złóż ropy naftowej i gazu na terenie
USA, poinformowała o projekcie inwestycyjnym prowadzonym wspólnie z firmą Mexichem – meksykańskim
producentem poli(chlorku winylu). Partnerzy planują
budowę krakera etylenu zlokalizowanego w miejscowości Ingleside (Teksas, USA). Jako surowiec w procesie
produkcyjnym będzie wykorzystywany gaz łupkowy.
Planowany roczny potencjał produkcyjny krakera wyniesie 550 tys. ton etylenu. Inwestycja jest realizowana

jako wspólne przedsięwzięcie typu joint venture, w którym udziałowcy mają po 50 % udziałów. Cały potencjał
produkcyjny krakera będzie następnie przetwarzany,
przez utworzoną spółkę Ingleside Ethylene LLC, do monomeru chlorku winylu i dostarczany do należących do
Mexichem wytwórni poli(chlorku winylu). Planowe nakłady finansowe na realizację tego projektu są szacowane
na kwotę ok. 1,5 mld dolarów. Partnerzy przewidują, że
zakończenie inwestycji i uruchomienie produkcji nastąpi
w pierwszym kwartale 2017 r. Dzięki tej inwestycji Mexichem pozyska kolejne źródło konkurencyjnego cenowo
surowca wyjściowego do produkcji poli(chlorku winylu).
Obecnie, potencjał produkcyjny należących do Mexichem wytwórni PVC wynosi ok. 1,1 mln t/r. Mexichem
jest jednym z największych globalnych producentów poli(chlorku winylu) i największym w Ameryce Łacińskiej.
Ma wytwórnie zlokalizowane w Ameryce Płn., Europie
i Azji, w których zatrudnia ok. 17 tysięcy pracowników.
W roku finansowym 2014 obroty Mexichem przekroczyły kwotę 5,6 mld dolarów.
www.icis.com, www.mrcplast.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY

Firma Nexeo Solutions, we współpracy z producentem tekstyliów i mebli użytkowanych na zewnątrz
pomieszczeń – Ramfil oraz producentem tworzyw antybakteryjnych – Parx Plastics, opracowała biokompatybilne, bezpieczne dla skóry tworzywo ograniczające
wzrost bakterii i grzybów na meblach zewnętrznych,
np. na leżakach, fotelach plażowych lub parasolach. Stały kontakt z wilgocią i warunki panujące np. na plaży
sprzyjają rozwojowi bakterii i grzybów, co wywiera negatywny wpływ na kolor, a także jakość i okres eksploatacji tych mebli. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnej
technologii Sanipolymers firmy Parx Plastics włókna
wykazują właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, które pozostają aktywne przez cały czas eksploatacji
wyrobu. Technologia Sanipolymers jest odpowiednia
również dla tworzyw mających kontakt z żywnością lub
materiałów do innych zastosowań objętych regulacjami,
ponieważ wykorzystywane są w niej wyłącznie dozwolone substancje i nie powoduje zwiększenia migracji.
www.nexeosolutions.com
Jednym z obszarów działalności firmy igus jest wytwarzanie z tribopolimerów komponentów maszyn
odpornych na ścieranie oraz o małym współczynniku
tarcia m.in. prowadnic liniowych z serii drylin R oraz
drylin W, stosowanych w drukarkach 3D.
– Drylin R to grupa bezsmarowych prowadnic linio-

wych, przeznaczonych do pracy z szeregiem wałów prowadzących: aluminiowych, stalowych i nierdzewnych
utwardzonych oraz otrzymywanych z włókna węglowego. W grupie tej znajduje się łożysko liniowe J4 - RJ4JP01-XX wykonane z polimeru iglidur, zaprojektowane
specjalnie do drukarek 3D – tanie oraz gwarantujące cichą i bezobsługową pracę.
– Prowadnice z serii drylin W przeznaczone do prowadzenia podpartego. Ich zaletą jest łatwość użytkowania, brak potrzeby stosowania smaru oraz możliwość
wymiany wkładek ślizgowych.
– Tribofilamenty, z których wytwarza się łożyska ślizgowe do technologii druku FDM (Fused Deposition Modeling) oraz SLS (Selective Laser Sintering). W porównaniu
z filamentami mają lepszą odporność na ścieranie oraz
mniejszy współczynnik tarcia.
Do drukarek 3D firma opracowała też szereg nowości:
– W zakresie techniki liniowej nakrętki z gwintem
trapezowym lub wielozwojnym wykonane z materiału
iglidur R, a także technologię dryspin, czyli pierwszy na
świecie gwint zaprojektowany do pracy z nakrętką polimerową bez użycia smaru. W dynamicznych aplikacjach,
dzięki właściwemu stosunkowi masy do wytrzymałości
mechanicznej, sprawdzają się także e-prowadniki igus.
Przewody stosowane w e-prowadnikach kablowych muszą charakteryzować się specjalnymi właściwości, tak
aby wytrzymywały wiele cykli pracy i duże prędkości
oraz przyspieszenia.
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– Systemy zasilania złożone z e-prowadników i przewodów chainflex, zapewniające bezawaryjne dostarczanie energii oraz danych do podzespołów drukarek 3D.
Komponenty odpowiedzialne za dostarczenie energii
muszą wytrzymać wielogodzinne wydruki oraz miliony
cykli ruchu w trzech osiach. Podczas wydruku nie może
być problemów z zasilaniem i sygnałami dostarczanymi
do silników i sterowników.
Produkty igus odpowiednio dobrane i zamontowane
gwarantują bezobsługową pracę drukarek 3D, a także
czystość oraz bardzo płynną i cichą pracę bez potrzeby
stosowania smaru.
www.igus.elektronikab2b.pl
Firma Royal DSM poinformowała, że samosmarujący
poliamid 46 (PA 46) Stanyl TW371 z serii Stanyl PA 46
wytypowano do wytwarzania elementów ślizgowych
o małym tarciu układu rozrządu z napędem łańcuchowym, przeznaczonych do najnowszej generacji energooszczędnych silników benzynowych z turbodoładowaniem.
Są to silniki downsizing dużej mocy o optymalnej kombinacji właściwości jezdnych i zużycia paliwa, przy znacznie
zmniejszonej emisji CO2, montowane w ostatnich latach
w samochodach wyścigowych Formuły 1. Elementy układu rozrządu są produkowane metodą wtryskiwania przez
firmę Quadrant Creative Molding and Systems (QCMS).
Stanyl PA 46 jest często stosowany do wytwarzania części
silnika ze względu na dobrą wytrzymałość w bardzo trudnych warunkach wysokiej temperatury, dużych obciążeń,
dużych prędkości, wibracji, agresywnego środowiska chemicznego. Materiał wykazuje dobrą odporność na zużycie
i ścieranie, zwłaszcza w warunkach wysokiej temperatury
i obciążenia dużym momentem obrotowym. Stanyl PA 46
ma lepsze właściwości niż np. poliamid 6 (PA 6), poliamid
66 (PA 66), poliftalamid (PPA), acetale (POM) i poli(siarczek fenylenu) (PPS). W porównaniu ze Stanylem PA 46
tworzywa: PPS i PPA mają większą kruchość, a POM, PPS,
PA 6, PA 66 i PPA mniejszą sztywność w wysokiej temperaturze, PPS ma mniejszą odporność na ścieranie, a PA
6 i PA 66 – nawet siedmiokrotnie mniejszą odporność na
ścieranie. Dotychczas do wytwarzania elementów silnika wykorzystywano poliamid 46 – Stanyl TW341, natomiast do nowych silników firma DSM opracowała materiał o ok. 20 % mniejszym współczynniku tarcia – Stanyl
TW371. Zastosowanie nowego materiału skutkuje większą
oszczędnością paliwa, zmniejszeniem emisji CO2 (nowe
samochody osobowe nie mogą emitować więcej CO2 niż
130 g/km), a także węglowodorów, tlenków azotu i cząstek
stałych (zgodnie z normą Euro 6).
www.dsm.com
Firma Metabolix planuje w 2016 r. zwiększenie do
ok. 272 000 kg/r. wydajności pilotażowej linii produkcyjnej w zakładzie w USA, wytwarzającej nowy biopoliester alifatyczny – amorficzny polihydroksyalkanian
(a-PHA), przeznaczony jako dodatek poprawiający
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właściwości poli(chlorku winylu) (PVC) i polilaktydu (PLA). Właściwości amorficznego i krystalicznego PHA są różne. Amorficzny jest bardziej miękki,
ma gumowatą konsystencję i niewysoką temperaturę
zeszklenia. Firma Metabolix otrzymuje PHA w wyniku fermentacji i ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Proces
produkcyjny poddany kontroli przez EPA (Environmental Protection Agency) otrzymał Premanufacture Notice
(PMN) – dokument wymagany w wypadku nowych
materiałów wprowadzanych do obrotu handlowego.
Producent oczekuje jeszcze na kilka certyfikatów dotyczących biomateriału a-PHA, wraz z oceną pełnej jego
biodegradacji, użytkowanego zarówno indywidualnie,
jak i w połączeniu z innymi materiałami. Firma Metabolix zamierza uzyskać notyfikację FDA o przydatności
a-PHA, a także semikrystalicznego PHA do wytwarzania materiałów mających kontakt z żywnością. Biopoliester dodawany w niewielkich ilościach do poli(chlorku
winylu) może ułatwiać jego przetwórstwo, poprawiać
właściwości mechaniczne PVC, a jednocześnie zmniejszać koszty produkcji. W kompozytach na osnowie PVC
dodatek a-PHA daje możliwość zwiększenia zawartości
miazgi drzewnej, napełniaczy mineralnych i poli(chlorku winylu) pochodzącego z recyklingu. Jako modyfikator PVC biomateriał może być wykorzystywany do
wytwarzania np. podkładów podłogowych z udziałem
recyklatu PVC, systemów podłogowych o dużej zawartości napełniaczy, izolacji kabli, membran dachowych,
kompozytów PVC/drewno i innych materiałów budowlanych. Amorficzny PHA może być stosowany wraz
z polilaktydem (PLA), co zwiększa udział w produkcji
materiałów biopochodnych, polepsza kompostowalność, a także właściwości mechaniczne, twardość i plastyczność wyrobów z PLA. Przykładami zastosowań
takich materiałów mogą być opakowania, np. folie, opakowania termoformowane przeznaczone do pakowania
żywności, przezroczyste „muszelki” stosowane w gastronomii i opakowania konsumenckie, a także włókniny do higieny osobistej.
www.metabolix.com
Producent urządzeń przeznaczonych dla medycyny – Biorep Technologies – zastosował poli(sulfon fenylenu) (PPSU) Radel R-5000, opracowany przez Solvay
Specialty Polymers, w nowym, ulepszonym opatentowanym modelu komory Ricordi. Komora jest przejrzystym repozytorium z zamocowaną osłoną, która działa
łącznie z izolatorem komórek Biorep Ricordi. Umożliwia
ona wydzielenie z ludzkiej trzustki dużej liczby zdrowych komórek produkujących insulinę (komórek wysp
trzustkowych) do transplantacji klinicznych przeprowadzanych w leczeniu cukrzycy. Biokompatybilny polimer
firmy Solvay wykazuje dużą płynność, przejrzystość,
wytrzymałość, odporność na hydrolizę nawet w wysokiej temperaturze, odporność na środowiskową korozję
naprężeniową, odporność termiczną, dobre właściwości
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elektryczne, wysoką temperaturę ugięcia pod obciążeniem, niepalność. Radel R-5000 zastosowano w komorze
zamiast poliimidoeteru (PEI) w celu poprawy jej kształtowalności, przejrzystości i odporności na powtarzającą
się sterylizację parą wodną (wytrzymuje 1000 cykli sterylizacji w autoklawie). Radel R-5000 spełnia wymagania określone normą ISO 10993 w zakresie biozgodności,
cytotoksyczności, podrażnień i ostrej toksyczności ogólnoustrojowej, spełnia także wymagania MAF (Medical
Device Master File) w odniesieniu do urządzeń medycznych. Radel R-5000 jest zarejestrowany w Food and Drug
Administration (FDA).
www.solvay.com
W miejscowości Błażowa (pow. rzeszowski) otwarto
pierwszy polski most drogowy wykonany z materiałów
kompozytowych FRP (Fibre Reinforced Polymer). Most
powstał w wyniku realizacji części projektu badawczego Com-bridge przez konsorcjum pod kierownictwem
Mostostalu Warszawa SA z udziałem firmy Promost
Consulting z Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej oraz
Politechniki Warszawskiej. Belki mostu wytworzono
z kompozytu włóknistego FRP z matrycą polimerową
metodą nasycania żywicą zbrojenia z włókien szklanych
i węglowych. O wyborze kompozytów zadecydowały
takie ich cechy, jak: większa trwałość w porównaniu
z trwałością materiałów tradycyjnie wykorzystywanych w budownictwie, mała gęstość, duża wytrzymałość, odporność na korozję (w odróżnieniu od stali) oraz
odporność na procesy erozji (w odróżnieniu od betonu). Ponadto możliwe jest wytwarzanie z takich kompozytów dużych elementów konstrukcyjnych, których
montaż jest szybki, a wykorzystany przy tym sprzęt ma
mniejszą nośność niż w wypadku montażu tradycyjnych prefabrykatów. Cztery belki mostu, każda o masie
4,1 t i długości 22 m wykonano z zastosowaniem technologii infuzji, tj. przesycania żywicą suchych włókien
w warunkach obniżonego ciśnienia. Płytę pomostową
wytworzono z lekkiego betonu zbrojonego prętami FRP,
co również jest rozwiązaniem unikatowym. Na świecie
istnieje kilka mostów o podobnej konstrukcji, ale rozpiętość przęsła mostu kompozytowego w Błażowej jest
największa i wynosi 21 m, jego szerokość – 10 m, szerokość jezdni w każdym kierunku – 3,5 m, nośność – 40 t,
odpowiadająca klasie nośności B.
www.nbi.com
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PRZETWÓRSTWO

