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LUDZIE NAUKI
NOMINACJE PROFESORSKIE
Prof. dr hab. BARBARA TRZEBICKA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 r. nadał dr hab. Barbarze Trzebickiej,
prof. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Uroczyste wręczenie nominacji profesorskiej odbyło się 26 października 2016 r. w Pałacu Prezydenckim.
Barbara Trzebicka jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w 1978 roku uzyskała tytuł zawodowy
magistra fizyki. W roku 1987 otrzymała stopień doktora
nauk technicznych, nadany przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na podstawie rozprawy „Badanie dynamiki molekularnej makrocząsteczek poli(epichlorohydryny)” (promotor: prof.
dr Eligia Turska). W 2011 r. Rada Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej nadała Jej stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie Chemia.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: „Budowa i właściwości sferycznych struktur makromolekularnych
w roztworze”.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora było prowadzone przez Radę Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Zainteresowania naukowe prof. Barbary Trzebickiej
obejmują: fizykochemię polimerów, struktury rozgałęzione
polimerów i ich charakterystykę, procesy agregacji w roztworach, polimery termoczułe, dynamiczne i statyczne
rozpraszanie światła w badaniach polimerów, termoczułe

Fot. Prof. Barbara Trzebicka odbiera nominację z rąk Prezydenta
RP Andrzeja Dudy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

powierzchnie do hodowli komórek, koniugaty polimer-peptyd, nanocząstki polimerowe
do enkapsulacji substancji biologicznie aktywnych. W ostatnich latach podjęła także badania nad materiałami węglowymi i kompozytami polimerowo-węglowymi. Dotychczasowy
dorobek publikacyjny prof.
Barbary Trzebickiej obejmuje
118 prac w czasopismach z listy
filadelfijskiej (m.in. Nanoscale, Biomacromolecules, Macromolecules, ACS Nano, Langmuir, RSC Advances Polymer, Journal
of Polymer Sciences, Polimery). Wyniki badań naukowych
były też prezentowane na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych.
Wypromowała czterech doktorów i była recenzentem
w trzech przewodach doktorskich. Jest współtwórcą
3 patentów.
Prof. Barbara Trzebicka współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Kieruje
współpracą bilateralną pomiędzy Polską i Bułgarską Akademią Nauk w ramach dwóch projektów. Brała udział
w trzynastu polskich i sześciu międzynarodowych projektach badawczych, w tym dwóch projektach UE.
Od 1995 roku aktywnie uczestniczy w pracach komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Gliwickiego
Seminarium Polimerowego. W roku 2003 była redaktorem “Polymers for 21st century” – zbioru prac prezentowanych w ramach seminarium, a w roku 2009 redaktorem gościnnym Polish Journal of Applied Chemistry vol. 53
nr 1–3. W latach 2008–2011 była sekretarzem Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich koordynowanego przez CMPW PAN.
Swoją aktywność zawodową związała z Polską Akademią Nauk. Pracuje jako profesor w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, w Pracowni Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu do spraw
naukowych.
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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) we wrześniu 2016 r.
oraz zbiorczo za dziewięć miesięcy 2016 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych we wrześniu 2016 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in September 2016
Średnia miesięczna
w 2015 r.

Wrzesień 2016 r.

Razem
I–IX 2016 r.

Węgiel kamienny

6 038 983

6 192 493

52 179 165

%
I–IX 2016/
I–IX 2015
99,6

Węgiel brunatny

5 254 597

5 211 496

44 669 193

94,0

Artykuł

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

74 360

74 058

669 134

102,2

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

435 418

4 033 097

98,9

Etylen

45 426

16 722

380 070

94,4

Propylen

32 548

15 551

277 152

94,8

1,3-Butadien

5 067

2 136

46 234

99,9

Fenol

2 947

4 286

29 026

104,7

11

2

130

128,7

13 725

13 815

122 175

99,7

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Wrzesień
2016 r.

Razem
I–IX 2016 r.

210 995

2 273 786

%
I–IX 2016/
I–IX 2015
103,3

Polietylen

31 318

11 711

274 654

97,7

Polimery styrenu

11 001

14 060

113 947

115,2

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

26 749

16 353

215 693

88,2

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

2 372

3 584

21 187

99,2

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

5 616

6 367

52 902

108,9

725

850

7 470

115,6

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

7 262

71 729

96,2

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 549

14 004

82,5

Poliwęglany

1 719

1 719

14 769

100,1

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

2 268

27 494

105,2

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

7 246

65 626

114,6

Poliestry pozostałe

1 952

2 786

24 650

140,6

Polipropylen

20 389

11 830

197 176

106,0

Poliacetale, w formach podstawowych

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

486

675

4 500

89,4

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

13 214

12 610

121 260

100,7

Aminoplasty

9 758

11 567

111 552

113,3

878

2 328

16 996

189,7

16 017

15 012

165 289

116,3

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych we wrześniu 2016 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in September 2016
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Wrzesień
2016 r.

Razem
I–IX 2016 r.

%
I–IX 2016/
I–IX 2015

tys. zł

–

4 046 344

34 074 019

113,0

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

25 879

220 375

94,0

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

7 342

68 847

94,6

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

t

11 453

9 329

80 170

83,5

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

t

2 842

3 021

26 202

94,8

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

t

32 328

34 340

307 160

108,6

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

t

5 640

5 424

48 389

96,0

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

t

22 751

34 267

230 710

107,5

t
tys. m²

9 610
9 751

14 574
12 129

96 820
87 972

108,2
100,1

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

21 912

186 911

111,6

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

19 432

185 572

106,0

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

2 903
1 244

27 881
11 292

107,8
100,5

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

34 633
682

262 678
5 178

107,6
109,7

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

489
220

3 708
1 615

91,1
87,7

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

958

9 271

89,7

Kleje poliuretanowe

t

921

918

8 479

111,4

Włókna chemiczne

t

3 225

3 845

32 611

113,0

t
tys. m²

1 594
4 885

1 607
5 005

14 205
44 208

96,5
98,1

t

28

33

272

110,3

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Wrzesień
2016 r.

Razem
I–IX 2016 r.

%
I–IX 2016/
I–IX 2015

t

81 587

93 940

784 742

106,3

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

49 646
5 244

419 013
42 355

105,6
108,8

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

2 842

24 572

103,3

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

336

2 996

94,6

opony do ciągników

tys. szt.

