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Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Florjańczyk, Politechnika Warszawska – przewodniczący
– dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – sekretarz
– prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer, Politechnika
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– prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – recenzent
– prof. dr hab. inż. Barbara Trzebicka, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii
Nauk w Zabrzu – członek komisji
– prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 18 stycznia 2017 r., Wydział
Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna
Monotematyczny cykl dziesięciu artykułów nauko
wych opublikowanych w czasopismach z Listy Filadel
fijskiej stanowiący podstawę postępowania habilitacyjnego obejmował prace poświęcone charakterystyce i optymalizacji metody eATRP, ukierunkowane na
otrzymywanie polimerów o zróżnicowanej strukturze
i architekturze.
Najważniejszym osiągnięciem i elementem nowości
naukowej zawartym w ww. cyklu publikacji była optymalizacja układu reakcyjnego pod względem doboru
odpowiednich warunków podczas elektrolizy (zastosowanego potencjału, stężenia makroinicjatora, rodzaju
i stężenia katalizatora, rodzaju rozpuszczalnika), uproszczenie wspomnianego układu, poprzez zaprojektowanie
zestawu reakcyjnego pracującego w warunkach stałego
natężenia prądu oraz zastąpienie tradycyjnej elektrody
pomocniczej elektrodą „zużywaną”. Szczególnie ważne
było opracowanie oryginalnej koncepcji syntez poliakrylanów, polimetakrylanów, poliakryloamidów, a także
uzyskanych z ich udziałem kopolimerów i polimerów
gwiaździstych.

Wymienione materiały polimerowe uzyskano po raz
pierwszy metodą elektrochemicznie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (eATRP)
i jej uproszczoną odmianą (seATRP), w celu zachowanie
kontroli nad przebiegiem polimeryzacji w warunkach
jak najmniejszego stężenia katalizatora – do 3 ppm.
Wyniki badań dostarczyły nowych istotnych informacji na temat mechanizmu i kinetyki metody eATRP/
seATRP. Wyznaczono stałe szybkości reakcji i oceniono
wpływ poszczególnych parametrów na ich przebieg. Badania takie – szczególnie istotne w kontekście rozwoju
chemii polimerów nie zostały do tej pory opisane w literaturze. Wykonane badania wskazały też, w jakim zakresie technika eATRP/seATRP umożliwi zmniejszenie
stężenia kompleksu katalitycznego miedzi i w konsekwencji uproszczenie pod względem technicznym syntezy polimerów, poprzez ominięcie procesu odgazowywania mieszaniny reakcyjnej (niezbędnego w przebiegu
klasycznej odmiany ATRP) oraz uproszczenie układu
elektrochemicznego (poprzez zastąpienie tradycyjnej
elektrody pomocniczej elektrodą „zużywaną”).
Wyniki badań dostarczyły również nowych informacji
na temat struktury chemicznej uzyskanych amfifilowych
kopolimerów blokowych oraz amfifilowych polimerów
gwiaździstych. Wspomniane materiały polimerowe syntezowane metodą eATRP/seATRP stwarzają potencjalne
możliwości zastosowania ich jako koagulantów stosowanych do oczyszczania ścieków i odzyskiwania olejów, biomateriałów o zwiększonej hydrofobowości (biozgodne endoprotezy w inżynierii tkankowej, hydrofobowe powłoki
antybakteryjne) oraz prekursorów polielektrolitycznych
polimerów gwiaździstych (nośniki leków w postaci odpowiednio ukształtowanych struktur micelarnych).
Dr hab. inż. Paweł Chmielarz – adiunkt
w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, absolwent Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział
Chemiczny – 2009 r.). W 2013 r. ukończył międzynarodowe studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie w dziedzinie
nauk chemicznych, dyscyplinie chemia. W tym samym roku
uzyskał na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Chemiczny) stopień naukowy doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, specjalności
technologia polimerów.

216

POLIMERY 2017, 62, nr 3

Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. w USA, w latach
2014 i 2016 pracując w grupie badawczej prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego (Carnegie Mellon University w Pittsburghu).
Współpracował z przemysłem: Fabryka Farb i Lakierów ,,Śnieżka” i Zakłady Chemiczne ,,Organika-Sarzyna” S.A. Jest członkiem konsorcjum Centrum Kompetencji ,,Polygenius”. W ramach działalności dydaktycznej sprawuje/sprawował opiekę nad
studentami jako (współ)promotor 41 prac magisterskich i inżynierskich. Brał udział w 12 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym w trzech jako kierownik.

Jest autorem/współautorem ponad 50 publikacji (w tym
32 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej), 20 wystąpień na
konferencjach naukowych, 2 zgłoszeń patentowych. Łączny IF
(o)publikowanych prac wynosi 125, indeks Hirscha (wg bazy
Web of Science) – 8, ogólna liczba cytowań – 157.
Jest laureatem nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza (nagroda I stopnia – 2016 r.) i laureatem nagrody Fundacji Kościuszkowskiej (za projekt pn.
“Synthesis of well-defined densely grafted polymer brushes via
atom transfer radical polymerization” – 2016 r.).

