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KONFERENCJE I TARGI
The 9th International Conference on Modification, Degradation
and Stabilization of Polymers – MoDeSt 2016
Kraków, Polska, 4–8 września 2016 r.
Międzynarodowe konferencje MoDeSt pod auspicjami MoDeSt Society odbywają się co dwa lata w różnych
krajach Europy: Palermo, Włochy (2000); Budapeszt, Węgry (2002); Lyon, Francja (2004); San Sebastian, Hiszpania
(2006); Liege, Belgia (2008); Ateny, Grecja (2010); Praga,
Republika Czeska (2012); Portoroż, Słowenia (2014).
Organizacja tegorocznej 9. już konferencji została powierzona przez Zarząd Stowarzyszenia MoDeSt Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego (IChP)
w Warszawie.
Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Politechnika Krakowska; Sekcja Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki
o Materiałach Polskiej Akademii Nauk i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komitetu Nauki
o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydenta
Miasta Krakowa. Partnerem konferencji była Fundacja
PlasticsEurope Polska. Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo „Polimery”.
Sponsorami byli: Komitet Nauki o Materiałach PAN,
Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący oraz firma BASF.
Obrady odbywały się w salach konferencyjnych hotelu
Qubus w Krakowie.
W konferencji wzięło udział 210 osób z 28 krajów świata (ponad 60 % stanowili uczestnicy z zagranicy): z Algierii, Anglii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Chin, Czech, Francji, Hiszpania, Indii, Japonii,
Korei, Lichtensteinu, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumuni, Szwecji, USA, W. Brytanii, Węgier
i Włoch (najliczniej reprezentowani byli pracownicy naukowi z Francji, Niemiec i Włoch).

Fot. 2. Prof. K. Matyjaszewski podczas wygłaszania referatu

Fot. 1. Otwarcie konferencji, od lewej: dr hab. inż. R. Jeziórska,
prof. S. Al-Malaika i prof. S. Penczek

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Prezydent
MoDeSt Society prof. Sahar Al-Malaika (Aston University, Birmingham, W. Brytania), dr hab. inż. Regina Jeziórska (dyrektor IChP) oraz gość honorowy prof. Stanisław
Penczek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi).
Na program naukowy konferencji złożyło się 8 referatów plenarnych wygłoszonych przez wybitnych naukowców z dziedziny polimerów, 92 komunikaty ustne oraz
110 prezentacji posterowych.
Referaty plenarne wygłosili:
– prof. Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon
University, Pittsburgh, USA): “Macromolecular engineering by controlled radical polymerization”,
– prof. Philippe Dubois (University of Mons, Belgia;
Luxembourg Institute of Science and Technology, Luksemburg): “Polymer nanocomposites: key-role of interface control over materials properties”,
– prof. Sahar Al-Malaika (Aston University, Birmingham, W. Brytania): “The role and fate of vitamin E in hi-

Fot. 3. Uczestnicy konferencji
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Fot. 4. Prof. S. Penczek i prof. P. Dubois podczas dyskusji

Fot. 5. Sesja posterowa

ghly crosslinked UHMWPE used for orthopaedic implants”,
– dr. Bernd Bruchmann (BASF Vice President – Joint
Research Network on Advanced Materials and Systems,
Niemcy): “Academic research in a chemical company turning contradiction into common ground”,
– prof. Maria Nowakowska (Uniwersytet Jagielloński,
Kraków): “Photoactive polymeric and hybride materials”,
– prof. Brigitte Voit (Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Niemcy): “High-tech polymers for technical and medical applications”,
– prof. Francesco Paolo La Mantia (University of Palermo, Włochy): “In-line monitoring of the photooxidation
behaviour of PP/clay nanocomposites through creep measurements”,
– dr. Sandrine Therias (Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, Aubière, Francja): “Applications of polymers as encapsulant for solar cells and LEDs: Impact of
photodegradation on barrier and optical properties”.
Komunikaty ustne zostały zaprezentowane w czterech
sesjach tematycznych:
Sesja I – Degradacja, stabilizacja i środki zmniejszające
palność polimerów (32),
Sesja II – Kompozyty polimerowe, nano- i bio-kompozyty oraz ich mieszaniny (23),
Sesja III – Przetwórstwo, dodatki i modyfikacja oraz
zastosowania polimerów (18),
Sesja IV – Polimery na bazie surowców odnawialnych,
recykling i oddziaływanie na środowisko (19).
W sesji posterowej, która odbyła się w dwóch pierwszych dniach konferencji zaprezentowano: w Sesji I –
34 postery i w Sesji II – 18 posterów oraz w Sesji III –
32 postery i w Sesji IV – 26 posterów.
Międzynarodowy Komitet Naukowy Konferencji podjął decyzję o nagrodzeniu trzech najlepszych prezentacji
posterowych.
Laureatami nagród ufundowanych przez MoDeSt Society zostali:
– Tetsuma Nishioka (Nagoya Institute of Technology,
Nagoya, Japonia) za poster “Stabilization of polyoxymethylene by hydrazide compounds studied by MALDI-MS”,

– Ahmedou Sidi (Laboratoire Expérimentation Environnement et Chimie (L2EC)-IRSN CEN Cadarache,
Francja) za poster “Thermal and radiochemical ageing of
cables insulating material in nuclear environment”,
– Katarzyna Gajos (Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
Polska) za poster “Functionalization of polymer films
using e-beam lithographic radiation grafting”.
Laureaci otrzymali też od organizatorów dyplomy
i upominki w postaci figurki Lajkonika – symbolu Krakowa – miejsca konferencji.
Konferencji towarzyszyła wystawa urządzeń, aparatów i technik badawczych m.in. firmy NETZSCH rekomendującej skaningowe kalorymetry różnicowe do
badań polimerów i firmy Frontier Laboratories Ltd., Fukushima, Japonia, która zaprezentowała technikę pirolizy w połączeniu z metodą GC/MS oraz wystawa książek
dotyczących tematyki polimerowej.
Międzynarodowy Komitet Naukowy Konferencji bardzo wysoko ocenił poziom naukowy prezentowanych
prac, dobrą atmosferę obrad, sprzyjającą merytorycznej dyskusji, która towarzyszyła kolejnym wystąpieniom oraz zainteresowanie uczestników prezentacjami podczas sesji posterowych, a także wyraził słowa

Fot. 6. Laureaci konkursu na najlepszy poster, od lewej:
T. Nishioka (Japonia), A. Sidi (Francja)
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uznania Komitetowi Organizacyjnemu za sprawną organizację przebiegu
obrad oraz bogaty program imprez towarzyszących. Wysoką ocenę Komitetu Naukowego otrzymały też opracowane materiały konferencyjne „Book
of abstracts”, zawierające streszczenia
wszystkich wystąpień, wydane przez
IChP we współpracy z Haward Agencją
Reklamy i Wydawnictw, 240 str., ISBN
978-83-925627-3-3.
Z bardzo dobrym przyjęciem uczestników konferencji spotkały się też imprezy towarzyszące zarówno uroczysta
kolacja konferencyjna „Gala dinner”
w Dworku w Tomaszowicach k. Kra-
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kowa uatrakcyjniona występami Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
– KRAKUS, jak i program turystyczny
w postaci wycieczki do Kopalni Soli
w Wieliczce.
Redakcja czasopisma „Polimery” we
współpracy z wydziałem Chemicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotuje specjalne wydanie zeszytu czasopisma „Polimery”, zawierającego wybrane referaty i komunikaty prezentowane
podczas konferencji.
Fot. 7. Materiały konferencyjne “Book of abstracts”

Barbara Witowska-Mocek
Redakcja czasopisma Polimery

4th European Symposium of Photopolymer Science (ESPS 2016)
Lipsk, Niemcy, 11–14 września 2016 r.
European Symposium of Photopolymer Science jest
cykliczną konferencją odbywającą się co 2 lata w różnych krajach Europy. Jej celem jest zapewnienie owocnej
platformy interdyscyplinarnej wymiany informacji pomiędzy ekspertami ze środowisk akademickich i przemysłu dotyczących najnowszych osiągnięć w dziedzinie
fotopolimeryzacji, obejmujących wszystkie aspekty fotopolimeryzacji, w tym badania mechanizmu procesów
inicjowania przebiegu polimeryzacji, nowe systemy fotoinicjujące, rozwój zaawansowanych materiałów oraz ich
zastosowanie w różnych dziedzinach.
Inicjatywa dotycząca ESPS została podjęta w 2010 roku
przez ośrodek w Mulhouse (prof. Xavier Allonas and
prof. Celine Croutxé-Barghorn).
W skład stałego Komitetu Naukowego Konferencji
wchodzą: Ewa Andrzejewska (Polska), Xavier Allonas
(Francja), Céline Croutxé-Barghorn (Francja), Kurt Dietliker (Szwajcaria), Robert Liska (Austria), Marco Sangermano (Włochy), Tom Scherzer (Niemcy) i Yusuf Yagçi
(Turcja). Kolejne konferencje odbyły się w Turynie (2012)
i Wiedniu (2014).
Tegoroczna konferencja została zorganizowana przez
zespół pod przewodnictwem dr. Toma Scherzer’a z Leibniz Institute of Surface Modification (IOM).
Wzięło w niej udział 150 osób z całego świata. Naukowców z Polski reprezentowały: prof. Ewa Andrzejewska
(Politechnika Poznańska) oraz dr Joanna Ortyl i dr Iwona
Kamińska-Borek (Politechnika Krakowska).
Tematyka konferencji obejmowała: polimeryzację rodnikową i kationową, polimeryzację tiol-en, nowe systemy inicjujące, kinetykę polimeryzacji, inhibicję tlenową, hydrożele
i biomateriały, materiały medyczne i dentystyczne, inteligentne i wrażliwe sieci polimerowe, materiały zaawansowane, nowe metody analityczne i nowe zastosowania.
Program naukowy konferencji obejmował 21 wykładów na zaproszenie oraz 17 komunikatów i 66 posterów.