Podczas JEC World Composites Show and Conferences
2016 w Paryżu firma KraussMaffei zaprezentowała nowatorskie technologie wytwarzania elementów z tworzyw
polimerowych – kompozytów wzmacnianych włóknem
z matrycą z polimerów termoutwardzalnych lub termoplastycznych.
– Technologia wet molding (lub wet pressing) wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych zawierających włókna węglowe CFRP (Carbon Fiber Reinforced
Plastic). W stosunku do klasycznych metod RTM (Resin
Transfer Molding) – HP-RTM (High-Pressure RTM) i C-RTM
(Compression RTM) technika wet molding jest prostsza, ponieważ może być pominięty etap wytwarzania preform,
dzięki czemu koszty produkcji komponentów są mniejsze.
W procesie wet molding głowica dostarcza żywicę (zazwyczaj epoksydową) na płasko leżące włókna, następnie materiał przesyła się do formy i poddaje formowaniu tłocznemu. Skraca się czas trwania cyklu, ponieważ podczas
nasycania żywicą jednego elementu formuje się drugi
element. W procesie jest możliwe wykorzystywanie włókien pochodzących z recyklingu. Linie wet molding firmy
KraussMaffei charakteryzują się dużym stopniem automatyzacji. W Paryżu zaprezentowano przykłady najnowszych zastosowań technologii w masowej produkcji
elementów nowego BMW serii 7 oraz samochodu elektrycznego BMW i8.
– Firma KraussMaffei zaprezentowała także metodę
wytwarzania lekkich konstrukcji z materiałów termoplastycznych za pomocą opracowanej technologii FiberForm,
stanowiącej połączenie termoformowania półproduktów
(tzw. organic sheets) i formowania techniką wtryskiwania.
Taki sposób wytwarzania zwiększa trwałość elementów
z tworzyw polimerowych wzmocnionych włóknami. W
pełni zautomatyzowany proces umożliwia skrócenie czasu trwania cyklu do mniej niż 60 s, co pozwala na produkcję dużych serii wyrobów. Zastosowanie technologii
FiberForm w procesie produkcji obudowy poduszek powietrznych dla firmy Takata spowodowało zmniejszenie
o połowę ciężaru obudowy, a także skrócenie czasu trwania cyklu i kosztu produkcji. W procesie wykorzystano
kompozyt, w którym zmieniono materiał matrycy, poliamidowy na polipropylenowy, a także materiał wzmocnienia: krótkie włókna szklane – na włókna długie.
www.kraussmaffei.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska
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NORMALIZACJA
Polskie Normy z zakresu tworzyw sztucznych
przyjęte metodą uznania w okresie
styczeń – grudzień 2015 r. – Cz. II
PN-EN ISO 19065-1:2015-01 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Kopolimery akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), akrylonitryl-(etylen-propylen-
-dien)-styren (AEPDS) i akrylonitryl-(chlorowany polietylen)-styren (ACS) do różnych technik formowania
– Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Wprowadza: ISO 19065-1:2014 [IDT], EN ISO 190651:2014 [IDT]
Podano system oznaczenia kopolimerów akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), akrylonitryl-(etylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) i akrylonitryl-(chlorowany
polietylen)-styren (ACS) przeznaczonych do różnych
technik formowania, który może być stosowany jako
podstawa specyfikacji.
Poszczególne rodzaje kopolimerów ASA, AEPDS
i ACS rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie określonych poziomów wartości
charakterystycznych:
a) temperatury mięknienia wg Vicata,
b) objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia,
c) udarności z karbem wg Charpy’ego,
d) modułu sprężystości przy rozciąganiu
oraz informacji dotyczących składu, przewidywanego
zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Postanowienia niniejszej normy mają zastosowanie
do wszystkich ASA, AEPDS i ACS, zawierających fazę
ciągłą składającą się głównie z kopolimeru styren-akrylonitryl (SAN) (w którym składnik styrenowy może być
w postaci samego styrenu i/lub styrenu podstawionego alkilem) oraz zdyspergowanej fazy elastomerowej,
głównie na bazie:
– akrylanu (kopolimery ASA),
– etylenu-propylenu-dienu (EPDM) (kopolimery
AEPDS),
– chlorowanego polietylenu (kopolimery ACS), z innymi składnikami lub bez innych składników w odpowiednich ilościach (patrz blok danych 1).
Niniejsza norma ma zastosowanie w przypadku kopolimerów ASA, AEPDS i ACS przeznaczonych do powszechnego stosowania w postaci proszku, granulek,
pastylek lub płatków, niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami, itd.
Niniejsza część normy nie ma zastosowania w przypadku kopolimerów:

a) zawierających mniej niż 10 % mas. akrylonitrylu
w fazie ciągłej;
b) charakteryzujących się udarnością z karbem wg
Charpy’ego poniżej 3 kJ/m2;
c) zawierających mniej niż 50 % mas. akrylanu w fazie elastomerowej (w przypadku ASA);
d) zawierających mniej niż 50 % mas. etylenu-propylenu-dienu w fazie elastomerowej w przypadku AEPDS;
e) zawierających mniej niż 50 % mas. chlorowanego
polietylenu w fazie elastomerowej (w przypadku ACS).
Przyjmuje się założenie, że kopolimery mające to
samo oznaczenie niekoniecznie mają takie same właściwości. W niniejszej części normy nie podano danych
technicznych ani danych o właściwościach lub warunkach przetwórstwa, które mogą być wymagane do wytypowania materiału do określonego zastosowania i/lub
metody przetwórstwa.
W przypadku gdy są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać metodami badań podanymi
w ISO 6402-2, jeżeli są odpowiednie.
W celu wytypowania tworzywa do określonego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnych warunków
przetwórstwa, dodatkowe wymagania mogą być podane w bloku danych 5.
PN-EN ISO 19069-1:2015-03 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Polipropylen (PP) do różnych
technik formowania – Część 1: System oznaczenia
i podstawa specyfikacji
Wprowadza: ISO 19069-1:2015 [IDT], EN ISO 190691:2015 [IDT]
Podano system oznaczenia termoplastycznego polipropylenu (PP), który może być wykorzystywany do
specyfikacji.
Poszczególne rodzaje tworzyw polipropylenowych
rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji, na podstawie określonych poziomów właściwości
charakterystycznych:
a) modułu sprężystości przy rozciąganiu,
b) udarności,
c) masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR)
oraz informacji dotyczących parametrów polimeru podstawowego, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków,
barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
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Postanowienia niniejszej części normy stosuje się do
wszystkich homopolimerów i kopolimerów polipropylenu zawierających mniej niż 50 % mas. innych 1-olefin,
a także do mieszanin polimerów zawierających co najmniej 50 % mas. ww. polimerów.
Normę stosuje się do materiałów gotowych do powszechnego stosowania w postaci proszku, granulek
lub pastylek oraz do materiałów niemodyfikowanych
lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami itp.
Niniejsza część normy nie ma zastosowania w przypadku kauczuku bazującego na propylenie. Nie podano
w niej również danych technicznych, danych o właściwościach lub warunkach przetwórstwa, które mogą być
wymagane przy doborze materiału do określonego zastosowania lub metody przetwórstwa.
W przypadku gdy są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać metodami badań podanymi
w ISO 19069-2, jeżeli są odpowiednie.
W celu wytypowania tworzywa termoplastycznego
do określonego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnych warunków przetwórstwa, dodatkowe wymagania mogą być podane w bloku danych 5.
PN-EN ISO 9988-2:2015-03 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie
kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Wprowadza: ISO 9988-2:2006 [IDT], EN ISO 99882:2015 [IDT]
Podano metody przygotowania kształtek do badań
i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości
polioksymetylenu przeznaczonego do różnych technik
formowania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno
tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.
Opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których wykonano te kształtki. Wymieniono
właściwości i metody badań, odpowiednie i konieczne
do scharakteryzowania POM przeznaczonego do różnych technik formowania.
Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1:1998. Do ww. części normy
włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w charakteryzowaniu POM, tj.
właściwości charakterystyczne wskazane w ISO 9988-1
– wskaźnik szybkości płynięcia i moduł sprężystości.
Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki
badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania, wymiary kształtek i procedury badań podane w niniejszej części normy. Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi
dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych
według innych procedur.
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PN-EN 1013+A1:2015-03 (w wersji angielskiej) Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych,
ścian i sufitów – Wymagania i metody badań
Wprowadza: EN 1013:2012+A1:2014 [IDT]
Podano wymagania dla płyt z tworzywa sztucznego przewodzących światło, przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych: w jednowarstwowych pokryciach dachowych, ścianach i sufitach.
Norma dotyczy pojedynczych arkuszy płyt, które są
stosowane w układzie jednowarstwowym lub w połączeniu tworzą konstrukcję wielowarstwową. Norma podaje też metody badań oraz procedurę oceny zgodności
i znakowania płyt.
PN-EN 16153+A1:2015-07 (w wersji angielskiej) Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych
dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań
Wprowadza: EN 16153:2013+A1:2015 [IDT]
Podano wymagania dla wielowarstwowych płaskich
płyt poliwęglanowych (PC) stosowanych do wewnętrznych i zewnętrznych ścian, dachów i sufitów. Niniejsza
norma ma zastosowanie w przypadku przewodzących
światło wytłaczanych płaskich wielowarstwowych płyt
PC z lub bez warstw funkcjonalnych (np. powłoka, warstwa współtłoczona) wykonanych na bazie PC lub innych materiałów. W normie podano również metody
badań niezbędne do oceny zgodności i znakowania płyt.
PN-EN ISO 13894-1:2015-06 (w wersji angielskiej)
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne – Elementy
kompozytowe – Część 1: Metody badań
Wprowadza: ISO 13894-1:2000 [IDT], EN ISO 138941:2015 [IDT]
Wyszczególniono metody badań właściwości elementów kompozytowych z wysokociśnieniowych laminatów dekoracyjnych (HPDL), wykorzystywanych do
wykończenia powierzchni i krawędzi.
PN-EN ISO 13894-2:2015-06 (w wersji angielskiej)
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne – Elementy
kompozytowe – Część 2: Specyfikacje elementów kompozytowych z substratów na bazie drewna do zastosowań wewnętrznych
Wprowadza: ISO 13894-2:2005 [IDT], EN ISO 138942:2015 [IDT]
Opisano ogólne właściwości elementów kompozytowych z wysokociśnieniowych laminatów dekoracyjnych (HPDL), wykorzystywanych jako wykończenia powierzchni i krawędzi. Elementy kompozytowe,
określone w niniejszej części normy, składają się z płyty
HPDL połączonej adhezyjnie z jedną lub obiema stronami podłoża na bazie drewna i są przeznaczone do standardowego stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Wymagania w przypadku szczególnych zastosowań,
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takich jak np. wykorzystanie w ekstremalnych warunkach ciepła i wilgoci, nie są objęte niniejszą normą, pomimo że w części 1 tej normy podano metody badań
dodatkowych właściwości, które mogą być właściwe dla
takich zastosowań.
Metody badań i poziomy wykonania w przypadku
zastosowań specjalnych powinny być uzgodnione pomiędzy klientem a dostawcą. W załączniku A niniejszej
normy podano informacje dotyczące metod badawczych
w przypadku takich zastosowań.
PN-EN 15534-6:2015-10 (w wersji angielskiej) Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy
i tworzyw termoplastycznych [powszechnie zwane
kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub
kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)] – Część
6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych
Wprowadza: EN 15534-6:2015 [IDT]
Podano charakterystykę profili ogrodzeniowych oraz
elementów wykonanych z materiałów na bazie celulozy
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i tworzyw termoplastycznych, powszechnie zwanych
kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC).
Norma ma zastosowanie do profili ogrodzeniowych
i elementów w niekonstrukcyjnych systemach ogrodzeniowych.
Z zakresu niniejszej części normy wyłączono systemy zabezpieczeń, zabezpieczenie terenu, balustrady
i zastosowania nośne.
Za wszystkie systemy wykonane z profili objętych
niniejszą normą, podlegające przepisom prawnym, jest
odpowiedzialny dostawca systemu.
Niektóre metody badań podane w EN 15534-1 odnoszą się do niniejszej części EN 15534.UWAGA Ze względów edytorskich, w EN 15534 skrót „WPC” stosuje się
w odniesieniu do „kompozytów wytworzonych z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych”.
inż. Hanna Głowala
Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego

WYNALAZKI
Fotochromowe homopolimery metakrylowe zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)
benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania (Zgłoszenie nr 411791, Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Fotochromowe homopolimery metakrylowe wg wynalazku są związkami opisanymi wzorem ogólnym (I),
w którym R oznacza grupę metylową lub etylową, x oznacza liczbę merów z zakresu 1–50 2-metyloprop-2-enianu
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. Tytułowe homopolimery
znajdują zastosowanie w optycznym przetwarzaniu
i magazynowaniu informacji oraz w optyce nieliniowej.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób otrzymywania fotochromowych homopolimerów. Polega on na
tym, że chromoforowy monomer 2-metyloprop-2-enian
2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]
azo]-N-metylo-anilino]etylu lub 2-metyloprop-2-enian
2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]
azo]-N-etylo-anilino]etylu rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym wybranym spośród tetrahydrofuranu lub
mieszaniny tetrahydrofuran i γ-butyrolakton o zawartości
70 % obj. tetrahydrofuranu. Następnie poddaje się rodnikowej homopolimeryzacji w obecności inicjatora rodnikowego w temp. 60–120 °C w atmosferze gazu inertnego. Jako
inicjator rodnikowy stosuje się 2,2’-azobis(izobutyronitryl)
lub nadtlenek benzoilu (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 25, 18).
Metakrylowe kopolimery fotochromowe pochodne
4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)-benzeno
sulfonamidu i sposób ich wytwarzania (Zgłoszenie nr
411796, Politechnika Wrocławska, Wrocław)
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moilo]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 liczbę merów z zakresu 1–50 metakrylanu
O
O
izobornylu. OZnajdują oneOzastosowanie
w optycznym
O R2 O danych
O mogą
R4 Obyć wykorzyR3 oraz
O R5 O
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O
m
stywane do formowania mikro- i nanostruktur.
PrzedO
miotem wynalazku jest nsposób wytwarzania metakrylowych kopolimerów fotochromowych pochodnych
R4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfona1
midu z metakrylanem izobornylu o wzorze ogólnym
R10 R11
O R
(II),
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Oazobenzenowy
CH2 oraz
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R
izobornylu, w środowisku mieszaniny
tetrahydrofuranu
9
i γ-butyrolaktonu
zawierającej 60–80 % obj. tetrahydroO
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furanu. Reakcję prowadzi się w atmosferze gazu inertnego w temp. z zakresu 60–120 °C. Jako inicjator rodnikowy stosuje się 2,2’-azobis(izobutyronitryl) lub nadtlenek
benzoilu (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 25, 19).
Kopolimery N-izopropyloakrylamidu zawierające
fotochromowe pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania (Zgłoszenie nr 411792, Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Wynalazek ujawnia kopolimery N-izopropyloakrylamidu zawierające fotochromowe pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu
o wzorze ogólnym (III), w którym R oznacza podstawnik metylowy -CH3 lub etylowy -CH2CH3, x oznacza
liczbę merów z zakresu 1–50 2-metyloprop-2-enianu
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]
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azo]-N-etylo-anilino]etylu, natomiast y oznacza liczbę
merów z zakresu 1–50 N-izopropyloakrylamidu. Znajdują one zastosowanie w urządzeniach do przetwarzania
i przechowywania danych oraz do formowania obiektów
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on na
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O
ran
2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]
azo]-N-metylo-anilino]etylu lub 2-metyloprop-2-enian
2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]-azo]-N-etylo-anilino]etylu miesza się z niechromoforo(III)
wym komonomerem w postaci N-izopropyloakrylamidu
w stosunku molowym 1:9–9:1 w mieszaninie rozpuszczalników wody destylowanej i tetrahydrofuranu zawierającej 70–90 % obj. tetrahydrofuranu. Następnie poddaje
się kopolimeryzacji rodnikowej w obecności inicjatora
rodnikowego, prowadząc reakcję w temp. 60–80 °C w atmosferze gazu inertnego. Jako inicjator rodnikowy stosuje się nadtlenek benzoilu lub 2,2’-azobis(izobutyronitryl)
(wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 25, 19).
Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego)
i sposób wytwarzania modyfikatora poli(kwasu mlekowego (Zgłoszenie nr 408461, Politechnika Warszawska, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest reaktywny modyfikator
poli(kwasu mlekowego) (PLA) o wzorze ogólnym (IV)
oraz sposób wytwarzania reaktywnych modyfikatorów
PLA, który polega na tym, że posiadający jedną lub dwie
hydroksylowe grupy końcowe elastyczny (ko)poliester
alifatyczny rozpuszcza się w nieprotonowym polarnym rozpuszczalniku organicznym mogącym zawierać
w swojej strukturze oprócz atomów węgla, wodoru i tle-
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nu również atomy chloru, bromu oraz azotu i poddaje
się reakcji estryfikacji z nadmiarem reagenta estryfikacji,
będącego halogenkiem (a) lub bezwodnikiem organicznego kwasu alfa-halokarboksylowego (b) lub organicznym
kwasem alfa-halokarboksylowym (c). Z kolei fazę organiczną stanowiącą roztwór polimeru pozostawia się nad
węglem aktywnym, osad oddziela się, a do otrzymanego
przesączu wprowadza się zasadowy tlenek glinu i miesza, filtruje, a następnie wytrąca się w zimnym metanolu.
Osad oddziela i suszy pod obniżonym ciśnieniem w temp.
20–45 °C otrzymując makroinicjator do procesów polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP).
Makroinicjator rozpuszcza się w naczyniu reakcyjnym
w nieprotonowym rozpuszczalniku organicznym, wprowadza (ko)monomer(y) oraz katalizator, po czym roztwór
uzyskanego polimeru wkrapla się do zimnego metanolu,
a wytrącony reaktywny modyfikator odsącza się i suszy
przez 12–48 godzin pod obniżonym ciśnieniem w temp.
25–60 °C (wg Biul. Urz. Pat. 2015 nr 25, 21).
Sposób wytwarzania hybrydowych związków polianiliny i zastosowanie hybrydowych związków polianiliny (Zgłoszenie nr 408664, Instytut Elektrotechniki, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania hybrydowych związków polianiliny polegający na
tym, że do chłodzonego wodą lodową roztworu kwasu wybranego z grupy: kwas ortofosforowy o stężeniu
0,1–6 M lub kwas chlorowodorowy, fluorowodorowy,
azotowy i siarkowy o stężeniu 0,1–8 M, zawierającego
utleniacz w postaci rozpuszczonego nadsiarczanu amonu (NH4)2S2O8 w ilości 10,0–20,0 g oraz 5,0–20,0 g tetrahydratu heptamolibdenianu amonu (NH4)6Mo7O24·4H2O,
dodaje się 5,11 g aniliny. Roztwór miesza się przez co
najmniej 1 godzinę, a następnie pozostawia w temperaturze otoczenia przez co najmniej 4 godziny. Po sedymentacji odsącza się otrzymany ciemnozielony osad
heptamolibdenianu polianiliny i dokładnie przemywa
wodą destylowaną do zaniku zabarwienia przesączu.
Następnie osad suszy się w temperaturze 378 K przez
co najmniej 8 godzin. Wynalazek obejmuje także zastosowanie, które polega na tym, że heptamolibdeniany

polianiliny dodaje się w ilości 0,1–5 % mas., w charakterze inhibitorów zwiększających odporność korozyjną
powłok wytwarzanych z żywic epoksydowych, farb
epoksydowych wodorozcieńczalnych, poliwinylowych,
akrylowych, alkidowych i rozpuszczalnikowych dwuskładnikowych (wg Biul. Urz. Pat. 2016 nr 1, 12).
Sposób otrzymywania blokowych terpolimerów
dwutlenku węgla (Zgłoszenie nr 408662, Politechnika
Warszawska, Warszawa)
Według wynalazku, sposób wytwarzania nowych
blokowych terpolimerów zawierających rdzeń poli(kwasu mlekowego) jest dwuetapowy. W pierwszym etapie
do wodnego roztworu kwasu mlekowego o stężeniu
30–92 % mas. dodaje się katalizator w ilości nie większej
niż 1 % mol. w stosunku do moli kwasu mlekowego. Dodaje się także czynnik rozgałęziający wybrany z grupy:
związek di- lub wielohydroksylowy lub ich mieszaniny
albo di- lub wielokarboksylowy lub ich mieszaniny użyty w ilości odpowiadającej 1/60–1/10 ilości moli kwasu
mlekowego przypadającego na 1 mol grup funkcyjnych
znajdujących się w cząsteczce czynnika rozgałęziającego. Reakcję prowadzi się w temperaturze 120–250 °C
przez 5–12 godzin, początkowo w atmosferze gazu obojętnego. Następnie stopniowo obniża się ciśnienie w zakresie od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia rzędu
0,01 hPa, a otrzymany oligomer rozpuszcza się w dichlorometanie i wytrąca w metanolu. W drugim etapie
otrzymany oligomer rozpuszcza się w atmosferze gazu
obojętnego w suchym monomerze epoksydowym lub
jego mieszaninie z suchym rozpuszczalnikiem. Następnie dodaje się katalizator w ilości nie większej niż 1 mol
na mol grup końcowych oligomeru kwasu mlekowego
i kokatalizator. Mieszaninę przenosi się do reaktora ciśnieniowego i wprowadza się dwutlenek węgla pod ciśnieniem 1–6 MPa. Drugi etap prowadzi się w temperaturze 20–100 °C przez 1–48 godzin, najlepiej 18 godzin,
w atmosferze gazu obojętnego. Otrzymany polimer rozpuszcza się w dichlorometanie i wytrąca w zakwaszonym metanolu (wg Biul. Urz. Pat. 2016 nr 1, 12).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWE KSIĄŻKI
POLYOLEFIN COMPOUNDS AND MATERIALS
Fundamentals and Industrial Applications
Springer Series on Polymer and Composite Materials
M. Al-Ali AlMa’adeed, I. Krupa (Eds.), (Springer)
Wyd. 2016, 354 strony, 197 ilustracji, 123 w kolorze,
cena 130 € / 97 £ / 179 $
ISBN 978-3-319-25980-2
Książka zawiera podsumowanie stanu wiedzy o poli
olefinach. We wstępie omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące technik polimeryzacji olefin oraz kompozytów i mieszanin z ich udziałem. Omówiono syntezę
i przetwarzanie poliolefin, ich klasyfikację i charakterystykę, właściwości mechaniczne, fizyczne i techniczne.
Zwrócono uwagę na problemy dotyczące składowania,
degradacji i recyklingu poliolefin z handlowego i ekonomicznego punktu widzenia. Podsumowano „czas życia” materiałów poliolefinowych począwszy od syntezy
i przetwarzania, poprzez zastosowanie, recykling i ponowne wykorzystanie. Przedstawiono też zastosowanie
materiałów poliolefinowych w różnych sektorach przemysłu, m.in. w przemyśle tekstylnym, motoryzacyjnym
i budownictwie, przemyśle opakowaniowym (w tym
również dla przemysłu spożywczego) oraz w biomedycynie.
LIQUID CRYSTALLINE POLYMERS
Volume 1 – Structure and Chemistry
V.K. Thakur, M.R. Kessler (Eds.), (Springer)
Wyd. 2016, XI, 626 stron, 246 ilustracji, 84 w kolorze,
cena 130 € / 117 £ / 179 $
ISBN 978-3-319-20269-3
Tematyka pierwszego tomu Liquid Crystalline Polymers
zawiera informacje dotyczące najnowszych postępów
w dziedzinie syntezy i chemii nowych polimerów ciekłokrystalicznych. Autorzy poświęcili wiele uwagi polimerom ciekłokrystalicznym (LCP) ‒ ich strukturze chemicznej, klasyfikacji faz, właściwościom, omówili nowe
techniki badań, przygotowanie mieszanin i kompozytów z wykorzystaniem LCP. Opisano m.in. ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe, DSC jako technikę badawczą
struktury fazowej LCP, wpływ wiązania wodorowego
na właściwości dendrytycznych LCP, nanokompozyty
z udziałem LCP, LCP fotoaktywne, supramolekularne
i szereg innych.
FLEXIBLE AND STRETCHABLE ELECTRONIC
COMPOSITES
Springer Series on Polymer and Composite Materials
D. Ponnamma, K.K. Sadasivuni, C. Wan, S. Thomas,
M. Al-Ali AlMa’adeed (Eds.), (Springer)
Wyd. 2016, 390 stron, 193 ilustracje, 113 w kolorze,
cena 130 € / 97 £ / 149 $
ISBN 978-3-319-23662-9