24

26

238

111,3

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

3,3

22,4

158,4

t

832

939

7 541

98,0

t
km

5 014
3 550

5 424
3 406

47 076
29 243

109,9
93,6

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 we wrześniu 2016 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in September 2016
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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ZE ŚWIATA
INDIE
Uruchomienie kompleksu chemicznego
Indyjska, państwowa firma ONGC Petro-Additions
Limited (OPaL), która jest wspólnym przedsięwzięciem
typu joint venture Oil and Natural Gas Corp. (ONGC –
26 %), Gas Authority of India Limited (GAIL – 17 %) i Gujarat State Petroleum Corp. (GSPC – 5 %), poinformowała w czwartym kwartale 2016 r. o zakończeniu budowy
kompleksu petrochemicznego zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w miejscowości Dahej, położonej w stanie Gujarat, w zachodnich Indiach. W skład
kompleksu, budowanego od 2009 r. przez konsorcjum
utworzone przez firmy Samsung Engineering oraz Linde, wchodzą instalacje do krakowania etanu odpowiednio do etylenu i propylenu oraz wytwórnie polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Zdolności produkcyjne
krakera wynoszą 1 100 000 t/r. etylenu oraz 400 000 t/r.
propylenu, a zdolności produkcyjne wytwórni polipropylenu 340 000 t/r. Wytwórnię polietylenu stanowią
dwie instalacje produkcyjne, z których jedna przeznaczona jest do zamiennego wytwarzania polietylenu dużej gęstości, bądź liniowego polietylenu małej gęstości
PE-HD/PE-LLD, a druga do produkcji polietylenu dużej
gęstości PE-HD. Ich potencjały produkcyjne wynoszą
odpowiednio 360 000 t/r. oraz 340 000 t/r. Produkcja polipropylenu i polietylenu będzie prowadzona w oparciu
o wykorzystanie licencyjnych technologii Innovene PP
oraz Innovene G zakupionych od brytyjskiej firmy Ineos. Według informacji przekazanych przez firmę, prace
związane z rozruchem instalacji do krakowania etanu
potrwają do końca 2016 r. W pierwszym kwartale 2017 r.
OPaL planuje sukcesywne uruchamianie wytwórni poliolefin. Planowe zakończenie produkcji testowej w wytwórniach poliolefin i uruchomienie ich komercyjnej
produkcji przewidywane jest w drugiej połowie 2017 r.
Według zamierzeń inwestorów poliolefiny produkowane w Dahej w przeważającej części będą przeznaczone
na zaspokojenie popytu na rynku wewnętrznym.
www.mrcplast.com, www.plastemart.com
ŚWIAT
Amcor Ltd. dynamicznie powiększa potencjał
produkcyjny na globalnym rynku opakowań
Firma Amcor Ltd. poinformowała o zawarciu w czwartym kwartale 2016 r. porozumienia z chińską firmą Hebei
Qite Packing dotyczącego planowanego przejęcia chińskiej
spółki przez Amcor. Założona w 2000 r., firma Hebei Qite
Packing zajmuje się produkcją opakowań dla odbiorców