Wykłady na zaproszenie wygłosili:
Xavier Allonas (LPIM, Université de Haute-Alsace,
Mulhouse, France) – “One-Pot Three-Step Polymerization System Using Double Click Michael Addition and
Radical Photopolymerization”,
Ewa Andrzejewska (Poznan University of Technology,
Poland) – “Thiol-ene photopolymerization in ionic liquids”,
Nergis Arsu (Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey) – “In-Situ Preparation of Metal/Metal Oxide Nanocomposite Thin Films by Photopolymerization”,
Christopher Barner-Kowollik (Karlsruhe Institute of
Technology, Germany) – “Exploiting Photochemical Selectivity in Macromolecular Synthesis”,
Roberta Bongiovanni (Politecnico di Torino, Italy) –
“Advanced techniques for Photocuring of Hydrogels”,
Chris Bowman (University of Colorado, Boulder,
USA) – “Photoinitiated Control of Covalent Adaptable
Networks for Smart/Responsive Materials”,
Xavier Coqueret (Université de Reims Champagne-
-Ardenne, France) – “Microstructural features of radiation-cured networks: a comparison between radiation-initiated free radical and cationic polymerization”,
Céline Croutxé-Barghorn (LPIM, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France) – “Highly-interpenetrated
and phase-separated light-cured IPNs: influence of the
composition on microstructure and self-replenishing
properties”,
Kurt Dietliker (Swiss Federal Institute of Technology
Zurich, Switzerland) – “Photoinitiators for UV-LED Applications”,
C. Allan Guymon (University of Iowa, Iowa City,
USA) – “Effects of Photocurable Prepolymer Architecture
on Network Formation and Properties”,
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Steffen Jockusch (Columbia University, New York,
USA) – “Mechanisms of Photoinitiated Metal-Free Controlled/Living Radical Polymerization”,
Takashi Karatsu (Chiba University, Japan) – “Oxime ester radical initiator linked to sensitizing cyclometalated
iridium(III) complex”,
Yves Leterrier (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland) – “Functionally graded and hybrid
photopolymerized nanocomposites”,
Robert Liska (TU Vienna, Austria) – “Advanced techniques for Photocuring of Hydrogels”,
Jun Nie (Beijing University of Chemical Technology, China) – “Carbon Fiber Composite Fabricated by UV Curing”,
Senta Reichelt (Institute of Surface Modification, Leipzig, Germany) – “Electron-beam generated macroporous scaffolds and their application in biotechnology and
medicine”,
Marco Sangermano (Politecnico di Torino, Italy) – “Versatility of light induced polymerization reaction”,

Masamitsu Shirai (Osaka Prefecture University, Japan) – “UV Curable Resins for Nanoimprint Lithography”,
Mark D. Soucek (University of Akron, USA) – “UV-Curable Alkyds”,
Jeffrey Stansbury (University of Colorado, Boulder,
USA) – “Approaches to high strength, water-compatibile
polymer networks”,
Yusuf Yagçi (Istanbul Technical University, Turkey) –
“Photoinduced ATRP and CuAAC Click Reactions and
Their Combinations”.
Program turystyczny towarzyszący konferencji obejmował zwiedzanie Miśni, w tym m.in. fabryki porcelany.
Organizatorem następnego sympozjum, które odbędzie się w 2018 roku we Francji będzie Université de Haute-Alsace w Miluzie.
Prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska
Politechnika Poznańska

4th International Conference on Nanomechanics
and Nanocomposites (ICNN4)
Vicenza, Włochy, 14–17 września 2016 r.
Międzynarodowe konferencje Nanomechanika i Nanokompozyty (International Conference on Nanomechanics and Nanocomposites) (ICNN) odbywające się
co 2 lata mają na celu zwiększenie interakcji między naukowcami ze środowisk akademickich i instytutów badawczych a inżynierami – przedstawicielami przemysłu,
zapewniając im forum do dyskusji na temat najnowszych
osiągnięć i trendów w dziedzinie nanomechaniki i nanokompozytów do różnych zastosowań.
Tegoroczna edycja konferencji została zorganizowana
przez Wydział Zarządzania i Inżynierii (Department of
Management and Engineering) Uniwersytetu w Padwie,
pod patronatem Europejskiej Komisji do Spraw Materiałów Kompozytowych (ESCM – European Society for
Composite Materials).
Na program konferencji złożyły się: trzy wykłady plenarne, siedem referatów na zaproszenie (Keynote) oraz
ok. 60 komunikatów zaprezentowanych w 10 sesjach tematycznych. Sesje te dotyczyły najnowocześniejszych
aspektów z dziedziny nanokompozytów, m.in. bio-nanokompozytów, nanokompozytów z dodatkiem grafenów,
nanokompozytów hybrydowych, a także nanomechaniki
i modelowania molekularnego.
Konferencję otworzył prof. Quaresimin Marino z Uniwersytetu w Padwie.
Inauguracyjny referat plenarny “Novel graphene based
nanostructures and polymer nanocomposites and hierarchical fibre reinforced composites” wygłosił prof. Karl
Schulte z Technicznego Uniwersytetu Hamburg-Harburg. Przedstawił w nim przegląd dotychczasowych
osiągnięć kierowanej przez Niego grupy badawczej, dotyczących nanokompozytów na osnowie epoksydu oraz

możliwości ich zastosowania w przemyśle lotniczym. Zaprezentował szerokie spektrum możliwości wpływania
na właściwości końcowego produktu, a także przedstawił najnowsze wyniki badań dotyczące aerografitu, który, ze względu na wyjątkowe właściwości, jest obecnie
w centrum zainteresowania.
Kolejny wykład plenarny dotyczący projektowania
materiałów, a zwłaszcza modelowania molekularnego
materiałów nanostrukturalnych “Materials by design:
multiscale molecular modeling of nanostructured materials” wygłosił prof. Maurizio Fermeglia z Uniwersytetu
w Trieście.
Trzeci wykład plenarny “Microscale mechanical characterization of fiber, matrix and interfaced in fiber-reinforced composites” wygłosił prof. Javier Llorca z Technicznego Uniwersytetu w Madrycie, który przedstawił
wyniki aktualnych badań koncentrujących się na rozwoju „złożonych” strategii modelowania, wirtualnego przetwarzania i testowania materiałów konstrukcyjnych do
zastosowań inżynierskich, walidacji eksperymentalnej
prowadzonej w skali nano, mikro i makro oraz projektowania nowych materiałów za pomocą symulacji komputerowej.
Wśród wykładów na zaproszenie dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Gada Maroma z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie “Mode I and II of laminated composites interleaved with nanocomposite films”,
w którym Profesor zaprezentował alternatywną metodę rozprowadzenia nanocząstek węglowych w kompozytach polimerowych z dodatkiem włókien węglowych
oraz wykład prof. Grega Odegarda z Uniwersytetu Michigan “Mechanical properties of graphene nanoplatelet/car-
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bon fiber/epoxy hybrid composites: multiscale modeling
and experiments”, dotyczący modelowania kompozytów
epoksydowych z dodatkiem nanopłytek grafenowych
i włókien węglowych (badania dofinansowane ze środków agencji NASA). Na konferencji Polskę reprezentowali
pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z Instytutu Inżynierii Materiałowej, którzy przedstawili komunikat dotyczący wpływu
nanocząstek węglowych na właściwości nanokompozy-
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tów polimerowych na osnowie poli(tereftalanu trimetylenu) otrzymywanych metodą polimeryzacji in situ.
Kolejna, 5. edycja konferencji ICNN, organizowana
przez Fukuoka Institute of Technology (Japonia), odbędzie
się w Fukuoka w Japonii w dniach 21–24 sierpnia 2018 r.
dr inż. Sandra Paszkiewicz
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Tytuł pracy: Otrzymywanie i charakterystyka nowych
N-halaminowych materiałów polimerowych o właściwościach biocydowych
Doktorant: Marta Chylińska
Promotor: prof. dr hab. Halina Kaczmarek
Recenzenci:
– dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
– dr hab. Wojciech Czerwiński, prof. nadzw. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data i miejsce obrony: 29 czerwca 2016 r., Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Celem pracy było opracowanie metodyki oraz synteza nowych związków biocydowych (mało i wielkocząsteczkowych) z grupy N-halamin, określenie ich charakterystyki, zbadanie struktury i właściwości fizykochemicznych
otrzymanych związków, ocena aktywności biobójczej
materiałów, opracowanie receptur i procedury przetwarzania mieszanki na bazie PVC z dodatkiem biocydu oraz
zbadanie wpływu ilości i rodzaju zastosowanego dodatku biobójczego na właściwości uzyskanych tworzyw.
W ramach prac doświadczalnych opisanych w rozprawie zsyntezowano wg nowo opracowanej metodyki trzy
mało- i trzy wielkocząsteczkowe biocydy.
Do scharakteryzowania ich właściwości wykorzystano
metody: spektroskopowe (spektroskopia NMR, FTIR,
UV-vis), chromatograficzne [chromatografia żelowa
(GPC)], termograwimetryczne (analiza TGA), kalorymetryczne (analiza DSC), a także przeprowadzono analizy
mikrobiologiczne.
Biocydy dodawano (0,5–2 %) do handlowo dostępnej