Książka jest pierwszym obszernym opracowaniem skoncentrowanym na aspektach elektronicznych różnorodnych
kompozytów elastomerowych, w tym syntetycznych, naturalnych i termoplastycznych elastomerów z różnymi napełniaczami przewodzącymi (nanocząstki metali, nanorurki
węglowe, grafen i in.), z uwzględnieniem aspektów naukowych, chemicznych, fizycznych i materiałowych. Każdy rozdział dotyczy jednego rodzaju elastomeru oraz jego
kompozytów i zapoznaje czytelnika z podstawami, możliwościami stosowania, problemami i wyzwaniami w dziedzinie kompozytów elastomerowych. Opisano zastosowania w elektronice kompozytów polimerowych na osnowie
naturalnego poliizoprenu, kauczuku epoksydowego, kopolimerów etylenu z octanem winylu, kopolimeru izobutylen-izopren, poliuretanów, elastomerów poliamidowych,
kauczuków poliakrylanowych, silikonów, chlorosulfonowanego PE, kauczuków: EPDM, styren-butadien i chloroprenowy oraz elastomerów ciekłokrystalicznych.
RECYCLING OF POLYURETHANE WASTES
Mir Mohammad Alavi Nikje (Smithers Rapra)
Wyd. 2016, cena 85 £ / 130 $ / 120 €
ISBN 9781910242766
W książce zaprezentowano najnowsze osiągnięcia dotyczące recyklingu odpadów poliuretanowych, włączając
w to badania własne autora. Omówiono metody recyklingu chemicznego. Przedstawiono najnowsze metody
recyklingu i możliwości wykorzystania różnych metod
instrumentalnych, w tym NMR i FTIR, do identyfikacji
i charakterystyki produktów recyklingu.
PRACTICAL GUIDE TO WATER BLOWN CELLULAR POLYMERS
C. Defonseka (Smithers Rapra)
Wyd. 2016, cena 60 £ / 90 $ / 85 €
ISBN 9781910242681
Przemysł tworzyw sztucznych, bazujący dotychczas na
polimerach i dodatkach ropopochodnych, powoli uniezależnia się od tego źródła surowców. Komórkowe materiały polimerowe wykorzystywane w różnych sektorach
przemysłu (opakowania, motoryzacja, budownictwo)
spieniano zwykle za pomocą środków chemicznych oddziałujących niekorzystnie na środowisko. Obecnie, nawet tradycyjne polimery coraz częściej są spieniane z zastosowaniem poroforów ze źródeł odnawialnych.
Materiały polimerowe spieniane wodą mają krótszy cykl
formowania, są tańsze, bezpieczniejsze w przetwarzaniu
i mają dłuższy okres przydatności do użycia. W książce
przeanalizowano najnowsze trendy w branży tworzyw
spienianych, w tym wykorzystanie wody jako proekologicznego poroforu do spieniania polimerów. Przedstawiono informacje dotyczące maszyn i urządzeń, podano
warunki przetwarzania, nowe rozwiązania technologicz-
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ne wykorzystujące wodę jako porofor do spieniania zarówno polimerów klasycznych, jak i polimerów ze źródeł odnawialnych.
SOY-BASED BIOPLASTICS
Vijay Kumar Thakur (Ed.), (Smithers Rapra)
Wyd. 2016, cena 120 £ / 180 $ / 170 € (oprawa twarda);
100 £ / 150 $ / 140 € (oprawa miękka)
ISBN 9781910242223 (oprawa twarda)
ISBN 9781910242230 (oprawa miękka)
Dostępność i niska cena soi, jej właściwości funkcjonalne
i termoplastyczne, oraz zdolność do biodegradacji spowodowały, że stała się ona interesującym surowcem dla
przemysłu tworzyw polimerowych. Większość właściwości funkcjonalnych produktów końcowych jest bezpośrednio związana z właściwościami fizykochemicznymi surowca, dlatego znajomość cech materiałów na
bazie soi jest istotna do właściwego jej wykorzystania
w produktach finalnych. Książka stanowi kompleksowe
omówienie stanu wiedzy w dziedzinie biomateriałów
na bazie soi, w tym najnowszych osiągnięć teoretycznych i doświadczalnych oraz potencjalnych zastosowań.
Omówiono m.in. analizę strukturalną materiałów, mieszaniny biopolimerowe, folie, włókna, pianki, kompozyty i różne zaawansowane zastosowania materiałów na
bazie soi oraz szczegółowo przeanalizowano problemy
związane z tematyką biopolimerów sojowych.
POLYMER MORPHOLOGY
Principles, Characterization, and Processing
Qipeng Guo (Wiley)
Wyd. 2016, 472 strony, cena 130 £ / 175,5 €
ISBN 978-1-118-45215-8

Tematyka książki dotyczy zagadnień związanych z morfologią polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem
relacji miedzy strukturą a właściwościami i ich modyfikacją. Omówiono dotychczasowy stan wiedzy, podstawy teoretyczne i praktyczne, rodzaje struktury, m.in.
morfologię semikrystaliczną, powierzchniowo indukowaną krystalizację polimeru, separację faz, deformację
i topografię powierzchni. Przedmiotem zainteresowania
autorów były homopolimery, kopolimery blokowe, mieszaniny polimerów i nanokompozyty polimerowe. Opisano też szeroką gamę zaawansowanych technik i metod
badawczych, takich jak: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, DSC, FTIR, NMR, mikroskopia elektronowa i sił atomowych, oraz ich zastosowanie w badaniach
morfologii materiałów polimerowych.
BIODEGRADABLE GREEN COMPOSITES
Susheel Kalia (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2016, 368 stron, cena 130 £ / 175 €
ISBN 978-1-118-91109-9
Przedstawiono kompleksowo efektywną, tanią i przyjazną dla środowiska modyfikację powierzchni włókien
naturalnych oraz wyjaśniono jej podstawowe aspekty
chemiczne i ekologiczne. Opisano biodegradowalne
„zielone” kompozyty zawierające nanocelulozę, poli(kwas mlekowy), ligninę i skrobię, a także „zielone”
materiały kompozytowe na bazie poliestrów biodegradowalnych i ich zastosowanie, modyfikację powierzchni
włókien naturalnych metodą obróbki plazmowej oraz
włókna naturalne modyfikowane enzymatycznie.
dr inż. Stanisława Spychaj