z przemysłu spożywczego. Posiada wytwórnię opakowań
zlokalizowaną w sąsiedztwie swojej centrali w miejscowości w Hebei (Chiny Płn.). W okresie poprzedzającym
przejęcie roczna wartość sprzedaży produktów tej firmy
wyniosła 28 mln dolarów. Kwota za jaką australijski gigant
w branży opakowań przejął Hebei Qite Packing wyniosła
ok. 28 mln dolarów. Finalizacja planowanego przejęcia jest
przewidywana w pierwszym kwartale 2017 r., po akceptacji chińskiego urzędu antymonopolowego. Akwizycja ta
jest kolejnym przejęciem dokonanym przez Amcor na rynku chińskim w ostatnim okresie. W 2015 r. australijski producent opakowań przejął za podobną kwotę chińską firmę
Zhongshan Tian Cai Packaging produkującą wielowarstwowe opakowania elastyczne dla odbiorców z przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Firma Amcor uważa
rynek chiński za bardzo atrakcyjny ze względu na obserwowaną co najmniej od dekady dynamikę wzrostu chińskiej gospodarki i systematycznie powiększa potencjał produkcyjny swoich wytwórni zlokalizowanych w Chinach.
Obecnie australijska firma posiada łącznie 11 wytwórni,
zlokalizowanych w okolicach największych chińskich zakładów przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Polityka pozyskiwania nowych rynków i nowych odbiorców
stosowana przez Amcor nie ogranicza się tylko do rynku
chińskiego. W 2016 roku Amcor sfinalizował akwizycję
amerykańskiej firmy Sonoco Products Co. specjalizującej
się w produkcji opakowań sztywnych i posiadającej sześć
zakładów produkcyjnych opakowań zlokalizowanych na
terenie USA oraz jeden w Kanadzie. Roczna wartość opakowań sprzedanych przez amerykańską firmę Sonoco Products Co. przekroczyła w roku finansowym 2015 210 mln
dolarów. Środki finansowe, jakie wyasygnował Amcor na
rozszerzenie swojej obecności na tych rynkach sięgnęły
kwoty 280 mln dolarów. 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. poprzez kolejne przejmowanie działających na rynku
spółek umacnia pozycję firmy jako jednego z największych
globalnych dostawców opakowań. W perspektywie ostatnich pięciu lat firma Amcor Ltd. dokonała łącznie ponad
20 akwizycji konkurencyjnych podmiotów na wszystkich
kontynentach, wzmacniając swoją pozycję jako globalnego
producenta opakowań. Obecnie firma posiada wytwórnie
zlokalizowane w 45 krajach, które w 2015 r. wygenerowały
sprzedaż o wartości ok. 10 mld dolarów.
www.amcor.com, www.mrcplast.com
www.plasticsnews.com
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Lanxess planuje przejęcie firmy Chemtura
Niemiecki koncern chemiczny Lanxess – globalny
producent tworzyw polimerowych i kauczuku (posiada 55 zakładów produkcyjnych w 29 krajach, w których
zatrudnia 16 700 pracowników) zawarł porozumienie
z amerykańską firmą Chemtura dotyczące warunków
jej przejęcia. Chemtura specjalizuje się w produkcji bromowych antypirenów do tworzyw polimerowych. Jest
również jednym z wiodących producentów związków
metaloorganicznych stosowanych jako katalizatory
w produkcji tworzyw polimerowych. Portfolio amerykańskiej firmy obejmuje również poliuretany oraz specjalistyczne dodatki do smarów. Chemtura posiada łącznie 20 wytwórni zlokalizowanych w 11 krajach. W roku
finansowym 2015 jej przychody wyniosły ok. 1,5 mld
euro, generując zysk w wysokości ok. 100 mln euro. 45 %
dochodów pochodziło z jej działalności na terenie Ameryki Płn. Planowane przejęcie firmy Chemtura zapewni
koncernowi Lanxess powiększenie bazy produkcyjnej,
zwłaszcza w Ameryce Płn., ułatwi dostęp do amerykańskich rynków zbytu oraz umożliwi powiększenie
portfolioo związki metaloorganiczne i środki opóźniające
palenie, wytwarzane na bazie bromu lub fosforu. Sumaryczna wartość transakcji szacowana jest na kwotę ok.
2,4 mld euro. Lanxess zamierza sfinansować planowane przejęcie częściowo ze środków własnych koncernu,
a częściowo ze środków uzyskanych z emisji obligacji.
Porozumienie zawarte pomiędzy zarządami obu koncernów wymaga akceptacji przez akcjonariuszy Chemtura
oraz przez urzędy antymonopolowe w krajach, w których oba podmioty prowadzą działalność produkcyjną.
Planowana finalizacja transakcji związanej z zawartą
umową jest przewidywana w drugiej połowie 2017 r.
www.lanxess.com, www.mrcplast.com
www.chemicals-technology.com
TAJLANDIA
Budowa wytwórni polilaktydów
Firmy Total Petrochemicals Industries oraz Corbion
poinformowały o podpisaniu w trzecim kwartale 2016 r.
porozumienia dotyczącego wspólnej inwestycji w zakresie produkcji biodegradowalnych tworzyw polimerowych. Partnerzy zamierzają utworzyć w pierwszym
kwartale 2017 r. spółkę typu joint venture, której zadaniem
będzie budowa wytwórni polilaktydów. Inwestycja jest
planowana na terenie kompleksu chemicznego będącego
własnością firmy Corbion, zlokalizowanego w miejscowości Rayong w południowej Tajlandii. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy partnerami budowa
wytwórni rozpocznie się w pierwszym kwartale 2017 r.,
a jej planowe zakończenie jest przewidywane w czwartym kwartale 2017 r. Roczny potencjał produkcyjny wytwórni jest szacowany na 75 000 t polilaktydów. Partnerzy zamierzają wytwarzać polilaktydy, stosując własno-
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ściową technologię opatentowaną przez firmę Corbion,
a jako surowiec laktyd kwasu mlekowego pochodzący
z rozbudowywanej obecnie instalacji zlokalizowanej na
terenie kompleksu w Rayong. Planowe nakłady inwestycyjne związane z budową wytwórni biotworzyw wynoszą ok. 70 mln dolarów i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki, w której wspólnicy mają po 50 %
udziałów. Eksperci z firmy Total Petrochemicals Industries oraz Corbion uważają, że polilaktydy wytwarzane
w Rayong znajdą na globalnym rynku odbiorców pochodzących z grona producentów opakowań dla przemysłu
spożywczego oraz medycznego. Ich zdaniem polilaktydy
są perspektywistycznym segmentem rynku polimerów
ze średnim rocznym wzrostem szacowanym na 10–15 %
w perspektywie średnioterminowej 8–10 lat. Firma Corbion jest globalnym liderem w sektorze laktydów i polilaktydów. Zatrudnia sumarycznie 1 600 pracowników,
którzy w roku finansowym 2015 wytworzyli produkty
o wartości rynkowej sięgającej kwoty 950 mln dolarów.
www.corbion.com, www.plasteurope.com
www.mrcplast.com
USA
Braskem uruchamia wytwórnię PE-UHMW
Brazylijski koncern chemiczny Braskem – globalny producent poliolefin poinformował o zakończeniu w czwartym kwartale 2016 r. budowy wytwórni polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym. Nowy obiekt zlokalizowany jest na terenie należącego do Braskem kompleksu
chemicznego, zlokalizowanego w miejscowości La Porte,
w stanie Teksas. Planowe uruchomienie komercyjnej produkcji PE-UHMW jest przewidywane na przełomie 2016
i 2017 r. Produkcja polietylenu o bardzo dużym ciężarze
cząsteczkowym będzie oparta na wykorzystaniu jako surowca etylenu pochodzącego z gazu łupkowego, przetwarzanego w instalacji krakingu etanu znajdującej się na terenie kompleksu. W procesie produkcji PE-UHMW będzie
wykorzystywana własnościowa technologia opracowana
przez koncern Braskem. Aktualnie uruchamiany zakład
produkcyjny PE-UHMW w La Porte jest pierwszą wytwórnią polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym
uruchomioną przez Braskem poza granicami Brazylii. Inwestycja ta umacnia pozycję koncernu Braskem jako największego globalnego producenta PE-UHMW. Szczegółowe dane dotyczące potencjału produkcyjnego wytwórni
nie zostały ujawnione. Koncern Braskem poinformował
jedynie, że nakłady finansowe na realizację inwestycji sięgnęły kwoty 34 mln dolarów. Według zamierzeń inwestora, pochodzący z zakładu w La Porte PE-UHMW będzie
przeznaczony przede wszystkim na zaspokojenie popytu
na wewnętrznym rynku amerykańskim. Wytwarzany
przez koncern chemiczny Braskem polietylen o bardzo
dużym ciężarze cząsteczkowym, sprzedawany pod handlową marką UTEC®, jest tworzywem konstrukcyjnym
charakteryzującym się dobrymi parametrami wytrzy-
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małościowymi, odpornością na ścieranie, uderzenie i małym współczynnikiem tarcia. Dzięki tym właściwościom,
a także podatności na obróbkę mechaniczną jest wykorzystywany do produkcji podzespołów w branży motoryzacyjnej, elektronicznej i górniczej. Poza modernizowanym
aktualnie zakładem w La Porte koncern posiada kompleksy położone w miejscowościach Freeport oraz Seadrift,
a także wytwórnie poliolefin zlokalizowane w stanach
Pensylwania oraz Wirginia Zachodnia. Poza USA Braskem ma 26 zakładów produkcyjnych w Brazylii o sumarycznej zdolności produkcyjnej 5,5 mln t/r. poliolefin oraz
510 000 t/r. poli(chlorku winylu) (PVC).
www.mrcplast.com, www.braskem.com/utec
www.plasticsnews.com
Toray Industries powiększa potencjał wytwórni
pianek poliolefinowych
Japońska firma Toray Industries poinformowała
o planowanej rozbudowie wytwórni pianek poliolefi-