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr inż. Paweł Małecki
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (2011 r.).
W 2016 r. ukończył studia doktoranckie
w Zakładzie Inżynierii i Technologii Polimerów Politechniki Wrocławskiej. Specjalność: technologia chemiczna.
Tytuł pracy doktorskiej: „Kształtowanie właściwości magnetoreologicznych kompozytów elastomerowych”
Promotorzy:
– prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski, Politechnika Wrocławska
– prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Marian Zaborski, Politechnika
Łódzka
– dr hab. inż. Anna Boczkowska, prof. nadzw., Politechnika Warszawska
Data i miejsce obrony: 18 lipca 2016 r., Politechnika
Wrocławska
Głównym celem pracy doktorskiej było otrzymanie
kompozytów magnetoreologicznych (MRE) o zwiększonej adhezji między cząstkami magnetycznymi i polimerem. W tym celu powierzchnię cząstek pokrywano nanometryczną warstwą krzemionki wytworzoną
w procesie zol-żel. Głównymi komponentami badanych materiałów były elastomer termoplastyczny SEBS
poli[styren-b-(etylen-co-butylen)-b-styren] oraz cząstki
żelaza karbonylkowego (CIP, carbonyl iron particles) o wymiarach mikronowych (d50 = 7–9 µm).
W pierwszym etapie pracy na powierzchnię cząstek magnetycznych nanoszono warstwę krzemionki otrzymaną w
wyniku hydrolizy tetraetoksysilanu (TEOS) lub tetrametoksysilanu (TMOS) (powinna być jednorodna i kompatybilna
z powierzchnią cząstek CIP). Badania te miały dostarczyć
informacji na temat zmian właściwości cząstek po modyfikacji oraz umożliwić wybór prekursora generującego korzystniejsze warstwy w aspekcie wykorzystania ich w kom-

pozytach magnetoreologicznych. Po modyfikacji cząstki
przemywano alkoholem w celu usunięcia organicznych pozostałości po reakcji zol-żel oraz niezwiązanej krzemionki.
Wyznaczono zależność między ilością alkoholu użytego w procesie przemywania a morfologią i właściwościami fizykochemicznymi powierzchni oraz właściwościami magnetycznymi i rozkładem wielkości cząstek
modyfikowanego proszku żelaza karbonylkowego.
Na drugim etapie pracy, w celu zwiększenia hydrofobowości powierzchni, na cząstki pokryte warstwą
krzemionki, której prekursorem był tetrametoksysilan
(TMOS) nanoszono drugą warstwę pochodzącą od organosilanu. Prekursorami tej warstwy były organosilany
różniące się między sobą długością łańcucha węglowodorowego, stopniem jego rozgałęzienia oraz podstawnikami: metylotrimetoksysilan (MTMS), propylotrimetoksysilan (PTMS), izooctylotrimetoksysilan (IOTMS),
3‑metakryloksypropylo-trimetoksysilan (MPTMS) lub
(tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl)trimetoksysilan
(FTMS). Spodziewanym efektem przeprowadzonej modyfikacji była poprawa adhezji między cząstkami żelaza
karbonylkowego a polimerem. Zbadano morfologię powierzchni cząstek oraz określono gęstość i właściwości
magnetyczne proszków niemodyfikowanych i pokrytych warstwą krzemionki. Na podstawie badań termograwimetrycznych ustalono, że modyfikowane cząstki
charakteryzowały się większą odpornością na utlenienie
w porównaniu z cząsteczkami niemodyfikowanymi.
Otrzymano izotropowe kompozyty magnetoreologiczne zawierające jako osnowę kopolimer SEBS, a jako napełniacz cząstki magnetyczne pokryte warstwą krzemionki.
W celu określenia wpływu modyfikacji cząstek na charakterystykę kompozytów wykonano badania porównawcze
właściwości termicznych, mechanicznych i zmęczeniowych kompozytów zawierających cząstki żelaza karbonylkowego niemodyfikowane oraz pokryte warstwą
krzemionki. Stwierdzono, że kompozyty zawierające jako
napełniacz żelazo pokryte krzemionką charakteryzowały
się większym efektem magnetoreologicznym podczas badań dynamicznych na reometrze typu płytka-płytka niż
kompozyty z niemodyfikowanymi cząstkami.
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Kompozyty MRE zawierające modyfikowane cząstki
magnetyczne wykazały też większą stabilność właściwości mechanicznych podczas cyklicznego obciążania materiału, niż kompozyt z niemodyfikowanymi cząstkami,
co ma ogromne znaczenie w wypadku stosowania tych
materiałów w aktywnych lub półaktywnych tłumikach
drgań, izolatorach drgań lub czujnikach sił.
* * *
Dr inż. Bogumiła Kumanek
Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej (2012 r.). W latach
2012–2016 odbyła studia doktoranckie
w międzyśrodowiskowym studium doktoranckim realizowanym we współpracy Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN (CMPiW PAN)
w Zabrzu z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej. Kierunek: technologia
chemiczna, specjalność: technologia polimerów.
Tytuł pracy doktorskiej: „Kompozyty polimerowe
z napełniaczami antracytowymi o różnym stopniu
uporządkowania struktury”
Promotor:
– prof. dr hab. Barbara Trzebicka, CMPiW PAN w Zabrzu
Promotor pomocniczy:
– dr inż. Urszula Szeluga, CMPiW PAN w Zabrzu
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
– dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw., Politechnika
Gdańska
Data i miejsce obrony: 19 października 2016 r., Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
w Zabrzu
Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania naturalnych materiałów antracytowych, antracytu
surowego oraz antracytów po modyfikacji termicznej
i chemicznej. Wymagało to określenia relacji pomiędzy
stopniem uporządkowania płaszczyzn grafenowych napełniaczy antracytowych, począwszy od struktury turbostratycznej do struktury grafitopodobnej a morfologią
i właściwościami końcowymi kompozytów epoksydowo-węglowych.
W ramach pracy otrzymano serię napełniaczy antracytowych na drodze modyfikacji termicznej i chemicznej
wyjściowego antracytu Swierdłowski o stopniu uwęglenia 91 %. Podwyższenie temperatury wygrzewania powodowało zwiększenie uporządkowania wewnętrznego
materiałów. Proces chemicznej modyfikacji wpływał na
separację warstw grafenowych w materiale. Otrzymane
materiały antracytowe posłużyły jako napełniacze żywicy epoksydowej o LE 0,56.
Badania morfologii otrzymanych kompozytów za pomocą mikroskopii SEM umożliwiły określenie charakte-