59. ZJAZD NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
W dniach 19–23 września 2016 r. w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie
się 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Program Zjazdu obejmuje wykłady plenarne, wykłady sekcyjne i komunikaty (w 14 sekcjach tematycznych), sesje posterowe i dwa mikrosympozja. Planowane jest wygłoszenie ponad 300 wykładów sekcyjnych i komunikatów
oraz ok. 1000 prezentacji posterowych.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to spotkanie naukowe polskich chemików pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach i w szkołach oraz w przemyśle chemicznym i pokrewnych.
Najważniejszym celem corocznych spotkań chemików jest wymiana doświadczeń i myśli naukowej oraz nawiązanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i młodzi
dopiero początkujący adepci tej dyscypliny nauki. Spodziewamy się też przybycia na to największe wydarzenie dla polskiej
społeczności chemicznej przedstawicieli przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych.
W przekonaniu, że jest to najważniejsze coroczne wydarzenie dla polskiej chemii serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa do udziału w 59. Zjeździe PTChem w Poznaniu, w wydarzeniu, którego hasło przewodnie
brzmi „Między nami jest chemia…”.
Komitet Organizacyjny
59. Zjazdu PTChem
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Informacje PlasticsEurope Polska
Debata dotycząca sposobów rozwiązania problemu
zaśmiecenia środowiska morskiego.
PolyTalk 2016: „Nie” dla tworzyw w środowisku morskim
Bruksela, 16–17 marca 2016 r.
Co właściwie wiadomo o śmieciach w środowisku
morskim? Jaka powinna być polityka zapobiegająca zaśmieceniu środowiska morskiego i umożliwiająca rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym? Jaką rolę w rozwiązaniu tego problemu powinien odgrywać przemysł
tworzyw sztucznych?
Te i inne równie trudne tematy rozpatrywano podczas dwudniowej konferencji PolyTalk. Spotkanie, odbywające się pod hasłem „NIE” dla tworzyw w środowisku morskim” zgromadziło ponad 250 uczestników
reprezentujących świat polityki, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli nauki, przemysłu i mediów.
W przemówieniu otwierającym PolyTalk 2016 Patrick
Thomas, Prezes Covestro i Prezes PlasticsEurope, stwierdził: „Zaśmiecenie środowiska morskiego to wyzwanie,
które wymaga globalnych działań. Zależy nam na znalezieniu właściwego rozwiązania tego problemu. Naszym
celem jest zapobieżenie przedostawaniu się odpadów tworzyw do mórz i oceanów”. Podkreślił też duże znaczenie
przemysłu tworzyw sztucznych dla gospodarki Europejskiej oraz jego wiodącą rolę w kreowaniu nowych rozwiązań w trosce o środowisko naturalne.
Ocenia się, że na skutek nieefektywnej gospodarki
odpadowej ponad 80 % zanieczyszczeń w środowisku
morskim ma swoje źródło na lądzie. Przemysł tworzyw
sztucznych od wielu lat inicjuje różnorodne działania
na rzecz właściwego zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych oraz zapobiegania zaśmieceniu
środowiska morskiego. Ochrona i oszczędność zasobów jest także coraz lepiej słyszalna w globalnej debacie na najwyższych szczeblach. W 2015 r. wśród wielu
postulatów szczytu siedmiu najbogatszych państw G7
znalazły się także te bezpośrednio odnoszące się do
problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. Wskazywano wówczas na konkretne zadania do wykonania
np. prowadzenie wielokierunkowej edukacji w zakresie
przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska, aby w efekcie osiągnąć trwałe zmiany zachowań. Zwracano też
uwagę na konieczność poprawy systemów gospodarki
odpadami. Wiele z tych działań było od lat postulowane
przez przemysł tworzyw sztucznych w ramach Globalnego Planu Działań w sprawie problemu zaśmiecenia
środowiska morskiego. „Plastikowe śmieci” są nie do
zaakceptowania w środowisku naturalnym, niezależnie
od sposobu w jaki się tam dostały: czy to na skutek nie-

Fot. Marianne Wenning (Komisja Europejska, Dyrektoriat ds.
Środowiska) podczas wygłaszania referatu

dbałości i śmiecenia, czy wskutek niewłaściwej gospodarki odpadami czy też z powodu wypadków. Zdaniem
przedstawicieli przemysłu odpady tworzyw powinny
być traktowane jako cenny surowiec wtórny.
Europejski przemysł tworzyw polimerowych postuluje konieczność ścisłej współpracy z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki i innymi zainteresowanymi stronami w takich dziedzinach
jak edukacja i kształtowanie właściwych postaw, badania naukowe oraz dzielenie się najlepszymi praktykami
w zakresie zbierania, recyklingu i odzysku odpadów
tworzyw polimerowych.
W dyskusjach panelowych konferencji PolyTalk 2016
z udziałem przedstawicieli przemysłu, polityki, nauki i organizacji pozarządowych rozważano m.in. czy
w przyszłości przeciwdziałanie zaśmiecaniu środowiska
morskiego powinno koncentrować się na działaniach
globalnych czy lokalnych oraz w jaki sposób koncepcja
Circular Economy może pomóc w kształtowaniu przyszłości opartej o zrównoważony rozwój i „społeczeństwo wolne od śmieci” (waste free society).
Marianne Wenning, Dyrektor ds. Jakości życia, wody
i powietrza w Dyrektoriacie ds. Środowiska KE w swoim wystąpieniu powiedziała m.in. „Śmieci w środowisku morskim to jeden z widocznych symboli gospodarki
źle zarządzającej zasobami” i dodała „Przemysł tworzyw zwrócił uwagę na ten problem, ale wszyscy musimy podjąć to trudne wyzwanie walki o czystość środo-
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wiska morskiego. Ważnym narzędziem do osiągnięcia
tego celu może być pakiet KE nt. gospodarki o obiegu
zamkniętym”.
Z kolei Prezes Fundacji Ellen MacArthur, Andrew
Morlet, doceniając znaczenie tworzyw polimerowych
w gospodarce, uznał, że potrzebny jest zdecydowany
zwrot w podejściu do stosowania tworzyw, tak aby rozwiązać problem przedostawania się odpadów do środowiska morskiego oraz podkreślił, że „potrzebna jest
współpraca na poziomie globalnym, dostosowana do
skali tego ogromnego problemu, dzięki której nie tylko
zmierzymy się z tymi wyzwaniami, ale także wykorzystamy możliwości”.
Drugiego dnia konferencji odbyły się sesje tematyczne poświęcone edukacji, zagospodarowaniu odpadów
i innowacji, podczas których zaproszeni goście prezentowali w formie kilkuminutowych wystąpień swoje projekty i osiągnięcia. Podczas sesji „Postawy prośrodowiskowe i edukacja” Dominik Dobrowolski (wrocławski

ekolog i podróżnik) przedstawił akcje „Recykling Rejs
– odzyskuj tworzywa sztuczne”, realizowane od sześciu
lat wspólnie z Fundacją PlasticsEurope Polska na polskich rzekach i na morzu Bałtyckim (www.recykling-rejs.pl).
Podczas konferencji podano też informację o uruchomieniu nowej strony www.marinelittersolutions.com,
na której na bieżąco są publikowane aktualne dane na
temat zaangażowania przemysłu tworzyw w zapobieganie zaśmiecaniu środowiska wodnego.
Ponad 60 stowarzyszeń w 34 krajach podpisało wspólną deklarację w tym zakresie, w ramach której od roku
2011 jest realizowanych ponad 185 różnych projektów.
Konferencji PolyTalk towarzyszyła wystawa innowacyjnych projektów i inicjatyw dotyczących zaśmiecania
środowiska morskiego.
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska

KALENDARZ IMPREZ
25–29 lipca 2016 r., Lyon, Francja. 32nd International
Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY
PPS–32
Organizator: Universite de Lyon
Tematyka: Przetwórstwo polimerów: termoformowanie, formowanie rotacyjne, procesy wytłaczania i wtryskiwania, reaktywne przetwarzanie. Nanokompozyty,
biopolimery i polimery z surowców odnawialnych. Materiały inteligentne.
Modelowanie i symulacja procesów syntezy i przetwórstwa materiałów polimerowych.
Informacje: http://pps-32.sciencesconf.org/, Abderrahim Maazouz, e-mail: abderrahim.maazouz@insa-lyon.fr
5–7 sierpnia 2016 r., Kolombo, Sri Lanka. Plastic Industry Trade Show Sri Lanka Plast
Organizator: KMG Business Technology
Tematyka: Surowce, półprodukty, polimery, kompozyty i żywice. Dodatki do tworzyw: barwniki, pigmenty,
napełniacze i wzmocnienia. Maszyny do przetwórstwa,
instalacje i urządzenia pomocnicze (suszarki, młynki,
przenośniki i ładowarki). Maszyny do drukowania, dekorowania, cięcia i laminowanie materiałów polimerowych.
Informacje: http://www.srilankaplast.com/
28–31 sierpnia 2016 r., Poznań, Polska. 8th European
Silicon Days
Organizator: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
Tematyka: Najnowsze metody syntezy i charakterystyki silikonów, silanów, silseskwioksanów i polisiloksanów.
Informacje: www.wczt.pl, e-mail: 8esd@amu.edu.pl