nowych, zlokalizowanej w miejscowości Front Rogal,
położonej w północnej części stanu Wirginia (USA).
Toray Industries poprzez swoją spółkę zależną Toray
Plastics (America) Inc. zamierza zbudować dodatkową
instalację pianek, znanych na rynku pod marką handlową TORAYPEF™ (roczny potencjał produkcyjny
3 000 t). Dzięki tej inwestycji sumaryczne roczne zdolności produkcyjne wytwórni wzrosną o 40 % (do 11 000 t).
Planowe zakończenie modernizacji wytwórni pianek
poliolefinowych i uruchomienie dodatkowej produkcji
jest przewidywane w pierwszym kwartale 2018 r. Pianki
produkowane przez spółkę Plastics (America) Inc. są
wykorzystywane w branży motoryzacyjnej do wykończenia wnętrz samochodów. Nakłady finansowe na modernizację wytwórni w miejscowości Front Rogal są szacowane na kwotę 43 mln dolarów.
www.toray.com/news, www.plasticsnews.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Podczas targów K 2016 firma Sabic zaprezentowała
innowacyjne materiały przeznaczone do wytwarzania
produktów dla medycyny oraz nowe zastosowania tworzyw w medycynie. Podstawowym, zastępującym metal,
materiałem do budowy korpusu niewielkiego, lekkiego
i estetycznego przenośnego analizatora chemicznego
IDEXX Catalyst One, stosowanego w przychodniach
weterynaryjnych jest wytrzymałe tworzywo na bazie poli(eteru fenylu) (PPE) i polistyrenu (PS) – NORYL zawierające 40 % mas. włókien szklanych i mineralnych. Do
wytwarzania obudowy wytypowane zostało tworzywo
będące mieszaniną poliwęglanu (PC) i kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) – CYCOLOY, ze względu
na odpowiednie właściwości chemiczne, estetykę i proces przetwarzania, a do wytwarzania szuflad i klapek
odporny na palenie materiał na bazie ABS – LUBRILOY,
zapewniający właściwe smarowanie, większą odporność
na zużycie oraz lepsze spasowanie powierzchni. Ponadto do wytwarzania podstawy analizatora firma zastosowała stabilny wymiarowo poliwęglan (PC) – LEXAN,
a do produkcji podzespołu popychacza polieteroimid
(PEI) – ULTEM. Do produkcji obudowy automatycznego defibrylatora Cardiolife firmy Nihon Kohden również zastosowano tworzywo CYCOLOY. Defibrylator
jest przeznaczony do użytkowania zarówno przez ratowników medycznych, jak i osoby niemające przeszkolenia medycznego, dlatego materiał obudowy powinien
mieć dużą wytrzymałość na uderzenie, dobrą odporność