217
ru oddziaływań międzyfazowych żywica epoksydowa–
napełniacz. Metodą DSC określono wpływ napełniacza
na proces sieciowania matrycy epoksydowej. Za pomocą
DMTA zbadano właściwości lepkosprężyste otrzymanych kompozytów. Zbadano też ich wytrzymałość termiczną i mechaniczną.
Zaobserwowano, że ze zwiększeniem uporządkowania płaszczyzn grafenowych w napełniaczu antracytowym znacznie wzrasta moduł zachowawczy kompozytów. Struktura wewnętrzna napełniacza ma także
wpływ na wartość współczynnika stratności mechanicznej oraz na temperaturę zeszklenia.
Przedstawione w pracy wyniki badań kompozytów
epoksydowych z napełniaczami antracytowymi o różnej strukturze dowodzą, że odpowiednio przygotowane materiały antracytowe mogą być wykorzystane jako
naturalne napełniacze w kompozytach polimerowych
poprawiające ich właściwości termomechaniczne.
*

*

*

Dr Piotr Kubica
Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Śląskim (2010 r.). W 2015
roku ukończył Śląskie Środowiskowe
Studia Doktoranckie w zakresie technologii chemicznej. Specjalność: materiały
i procesy membranowe, chemia fizyczna.
Tytuł pracy doktorskiej: „Badanie
wpływu cząstek materiałów porowatych na transport gazów w membranach heterogenicznych”
Promotor:
– dr hab. Aleksandra Wolińska-Grabczyk, prof. PAN,
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
w Zabrzu
Recenzenci:
– prof. dr hab. Michał Bodzek, Politechnika Śląska w
Gliwicach
– dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data i miejsce obrony: 9 grudnia 2016 r., Politechnika
Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice
Przedmiotem badań opisanych w pracy doktorskiej
były dwuskładnikowe membrany heterogeniczne złożone
z osnowy polimerowej i rozproszonych w niej cząstek materiałów porowatych. Osnowę stanowiły polimery szkliste
i elastyczne o różnej przepuszczalności: polisulfon, polieteroimid, kopolimer EVA oraz uwodorniony kopolimer
akrylonitrylu i butadienu (HNBR). Jako napełniacze stosowano mikroporowate glinokrzemiany, zeolity 13X i MFI,
oraz sieci metalo-organiczne (MOF), tereftalan miedzi
(CuTPA) i benzimidazolan cynku (ZIF-7). Materiały te
w istotny sposób różniły się powierzchnią właściwą oraz
objętością i średnicą porów, które wyznaczono za pomocą
niskotemperaturowej adsorpcji azotu. Membrany heterogeniczne otrzymywano metodą wylewania zawiesiny czą-
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stek napełniacza w roztworze polimeru. Przepuszczalność
membran względem N2, O2, He i CO2 oraz pozorne współczynniki dyfuzji tych gazów wyznaczano eksperymentalnie, natomiast selektywność idealną obliczano jako stosunek przepuszczalności pojedynczych gazów. Pomiary
właściwości transportowych prowadzono dla membran
o różnej zawartości napełniacza. Morfologię i właściwości
fizykochemiczne membran badano za pomocą mikroskopii
elektronowej (SEM), kalorymetrii (DSC), termograwimetrii
(TGA), spektroskopii anihilacji pozytonów (PALS), metody
wypornościowej (pomiary gęstości) oraz pomiarów sorpcji
CO2. Wpływ cząstek napełniacza na właściwości transportowe membran analizowano w odniesieniu do modeli teoretycznych opisujących transport substancji w materiałach
polimerowych i heterogenicznych.
W zależności od zastosowanej osnowy polimerowej i napełniacza zaobserwowano zmiany właściwości
transportowych badanych membran. Wprowadzając do

polimerów szklistych napełniacze o dużej porowatości
uzyskano znaczące zwiększenie przepuszczalności, natomiast wprowadzenie napełniaczy do polimerów elastycznych powodowało zmniejszenie przepuszczalności. Stwierdzono, że w przypadku niektórych układów
polimer/napełniacz zmiany przepuszczalności można
określić na podstawie objętości mikroporów napełniacza i ułamkowej objętości swobodnej osnowy. Nie
wszystkie układy podlegały tej regule, co przypisano
występowaniu efektów nieidealnych na granicy faz polimer/cząstki oraz efektów związanych z blokowaniem
porów napełniacza. Wpływ napełniaczy na selektywność był mniejszy niż na przepuszczalność. Wprowadzenie cząstek MOF do polisulfonu powodowało zwiększenie przepuszczalności CO2 i selektywności CO2/N2.
W przypadku układu polisulfon/ZIF-7 zaobserwowano
ponadto jednoczesne zwiększenie przepuszczalności He
i selektywności He/N2.

Zakład Tworzyw Sztucznych Politechniki Poznańskiej
i Sekcja Tworzyw Sztucznych OW SIMP w Poznaniu
serdecznie zapraszają przedstawicieli nauki i przemysłu do udziału
w XIII Konferencji Naukowo-Technicznej

KIERUNKI MODYFIKACJI I ZASTOSOWAŃ TWORZYW POLIMEROWYCH
połączonej z Profesorskimi Warsztatami Naukowymi
„Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”
Rydzyna, 15–17 maja 2017 r.
Celem Konferencji jest prezentacja i dyskusja naukowa dotycząca modyfikacji, charakterystyki strukturalnej,
oceny właściwości oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych obejmująca następujące zagadnienia:
• chemiczną i fizyczną modyfikację polimerów,
• właściwości i zastosowanie modyfikowanych polimerów,
• nowe technologie i urządzenia do przetwórstwa,
• nowoczesne techniki badań materiałowych,
• zastosowanie symulacji komputerowych w przetwórstwie,
• polimery i technologie ekologiczne.
W ramach Konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów plenarnych (maks. 20 min), komunikatów
(maks. 10 min) oraz sesję plakatową.
W ramach Warsztatów wygłaszane będą komunikaty przez osoby, które uzyskały: stopień doktorski (maks.
12 min) oraz habilitację (maks. 20 min).
Całkowity koszt uczestnictwa w Konferencji obejmujący: materiały konferencyjne, wyżywienie,
zakwaterowanie i imprezy towarzyszące wynosi 1100 zł (w tym VAT).
Konferencja odbędzie się w Centrum Postępu Technicznego SIMP w Rydzynie k. Leszna.
Więcej informacji dotyczących rejestracji, sposobu wnoszenia opłaty, zgłaszania wystąpień i posterów
znajdziecie Państwo na stronie: www.zts-rydzyna2017.pl
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego
dr hab. inż. Marek Szostak

Przewodniczący Konferencji
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
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Z KRAJU
TWORZYWA W LICZBACH

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

oraz najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a także wybranych wyrobów z tworzyw
polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) w październiku
2016 r. oraz zbiorczo za dziesięć miesięcy 2016 r.