28 sierpnia – 1 września 2016 r., Segedyn, Węgry.
3rd International Conference on Bio–based Polymers
and Composites BiPoCo 2016
Organizator: Department of Physical Chemistry and
Materials Sciences, Budapest University of Technology
and Economics
Tematyka: Surowce naturalne, ich modyfikacja i zastosowanie w syntezie biopolimerów. Funkcjonalizacja
i uplastycznienie polimerów naturalnych i ich pochodnych (polisacharydów, celulozy, protein itp.). Mikrocząstki, kapsułki, superabsorbenty, żele hybrydowe i interfejsy biologiczne, cienkie warstwy polimerowe, szczotki
i membrany. Nanocząstki polimerowe wykorzystywane
w ukierunkowanym podawaniu leków. Degradacja, biodegradacja, biodeterioracja, kompostowanie i modyfikacja enzymatyczna.
Informacje: www.bipoco2016.hu/committees1.html
7–8 września 2016 r., Montreal, Kanada. Exhibition
for the plastics industry Expoplast
Organizator: UBM Canon
Tematyka: Wyposażenie techniczne dla przemysłu
przetwórstwa tworzyw polimerowych. Materiały polimerowe przyjazne dla środowiska.
Informacje: www.tradefairdates.com/Expoplast-M1679/Montreal.html
11–14 września 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 polime-
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rów, kopolimerów, kompozytów, nanocząstek, koloidów,
włókien, biomateriałów 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 września 2016 r., Sewilla, Hiszpania. 6th EuCheMS Chemistry Congress
Organizator: European Association for Chemical and
Molecular Sciences i Asociación Nacional de Químicos
de España
Tematyka: Najnowsze katalizatory, stany i właściwości materiałów, źródła energii odnawialnej, polimery,
biomolekuły, metody modelowania matematycznego
procesów chemicznych.
Informacje: http://euchems-seville2016.eu/
11–15 września 2016 r., Moskwa (11–13 września),
Sankt Petersburg (14–15 września), Rosja. Polycondensation 2016
Organizator: Institute of Organoelement Compounds
Russian Academy of Sciences
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia techniczne i surowcowe w syntezie i produkcji przemysłowej polimerów otrzymywanych metodą polikondensacji. Wykorzystanie tworzyw polikondensacyjnych w medycynie, farmacji, optyce,
fotonice, elektronice oraz jako tworzywa konstrukcyjne.
Informacje: www.polycondensation2016.ac.ru
12–14 września 2016 r., Guildford, Wielka Brytania.
8th International Conference on Advanced Nanomaterials, 2nd International Conference on Hydrogen Energy, 1st International Conference on Advanced Energy
Materials AEM 2016
Organizator: University of Surrey, England
Tematyka: Biopaliwa, energia słoneczna, alternatywne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne, superkondensatory, fotokataliza, nanomateriały, grafen, modelowanie
matematyczne procesów energetycznych.
Informacje: www.aem2016.com
13–15 września 2016 r., Wiedeń, Austria. AMI’s Polyolefin Additives 2016
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Zagadnienia związane z modyfikacją poliolefin.
Konferencja połączona z wystawą dodatków stosowanych w produkcji i przetwórstwie poliolefin.
Informacje: www.amiplastics.com/events/event?Code=C743#6938, Nicola Charlesworth, e-mail: nc@amiplastics.com
14–16 września 2016 r., Taszkient, Uzbekistan. Plastex Uzbekistan
Organizator: Uzexpocentre
Tematyka: Międzynarodowa wystawa poświęcona
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przemysłowi materiałów polimerowych i opakowań.
Informacje: www.plastex.uz/
20–22 września 2016 r., Helsinki, Finlandia. Plastic
Industry Trade Fair PlasTec
Organizator: The Finnish Fair Corporation
Tematyka: Najnowsze technologie produkcji materiałów polimerowych.
Informacje: www.finnexpo.fi
20–23 września 2016 r., Portorož, Słowenia. 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental
Mechanics
Organizator: Slovenian Society of Experimental
Mechanics (SSEM),Center for Experimental Mechanics
(CEM) i University of Ljubljana and Institute for Sustainable Innovative Technologies (ISIT)
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia, normalizacja
w dziedzinie metod eksperymentalnych w mechanice.
Oprzyrządowanie: nowe czujniki i siłowniki, zaawansowane systemy pomiarowe. Systemy złożone, integracja
metod numerycznych z mechaniką doświadczalną. Analiza strukturalna i charakterystyka materiałów, biomateriały, materiały inteligentne, przetwórstwo polimerów.
Najnowsze zmiany w międzynarodowej standardyzacji i w przepisach technicznych.
Informacje: http://isit.si/das2016/, e-mail: cem@fs.uni-lj.si
25–30 września 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 oddziaływania promieniowania jonizującego z polimerami. Zmiany właściwości i struktury chemicznej polimerów spowodowane
procesami starzenia. Wykorzystanie promieniowania
jonizującego do poprawy właściwości mechanicznych,
renowacji i konserwacji dzieł sztuki, obróbki powierzchniowej i tworzenia nanostruktury polimeru.
Informacje: http://irap2016.sciencesconf.org/
26–29 września 2016 r., Poznań, Polska. Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
sp. z o.o.
Tematyka: Najnowsze technologie, maszyny, narzędzia i urządzenia do przetwórstwa gumy i tworzyw polimerowych. Produkty i półfabrykaty z gumy i materiałów
polimerowych. Dodatki i komponenty do produkcji oraz
przetwórstwa gumy i polimerów. Recykling odpadów
z gumy i tworzyw polimerowych.
Informacje: www.epla.pl
27–30 września 2016 r., Bukareszt, Rumunia. Plastic
Processing Industry Trade Show EXPO PLAST
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Organizator: Romexpo SA
Tematyka: Sprzęt i surowce do wytwarzania polimerów. Produkcja i recykling elementów z tworzyw polimerowych.
Informacje: www. expoplast.ro
9–12 października 2016 r., Wiedeń, Austria. 16th International Symposium on Preparative and Industrial
Chromatography and Allied Techniques SPICA 2016
Organizator: LD Organisation Luxembourg sàrl
Tematyka: Prezentacja najnowszych osiągnięć w
dziedzinie chromatografii preparatywnej, chiralnej, ciągłej oraz chromatografii z eluentem w stanie nadkrytycznym (SFC). Postępy w modelowaniu procesów rozdziału
i oczyszczania. Nowoczesne rodzaje faz stacjonarnych
i membran. Zastosowania przemysłowe nowych technologii oczyszczania
Informacje: www.ldorganisation.com/v2/produits.
php?langue=english&cle_menus=1238916108
19–21 października 2016 r., Brno, Czechy. International Conference on Nanomaterials – Research & Application NANOCON 2016
Organizator: BioNanoNet Forschungsgesellschaft
mbH
Tematyka: Zaawansowane metody syntezy i charakterystyki nanomateriałów, nanomateriały do zastosowań
w medycynie, elektronice, optyce, nanostruktury węglowe, monitorowanie toksyczności nanomateriałów.
Informacje: www.nanocon.eu, Katerina Sedlackova;
e-mail: info@nanocon.cz
19–26 października 2016 r., Düsseldorf, Niemcy. Trade Fair for Plastics and Rubber K 2016
Organizator: Messe Düsseldorf
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia i innowacje w dziedzinie materiałów polimerowych i gumy.
Informacje: www.k-online.com
20–22 października 2016 r., Rzym, Włochy. 11th International Conference and Expo on Nanoscience and
Molecular Nanotechnology
Organizator: OMICS International
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii
molekularnej, zaawansowane nanomateriały wykorzystywane w medycynie, biotechnologii, elektronice i mikrosystemach, nanotechnologie stosowane w ochronie
środowiska i w produkcji energii.
Informacje: http://nanotechnology.omicsgroup.com
24–26 października 2016 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Global Congress & Expo on Materials
Science & Nanoscience – Materials Science 2016

383
Organizator: Scientific Federation
Tematyka: Materiały węglowe, nanomateriały, nanocząstki, koloidy, emulsje, polimery, kompozyty, materiały
magnetyczne, półprzewodniki.
Informacje: http://scientificfederation.com/materialsscience-congress/, e-mail: materials_science.congress@
scientificfederation.com
9–11 listopada 2016 r., Barcelona, Hiszpania. Applied
Nanotechnology and Nanoscience International Conference – ANNIC 2016
Organizator: PremC Conferences, Events and Workshops oraz American Nano Society
Tematyka: Charakterystyka i produkcja nanomateriałów, nanoelektronika, nanofotonika, nanooptyka, nanotechnologie.
Informacje: http://premc.org/annic2016/
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
19–23 stycznia 2017 r., Bombaj, Indie. 10th Plastivision India 2017 (PVI )
Organizator: The All India Plastics Manufacturers’
Association (AIPMA)
Tematyka: Maszyny do przetwórstwa tworzyw polimerowych, drukowania na materiałach polimerowych
i wytwarzania opakowań na bazie polimerów.
Informacje: www.plastivision.org/Event-Info.aspx
2–3 marca 2017 r., Kiszyniów, Mołdawia. 6th International Conference on Ecological and Environmental
Chemistry 2017
Organizator: Academy of Sciences of Moldova (ASM)
i Moldova State University
Tematyka: Zapobieganie degradacji środowiska
i zmniejszanie negatywnego wpływu chemii na środowisko. Projektowanie ekologicznych przyjaznych technologii i produktów chemicznych minimalizujących użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych.
Informacje: www.eec-2017.mrda.md
I. L.