na działanie substancji chemicznych, a także charakteryzować się niezawodnością podczas długotrwałego
użytkowania w trudnych warunkach, w tym o dużej
wilgotności. Materiał CYCOLOY odznacza się dobrymi
parametrami wytrzymałości i plastyczności, stabilnością
hydrolityczną, odpornością na palenie i małym naprężeniem szczątkowym, co zmniejsza możliwość powstawania pęknięć. Jest to ważne ze względu na skuteczność
sterylizacji. Do wytwarzania obudowy krótkiej, cienkiej
i prawie niewidocznej igły do wstrzyknięć, wchodzącej w skórę na głębokość zaledwie 1 mm, montowanej
w urządzeniu do podawania szczepionek VAX-ID firmy Novosanis, zastosowano polipropylen (PP) – SABIC
PCGR40. Do produkcji tacy sterylizacyjnej firma Indusbello zastosowała polieteroimid (PEI) – SABIC ULTEM
HU1004 charakteryzujący się przezroczystością, estetycznym wyglądem i odpornością na warunki panujące
podczas wyjaławiania instrumentów, np. na gorącą parę
wodną w autoklawie lub promieniowanie gamma. SABIC ULTEM HU1004 spełnia normy w zakresie biozgodności i został dopuszczony do obrotu przez komisję FDA
(Food and Drug Administration). Oprócz materiałów prezentowanych podczas targów K 2016 firma SABIC opracowała również nowe materiały dla medycyny, m.in.:
– poli(tereftalany etylenu) (PET) – SABIC PCG PET80
i SABIC PCG PET84, które można stosować do wytwarzania np. butelek farmaceutycznych do pakowania leków
i tabletek, bezpieczniejszych w użytkowaniu od szklanych
ze względu na większą odporność na stłuczenie, mniejszą
masę i przezroczystość porównywalną ze szkłem,
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– poli(chlorek winylu) (PVC) – SABIC PVC71S charakteryzujący się dużą przejrzystością i elastycznością,
bardzo dużą wytrzymałością i twardością. Może być
wykorzystywany do produkcji pojemników na krew,
cewników i przewodów do dializ.
www.sabic.com
Firma Solvay zaprezentowała na targach K 2016 nowy
poliamid 6.6 (PA6.6) Technyl 4earth, opracowany w ramach projektu Move 4earth wspieranego przez Komisję
Europejską (program LIFE+) i nagrodzonego Nagrodą
Pierre’a Potiera za nowoczesną technologię wpisującą się
w koncepcję zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialne rozwiązania ekologicznie. Podczas opatentowanego
procesu przetwarza się poprzemysłowe tkaniny techniczne lub tkaniny po zakończonym okresie użytkowania, np. samochodowe poduszki powietrzne, z których
otrzymuje się dobrej jakości tworzywa konstrukcyjne.
Wytwarzane są nowatorskie, przyjazne środowisku
produkty o właściwościach zbliżonych do właściwości
wyrobów wyprodukowanych z tradycyjnego Technylu.
Dzięki technologii Technyl 4earth zmniejsza się wpływ
związków poliamidowych na środowisko. We wstępnej
ocenie cyklu życia materiału w trybie cradle-to-gate, przeprowadzonej przez Solvay stwierdzono, że w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ślad węglowy zmniejszył się o jedną czwartą, zużycie zasobów nieodnawialnych zmniejszyło się o połowę, a zużycie wody zmalało
o ponad dwie trzecie. Obecnie firma Solvay szuka zastosowań nowego materiału, szczególnie w motoryzacji
i wyrobach codziennego użytu.
www.solvay.com
Firma BASF Colors and Effects przedstawiła na targach K 2016 nowy, żółty pigment o czerwonym odcieniu, o dużej skuteczności barwienia – Paliotol Yellow
K 1750 z serii pigmentów organicznych Paliotol, przeznaczony do różnych zastosowań, w tym do barwienia
materiałów, z których wytwarza się wyroby mające kontakt z żywnością oraz zabawki. Charakteryzuje się on
bardzo dużą siłą barwienia, dobrą stabilnością cieplną
i nie zawiera halogenów. Dzięki temu jest zgodny z rozporządzeniem UE nr 10/2011 dotyczącym tworzyw polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Obecnie trwają prace nad potwierdzeniem zgodności
tego wyrobu z normami obowiązującymi w innych krajach na świecie. W porównaniu z pigmentami z tej samej
palety kolorów, Paliotol Yellow K jest najtańszym pigmentem o barwie żółtej stosowanym wewnątrz budynków. Paliotol Yellow K 1750 spełnia wymagania przemysłu tworzyw sztucznych, szczególnie producentów
zabawek i opakowań do żywności.
Ponadto podczas targów firma BASF zaprezentowała
pigment o złotawym odcieniu Lumina Royal Dragon
Gold z rodziny pigmentów wysokochromatycznych Lumina Royal Effect. Pigment Lumina Royal Dragon Gold
umożliwia otrzymywanie atrakcyjnych odcieni barw,
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zwłaszcza w połączeniu z pigmentami żółtymi lub czarnym. Możliwe jest opracowywanie przez producentów
projektów własnej kolorystyki produktów o odcieniach
zielonkawo-złocistych o wyjątkowym nasyceniu barwy.
www.basf.com
Koreańska firma SONGWON – producent środków
stabilizujących do polimerów – wprowadza na rynek
nowe stabilizatory przeznaczone do produkcji powłok.
Nowe przeciwutleniacze (AO), stabilizatory promieniowania ultrafioletowego (UV) typu A – UVA i stabilizatory światła HALS (Hindered Amine Light Stabilizers)
skutecznie zabezpieczają przed negatywnym wpływem
światła i ciepła powłoki na powierzchniach drewna
przeznaczonego do produkcji mebli i podłóg, a także powłoki mające zastosowanie w motoryzacji, transporcie,
dekoracjach, budownictwie. Fotostabilizatory UV firmy
SONGWON to tradycyjne benzofenony – SONGSORB
CS 81, benzotriazole o szerokim zakresie stosowania –
SONGSORB CS 1130 oraz SONGSORB CS 928 i najnowsze, o dużej skuteczności absorbowania promieniowania UV – SONGSORB CS 1577. Dodatki HALS zabezpieczają powłoki przed powstawaniem wad powierzchniowych lub uszkodzeń wynikających z ekspozycji na
światło. W ofercie znajdują się ciekłe dodatki o wszechstronnym działaniu – SONGSORB CS 292, produkty
stałe SONGSORB CS 622, SONGSORB CS 770, a także
produkty o małej zasadowości – SONGSORB CS 5100.
Do zabezpieczania powłok wytwarzanych z użyciem
farb proszkowych opracowane zostały specjalne dodatki HALS umożliwiające powstawanie ładunków elektrostatycznych – SONGSORB CS 144, SONGSORB®
CS 111. Firma wytwarza stabilizatory fenolowe, tioetery
i fosforyny, które zapobiegają degradacji termicznej materiałów podczas przetwarzania w wysokiej temperaturze oraz podczas utwardzania i suszenia w piecu. Firma
zaprezentowała swoje produkty podczas targów K 2016.
www.songwon.com
Firma Elesa+Ganter wprowadziła na rynek nowy rodzaj pierścieni pozycjonujących RDB wytworzonych
z nowoczesnego i wytrzymałego polimeru konstrukcyjnego na bazie poliamidu (PA) – SUPER-Technopolimeru, wzmocnionego włóknem szklanym lub aramidem,
zastępując nim metale lub stal nierdzewną. Pierścienie
pozycjonujące RDB z tworzywa są przeznaczone do
kątowego pozycjonowania dwóch współpracujących
elementów (co 6°). Dostępne są pierścienie o średnicy zewnętrznej 32 lub 40 mm, z centralnym otworem
przelotowym. Montaż odbywa się poprzez dwa otwory
pod śruby z łbem cylindrycznym lub poprzez dwie nierdzewne nakrętki znajdujące się w gniazdach. Rozsprzęglanie pierścienia ułatwia specjalna nierdzewna sprężyna ML-RDB, którą umieszcza się pomiędzy współpracującymi pierścieniami. Dodatkowym elementem pracującym w centralnym otworze, umożliwiającym szybkie
zasprzęglanie/rozsprzęglanie mechanizmu jest najczę-
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ściej pokrętło lub dźwignia przestawna. Za pomocą odpowiedniego zestawienia dwóch pierścieni otrzymać
można kątowy mechanizm pozycjonujący, zabudowany
w osłonie. Najważniejsze właściwości SUPER-Technopolimeru: odporność na korozję, co sprawia, że może być
stosowany w trudnych warunkach atmosferycznych
i w urządzeniach wymagających częstego mycia (maszyny spożywcze, farmaceutyczne itp.); mała gęstość, dzięki
czemu zmniejszone mogą być koszty transportu i magazynowania, a także łatwiejsze przenoszenie urządzeń
z miejsca na miejsce (przenośny sprzęt rehabilitacyjny,
urządzenia pomiarowe, sprzęt latający i pływający);
mały współczynnik tarcia (nie ma potrzeby cyklicznego
smarowania aparatów i łatwiejsza jest ich konserwacja);
brak przewodzenia prądu elektrycznego (co jest szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w aplikacjach, w których użytkownik może mieć fizyczny kontakt z danym detalem); brak reakcji na pole magnetyczne. Zaletą jest możliwość uzyskania dowolnych kolorów
elementów poprzez dodatek odpowiedniego pigmentu
do wtryskiwanego materiału.
www.elesa-ganter.com
PRZETWÓRSTWO
Konwencjonalne metody montażowe, takie jak: spawanie, nitowanie i skręcanie zastąpić można sklejaniem
elementów. Jest ono nie tylko bardzo skuteczne, ale również bezpieczniejsze i upraszcza wiele procesów. Podczas targów K 2016 firma Henkel zaprezentowała nowy
klej Loctite EA 9065 o dużej wytrzymałości na ścinanie, przeznaczony m.in. do łączenia dachu samochodu
wytworzonego z kompozytu wzmocnionego włóknem
węglowym z ramą bagażnika wykonaną z tworzywa
termoplastycznego. Klej charakteryzuje się dużą przyczepnością do stali i aluminium, jak również do tworzyw
wzmocnionych włóknami oraz kompozytów termoplastycznych na bazie poliamidów. Klej cechuje duża wytrzymałość zderzeniowa i może być przystosowany do
szybkiego utwardzania. Może być więc wykorzystywany do zautomatyzowanego łączenia w przypadku produkcji dużych części samochodowych. Oprócz klejów do
kompozytów, które mogą być dostosowane do konkretnej żywicy stanowiącej spoiwo, Henkel wytwarza również żywice matrycowe przeznaczone do różnego rodzaju włókien i kompozytów wzmocnionych tekstyliami,
jak również środki wiążące i antyadhezyjne.
www.henkel.com
Podczas wystawy formnext 2016 firma Arburg zaprezentowała nowe rozwiązania i możliwości maszyny Freeformer pracującej w technologii swobodnego