mieszanki na bazie plastyfikowanego PVC. Z uwagi na
współpracę z firmą Granpol Sp. z o.o. dotyczącą higienicznych materiałów syntetycznych, zdecydowano się
na wprowadzenie wybranych biocydów do tworzywa
na bazie PVC, przeznaczonego do produkcji obuwia dla
pracowników służby zdrowia i obuwia specjalnego (kaloszy) dla pracowników przemysłu spożywczego. Badania miały na celu sprawdzenie wpływu dodatku biocydów na parametry zmodyfikowanego tworzywa PVC
i jego przetwórstwo.
Określono wpływ rodzaju i ilości dodanego biocydu na
właściwości tworzywa PVC na podstawie badań mikroskopowych (SEM) oraz badań mechanicznych: próba jednoosiowego rozciągania, badanie twardości i odporności
na ścieranie.
Zbadano także właściwości reologiczne – wyznaczono
masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) i odporność na palenie (na podstawie indeksu tlenowego LOI)
uzyskanych tworzyw. Działanie biobójcze oznaczano
w stosunku do dwóch szczepów bakterii: Eschericha coli
i Staphylococcus aureus oraz dodatkowo w stosunku do
szczepu i drożdży – Candida albicans.
Stwierdzono dużą efektywność biocydową (w krótkim
czasie kontaktu – poniżej 5 min) i dobrą stabilność podczas przechowywania wytworzonych materiałów.
Jednocześnie zastosowane dodatki nieznacznie wpływały na właściwości mechaniczne i reologiczne oraz
stabilność termiczną tworzywa. Dodatkową korzyścią
zastosowania biocydów było zwiększenie odporności
materiału na palenie.

864

POLIMERY 2016, 61, nr 11–12

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 czerwcu i lipcu
2016 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w czerwcu i lipcu 2016 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in June and July 2016
Średnia
Razem
Artykuł
miesięczna Czerwiec 2016 r. Lipiec 2016 r.
I–VII 2016 r.
w 2015 r.

%
I–VII 2016/
I–VII 2015

Węgiel kamienny

6 038 983

5 929 576

5 664 713

40 077 652

Węgiel brunatny

5 254 597

4 701 275

5 461 851

33 811 511

90,4

74 360

46 350

77 618

516 341

104,4

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

381 214

402 638

3 116 804

98,8

Etylen

45 426

42 859

45 154

317 115

97,6

Propylen

32 548

30 086

32 787

229 992

99,8

1,3-Butadien

5 067

5 568

5 591

38 652

106,7

Fenol

2 947

2 994

3 688

21 654

91,3

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

98,6

11

9

22

115

136,9

13 725

12 621

11 036

93 962

99,0

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w czerwcu i lipcu 2016 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in June and July 2016
Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Czerwiec
2016 r.

Lipiec
2016 r.

Razem
I–VII 2016 r.

249 623

266 577

1 797 952

%
I–VII 2016/
I–VII 2015
104,5

Polietylen

31 318

30 036

32 518

224 708

97,0

Polimery styrenu

11 001

10 280

13 212

85 105

109,8

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

26 749

23 723

30 140

170 718

90,7

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

2 372

2 009

2 409

15 408

102,6

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

5 616

6 352

6 274

41 436

109,8

Poliacetale, w formach podstawowych

725

580

850

5 720

102,9

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

8 205

5 981

55 914

98,1

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 487

1 519

11 412

83,6

Poliwęglany

1 719

1 399

1 387

11 726

103,4

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

3 586

2 980

22 280

104,0

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

8 115

7 688

50 645

120,9

Poliestry pozostałe

1 952

2 546

2 769

19 301

143,2

Polipropylen

20 389

21 608

28 252

167 286

115,6

486

421

524

3 206

81,9

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

13 214

12 970

14 166

96 498

100,5

Aminoplasty

9 758

10 354

12 341

87 078

110,5

878

2 420

1 716

12 632

177,3

16 017

21 835

18 903

131 827

117,4

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w czerwcu i lipcu 2016 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in June and July 2016
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Czerwiec
2016 r.

Lipiec
2016 r.

tys. zł

–

4 115 143

3 711 089

26 182 026

113,2

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

28 992

27 413

167 227

91,7

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

8 088

8 795

51 185

91,9

Wyrób

Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

%
Razem
I–VII 2016/
I–VII 2016 r.
I–VII 2015

t

11 453

11 289

8 845

61 450

80,8

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 842

3 244

2 976

20 366

95,1

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

t

32 328

34 904

34 500

238 519

109,0

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

t

5 640

5 494

5 713

37 973

96,5

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

t

22 751

28 308

25 380

165 166

107,0

t
tys. m²

9 610
9 751

11 857
10 421

10 659
9 521

69 272
64 584

107,9
101,4

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

21 565

20 308

143 504

112,1

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

20 268

19 015

145 464

107,8

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

3 599
1 450

2 708
1 217

22 806
9 102

113,2
103,4

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

33 293
649

31 408
617

192 394
3 788

105,9
108,1

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

619
192

515
221

2 781
1 190

94,3
89,5

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

1 154

876

7 293

90,1

Kleje poliuretanowe

t

921

1 212

847

6 470

120,8

Włókna chemiczne

t

3 225

3 824

3 437

25 825

115,4

t
tys. m²

1 594
4 885

1 692
5 290

1 456
4 538

11 268
35 055

96,9
98,4

t

28

34

11

208 900

111,4

Czerwiec
2016 r.

Lipiec
2016 r.

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 czerwcu i lipcu 2016 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in June and July 2016
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Średnia
Jednostka miesięczna
w 2015 r.

%
Razem
I–VII 2016/
I–VII 2016 r.
I–VII 2015

t

81 587

90 947

78 322

606 516

104,8

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

47 482
4 545

38 822
4 827

323 322
32 127

104,7
108,2

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

2 734

2 375

18 988

102,0

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

327

271

2 343

96,2

opony do ciągników

tys. szt.

24

29

22

191

110,3

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

3,2

2,5

18

154,0

t

832

895

763

5 845

95,5

t
km

5 014
3 550

5 715
3 738

4 724
3 115

38 196
22 868

114,9
94,7

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

inż. Hanna Głowala, Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego
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ZE ŚWIATA
CHINY
Uruchomienie wytwórni Korla
Spółka BASF Markor Chemical Manufacturing (Xinjiang) Co., Ltd. poinformowała o uruchomieniu w drugim
kwartale 2016 r. swojej pierwszej wytwórni, zlokalizowanej w miejscowości Korla, położonej w autonomicznym regionie Xinjiang Ujgur, w północno-zachodnich
Chinach. Inwestycja została zrealizowana jako wspólne
przedsięwzięcie typu joint venture niemieckiego koncernu BASF z chińską spółką Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. W skład wytwórni wchodzi instalacja
politetrahydrofuranu (PolyTHF®) o zdolności produkcyjnej 50 000 t/r. oraz instalacja 1,4-butanodiolu (BDO),
o zdolności produkcyjnej 100 000 t/r. Według zamierzeń
inwestorów odbiorcą wytwarzanego w Korla 1,4-butanodiolu i PolyTHF® będzie dynamicznie rozwijający się rynek azjatycki. Produkty te będą wykorzystywane m.in.
do wytwarzania tworzyw polimerowych, rozpuszczalników, chemikaliów dla elektroniki oraz włókien elastycznych dla przemysłu opakowaniowego, motoryzacyjnego i tekstylnego. Partnerzy jv poza wspólną wytwórnią
BDO i PolyTHF® w Korla posiadają już zakłady produkujące butanodiol i jego pochodne. Niemiecki koncern BASF
produkuje BDO w swoich wytwórniach zlokalizowanych
w Ludwigshafen (Niemcy), Geismar (USA), Chiba (Japonia), Kuantan (Malezja), Ulsan (Korea Płd.) oraz Caojing
(Chiny). Sumaryczny roczny potencjał produkcyjny tych
instalacji przekracza 535 000 ton. Natomiast politetrahydrofuran produkowany jest w wytwórniach zlokalizowanych w Geismar w Luizjanie (USA), Ludwigshafen
(Niemcy), Ulsan (Korea Płd.) i Caojing (Chiny). Ich łączna
roczna zdolność produkcyjna wynosi 350 tys. ton. Zrealizowana obecnie inwestycja wzmacnia pozycję koncernu
BASF oraz firmy Xinjiang Markor Chemical Industry Co.,
Ltd. jako producentów butanodiolu i jego pochodnych.
www.mrcplast.com, www.plasticsnews.com
EGIPT
TCI Sanmar Chemicals inwestuje w wytwórnię PVC
Egipska spółka TCI Sanmar Chemicals, będąca spółką zależną indyjskiej firmy Sanmar Group, poinformowała o planowanej modernizacji wytwórni poli(chlorku
winylu) (PVC) zlokalizowanej w miejscowości Port Said.
Spółka zamierza zbudować dodatkowe instalacje do wytwarzania poli(chlorku winylu) w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej wytwórni PVC. Planowy roczny potencjał
produkcyjny nowych instalacji wynosi 200 000 t. Dzięki
tej inwestycji łączne zdolności produkcyjne w wytwórni