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

Październik 2016 r.

Razem
I–X 2016 r.

Węgiel kamienny

6 038 983

6 295 937

58 475 102

%
I–X 2016/
I–X 2015
98,7

Węgiel brunatny

5 254 597

5 027 386

49 696 579

93,9

Artykuł

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

74 360

82 935

725 738

99,1

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

479 917

4 502 188

98,9

Etylen

45 426

312

380 382

84,1

Propylen

32 548

5 466

282 618

86,6

1,3-Butadien

5 067

0

46 234

92,4

Fenol

2 947

3 581

32 596

110,3

11

26

156

134,5

13 725

14 295

136 470

100,6

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Październik
2016 r.

Razem
I–X 2016 r.

180 298

2 454 405

%
I–X 2016/
I–X 2015
99,6

Polietylen

31 318

928

275 582

88,1

Polimery styrenu

11 001

14 177

128 124

113,8

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

26 749

565

216 258

79,3

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

2 372

2 656

23 843

95,7

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

5 616

5 527

58 429

106,7

725

500

7 970

109,2

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

8 487

80 216

96,8

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 413

15 417

82,3

Poliwęglany

1 719

1 339

16 108

95,8

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

1 831

29 325

104,7

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

7 487

73 113

112,6

Poliestry pozostałe

1 952

2 736

27 386

139,7

Polipropylen

20 389

8 359

205 535

100,6

Poliacetale, w formach podstawowych

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

486

631

5 131

93,7

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

13 214

14 088

135 348

101,1

Aminoplasty

9 758

13 049

124 849

113,2

878

2 107

19 103

187,2

16 017

17 283

183 135

114,8

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Październik
2016 r.

Razem
I–X 2016 r.

%
I–X 2016/
I–X 2015

tys. zł

–

3 886 441

38 037 828

112,0

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

23 994

244 369

94,3

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

6 736

75 583

93,8

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

t

11 453

8 290

88 460

83,9

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

t

2 842

2 857

29 059

96,1

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

t

32 328

34 172

341 332

106,9

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

t

5 640

6 224

54 613

96,3

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

t

22 751

30 462

261 171

106,7

t
tys. m²

9 610
9 751

12 751
10 712

109 570
98 684

106,9
98,0

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

26 430

232 290

118,9

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

19 730

205 302

104,3

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

2 846
1 195

30 727
12 487

109,3
101,5

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

33 711
663

296 389
5 841

106,6
108,3

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

419
188

4 127
1 803

92,1
89,2

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

1 174

10 446

90,2

Kleje poliuretanowe

t

921

927

9 406

106,8

Włókna chemiczne

t

3 225

4 083

36 694

113,7

t
tys. m²

1 594
4 885

1 311
3 977

15 516
48 185

95,9
97,2

t

28

29

301

107,6

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 w październiku 2016 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in October 2016
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Październik
2016 r.

Razem
I–X 2016 r.

%
I–X 2016/
I–X 2015

t

81 587

92 852

877 385

105,9

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

49 248
4 689

467 924
47 038

104,6
105,8

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

2 786

27 358

102,7

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

346

3 342

92,9

opony do ciągników

tys. szt.

24

25

263

108,7

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

2,3

24,7

143,9

t

832

938

8 479

99,5

t
km

5 014
3 550

5 647
3 572

52 723
32 815

107,3
92,5

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
CHINY
Modernizacja kompleksu w Liaocheng
Firma Luxi Chemical Group Co., Ltd. poinformowała
o rozpoczęciu projektu inwestycyjnego na terenie swojego kompleksu chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Liaocheng w prowincji Shandong. Projekt dotyczy rozbudowy wytwórni poliwęglanów wchodzącej
w skład kompleksu. Firma planuje budowę dwóch dodatkowych linii produkcyjnych poliwęglanów w bezpośrednim sąsiedztwie uruchomionej w połowie 2015 r.
instalacji wytwarzającej poliwęglany o rocznym potencjale produkcyjnym wynoszącym 65 tys. t. Realizację
inwestycji powierzono firmie Liaocheng Luxi Polycarbonate Co., Ltd. Zakończenie projektu inwestycyjnego
i uruchomienie komercyjnej produkcji poliwęglanów
jest przewidywane w czwartym kwartale 2019 r. Planowy roczny sumaryczny potencjał produkcyjny zmodernizowanej wytwórni wynosi ok. 200 tys. t. Nakłady
finansowe firmy Luxi Chemical Group Co., Ltd. na realizację projektu inwestycyjnego w kompleksie chemicznym są szacowane na kwotę 518 mln dolarów. Według
zamierzeń inwestora wytwarzane w Liaocheng poliwęglany będą przeznaczone na zaspokojenie popytu na
rynku wewnętrznym ze strony odbiorców z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, budowlanej, a także urządzeń medycznych. Dodatkowa produkcja poliwęglanów
pozwoli zmniejszyć uzależnienie chińskiej gospodarki
od importu poliwęglanów. Według danych z 2015 r. sumaryczny roczny popyt na poliwęglany chińskiej gospodarki był szacowany na 1,66 mln t. Tylko 27 % tego popytu zaspokajała rodzima produkcja, a resztę, w wysokości
1,43 mln t, pokrywał import. Firma Luxi Chemical Group Co., Ltd. jest wielobranżowym przedsiębiorstwem
chemicznym posiadającym zakłady produkcyjne w Chinach oraz w Niemczech. Firma, poza wytwarzaniem poliwęglanów, specjalizuje się także w produkcji tworzyw
poliamidowych, rozpuszczalników organicznych oraz
nawozów.
www.plasticsnews.com, www.pnchina.com/en
www.mc-chemicals.com
KOLUMBIA
Nowa wytwórnia opakowań firmy Essel Propack Ltd.
Indyjska globalna firma opakowań z tworzyw polimerowych Essel Propack Ltd. poinformowała o zakończeniu inwestycji prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej w miejscowości Cali. Firma zbudowała wytwórnię i uruchomiła produkcję specjalistycznych lamino-