formowania tworzyw APF (Arburg Plastic Freeforming),
w której na podstawie danych 3D w systemie CAD wytwarza się funkcjonalne elementy z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem odpowiednich granulatów.
Maszyna nadaje się do przemysłowej produkcji krótkich
serii pojedynczych elementów w wielu wariantach, jak
również do indywidualizacji produkcji wielkoseryjnej. Do przetwarzania na Freeformerze nadaje się m.in.
wysokotemperaturowy polieteroimid (PEI), polilaktyd
do zastosowań medycznych (PLA) i bio-poliamid (PA).
Freeformer jest standardowo wyposażony w dwie jednostki dozujące. Umożliwia to przetwarzanie dodatkowego składnika np. w celu wytworzenia elementów
wielokolorowych, o specjalnych właściwościach dotykowych lub kombinacji tworzywa miękkiego i twardego.
Urządzenie może być też wykorzystywane do produkcji
wyrobów o skomplikowanej geometrii. Konstrukcję nośną wyrobu wytwarza się wówczas z rozpuszczalnego
materiału, który usuwa się w gorącej wodzie, a pozostaje pożądany element. Można w ten sposób wytwarzać
np. prototypy konstrukcji lub wykorzystywać elementy
do testów funkcjonalnych i testów montażu. Urządzenie
Freeformer może być wykorzystywane do wytwarzania
przyrostowego indywidualnych implantów, ortez, a także modeli służących do przygotowania do operacji. Freeformer nadaje się również do wytwarzania wyrobów na
indywidualne zamówienia klienta (w połączeniu z formowaniem wtryskowym i technologiami Industry 4.0).
Produkowane elementy mogą mieć maksymalne wymiary 154 x 134 x 230 mm. Jedną z głównych zalet Arburg
Plastic Freeforming (APF) jest możliwość przetwarzania
tych samych standardowych granulatów wykorzystywanych do formowania metodą wtryskiwania. Pierwotny materiał jest stapiany w cylindrze uplastyczniającym,
następnie końcowy trójwymiarowy element jest wytwarzany z bardzo małych kropelek warstwa po warstwie.
Po raz pierwszy na tym urządzeniu przetwarzany był
polimer wysokotemperaturowy – polieteroimid (PEI) Ultem 9085; grubość warstwy wyniosła zaledwie 0,14 mm,
a otrzymany wyrób był bardzo dobrej jakości. Elementy
wytworzone z PEI mają dobre właściwości mechaniczne,
dużą sztywność i wytrzymałość dielektryczną, mogą być
wykorzystywane do pracy ciągłej w wysokiej temperaturze, są odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV)
i promieniowanie gamma. Materiał doskonale nadaje
się do zastosowań w medycynie, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Podczas wystawy, z granulatu polilaktydu (PLA) wytworzono indywidualnie dostosowany
implant kości twarzy i czaszki.
www.arburg.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska
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WYNALAZKI
Mieszanka na elastyczny kompozyt ceramizujący
(Zgłoszenie nr 411817, Politechnika Łódzka, Łódź)
Ujawniona mieszanka na kompozyt ceramizujący zawiera kauczuk butadienowo-styrenowy jako matrycę
polimerową oraz fazę rozproszoną, którą stanowi napełniacz wzmacniający w postaci krzemionki, napełniacz
mineralny w postaci miki, wollastonitu, kaolinu, kaolinu kalcynowanego, talku lub haloizytu, a także topnik
oraz zespół sieciujący. Topnik stanowi szkliwo niskotopliwe otrzymane z zespołu tlenków wybranych spośród
tlenków sodu, baru, cynku, glinu, krzemu, boru, potasu, wapnia, litu, ołowiu, cyrkonu i magnezu, o temp.
mięknienia 300–800 °C. Zespół sieciujący zawiera siarkę,
przyspieszacz oraz aktywatory wulkanizacji. Kompozyt
wg wynalazku jest przeznaczony na osłony przewodów
elektrycznych i światłowodów, na uszczelki, elementy
powłokowe i osłonowe oraz do produkcji elementów
stosowanych w miejscach szczególnie narażonych na
wystąpienie pożaru (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 21, 21).
Sposoby otrzymywania wysokonapełnionych kompozytów polimerowych (Zgłoszenie nr 411813, Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle)
Przedstawiony sposób wytwarzania wysokonapełnionych kompozytów polimerowych polega na wprowadzeniu kopolimeru etylenu z octanem winylu, wodorotlenkiem glinu i n-allilomocznikiem do urządzenia
do homogenizacji nagrzanego do temp. 110–150 °C, a następnie homogenizacji wsadu przez okres nie krótszy niż
1 min. Proporcje surowców z zakresu: kopolimer etylenu
z octanem winylu 39–49,7 cg/g, wodorotlenek glinu 50–
–60 cg/g, n-allilomocznik 0,3–1 cg/g dobiera się w zależności od przeznaczenia produktu. Według innej odmiany
wynalazku sposób wytwarzania wysokonapełnionych
kompozytów polimerowych polega na wprowadzeniu
co najmniej 20 % mas. z całkowitej ilości kopolimeru etylenu z octanem winylu do urządzenia do homogenizacji
nagrzanego do temp. 110–150 °C, a następnie homogenizacji wsadu przez okres nie krótszy niż 30 s. Następnie,
w drugim etapie, wprowadza się wodorotlenek glinu
i n-allilomocznik oraz pozostałą ilość kopolimeru etylenu z octanem winylu, po czym całość homogenizuje się
przez okres nie krótszy niż 1 min, w temp. 110–150 °C
(wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 21, 21).
Sposób modyfikacji żywic epoksydowych i kompozycje epoksydowe o podwyższonej udarności (Zgłoszenie nr 411922, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego, Warszawa)
Wynalazek dotyczy sposobu modyfikacji żywic epoksydowych za pomocą nanomodyfikatorów o strukturze
cząstek typu rdzeń-otoczka. Według wynalazku rdzeń