w Port Said ulegną podwojeniu (do 400 000 t/r.). Kontrakt
na budowę nowych instalacji do produkcji PVC przyznano amerykańskiej firmie Jacobs Engineering Group Inc.
Planowe zakończenie modernizacji jest przewidywane
w czwartym kwartale 2019 r. Rozbudowa potencjału produkcyjnego wytwórni poli(chlorku winylu) w Port Said
wzmocni pozycję egipskiej spółki TCI Sanmar Chemicals
jako największego producenta PVC na Bliskim Wschodzie.
www.process-worldwide.com
www.chemanager-online.com, www.mrcplast.com
INDONEZJA
Planowana inwestycja w sektorze petrochemicznym
Indonezyjskie państwowe przedsiębiorstwo energetyczne PT Pertamina poinformowało o podpisaniu
wstępnego porozumienia z firmą Rosnieft, będącą największym rosyjskim producentem ropy naftowej. Porozumienie dotyczy wspólnej budowy zintegrowanego
kompleksu petrochemicznego Tuban, zlokalizowanego
we wschodniej części wyspy Jawa. Według zamierzeń firmy PT Pertamina, w skład planowanego kompleksu wejdzie rafineria o zdolności produkcyjnej ok. 300 000 baryłek dziennie, jednostka krakingu katalitycznego oraz
wytwórnie związków polimerowych, a także terminal
portowy, umożliwiający dostawy surowców oraz eksport produktów wytworzonych w kompleksie. Według
wstępnych szacunków łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji są szacowane na kwotę przekraczającą 13 mld dolarów. Przyszli partnerzy uzgodnili kwestie
związane z finansowaniem opracowania studium wykonalności planowanej inwestycji. Szczegółowe ustalenia
dotyczące działalności wspólnego przedsięwzięcia zostaną podpisane po zapoznaniu się partnerów z wynikami studium wykonalności. Inwestycja planowana przez
firmę PT Pertamina pozwoli indonezyjskiej gospodarce
zmniejszyć uzależnienie od importu paliw silnikowych
i tworzyw polimerowych. Dla firmy Rosnieft podpisane
porozumienie jest próbą ekspansji w regionie Azji i Pacyfiku, zdominowanym dotychczas przez producentów
OPEC, pochodzących z Bliskiego Wschodu.
www.mrcplast.com
www.hydrocarbons-technology.com
www.rosneft.com
KOREA PŁD.
Kuraray modernizuje wytwórnię folii PVB
Japońska firma chemiczna Kuraray Co. Ltd. poinformowała o planach inwestycyjnych dotyczących powięk-
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szenia sumarycznego potencjału produkcyjnego, należących do niej, wytwórni folii poliwinylobutyralu (PVB).
Według zamierzeń firmy, zostanie zmodernizowany zakład produkujący folię PVB, zlokalizowany w miejscowości Ulsan, którym zarządza jej spółka zależna Kuraray
Korea Co. W ramach planowanego projektu inwestycyjnego zostanie zbudowana dodatkowa linia produkcyjna folii PVB, znanej na rynku pod handlową marką
TROSIFOL. Planowe zakończenie rozbudowy wytwórni
i uruchomienie dodatkowej produkcji jest przewidywane
w czwartym kwartale 2017 r. Planowane nakłady finansowe na realizację projektu inwestycyjnego są szacowane na kwotę ok. 50 mln dolarów. Zdaniem zarządu firmy
większość folii poliwinylobutyralu produkowanej w wytwórni w Ulsan znajdzie nabywców na dynamicznie rozwijającym się rynku azjatyckim. Głównymi odbiorcami
folii PVB jest przemysł motoryzacyjny i budownictwo (do
produkcji bezpiecznych szyb klejonych). Stosowana jest
też na masową skalę w fotowoltaice, do zabezpieczania
powierzchni ogniw solarnych przed wpływem czynników zewnętrznych (atmosferycznych). Poza aktualnie
modernizowaną wytwórnią w Ulsan firma Kuraray Co.
Ltd. produkuje folię poliwinylobutyralu, także w Europie
(w Niemczech, Czechach i Rosji) oraz w USA.
www.mrcplast, www.plastemart.com
Inwestycje koncernu BASF na rynku koreańskim
BASF poinformował o planowanej rozbudowie potencjału produkcyjnego grupy tworzyw poliarylosulfonowych, w tym m.in. polisulfonów oraz polifenylosulfonów. Niemiecki koncern zamierza zmodernizować
uruchomioną w 2014 r. wytwórnię ww. tworzyw konstrukcyjnych, zlokalizowaną w miejscowości Yeosu. Planowana modernizacja dotyczy budowy dodatkowych
instalacji do produkcji grupy tworzyw poliarylosulfonowych o łącznej zdolności wytwórczej 6 000 t/r. Według
zamierzeń BASF realizacja projektu inwestycyjnego rozpocznie się w drugim półroczu br., a jej planowe zakończenie i uruchomienie produkcji tworzyw poliarylosulfonowych jest przewidywane na przełomie 2017 i 2018 r.
Wówczas sumaryczny potencjał produkcyjny koreańskiej wytwórni zostanie podwojony, a globalne zdolności produkcyjne wytwórni poliarylosulfonów należących
do BASF zwiększą się do 24 000 t/r. Inwestor szacuje, że
większość dodatkowej produkcji koreańskiej wytwórni znajdzie odbiorców na rynku wewnętrznym, a nadwyżka będzie służyć zaspokojeniu popytu w regionie
Azji Południowo-Wschodniej. Tworzywa poliarylosulfonowe znane na rynku pod handlową marką Ultrason®
ze względu na swoje właściwości, w tym zwłaszcza na
wysoką odporność termiczną i chemiczną są stosowane
w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, AGD, a także
do wytwarzania materiałów kompozytowych oraz membran do oczyszczania wody. Modernizacja wytwórni
w Yeosu jest kolejną inwestycją aktualnie realizowaną na
terenie Korei Płd. przez niemiecki koncern chemiczny.
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BASF wspólnie z miejscową spółką Kolon Plastics buduje także wytwórnię polioksymetylenu (POM). Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie, należącego do Kolon Plastics, kompleksu chemicznego w miejscowości Gimcheon w prowincji Gyeongsang i realizowana jako wspólne przedsięwzięcie typu joint venture przez powołaną
do tego celu spółkę Kolon BASF innoPOM, Inc. Udziały
partnerów w jv wynoszą po 50 %. Planowany potencjał
produkcyjny budowanej wytwórni polioksymetylenu
– 70 000 t/r. W procesie produkcyjnym zostanie wykorzystana własnościowa technologia opracowana przez
spółkę Kolon Plastics. Planowe zakończenie inwestycji
i uruchomienie komercyjnej produkcji polioksymetylenu w nowo wybudowanej wytwórni przewidywane jest
w drugim półroczu 2018 r. Zmodernizowana wytwórnia POM, z sumarycznym potencjałem produkcyjnym
wynoszącym 150 000 t/r., będzie największym na świecie zakładem wytwarzającym polioksymetylen. Według
zamierzeń partnerów POM produkowany w Gimcheon
zaspokoi popyt na to tworzywo na rynku globalnym. Polioksymetylen, ze względu na swoje właściwości, w tym
dużą odporność na ścieranie, niski współczynnik tarcia
oraz dobre właściwości elektryczne i dielektryczne jest
masowo wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym, elektronicznym i w budownictwie.
Obie inwestycje niemieckiego koncernu chemicznego
w Korei Płd. stanowią kolejny krok w realizacji przyjętej
w 2013 r. strategii BASF, aby do roku 2020 skoncentrować
ok. 75 % potencjału produkcyjnego w państwach regionu Azji i Pacyfiku. Poza Koreą Płd., niemiecki koncern
chemiczny inwestuje także znaczące środki finansowe
w Malezji, Tajlandii i Chinach.
www.mrcplast.com, www.basf.com/en
www.plastemart.com
RUMUNIA
Teraplast modernizuje zakład produkcyjny
Rumuński producent wyrobów z tworzyw polimerowych Teraplast S.A. poinformował o planowanej rozbudowie zakładu zlokalizowanego na terenie Parku Przemysłowego Teraplast w miejscowości Bistrita, w północnej
części Rumunii. Modernizacja obejmie budowę nowych
hal produkcyjnych oraz zakup maszyn. Zakończenie inwestycji jest planowane w drugiej połowie 2017 r. Nakłady finansowe na realizację inwestycji są szacowane na
kwotę ponad 14,7 mln euro. Rozbudowa zakładu i zakup
maszyn będzie sfinansowany z rządowej dotacji inwestycyjnej. Asortyment produktów wytwarzanych przez
rumuńską firmę obejmuje stolarkę okienną i drzwiową
wykonaną z poli(chlorku winylu), systemy przepustów
wewnętrznych z PVC oraz zewnętrzne systemy obudów
opartych na płytach termoizolacyjnych. Wyroby produkowane przez firmę w przeważającej części są eksportowane do państw ościennych, a reszta sprzedawana jest
na rynku wewnętrznym. W pierwszym półroczu 2016 r.
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firma Teraplast S.A. odnotowała zysk w wysokości ponad 43 mln euro, co oznacza wzrost o ok. 17 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
www.plasticsnewseurope.com
ŚWIAT
Ekspansja firmy Amcor Ltd.
Australijski gigant w branży opakowań Amcor Ltd.
poinformował o nabyciu oddziału Sonoco Specialty Containers amerykańskiej firmy Sonoco Products Co. Przejęty oddział obejmuje sześć zakładów produkcyjnych na
terenie USA zlokalizowanych w miejscowościach: Chatsworth (Kalifornia), Addison (Illinois), Hazelwood Jefferson City (Montana), Kolumb i Beauty Park (Ohio) oraz
jeden na terenie kanadyjskiej prowincji Ontario, w miejscowości Britannia. Produkuje w nich metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem pojemniki z tworzyw polimerowych do żywności, napojów, a także środków higieny
osobistej. Oddział zatrudnia 850 pracowników, którzy
w 2014 r. wyprodukowali opakowania o wartości rynkowej sięgającej kwoty 210 mln dolarów. Nakłady finansowe, jakie wyasygnowała australijska firma na przejęcie oddziału Sonoco Specialty Containers przekroczyły
kwotę 280 mln dolarów. Sfinalizowanie transakcji jest
przewidywane w czwartym kwartale 2016 r., po akceptacji przez amerykańskie organa antymonopolowe. Przejęcie umocni pozycję firmy Amcor Ltd. na rynku Ameryki Płn. jako dostawcy opakowań sztywnych. Zdaniem
ekspertów, w okresie poprzedzającym nabycie od spółki Sonoco Products Co. jego oddziału opakowań sztywnych, roczna sprzedaż produktów firmy Amcor Ltd. na
rynku północnoamerykańskim szacowana była na kwotę
ponad 2,26 mld dolarów. Obecnie ogłoszone wchłonięcie
oddziału spółki Sonoco Products Co. jest kolejnym przejęciem dokonanym przez australijskiego giganta w branży opakowań w tym roku. W pierwszym półroczu 2016 r.
firma Amcor Ltd. nabyła spółkę Nampak Flexibles – największego producenta opakowań na rynku południowoafrykańskim. Wcześniej, w 2015 r. firma Amcor Ltd.
weszła na rynek indonezyjski poprzez wchłonięcie działającej tam firmy Bella Prima Packaging Ltd., produkującej opakowania dla odbiorców przemysłu spożywczego
oraz farmaceutycznego. Polityka inwestycyjna prowadzona przez Amcor Ltd. polegająca na kolejnym przejmo-
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waniu spółek działających na rynku umacnia pozycję firmy jako jednego z największych globalnych dostawców
opakowań. Firma posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w 42 krajach, które w roku finansowym 2013 wygenerowały sprzedaż na poziomie 9,5 mld dolarów.
www.amcor.com, www.mrcplast.com
www.plasticsnews.com
USA
Budowa wytwórni polietylenu dużej gęstości
Firma LyondellBasell Industries NV poinformowała
o planowanej inwestycji na terenie swojego kompleksu
chemicznego zlokalizowanego w miejscowości La Porte
(Teksas). LyondellBasell zamierza tam zbudować instalacje produkcyjne do wytwarzania polietylenu dużej gęstości. O wyborze lokalizacji zadecydowało bliskie sąsiedztwo eksploatowanych złoży gazu łupkowego, a także
infrastruktura portowa ułatwiająca eksport produktów
wytwarzanych w kompleksie w La Porte. Dostawy etylenu zapewnia znajdujący się na terenie kompleksu kraker
etanu, którego zdolności przetwórcze zostały w ostatnim
roku znacznie powiększone. Planowany roczny potencjał
produkcyjny wytwórni wyniesie 500 000 t. Rozpoczęcie
projektu inwestycyjnego jest przewidywane w pierwszym kwartale 2017 r., a jego zakończenie i uruchomienie komercyjnej produkcji polietylenu dużej gęstości
(PE-HD) w czwartym kwartale 2019 r. W procesie produkcyjnym firma LyondellBasell Industries NV planuje wykorzystanie najnowszej własnościowej technologii
Hyperzone PE. Zdaniem ekspertów firmy, zastosowanie
tej technologii zapewni otrzymywanie polietylenu o lepszych parametrach wytrzymałościowych, w tym zwiększonej odporności na pękanie naprężeniowe. Planowe
nakłady finansowe na budowę wytwórni PE-HD są szacowane na kwotę 700 mln dol. Według zamierzeń inwestora polietylen dużej gęstości produkowany w kompleksie w La Porte będzie przeznaczony na zaspokojenie
popytu na rynku globalnym, a lokalizacja kompleksu
w sąsiedztwie portu ułatwi eksport PE-HD.
www.lyondellbasell.com
www.prnewswire.com, www.plasticsnews.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Wysokoudarowy kopolimer polipropylenu (PP) nowej
generacji z serii Flowpact – SABIC PP FPC45 został opracowany przez firmę SABIC. Przeznaczony jest do wytwarzania metodą wtryskiwania sztywnych i mocnych opakowań pojemności od 200 cm3 do 10 dm3. Opakowania
wykonane z SABIC PP FPC45, w tym opakowania napełniane na gorąco, są bardziej wytrzymałe na obciążenie
niż produkty wykonane z innych materiałów, dzięki temu
możliwe jest sztaplowanie większej liczby warstw opakowań, co sprawia, że transportowanie i przechowywanie jest oszczędniejsze. Duża płynność materiału daje
możliwość zmniejszenia grubości ścianki i zwiększenia
szybkości wtryskiwania, natomiast wyższa temperatura krystalizacji umożliwia szybsze wyjmowanie wyrobu
z formy. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii oraz
zwiększenie produktywności maszyn. SABIC PP FPC45
można stosować do wytwarzania opakowań do żywności oraz produktów innych niż spożywcze, może być wykorzystywany również do produkcji nakrętek i zamknięć,
a także drobnych artykułów gospodarstwa domowego.
www.sabic.com
Agencja Food and Drug Administration dopuściła do
stosowania pierwszy w pełni przyswajalny stent z polilaktydu (PLA) wszczepiany chorym w celu poszerzenia
tętnic i umożliwienia cyrkulacji krwi podczas leczenia
choroby wieńcowej. W odróżnieniu od konwencjonalnych metalowych stentów nowy, biodegradowalny stent
jest w ciągu ok. trzech lat stopniowo wchłaniany przez
organizm pozostawiając w nim niewiele obcego materiału. Po wchłonięciu w ścianie tętnicy pozostają osadzone
cztery bardzo małe znaczniki platynowe, które umożliwiają kardiologom sprawdzenie miejsca jego wszczepienia. Podobnie jak w przypadku większości stentów
obecnych na rynku, stopniowo uwalniany jest lek zapobiegający tworzeniu się blizny. Stenty produkowane
przez firmę Abbott Park są już dostępne w Europie.
www.plasticsnews.com
W San Francisco wszedł w życie uchwalony w czerwcu 2016 r. przepis zakazujący używania opakowań ze
spienionego polistyrenu (EPS). Zakaz objął m.in. różnego rodzaju opakowania do żywności, w tym kubki,
a także boje cumownicze i zabawki basenowe, natomiast od 1 lipca 2017 r. obowiązywać będzie zakaz używania tacek ze spienionego polistyrenu do pakowania
mięsa i ryb. Przepisy mają przyczynić się do całkowitego zaprzestania składowania odpadów na wysypiskach
do 2020 r. i zostały także wprowadzone m.in. w Seattle,