wanych opakowań z tworzyw polimerowych. Według
zamierzeń inwestora odbiorcami wytwarzanych w Cali
opakowań będą producenci z branży kosmetycznej oraz
farmaceutycznej, działający na rynku wewnętrznym,
a także w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Ameryki Południowej. Usytuowanie wytwórni w strefie wolnego
handlu ułatwi firmie Essel Propack Ltd. import niezbędnych surowców, a także eksport produktów. Nowo uruchomiona wytwórnia po osiągnięciu pełnych zdolności
produkcyjnych będzie wytwarzać rocznie 180 mln laminowanych opakowań z tworzyw polimerowych i będzie największym zakładem tego typu w regionie obu
Ameryk. Nakłady finansowe poniesione przez indyjską
firmę na realizację inwestycji w Kolumbii przekroczyły
kwotę 5 mln dolarów. Firma Essel Propack Ltd. posiada 21 wytwórni zlokalizowanych w 11 krajach w Azji,
Ameryce Płn. oraz Ameryce Płd. W roku finansowym
2015 wartość produktów wytworzonych przez indyjską
firmę przekroczyła kwotę 380 mln dolarów.
www.mrcplast.com, www.plasticsnews.com
MEKSYK
Budowa wytwórni kompaundów
Belgijska firma Solvay SA, globalny producent tworzyw polimerowych w czwartym kwartale 2016 r. poinformował o planowanej budowie wytwórni kompaundów poliamidowych znanych na rynku pod handlową marką Technyl®. Inwestycja będzie zlokalizowana
w miejscowości San Luis Potosi. Planowe zakończenie
budowy wytwórni specjalistycznych mieszanek poliamidowych jest przewidywane w trzecim kwartale
2017 r. Początkowo roczny potencjał produkcyjny będzie
wynosić 10 tys. t, z możliwością sukcesywnego zwiększania w kolejnych latach, w miarę wzrostu popytu.
Według zamierzeń inwestora odbiorcami kompaundów
poliamidowych wytwarzanych przez belgijską firmę
będą przede wszystkim firmy z branży motoryzacyjnej,
elektrycznej oraz elektronicznej, działające w Meksyku,
a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, z którymi Meksyk ma zawarte umowy o bezcłowej wymianie
handlowej. Meksyk jest drugim co do wielkości producentem samochodów na terenie obu Ameryk i siódmym
w skali globalnej z roczną produkcją przekraczającą
3,5 mln sztuk w 2015 r. Szczegółowych danych dotyczących planowanych nakładów finansowych związanych
z inwestycją belgijskiej firmy w wytwórnię kompaundów poliamidowych w Meksyku nie ujawniono. Solvay
SA – globalny producent poli(chlorku winylu), elastomerów oraz poliamidowych tworzyw polimerowych –
w roku finansowym 2015 posiadał zakłady produkcyjne
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rozlokowane w 53 krajach na wszystkich kontynentach
i wygenerował przychody netto wysokości 12,4 mld
euro.
www.mrcplast.com, www.solvay.com/en
www.plasticstoday.com
ŚWIAT
Firma Jindal Poly Films Limited inwestuje w folie
BOPP
Indyjska firma Jindal Poly Films Ltd. z siedzibą w New
Delhi poinformowała o planowanych inwestycjach związanych z rozwojem swojej bazy produkcyjnej dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej (BOPP). Firma
zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat wybudować
dodatkowe instalacje produkcyjne w swoich kompleksach chemicznych zlokalizowanych w miejscowościach
Nashik (stan Maharashtra, Indie), LaGrange (stan Georgia, USA) oraz Brindisi (Włochy). Planowany roczny
potencjał produkcyjny dodatkowej instalacji budowanej
w Indiach wynosi 41 tys. t BOPP, a amerykańskiej oraz
europejskiej – po 60 tys. t. Planowe zakończenie inwestycji w Indiach jest przewidywane w pierwszym półroczu
2017 r., a pozostałych inwestycji – w drugim kwartale
2018 r. Sumaryczne nakłady finansowe na modernizację bazy produkcyjnej BOPP są szacowane na kwotę
160 mln dolarów. Dzięki tej inwestycji łączny potencjał
produkcyjny należących do indyjskiej firmy wytwórni
BOPP zostanie zwiększony z 425 tys. t/r. do 586 tys. t/r.
Obecnie prowadzona przez firmę Jindal Poly Films Ltd.
modernizacja wytwórni BOPP jest jej kolejną inwestycją
w rozwój swojego zaplecza produkcyjnego. W 2012 r. indyjska firma przejęła segment globalnego koncernu chemicznego ExxonMobil, zajmującego się produkcją folii
BOPP i posiadającego wytwórnie w USA oraz Europie
o łącznym potencjale produkcyjnym wynoszącym ok.
240 tys. t. Przejęcie należących do ExxonMobil Chemical
wytwórni pozwoliło indyjskiej firmie na uzyskanie dostępu do najnowszych technologii, pozyskanie nowych
rynków zbytu, a także na istotne powiększenie potencjału produkcyjnego należących do firmy wytwórni BOPP.
Dzięki tym inwestycjom Jindal Poly Films Ltd stała się
jednym z największych globalnych producentów dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej (BOPP) na
rynku. Indyjska firma, poza produkcją folii BOPP, zajmuje się również wytwarzaniem dwuosiowo orientowanej folii poliestrowej (BOPET).
www.mrcplast.com, www.jindalpoly.com
www.plastemart.com
Ekspansja firmy RPC Group plc na globalnym rynku
opakowań
Brytyjska firma RPC Group plc zajmująca się produkcją opakowań w czwartym kwartale 2016 r. poinformowała o przejęciu firmy Astrapak Ltd. Przejmowana
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spółka, mająca swoją centralę w miejscowości Santon