stanowi żywica silikonowa o temp. zeszklenia poniżej
-100 °C, zaś otoczkę termoplastyczny polimer o temp.
zeszklenia powyżej +120 °C. Wynalazek obejmuje także
kompozycje epoksydowe o podwyższonej udarności, zawierające żywice epoksydowe zmodyfikowane według
wynalazku, utwardzane w znany sposób (wg Biul. Urz.
Pat. 2016, nr 21, 21).
Nowe pochodne 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu,
sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz
nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej (Zgłoszenie nr 412067, Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, Kraków)
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Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu o wzorze ogólnym (I), w którym R1
oznacza podstawnik o wzorze ogólnym (II) albo podstawnik o wzorze ogólnym (III). Podstawnik R3 we wzorach (II)
i (III) wybrany jest z grupy obejmującej atom wodoru, atom
fluoru, atom chloru, atom bromu, grupę metylową, grupę
trifluorometylową, grupę nitrową, grupę metoksylową,
grupę t-butoksylową, grupę nitrylową, grupę tiometoksylową, grupę metylosulfonylową, grupę trifluorometoksylową. Podstawnik R2 we wzorze (I) oznacza: ugrupowanie
alkilowe, takie jak: -CH3, -C2H5, -C3H7 lub ugrupowanie
fenylowe -C6H5. Wynalazek dotyczy także sposobów wytwarzania nowych pochodnych 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej,
rodnikowej i hybrydowej. Przedmiotem wynalazku są
także nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej
oraz nowe systemy fotoinicjujące zawierające: a) co najmniej
jedną sól oniową oraz b) co najmniej jeden fotosensybilizator. Sól oniowa wybrana jest z grupy obejmującej: sole
jodoniowe, takie jak: heksafluorofosforan difenylojodoniowy, heksafluoroantymonian difenylojodoniowy, heksafluorofosforan 4-metylo-4’-izopropylodifenylojodoniowy,
heksafluorofosforan 4,4’-dimetylodifenylojodoniowy, tetra
kispentafluorofenyloboran 4-metylo-4’-izopropylodifenylo
jodoniowy, sole sulfoniowe, takie jak: heksafluorofosforan
triarylosulfoniowy, heksafluoroantymonian triarylosulfoniowy. Fotosensybilizator wybrany jest z grupy nowych
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pochodnych 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu o wzorze
ogólnym (I) (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 22, 20).
Sposób wytwarzania materiału kompozytowego
chitozan/hydroksyapatyt/krzemionka (Zgłoszenie nr
411938, Politechnika Łódzka, Łódź)
Sposób wytwarzania materiału kompozytowego chitozan/hydroksyapatyt/krzemionka polega na zmieszaniu
wodnego roztworu soli chitozanowej z nanoproszkiem hydroksyapatytowym oraz ewentualnie z glicerofosforanem
wapnia, za pomocą ultradźwięków do uzyskania homogenicznej pasty, a następnie zmieszaniu pasty z zolem kwasu
metakrzemowego i konwekcyjnym wysuszeniem w temp.
50–100 °C. Jako sól chitozanową stosuje się octan, chlorek,
mleczan lub cytrynian chitozanu. Wynalazek obejmuje
także odmianę sposobu wytwarzania materiału kompozytowego chitozan/hydroksyapatyt/krzemionka, która polega na zmieszaniu soli chitozanowej z roztworem wodnym
octanu wapnia i roztworem wodnym wodorofosforanu
sodu, a następnie wprowadzeniu do otrzymanej mieszaniny zolu kwasu metakrzemowego, zmieszaniu i wysuszeniu konwekcyjnym otrzymanej mieszaniny w temp.
50–100 °C. W tej odmianie wynalazku zol kwasu metakrzemowego zawiera roztwór wodny fosforanu sodu i trifosforanu pentasodowego. Ujawniony materiał kompozytowy chitozan/hydroksyapatyt/krzemionka przeznaczony
jest na substytuty kości (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 22, 22).
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Sposób otrzymywania kompozytu na bazie granulatów gumowych (Zgłoszenie nr 412068, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń)
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
kompozytu na bazie granulatów gumowych o założonej
sztywności polegający na zmieszaniu 0–90 cz. mas. granulatu z opon, 10–100 cz. mas. granulatu z gumy miękkiej oraz 5–20 cz. mas. jednoskładnikowego spoiwa poliuretanowego, a następnie zaprasowaniu otrzymanego
kompozytu w temp. 120–200 °C, pod ciśnieniem przynajmniej 3 atm., w czasie 20–45 min (wg Biul. Urz. Pat.
2016, nr 22, 23).
Sposób funkcjonalizacji luminescencyjnych krystalitów NaYF4 (Zgłoszenie nr 412006, Wrocławskie Centrum Badań Eit + Spółka z o. o., Wrocław)
Ujawniony sposób funkcjonalizacji luminescencyjnych krystalitów NaYF4, obejmuje przenoszenie krystalitów NaYF4 do fazy wodnej za pomocą kwasu, dodawanie roztworu wodnego fotoaktywowalnego polimeru,
inkubowanie mieszaniny bez dostępu światła, dodawanie makrocząsteczek zdolnych do reakcji koniugacji z fotoaktywowalnym polimerem oraz naświetlanie promieniowaniem UV przy intensywnym mieszaniu (wg Biul.
Urz. Pat. 2016, nr 22, 23).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWE KSIĄŻKI
GLASS TRANSITION AND PHASE
TRANSITIONS IN FOOD AND BIOLOGICAL
MATERIALS
Jasim Ahmed, Yrjo Roos, Mohammad Shafuir Rahman (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2017, 488 stron, cena 187 €
ISBN 978-1-118-93572-9
Książka stanowi ogniwo łączące naukę o żywności
z inżynierią materiałową polimerów. Na wstępie omówiono podstawy teoretyczne i aparaturę oraz przedstawiono możliwości wykorzystania znajomości temperatury zeszklenia w przetwórstwie, opakowalnictwie
i składowaniu żywności. Omówiono m.in. termiczne
i relaksacyjne właściwości żywności i biopolimerów, termodynamikę i kinetykę przejścia w stan szklisty, przejście w stan szklisty w kontekście temperatury i ciśnienia, przemianę fazową topnienie-krystalizacja i kinetykę
krystalizacji w żywności i biopolimerach, plastyfikatory
do filmów biopolimerowych, relaksację mechaniczną
i mikrostrukturę uwodnionej sieci glutenu, przejście fazowe woda-stan szklisty podczas rozpyłowego suszenia
żywności bogatej w cukier, właściwości cieplne żelatyny, chitozanu i polilaktydów oraz wpływ wielkości cząstek i ciśnienia na właściwości pastotwórcze skrobi.