Los Angeles, Portland. Zakaz nie dotyczy materiałów budowlanych, nie został także opracowany system postępowania z opakowaniami przywożonych towarów jak np.
styropianowe kształtki, w które pakowane są grzejniki,
sprzęt AGD, komputery. Bez rozwiązania problemu nie
będzie można, jak zakładano, do 2020 r. wyeliminować
wysypisk śmieci. Opakowania ze spienionego polistyrenu nie nadają się do powtórnego użytku, nie nadają się
do recyklingu, nie ulegają biodegradacji. Rozkład polistyrenu jest niezmiernie powolny, tworzywo zanieczyszcza wody, szkodząc zwierzętom morskim i ludziom, ok.
8 proc. mikrocząstek znalezionych w wodach Zatoki San
Francisco stanowiły cząstki pochodzące głównie z rozkładu wyrobów z EPS. Z badań medycznych wynika, że
u ludzi mogą one powodować powstawanie nowotworów i zaburzeń hormonalnych.
www.pb.pl
Hiszpańska firma Nurel opracowała serię polimerów
Inzea ulegających całkowitej biodegradacji. Pozyskiwane
są one w 85 % z surowców odnawialnych np. z polilaktydu (PLA) i skrobi. Dzięki optymalnym właściwościom
mechanicznym oraz parametrom obróbki podobnym do
warunków przetwórstwa poliolefin i tworzyw styrenowych materiały Inzea zastępują polimery wytwarzane
z ropy naftowej. Można je przetwarzać na standardowych maszynach metodą wtryskiwania, wytłaczania
i termoformowania, a dzięki niskiej temperaturze przetwarzania oszczędzana jest energia. Wszystkie materiały Inzea spełniają wymagania rozporządzenia Komisji
UE nr 10/2011 dot. tworzyw polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Biodegradowalne polimery mogą być wykorzystane do produkcji torebek na zakupy i produktów opakowaniowych jak np. miski, kubki
i większe pojemniki, nadają się również do produkcji kapsułek do kawy. Możliwe jest zastosowanie ich do wytwarzania opakowań w przemyśle kosmetycznym, natomiast
w rolnictwie i ogrodnictwie do produkcji zacisków oraz
doniczek do rozsad, które ulegając w ziemi biologicznej
degradacji wzbogacają glebę o substancje odżywcze - po
zbiorach mogą pozostać w ziemi. Polimery Inzea spełniają wymagania USDA (United States Department of Agriculture) - posiadają certyfikat Certified Biobased Product,
a oznakowanie OK Compost przyznane Inzea potwierdza
zgodność z normą EN 13432, dotyczącą kompostowalności w kompostowniach przemysłowych. Test na toksyczność ekologiczną wykazuje, iż Inzea ulega biodegradacji
w glebie, nie pozostawiając szkodliwych substancji i nie
ma wpływu na jakość i wzrost roślin.
Niektóre właściwości materiału Inzea o zawartości biomateriału wynoszącej 85 %:
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– masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu
MFR(190 °C, 2,16 kg) < 7g/10 min,
– absorpcja wody – 0,5 %.
Podstawowe właściwości folii wykonanej z Inzea
o 85 % zawartości biomateriału, grubości 20 µm:
– moduł sprężystości przy rozciąganiu – 2900 MPa,
– naprężenie na granicy plastyczności – 55 MPa,
– wydłużenie na granicy plastyczności – 3 %,
– naprężenie przy zerwaniu – 55 MPa,
– wydłużenie przy zerwaniu – 60 %,
– siła zrywająca – 0,15 N,
– wytrzymałość na rozdarcie – 6,5 N/mm,
– wytrzymałość na przebicie – 2,7 N,
– zamglenie – < 5 %.
www.nurel.com
Firma Rhein Chemie Additives (ADD), jednostka zależna koncernu Lanxess opracowała dodatki opóźniające palenie o nazwie Levagard TP LXS 51114 i Disflamoll
51092. Są to specjalistyczne bezhalogenowe, fosforowe
środki opóźniające palenie spełniające standardy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie, branży motoryzacyjnej i przemyśle elektronicznym.
Levagard TP LXS 51114 charakteryzuje się niewielką
emisją substancji kondensujących i słabym paleniem. Stosowany może być jako dodatek do elastycznych pianek
poliuretanowych na bazie polieteru i poliestru. Pianki
poliuretanowe zawierające nowy dodatek mogą spełnić
restrykcyjne wymagania normy VDA 278 dot. charakterystyki materiałów niemetalowych w pojazdach w zakresie
emisji substancji lotnych (VOC) i kondensujących (FOG).
Dodatek można stosować w branży motoryzacyjnej np.
do tworzyw, z których wytwarzane są elementy wyposażenia wnętrz samochodów, gdyż nie zawiera surowców
ani zanieczyszczeń wymienionych na liście GADSL (Global Automotive Declarable Substance List). Levagard TP LXS
51114 może być również stosowany jako opóźniający
palenie plastyfikator do materiałów na bazie celulozy,
zwłaszcza trioctanu celulozy (CTA). Może być także wykorzystywany jako dodatek do tworzyw stosowanych do
wytwarzania części dla przemysłu elektronicznego np.
ekranów komputerów przenośnych, ekranów ciekłokrystalicznych i obudów elementów elektronicznych, jeżeli
wymagana jest klasa palności V-0 wg UL 94.
Ester fosforanowy – Disflamoll 51092 łączy właściwości
plastyfikatora oraz środka opóźniającego palenie, a dzięki nikłemu zapachowi może być wykorzystywany do
produkcji wielu tworzyw polimerowych np. plastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC), elastycznych pianek
poliuretanowych (PUR), termoplastycznego poliuretanu
(TPU), mieszanek poliwęglanu (PC) i kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) oraz mieszanek
kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) i PVC.
Zastosowanie: powlekane włókna tekstylne, brezent, kable, obudowy elementów elektrycznych i elektronicznych,
meble, wnętrza pojazdów i giętkie rury izolowane cieplnie.
www.rheinchemie-additives.com