(RPA), jest głównym producentem sztywnych opakowań
z tworzyw polimerowych na rynku afrykańskim, z bazą
dziewięciu zakładów produkcyjnych zlokalizowanych
na terenie RPA, w których zatrudnia ok. 1100 pracowników. Specjalizuje się w produkcji sztywnych opakowań dla przemysłu spożywczego, a w roku finansowym
2015 osiągnęła przychody w wysokości ok. 100 mln euro.
Nakłady finansowe, poniesione przez brytyjskiego producenta opakowań na przejęcie firmy Astrapak Ltd.,
sięgnęły kwoty 96 mln euro. Transakcję sfinansowano
ze środków własnych. Jest to kolejna akwizycja przeprowadzona przez RPC Group plc w ostatnim okresie. Dwa
tygodnie wcześniej brytyjski producent opakowań podpisał wstępne porozumienie z funduszem inwestycyjnym typu private equity Stirling Square Capital Partners
dotyczące nabycia przez firmę RPC Group plc holenderskiej spółki ESE Word BV. Przejmowana spółka zajmuje
się produkcją pojemników z tworzyw polimerowych,
wytwarzanych w swoich zakładach zlokalizowanych
na terenie Niemiec oraz Francji. Firma ESE Word BV,
poza zakładami produkcyjnymi, posiada także ośrodek badawczy położony na terenie Niemiec. Sztandarowym produktem spółki ESE Word BV są wykonane
z tworzyw polimerowych kontenery do przechowywania odpadów, których odbiorcami są lokalne firmy oraz
władze samorządowe w wielu państwach europejskich,
w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech,
Francji oraz we Włoszech. W roku finansowym 2015 sumaryczna wartość produktów wytworzonych przez
600 pracowników holenderskiej firmy sięgnęła kwoty 200 mln euro. Umowa między brytyjską firmą RPC
Group plc a funduszem inwestycyjnym Stirling Square
Capital Partners wymaga akceptacji ze strony właściwych urzędów antymonopolowych. Finalizacja transakcji jest przewidywana w pierwszej połowie 2017 r.
Sfinansowanie akwizycji holenderskiej spółki ESE Word
BV będzie przeprowadzone ze środków własnych firmy
RPC Group plc oraz z emisji akcji. Prowadzona polityka inwestycyjna, polegająca na przejmowaniu kolejnych
działających na rynku spółek, umacnia pozycję firmy
RPC Group plc jako jednego z największych globalnych
dostawców opakowań. W perspektywie ostatnich pięciu
lat firma RPC Group plc dokonała łącznie kilkunastu
akwizycji konkurencyjnych podmiotów na wszystkich
kontynentach, dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję
globalnego producenta opakowań. Największymi akwizycjami przeprowadzonymi przez firmę RPC Group plc
w tym okresie było przejęcie francuskiej spółki Global
Closure Systems, a także islandzkiej spółki Promes Limited. Akwizycja spółki Global Closure Systems, specjalizującej się w produkcji zamknięć z tworzyw polimerowych oraz specjalistycznych systemów dozujących
stosowanych w sztywnych opakowaniach, umożliwiła
brytyjskiej firmie rozszerzenie swojej oferty produktowej. Przejęcie islandzkiej spółki Promes Limited ułatwiło firmie RPC Group plc wejście na tamtejszy rynek.
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Środki finansowe, jakie brytyjski producent opakowań
wyasygnował na każdą z tych akwizycji wyniosły odpowiednio 650 i 386 mln euro. Obecnie firma RPC Group plc posiada łącznie w 31 krajach 150 wytwórni oraz
28 ośrodków innowacji, w których zatrudnia ok. 20 tys.
pracowników. W roku finansowym 2015 firma RPC Group plc wygenerowała sprzedaż o wartości ok. 3,2 mld
euro.
www.rpc-group.com, www.plasteurope.com
www.plasticnews.com
Ekspansja firmy Teijin Limited
Firma Teijin Limited z siedzibą w japońskim mieście
Osaka, w pierwszym kwartale 2017 r. poinformowała
o uzyskaniu aprobaty właściwych urzędów antymonopolowych na wchłonięcie amerykańskiej spółki Continental Structural Plastic. Wstępną umowę między firmami zawarto w drugim półroczu 2016 r. Zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami inwestor – firma Teijin Limited
– przejęła wszystkie aktywa należące do amerykańskiej
spółki za kwotę ok. 825 mln dolarów. Wchłonięta spółka
posiada 14 zakładów produkujących materiały kompozytowe na bazie tworzyw polimerowych wzmacnianych
włóknami szklanymi. Są one rozlokowane na terenie
krajów położonych na trzech kontynentach: Ameryki (Stany Zjednoczone, Meksyk), Europy (Francja) oraz
Azji (Chiny). W tych zakładach, zatrudniających łącznie
ok. 3200 pracowników, w roku poprzedzającym akwizycję, wytworzono polimerowe materiały kompozytowe o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 634 mln
dolarów. Głównymi odbiorcami wytwarzanych przez
amerykańską spółkę kompozytów są firmy zajmujące się
produkcją podzespołów dla sektora motoryzacyjnego
oraz lotniczego. Wchłonięcie spółki Continental Structural Plastic umożliwia japońskiemu inwestorowi nie tylko
zwiększenie swojego potencjału produkcyjnego, ale także poszerzenie dostępu do rynków zbytu o rynki należące dotychczas do amerykańskiej firmy, a także rozszerzenie oferty produktowej. W okresie poprzedzającym
akwizycję spółki Continental Structural Plastic firma Teijin Limited była jednym z największych globalnych producentów polimerowych materiałów kompozytowych