ADDITIVES FOR HIGH PERFORMANCE
APPLICATIONS
J.K. Fink (Wiley)
Wyd. 2016, 272 strony, cena 175 €
ISBN 978-1-119-36361-3
Tematyka książki dotyczy chemii związków wykorzystywanych w specjalnych zastosowaniach, takich
jak: analiza i techniki rozdzielania (HPLC cieczy jonowych), zastosowania elektryczne (kondensatory, elektrokinetyczne mikropompy, akumulatory litowo-jonowe),
ogniwa słoneczne, medycyna (kontrolowane uwalnianie
leków, nanowłókna), dodatki do smarów i dodatki do
betonu (opóźniacze lub przyspieszacze wiązania, środki
przeciwpienne i antykorozyjne).
FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF
MEMBRANE SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tadashi Uragami (Wiley)
Wyd. 2017, 816 stron, cena 309 €
ISBN 978-1-118-93254-4
Monografia autora o ponad 40-letnim doświadczeniu
w technologii membranowej i chemii polimerów zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z tą
tematyką. W dwóch tomach zaprezentowano analizy
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naukowe i praktyczne problemy dotyczące technologii
membranowych. Uwzględniono i opisano zarówno najważniejsze technologie membranowe, jak i nowe kierunki zastosowań, m.in. reaktory membranowe, systemy
hybrydowe oraz membranowe ogniwa paliwowe.
HANDBOOK OF COMPOSITES FROM
RENEWABLE MATERIALS
Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur, Michael
R. Kessler (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2016, 8 tomów, ok. 5000 stron, cena 1580 €
Poszczególne tomy można nabyć oddzielnie.
ISBN 978-1-119-22436-5
Tom 1, Structure and Chemistry
Tom 2, Design and Manufacturing
Tom 3, Physico-Chemical and Mechanical Characterization
Tom 4, Functionalization
Tom 5, Biodegradable Materials
Tom 6, Polymeric Composites
Tom 7, Nanocomposites: Science and Fundamentals
Tom 8, Nanocomposites: Advanced Applications
Handbook of Composites From Renewable Materials to unikalne opracowanie składające się z 8 tomów, w którym
zagadnienia przedstawiono w taki sposób, aby czytelnik
zrozumiał wzajemne relacje pomiędzy syntezą, strukturą, charakterystyką, przetwórstwem i zastosowaniem
zaawansowanych materiałów. Omówiono wiele naturalnych polimerów, wzmocnień, napełniaczy i materiałów
biodegradowalnych.
MEMBRANE MATERIALS FOR GAS AND
SEPARATION
Synthesis and Application of Silicon-containing
Polymers
Y. Yampolskii, E. Finkelshtein (Wiley)
Wyd. 2017, 400 stron, cena 169 €
ISBN 978-1-119-11271-6
Od wczesnych lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku polimery zawierające krzem odgrywają znaczącą
rolę w rozdzielaniu gazu techniką membranową. Ich
zadaniem jest zapewnienie selektywnej bariery dla różnych rodzajów cząsteczek, których rozdział odbywa się
na podstawie wielkości, oddziaływań fizycznych bądź
obu tych parametrów. Zagadnienia zawarte w książce
obejmują podstawową wiedzę o membranach, chemię
polimerów krzemoorganicznych, inżynierię materiałową i chemię fizyczną. Jest to jedyna książka omawiająca chemię i syntezę polimerów zawierających Si oraz
ich znaczenie jako materiałów membranowych. Kolejno
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omówiono przepuszczalność polimerów, syntezę i właściwości membran z kopolimerów blokowych poliorganosiloksanów oraz polisilalkileny, poliwinylo-organosilany, podstawione poliacetyleny, polinorborneny
i materiały polikondensacyjne zawierające objętościowe
grupy boczne. Przedyskutowano właściwości transportowe gazu i pary, a także objętość swobodną polimerów
zawierających Si i pokrewnych. Opisano modelowanie,
techniki membranowe i znaczenie polimerów krzemoorganicznych w membranowej separacji gazu.
CHEMICAL SYNTHESIS AND APPLICATIONS
OF GRAPHENE AND CARBON MATERIALS
M. Antonietti, K. Müllen (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2017, 280 stron, 140 ilustracji w kolorze,
cena 139 €
ISBN 978-3-527-33208-3
Jest to jedyna pozycja omawiająca syntezę grafenu i innych materiałów węglowych z uwzględnieniem różnej skali
wielkości nanocząstek – od grafenu z wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych do nanowstążek i arkuszy
grafenu, materiałów węglowych z kropek kwantowych,
nanostrukturalnych włókien, rur, konstrukcji masowych
i wielu innych. Przedstawia najlepsze metody wytwarzania
grafenu i jego pochodnych: pirolizę, chemiczne osadzanie z
fazy gazowej, syntezy na matrycy i mediowane powierzchniowo, szczepienie na powierzchni oraz modyfikację.
SUSTAINABLE POLYMERS FROM MOLECULAR
BIOMASS
A Global Perspective
Chuanbing Tang, Chang Y. Ryu (Wiley)
Wyd. 2017, 376 stron, cena 115 £ / 143,80 €
ISBN 978-3-527-34016-3
Książka stanowi cenne źródło wiedzy na temat możliwości zrównoważonego pozyskiwania z biomasy surowców do syntezy polimerów. Wnikliwie i krytycznie
omówiono i porównano główne rodzaje biomasy: bogatą
w tlen, bogatą w węglowodory oraz zawierającą węglowodory i inne związki. Z biomasy bogatej w tlen można
pozyskać kwasy karboksylowe, laktony, etery i furan.
Z bogatej w węglowodory – oleje roślinne i kalafonię.
Biomasa węglowodorowa stanowi źródło dla bioolefin
i olefin oraz terpenów, a z pozostałej biomasy można
pozyskać CO2. Na skalę przemysłową otrzymuje się na
tej drodze polilaktydy, oleje i kalafonię. Pozycja literaturowa przydatna zarówno dla nowicjuszy jak i znawców
zagadnienia.
dr inż. Stanisława Spychaj
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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.