POLIMERY 2016, 61, nr 11–12
Naukowcy z U.S. Department of Agriculture (USDA)
opracowali innowacyjne opakowania do żywności z białek mleka mogące zastąpić dotychczasowe opakowania
z tworzyw polimerowych. Białko mleka poddawane jest
specjalnej obróbce w celu wytworzenia cienkiej, jadalnej
i całkowicie biodegradowalnej folii. Wykonane z niej opakowanie przepuszcza nawet 500-krotnie więcej tlenu niż
dotychczas stosowane folie. Materiał wyglądem przypomina folię z polimeru, jest jadalny lecz mniej rozciągliwy.
Najważniejszą zaletą jest brak smaku, co pozwala zastosować folie do pakowania różnych produktów np. zup
w proszku, kawy, cukru, płatków itp. Opakowanie rozpuszcza się po zalaniu wrzątkiem. Materiał wytwarzany
jest obecnie niemal wyłącznie z białek, ale w przyszłości
możliwe jest uzupełnienie jego składu o np. witaminy
lub probiotyki. Rezygnacja z opakowań foliowych ma na
celu ochronę środowiska, jak też lepsze zabezpieczenie
pakowanej żywności, ponieważ opakowania na bazie
mleka mogą zapewnić jej znacznie dłuższą przydatność
do spożycia.
www.opakowania.com.pl
PRZETWÓRSTWO
Austriacka firma recyklingowa Erema na dorocznym
Discovery Day zaprezentowała nowy system recyklingu
Xtreme Renew opracowany we współpracy z włoską firmą Sipa, zajmującą się opakowaniami z poli(tereftalanu
etylenu) (PET). System umożliwia bezpośrednie przetwarzanie umytych płatków PET przeznaczonych do produkcji preform, z których metodą wtryskiwania wytwarzane są wyroby do kontaktu z żywnością. Za pomocą
technologii Vacurema i Xtreme Renew poddano recyklingowi 1,2 ton PET. Ze względu na pośredni etap chłodzenia możliwe jest jednoetapowe wytwarzanie preform, co
powoduje zmniejszenie kosztu recyklingu.
www.sipasolutions.com
Najnowszą wtryskarkę serii HyCAP, o nowych możliwościach, zaprezentowała na targach K 2016 firma
Husky Injection Molding Systems. Nowe funkcje wtryskarki HyCAP4 sprawiają, że jej obsługa jest łatwiejsza,
uproszczony układ sterowania umożliwia szybsze ustawienie procesu wtryskiwania i większą powtarzalność.
Ponadto wtryskarki mają dobrą wydajność i mniejsze
zużycie energii. Przeznaczone są do wytwarzania dobrej jakości bardzo lekkich zamknięć, przede wszystkim
pojemników do napojów. W stosunku do poprzednich
modeli wprowadzono szereg zmian, m.in. elektryczny
napęd układu zamykania, pompę o zmiennej wydajności z serwonapędem. Dzięki tym zmianom możliwa jest
oszczędność energii do 40 % w stosunku do poprzedniego systemu wytwarzania, bez zmniejszenia wydajności.
Panel operatorski Polaris HMI (Human Machine Interface)
przeprojektowano, wyposażono w 19-calowy kolorowy
wyświetlacz i bardziej intuicyjny, uproszczony układ nawigacji, który zapewnia szybki dostęp do ważnych infor-
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macji i parametrów procesu, dodatkowo HyCAP4 może
wychwytywać zanieczyszczenia i minimalizować nieplanowane przestoje.
www.husky.com
Koncern General Motors (GM) we współpracy z firmą
Schupan Recycling zebrał ok. 2 mln butelek po wodzie
od mieszkańców Flint i Michigan w ramach programu
recyklingu butelek. Celem inicjatywy jest zmniejszenie
ilości odpadów na wysypiskach. Tworzywo jest myte,
płatkowane i przetwarzane na włókninę potrzebną do
wyprodukowania: wygłuszenia pokrywy silnika samochodu Chevrolet Equinox V-6, materiału ocieplającego do
kurtek przeznaczonych dla bezdomnych oraz filtrów po-