INFORMACJE DLA AUTORÓW
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UWAGI OGÓLNE
Do przesyłanej pracy należy dołączyć oświadczenie
stwierdzające, że materiał prezentowany w pracy nie był
dotąd publikowany ani zgłoszony do publikacji, w całości
lub w części, w żadnym innym czasopiśmie.
Z chwilą przesłania artykułu do Redakcji następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd
wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania
nim i zwielokrotniania dowolną techniką oraz do rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Bez zgody
Wydawcy artykuł nie może być w żadnej postaci reprodukowany ani tłumaczony.
Opublikowanie artykułu z prac doświadczalnych wymaga przesłania do Redakcji zgody na publikację, udzielonej
przez kierowników podmiotów, w których są zatrudnieni
Autorzy. W celu zapobieżenia przypadkom tzw. ghostwriting i guest autorship konieczne jest przesłanie do Redakcji
oświadczenia dotyczącego wkładu poszczególnych autorów
w przygotowanie publikacji oraz podanie źródła jej finansowania.
W przypadku zamieszczenia w zgłaszanym artykule
ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem
autorskim, Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego
uzyskania od pierwszego Wydawcy pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie oraz do poniesienia związanych z tym kosztów, jak również do powołania się na
oryginalne źródło materiału włączanego do publikacji.
Po wstępnej ocenie artykułu przez Redakcję i po akceptacji zgodności tematu z profilem czasopisma artykuł zostaje
zarejestrowany, a numer rejestracyjny przekazany Autorom.
Autorzy odpowiadają za zawartość merytoryczną artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstu,
opracowania redakcyjnego oraz do wprowadzania niezbędnych zmian terminologicznych.
Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej
tekstu w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania.
PRZYGOTOWANIE TEKSTU ARTYKUŁU
Uprzejmie informujemy, że w przypadku rażącego
odstąpienia od podanych poniżej wytycznych artykuł
nie będzie przyjęty do dalszych etapów procesu wydawniczego.
Wymagania ogólne
Artykuły w języku polskim lub angielskim (tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w obu językach) powinny być przysłane pocztą elektroniczną (pliki Word) na adres Redakcji
(polimery@ichp.pl). Tekst, rysunki oraz schematy reakcji
powinny być zapisane w osobnych plikach. Tekst powinien
być napisany czcionką Times New Roman 12 p., z podwójną
interlinią oraz marginesami (4 cm lewy i 1,5 cm prawy).
Wskazane jest, aby sformatowany tekst nie przekraczał

12 stron maszynopisu. Dłuższe teksty powinny być podzielone na logiczne części, z przeznaczeniem do druku w kolejnych zeszytach czasopisma.
Manuskrypt musi zawierać imiona i nazwiska Autorów
wraz z dokładnym adresem miejsca zatrudnienia, podanym
w języku publikacji oraz adresem poczty elektronicznej
(w przypadku pracy zbiorowej należy wskazać Autora do
korespondencji).
Artykuły stanowiące tzw. przegląd literatury powinny
obejmować opracowanie omawianej tematyki uwzględniające możliwie kompletny zbiór publikacji światowych. Tekst
należy podzielić na części i ewentualnie rozdziały oraz podrozdziały stanowiące zamkniętą całość.
W przypadku publikacji dotyczących prac badawczych
należy zachować następujący układ: wprowadzenie zakończone sformułowaniem celu pracy, część doświadczalna
(opis materiałów, procesów i metod badań), wyniki badań
i ich omówienie, wnioski (podsumowanie) oraz spis cytowanej literatury.
Streszczenie
Streszczenia w języku polskim i angielskim (do 500 znaków) powinny zawierać podstawowe informacje dotyczące
treści artykułu.
Jednostki i symbole
Obowiązuje układ SI. Nazwy polimerów, związków chemicznych, metod pomiarowych itp. mogą być zastąpione
symbolami literowymi, po ich wprowadzeniu po pierwszym
użyciu pełnej nazwy [np. polyurethane (PUR)].
Tabele
Tabele, numerowane kolejno cyframi arabskimi, powinny
być opatrzone tytułami w języku artykułu. Do artykułów
w języku polskim należy dołączyć podpisy w języku angielskim. Tabele należy zamieścić na końcu artykułu.
Równania matematyczne
Równania matematyczne numerowane kolejno cyframi arabskimi, należy pisać w tekście (w edytorze równań
programu MS Word), każde od nowego wiersza. Symbole
użyte w równaniach powinny mieć rozmiar i styl zgodny
z zapisem w tekście.
Wzory, równania i schematy chemiczne
Wzory i równania chemiczne powinny być pisane za
pomocą programu ChemWin (czcionka Times New Roman
9 pkt, w indeksach 7 pkt, wiązania długości 2 mm).
Wzory chemiczne należy numerować kolejnymi cyframi
rzymskimi.
Równania i schematy chemiczne należy oznaczać dużymi, kolejnymi literami alfabetu łacińskiego poprzedzonymi
słowem schemat (np. Schemat A). Jeżeli szerokość równań
przekracza szerokość szpalty (8,6 cm), należy je przenosić w miejscu strzałki lub plusa, a niedające się podzielić
– rysować na szerokości 2 szpalt (maksymalnie 17,2 cm).
Odległość między kolejnymi wierszami równania powinna
wynosić 4 mm.
Rysunki (schematy, fotografie i wykresy)
Rysunki powinny mieć szerokość do 8,6 cm, a tylko
w uzasadnionych przypadkach – 17,2 cm. Powinny być osadzone w dokumentach Word. Zaleca się przesłanie plików
w oryginalnym formacie (preferowane pliki: Excel, Origin
7.5 i CorelDraw w wersji X5 lub niższej).
Wymagana rozdzielczość fotografii – min. 300 dpi.
Preferowane są wykresy wykonane w programach Excel
lub Origin 7.5. Obszar wykresu powinien być zamknięty
ramką i może zawierać niezagęszczoną siatkę pomocniczą.
Szerokość linii ramki i siatki – 0,5 pkt, a krzywych – 1 pkt.
Opis każdej osi powinien obejmować nazwę wykreślanej
wielkości (rozpoczynającą się dużą literą) lub jej symbol
(zapisany kursywą) i jednostkę (zapisaną po przecinku).
Opisy na schematach, fotografiach i wykresach powinny
być wykonane czcionką Times New Roman 9 pkt.
Podpisy rysunków, w języku artykułu należy zamieścić
osobno na końcu tekstu (po tabelach). Do artykułów w języku polskim należy dołączyć podpisy w języku angielskim.

Literatura
Pozycje literaturowe powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich pierwszego powołania w tekście artykułu. Format ich zapisu podają poniższe przykłady.
Artykuł w czasopiśmie:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora, inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora, inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 3. autora, inicjały imion z kropkami
na końcu, (gdy autorów jest więcej niż trzech dodać i.in.):
pełna nazwa czasopisma, rok wydania, numer tomu, strona
oraz numer DOI.
Przykłady:
[l] Gaina C., Gaina V., Sara M. i in.: Journal of Macromolecular Science, Part A. Pure and Applied Chemistry 1997,
A 34, 2525.
[2] Krijgsman J., Feijen J., Gaymans R.J.: Polymer 2004,
45, 4677.
http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2004.04.038
[3] Nam Ch.K., Yong T.K., Sung W.N. i in.: Polymer Bulletin 2013, 70, 23.
http://dx.doi.org/10.1007/s00289-012-0816-9
Książka:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora inicjały imion z kropkami na końcu itd.: „Tytuł książki w pełnym brzmieniu w języku powoływanego wydania”, (red. Nazwisko 1. inicjały
imion, Nazwisko 2. inicjały imion itd.), wydawca, miejsce
i rok wydania, numer strony.
Przykłady:
[1] Rabek J.F.: „Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze i zastosowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, str. 26.
[2] Szymański R.: „Polymer Science: A Comprehensive
Reference”, tom 4, (red. Matyjaszewski K., Möller M.), Elsevier BV, Amsterdam 2012, str. 51.
Patent lub zgłoszenie patentowe:
[numer pozycji] Pat. dwuliterowy kod kraju (wg ISO 31661) numer (rok).
Przykłady:
[1] Pat. JP 1 135 663 (1989).
[2] Pat. EP 330 400 (1989).
[3] Pat. US 1 334 890 (1971).
[4] Zgłosz. pat. PL 393 092 (2010).
Materiały konferencyjne:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora inicjały imion z kropkami na końcu itd.: „Tytuł pracy w pełnym brzmieniu, w języku
oryginalnym”, Materiały konferencyjne z nazwą konferencji,
miejsce konferencji, data, numer strony.
Przykład:
[1] Kapelski D., Slusarek B., Jankowski B. i in.: „Powder
magnetic circuits in electric machines”, Materiały 14th
International Conference on Advances in Materials and
Processing Technologies, Istambuł, Turcja, 13–16 czerwca
2011, str. 43.
Strony internetowe:
[numer pozycji] link do strony internetowej (data dostępu dzień.miesiąc.rok)
Przykład:
[1] http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/94829?Lang=pl®ion =PL (data dostępu 12.11. 2013)
RAPID COMMUNICATION
Oryginalne prace, wyłącznie w języku angielskim (ok.
4–5 stron sformatowanego tekstu zawierające po 2–3 rysunki lub tabele). Pracom tym umożliwiamy tzw. szybką
ścieżkę druku (ok. 4–5 miesięcy od daty wpływu do Redakcji).
Każdy z Autorów otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz
czasopisma.