wzmacnianych włóknami węglowymi lub aramidowymi. Obecnie jej oferta produktowa została rozszerzona
o materiały kompozytowe z włóknami szklanymi. Zdaniem wielu ekspertów rynek polimerowych materiałów
kompozytowych jest rynkiem perspektywicznym. Szacują oni, że w ciągu najbliższych 8–10 lat jego wartość
wzrośnie co najmniej 3–4-krotnie, do ok. 40 mld dolarów.
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Mniejsza masa, lepsze właściwości mechaniczne, a także
łatwiejsze formowanie podzespołów wykonanych z materiałów kompozytowych niż z dotychczas najczęściej
stosowanego materiału konstrukcyjnego – stali, powodują coraz szersze ich zastosowanie w wielu sektorach
przemysłu, w tym w sektorze motoryzacyjnym oraz lotniczym. Firma Teijin Limited, będąca globalnym producentem polimerowych materiałów kompozytowych oraz
włókien węglowych, jest jedną ze spółek zależnych Teijin
Group. Firma matka prowadzi działalność produkcyjną
w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym w 20 krajach, gdzie zatrudnia łącznie ok. 16 tys. pracowników.
W minionym roku finansowym przychody firmy matki
wyniosły ponad 7 mld dolarów.
www.plasteurope.com, www.teijin.com
USA
Rozbudowa potencjału produkcyjnego wytwórni
kompaundów
Amerykańska firma Ascend Performance Materials
poinformowała o prowadzonej rozbudowie wytwórni
mieszanek tworzyw konstrukcyjnych (kompaundów).
Modernizowana od czwartego kwartału 2016 r. wytwórnia jest zlokalizowana w miejscowości Foley (stan
Alabama). W trakcie modernizacji zostanie zainstalowana dodatkowa instalacja produkcyjna do wytwarzania
kompaundów na bazie poliamidu, znanych na rynku
pod handlową marką Vydyne® PA66. Planowe zakończenie modernizacji wytwórni specjalistycznych mieszanek
tworzyw konstrukcyjnych jest przewidywane w drugim
kwartale 2017 r., a uruchomienie komercyjnej produkcji
– w drugiej połowie 2017 r. Szczegółowych informacji
dotyczących planowanego potencjału produkcyjnego
dodatkowej instalacji oraz wysokości przewidywanych
nakładów finansowych na jej budowę nie ujawniono.
Poza modernizowaną wytwórnią w Foley firma Ascend
Performance Materials posiada także wytwórnie kompaundów poliamidowych zlokalizowane w miejscowości Pensacola (stan Floryda) oraz Greenwood (stan Karolina Południowa). Odbiorcami wytwarzanych przez
amerykańską firmę kompaundów Vydyne® PA66 jest,
przede wszystkim, przemysł motoryzacyjny, elektryczny oraz elektroniczny. Firma Ascend Performance Materials jest własnością funduszu inwestycyjnego typu
private equity SK Capital Partners of New York.
www.plasticsnews.com, www.ascendmaterials.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Firma Basell Orlen Polyolefins wprowadziła do oferty
nowy kopolimer polipropylenu (PP) – Moplen EP3134
przeznaczony do produkcji sztywnych opakowań i wyrobów konsumenckich metodą formowania wtryskowego. Materiał wytwarzany jest w procesie polimeryzacji
z użyciem bezftalanowego metaloorganicznego katalizatora piątej generacji Zieglera-Natty. Kopolimer zawiera efektywny środek nukleujący, dzięki temu odznacza
się znacznie lepszym stosunkiem sztywności i udarności niż kopolimery polipropylenu stosowane do tej pory,
zawiera ponadto skuteczny pakiet antystatyczny. Materiał charakteryzuje się dużą płynnością, a jednocześnie
łatwym i kontrolowanym odformowaniem, możliwe jest
więc prowadzenie procesu produkcji z użyciem wysokowydajnych wtryskarek. Moplen EP3134 spełnia wymagania w zakresie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, a ze względu na większą czystość bazowego polimeru ma bardzo dobre właściwości organoleptyczne.
Cienkościenne opakowania wytwarzać można stosując
krótki czas trwania cyklu, ponadto łatwo można je etykietować lub stosować nadruk bez zmniejszenia odporności mechanicznej na uderzenie i wytrzymałości na
zrzuty. Ze względów logistycznych i handlowych bardzo istotna jest sztywność formowanego opakowania,
umożliwiająca zachowanie jego kształtu po napełnieniu
i ułożeniu kilku warstw na palecie.
Podstawowe właściwości Moplenu EP3134:
– masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu
MFR 23 °C, 2,16 kg – 35 g/10 min,
– moduł sprężystości przy rozciąganiu – 1400 MPa,
– wydłużenie na granicy plastyczności – 5 %,
– naprężenie na granicy plastyczności – 27 MPa,
– wydłużenie przy zerwaniu – > 50 %,
– udarność metodą Charpy’ego: w temp. -20 °C – 3 kJ/m2,
w temp. 0 °C – 4 kJ/m2, w temp. 23 °C – 6 kJ/m2.
Moplen EP3134 może być stosowany do produkcji:
cienkościennych opakowań i pojemników do żywności
oraz wyrobów nieżywnościowych o bardzo dobrych
walorach estetycznych, z nadrukiem lub zdobionych
z wykorzystaniem technologii IML (In-Mould-Label), artykułów użytkowych gospodarstwa domowego, skrzynek transportowych, zabawek i sprzętu rekreacyjnego,
elementów urządzeń AGD i innych sprzętów.
www.basellorlen.pl
Firma SABIC zaprezentowała podczas targów K 2016
nowe tworzywa polimerowe przeznaczone dla branży
motoryzacyjnej (m.in. w samochodzie ciężarowym nowej generacji produkcji firmy Scania zastosowano ele-