wietrza dla 10 oddziałów GM. Filtration Services Group,
dostawca GM, zaangażował N.E.W. Life Center do wykonania paneli filtra powietrza z ok. 840 m2 włókniny.
Kurtki, mogące również pełnić funkcję śpiwora, uszyły
bezdomne wcześniej kobiety w ramach programu The
Empowerment Plan. Uszyto 6500 kurtek, które rozdano bezpłatnie osobom potrzebującym. Do wytworzenia
włókniny potrzebnej do ocieplenia jednej kurtki zużyto
31 butelek. General Motors ma w swoich oddziałach ok.
130 składowisk odpadów, z których odzyskuje rocznie
materiały, którymi można byłoby zapełnić ok. 38 milionów worków na śmieci.
www.generalmotors.green
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób wytwarzania przestrajalnych kompozytów
ceramika-polimer dla elektroniki wysokich częstotliwości (Zgłoszenie nr 410683, Politechnika Warszawska,
Warszawa; Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
Według wynalazku, sposób wytwarzania przestrajalnych kompozytów ceramika-polimer dla elektroniki
wysokich częstotliwości polega na zmieszaniu proszku
ceramicznego w ilości 20–65 % mas. i wody w ilości 35–
–80 % mas. wraz z następującymi składnikami masy lejnej
w ilościach odnoszących się do masy proszku ceramicznego: spoiwo w ilości 0,3–50 % mas., upłynniacz w ilości
0,10–5,0 % mas., plastyfikator w ilości 0–50 % mas., alkohol etylowy w ilości 0–1,0 % mas. oraz środki powierzchniowo czynne w ilości 0–0,5 % mas. Następnie wylewano
odpowietrzoną, jednorodną masę ceramiczną do formy
lub na gładkie podłoże, wyjmowano kształtki z formy lub
zdejmowano folię z podłoża po wysuszeniu. Sposób charakteryzuje się tym, że jako spoiwo stosuje się dyspersje
poliuretanowe na bazie wody, dyspersje poliuretanowo-silikonowe na bazie wody, polimerowe spoiwa akrylowe, wodne roztwory polimerów akrylowych lub ich mieszaniny (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 13, 20).
Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację (Zgłoszenie nr 410560, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz)
Wynalazek dotyczy kompozycji fotoinicjującej polimeryzację, zwłaszcza dla potrzeb stomatologii, poligrafii, stereolitografii oraz produkcji lakierów i klejów
fotoutwardzalnych. Istota wynalazku polega na zastosowaniu składnika kompozycji, którym jest absorber promieniowania acenafto[1’,2’:5,6]pirazyno[2,3-b]fenazyna
o wzorze (I) (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 13, 25).
N

N

N

N
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Sposób otrzymywania żywicy fenolowej (Zgłoszenie
nr 410475, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle; Lerg Spółka Akcyjna, Pustków)
Sposób wytwarzania żywicy fenolowej polega na
kondensacji fenolu z formaldehydem, prowadzonej
w obecności amoniaku jako katalizatora, przy stosunku molowym fenol:formaldehyd:amoniak wynoszącym
1:0,85–0,95:0,01–0,03, w temperaturze 70–100 °C. Czas reakcji kondensacji dobiera się tak, aby otrzymać żywicę
o czasie żelowania w granicach 250–400 s. Następnie żywicę zatęża się do uzyskania zawartości wody poniżej
5 % mas. i rozcieńcza alkoholami C1–C3 lub ich mieszaniną do uzyskania żywicy o lepkości 500–2000 mPa · s,
po czym modyfikuje stearyną o temperaturze topnienia
nie niższej niż 60 °C (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 13, 25).
Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie
polimerowej z fazą wzmacniającą i sposób jego wytwarzania (Zgłoszenie nr 410580, Politechnika Śląska, Gliwice)
Przedmiotem wynalazku jest nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą
wzmacniającą ze wzmocnieniem nanostrukturalnym,
którą stanowią nanodruty ceramiczne: TiO2, SiO2, Bi2O3
charakteryzujący się tym, że zawiera fazę wzmacniającą
TiO2, SiO2, Bi2O3 o udziale masowym korzystnie w zakresie 3–30 % i średnicy w zakresie 50–250 nm. Wynalazek
obejmuje także sposób wytwarzania nanostrukturalnego
materiału kompozytowego o osnowie polimerowej z fazą
wzmacniającą. Sposób polega na tym, że do materiału
kompozytowego o osnowie polimerowej takiej jak: PP, PE
i PMMA w postaci stopionej, dodaje się nanodruty kompozytowe takie jak: TiO2, SiO2, Bi2O3 z fazą wzmacniającą TiO2, SiO2, Bi2O3 w ilości 3–30 %. Następnie materiał
miesza się mieszadłem mechanicznym w czasie korzystnie 15 minut i schładza. Odmiana sposobu wytwarzania
nanostrukturalnego materiału kompozytowego o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą, polega na tym,
że materiał kompozytowy o osnowie polimerowej takiej
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jak: PVA, PAN i PMMA rozpuszcza się w mieszaninie
rozpuszczalników: wody z alkoholem etylowym w stosunku 50:50 dla PVA lub mieszaninie chloroformu z DMF
w stosunku 50:50 dla PAN oraz PMMA, do których dodaje się nanodruty kompozytowe, takie jak: TiO2, SiO2, Bi2O3
z fazą wzmacniającą TiO2, SiO2, Bi2O3 w ilości 3–30 %, następnie poddaje się mieszaniu falami ultradźwiękowymi
korzystnie w czasie 15 minut, w temperaturze 15–25 °C
i suszy (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 13, 26).
Sposób wytwarzania folii na bazie uretanoakrylanów (Zgłoszenie nr 410495, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Sposób wytwarzania folii na bazie uretanoakrylanów z zastosowaniem promieniowania UV charakteryzuje się tym, że miesza się 50–80 % mas. uretanoakrylanu, 5–30 % mas. wielofunkcyjnego (met)akrylanu,
5–20 % mas. nienasyconego kwasu karboksylowego oraz
0,1–10 % mas. fotoinicjatora, przy czym stężenie wszystkich komponentów stosowanych w fotopolimeryzacji wynosi 100 % mas. Otrzymaną fotoreaktywną mieszaninę
powleka się na dehezyjnym nośniku, a następnie sieciuje
promieniowaniem UV z zakresu 200–400 nm otrzymując
folię (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 13, 26).
Sposób wytwarzania przewodzącej prąd elektryczny
taśmy samoprzylepnej o ograniczonej palności na bazie akrylanów (Zgłoszenie nr 410498, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Według wynalazku, sposób wytwarzania przewodzącej prąd elektryczny taśmy samoprzylepnej o ograniczonej palności na bazie akrylanów z nośnikiem metalowym
i zawierającej w warstwie kleju grafit polega na tym, że
poddaje się rozpuszczalnikowej polimeryzacji rodnikowej więcej niż 69,9 % mas. alkiloakrylanów o długości
łańcucha węglowego C1-C12, kwasu akrylowego, octanu winylu oraz nienasyconego fotoinicjatora w ilości nie
większej niż 10 % mas. Otrzymany klej samoprzylepny
modyfikuje się dodatkiem wielofunkcyjnego (met)akrylanu w ilości 1–20 % mas. oraz konwencjonalnym fotoinicjatorem i grafitem w ilości 5–40 % mas. Następnie klej
sieciuje się promieniowaniem UV i transferuje na nośnik
metalowy, przy czym % mas. odnosi się do masy polimeru syntetyzowanego kleju (wg Biul. Urz. Pat. 2016,
nr 13, 27).
Kompozyt poliolefinowy (Zgłoszenie nr 410762, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle)
Kompozyt polietylenowy charakteryzuje się tym, że zawiera: 40–70 % bimodalnego polietylenu o gęstości 0,950–
–0,954 g/cm3 i o masowym wskaźniku szybkości płynięcia MFR 0,40–0,50 g/10 min, oznaczanym w warunkach
190 °C/5 kg, 15–35 % bimodalnego lub unimodalnego
polietylenu o gęstości 0,950–0,959 g/cm3 i o masowym
wskaźniku szybkości płynięcia MFR 1,20–1,30 g/10 min,
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oznaczanym w warunkach 190 °C/5 kg, 20–26 % sadzy
przewodzącej składającej się z makrocząsteczek o adsorpcji ftalanu dibutylu 120–140 · 10-5 m3/kg wg ASTM D
2414 oraz o powierzchni właściwej 125–155 · 103 m2/kg wg
ASTM D 6556, 2–7 % kopolimeru blokowego etylen-okten,
o temperaturze zeszklenia od -55 do -70 °C, 0,3–2,0 %
N,N’-etyleno-bis-stearynamidu, o temperaturze topnienia
144–146 °C, 0,2–1,5 % oleju silikonowego o lepkości 50–
–500 cSt i ciężarze cząsteczkowym 3 800–17 000, 0,1–0,6 %
N-izopropylo-N’-fenylo-p-fenylenodiaminy i/lub fosforynu tris-(2,4-di-tert-butylofenylu) (wg Biul. Urz. Pat. 2016,
nr 14, 24).
Wysokonapełniony kompozyt polimerowy (Zgłoszenie nr 410770, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle)
Według wynalazku, wysokonapełniony kompozyt
polimerowy zawiera 39–49,7 cg/g kopolimeru etylenu z octanem winylu, 50–60 cg/g wodorotlenku glinu
oraz 0,3–1 cg/g allilomocznika (wg Biul. Urz. Pat. 2016,
nr 14, 24).
Sposób wytwarzania w procesie regranulacji kompozytu polimerowo-mineralnego do produkcji podatnej na biodegradację folii jednowarstwowej (Zgłoszenie nr 414495, Olimar Spółka z o. o., Kraków)
Ujawniono sposób wytwarzania w procesie regranulacji kompozytu polimerowo - mineralnego (PE/MMT/CMS)
do produkcji podatnej na biodegradację folii jednowarstwowej polegający na pozyskaniu polimeru syntetycznego z grupy poliolefin poprzez recykling materiałowy
odpadowej folii polietylenowej o wysokim stopniu zanieczyszczenia, po czym dodawany jest wypełniacz w postaci warstwowego minerału o wymiarach nanometrycznych
z grupy glinokrzemianów, (nano)montmorylonit (MMT)
oraz modyfikator biopolimerowy w postaci karboksymetyloskrobi (CMS) (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 15, 22).
Sposób wytwarzania poliestrowych termoplastycznych kompozytów jednopolimerowych (Zgłoszenie nr
410868, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, Szczecin)
Przedstawiono sposób wytwarzania poliestrowych
termoplastycznych kompozytów jednopolimerowych
o osnowie z termoplastu zawierającego ugrupowania
estrowe i wzmocnionego włóknem termoplastycznym
zawierającym ugrupowania estrowe, charakteryzuje się
tym, że cięte włókna i osnowę miesza się mechanicznie w próżni o ciśnieniu poniżej 1 hPa i w temperaturze wyższej niż temperatura topnienia osnowy i niższej
od temperatury topnienia włókien o co najmniej 10 °C
w czasie 5–180 min, przy czym włókna dodaje się w ilości
5–80 % mas. w stosunku do masy osnowy (wg Biul. Urz.
Pat. 2016, nr 15, 22).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWE KSIĄŻKI
POLYETHYLENE-BASED BIOCOMPOSITES AND
BIONANOCOMPOSITES
Thermoplastic Bionanocomposites Series
Visakh P.M., Sigrid Lüftl (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2016, 470 stron, cena 219 €
ISBN 978-1-119-03845-0
W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie
zastosowaniem polimerów biodegradowalnych szczególnie w przemyśle opakowaniowym, rolnictwie, motoryzacji
i medycynie. Jednym z powodów tego zainteresowania jest
dążenie do ograniczenia ilości odpadowych syntetycznych
materiałów polimerowych zanieczyszczających środowisko
naturalne i zastąpienie ich materiałami biodegradowalnymi i łatwymi w przetwarzaniu. Tematyka książki obejmuje
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biokompozytów i bionanokompozytów na osnowie polietylenu. Szczegółowo
omówiono otrzymywanie, charakterystykę i zastosowania
kompozytów i nanokompozytów z polietylenu i biomateriałów, takich jak: celuloza, chityna, skrobia, białko sojowe,
PLA, kazeina, hemiceluloza, PHA i celuloza bakteryjna.
BIOMEDICAL APPLICATIONS OF POLYMERIC
MATERIALS AND COMPOSITES
Raju Francis, D. Sakthi Kumar (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2016, 384 strony, 129 ilustracji, 80 w kolorze, cena
149 €
ISBN 978-3-527-33836-8
W książce zgromadzono informacje o różnorodnych
materiałach polimerowych do zastosowań biomedycznych. W tej grupie znalazły się polimery przewodzące,
biokompatybilne, z pamięcią kształtu i sprzężone. Opisano bionanokompozyty z plazmowych polimerów, hydrożele, polimery elektroaktywne, hydrofilowe i reagujące na
bodźce. Podano wymagania w stosunku do naturalnych
polimerów do zastosowań handlowych i medycznych,
omówiono mikro- i nano-strukturyzowane podłoża polimerowe oraz przedstawiono prognozy na przyszłość.
MACROMOLECULAR SELF-ASSEMBLY
L. Billon, O. Borisov (Wiley)
Wyd. 2016, 288 stron, cena 145 €
ISBN 978-1-118-88712-7
Książka opisuje techniki syntezy i samoorganizację makrocząsteczek przeznaczonych do opracowania nowych
materiałów i poprawy funkcjonalności już istniejących.
Samoorganizujące się układy naśladują złożone systemy
tworzone przez naturę, dlatego mają największe szanse
w zastosowaniach biomedycznych. W monografii omówiono supramolekularne podejście do makromolekularnej samoorganizacji, samoorganizację indukowaną przez

polimeryzację, syntezę i samoorganizację w roztworze
wodnym amfifilowych kopolimerów gradientowych,
elektrostatyczne kompleksy makromolekularne bazujące
na polijonach gwiaździstych, właściwości roztworów polimerów zasocjowanych, makromolekularną modyfikację
nanocząstek do samoorganizacji w 2D i 3D, samoorganizację polimerów biohybrydowych i biomedyczne zastosowania kopolimerów blokowych.
RECYCLING OF POLYMERS
Methods, Characterization and Applications
Raju Francis (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2016, 296 stron, 74 ilustracje, 36 w kolorze, 16 tabel, cena 129 €
ISBN 978-3-527-33848-1
Książka stanowi źródło wiedzy na temat zagadnień
związanych z recyklingiem. We wstępie podano podstawowe informacje o polimerach i ich właściwościach, ale
zasadnicza część opracowania jest poświęcona szczegółowemu omówieniu różnych metod recyklingu. Każdy
rozdział jest skonstruowany w ten sam sposób i zawiera
opis metod recyklingu danej grupy polimerów, ich charakterystykę i zastosowanie. Omówiono metody recyklingu, recykling polimerów, kauczuków, włókien, mieszanin
polimerów i kompozytów, warstwowych tworzyw polimerowych i żywic oraz dodatki stosowane w recyklingu polimerów. Opisano zalety i zagrożenia toksyczne lub
środowiskowe w odzysku polimerów oraz przedstawiono
wnioski i perspektywy dotyczące recyklingu tworzyw.
CELLULOSE CHEMISTRY AND PROPERTIES
Fibers, Nanocelluloses and Advanced Materials
O.J. Rojas (Ed.), (Springer)
Wyd. 2016, 333 strony, 138 ilustracji, 44 w kolorze, cena
190 € / 171 £ / 259 $
ISBN 978-3-319-26013-6
Tematyka książki dotyczy zagadnień związanych z nanoceluozą, celulozą w postaci włókien oraz zaawansowanych materiałów będących pochodnymi celulozy. We
wstępie przedstawiono strukturę i właściwości celulozy.
Opisano przygotowanie i analizę cello- oraz ksylooligosacharydów, celulozę deuterowaną, korelacje pozornych
krystaliczności celulozy oznaczane metodą XRD, NMR, IR,
Ramana i SFG, ciecze jonowe do produkcji włókien celulozowych, ciekłe kryształy celulozowe, fotoniczne i półprzewodnikowe materiały na bazie nanokryształów celulozy.
Omówiono syntezę materiałów biokompatybilnych z nanocelulozy i białek, modyfikację oraz biofunkcjonalizację
włókien celulozowych.
dr inż. Stanisława Spychaj