menty z tworzyw termoplastycznych firmy SABIC
o łącznej masie ok. 140 kg).
Wykorzystanie materiału poliwęglan/akrylonitryl-butadien-styren (PC/ABS) – XENOY umożliwiło uzyskanie
lepszych właściwości aerodynamicznych pojazdu, m.in.
dzięki temu zmniejszyło się zużycie paliwa, a także
koszty produkcji.
Tworzywo na bazie poli(fenyloeteru) (PPE) i polistyrenu (PS) – NORYL GTX zastosowano w hybrydowych
elementach tworzywo-metal nieosłoniętych podwozi
pojazdów m.in. do wytwarzania wzmocnień wahaczy
modelu Jeep Renegade 2015 produkcji Fiat Chrysler Automobiles, które obecnie są o 45 % lżejsze niż elementy
wykonane w całości ze stali. Dzięki zastosowaniu żywicy NORYL GTX w elementach o strukturze plastra miodu zabezpieczających przed skutkami zderzeń bocznych
zostały spełnione wymagania dotyczące ochrony pasażerów. W 2015 roku w konkursie Automotive Innovation
Awards stowarzyszenia Society of Plastics Engineers
(SPE) użycie tworzywa do wzmocnienia części podwozia zostało uznane najbardziej innowacyjnym zastosowaniem tworzyw w kategorii bezpieczeństwa.
Do wytwarzania lekkich zderzaków metodą formowania cienkościennego opracowano nowy materiał
na bazie polipropylenu (PP) – SABIC PP 8750 o dużej
sztywności, dobrej odporności na uderzenie i dużej plastyczności. Materiał wykorzystano do produkcji lekkiego, cienkościennego przedniego zderzaka samochodu
Fabia firmy Škoda Auto o grubości 2,5 mm i masie mniejszej o 10 % niż poprzednio montowane.
Firma SABIC zaprezentowała również nowe materiały dla przemysłu motoryzacyjnego, np. SABIC POM –
nienapełniony polioksymetylen (POM) oraz SABITAL
– polioksymetylen (POM) wzmocniony włóknem szklanym. Materiały można zastosować do produkcji elementów o dużej wytrzymałości, sztywności i twardości oraz
dobrej odporności na wysoką temperaturę, np. pomp paliwowych i klamek do drzwi.
SABIC PMMA – poli(metakrylan metylu) (PMMA),
przejrzysty materiał wykorzystywany do produkcji
m.in. tylnych świateł i osłony tablicy rozdzielczej.
SABIC FORTIFY POE – elastomer poliolefinowy
(POE), o dużej sztywności, odporności na uderzenie,
wytrzymałości i elastyczności umożliwiający produkcję
lżejszych i cieńszych wewnętrznych i zewnętrznych elementów pojazdu. Wytwarzany jest za pomocą technologii metallocene state-of-the-art.
Materiały firmy SABIC przeznaczone dla lotnictwa:
Płyty z poliwęglanu (PC) – CLEAR LEXAN
XHR2000 wykorzystywane do zabudowy wewnętrznej
samolotu zdobyły nagrodę Crystal Cabin Award 2015
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w kategorii materiałów i komponentów. Są one pierwszym w branży przezroczystym materiałem, spełniającym zarówno wymagania normy FAR 25.853 w zakresie
emisji ognia, dymu i substancji toksycznych, jak i wymagania normy OSU 65/65 w zakresie emisji ciepła. Do
budowy nowoczesnych ścianek przedziałów kadłuba
samolotu firma Zodiac Aerospace wykorzystała panel
laminowany JET PANEL produkowany z płyt LEXAN
XHR2000. Dzięki nowoczesnej konstrukcji paneli uzyskano miejsce na dodatkowy rząd foteli oraz zwiększono
przestrzeń ładunkową.
Z najlżejszych na rynku płyt z poliwęglanu (PC) z serii LEXAN XHR LIGHT, spełniających wymagania
norm OSU 65/65 i FAR 25.853 wyprodukowano oparcia
siedzisk o masie mniejszej o 36 % niż oparcia wykonane
z tworzyw PVC/PMMA.
Na licencji firmy SABIC włoskie studio Gavari zaprojektowało elegancki, ergonomiczny, wydrukowany
w technice 3D fotel samolotowy klasy ekonomicznej,
wykonany z polieteroimidu (PEI) – SABIC ULTEM
9085. Jest to tworzywo o dużej płynności, spełniające
także wymagania norm FAR 25.853 i OEM 65/65. Fotel
odznacza się mniejszą liczbą elementów oraz mniejszą
ich masą, co skutkuje zmniejszeniem masy samolotu.
Materiały firmy SABIC przeznaczone dla kolejnictwa:
Poliwęglan (PC) – LEXAN 923x wykorzystano do produkcji poręczy, zastępując nimi poręcze wykonane ze
stali nierdzewnej, wymagające wykonania wielu operacji montażowych z wykorzystaniem dużej liczby elementów.
Wykorzystując materiał z poliwęglanu (PC) – LEXAN
FST3403 opracowano pierwszy w historii fotel dla kolejnictwa, wytwarzany metodą wtryskiwania, lżejszy
o 15 % od produkowanych z tworzyw polimerowych
wzmacnianych włóknem szklanym. Fotel nadaje się do
recyklingu, a jego produkcja jest szybsza i znacznie tańsza niż produktów wytwarzanych z materiałów termoutwardzalnych.
www.sabic.com

z jego użyciem muszą zostać pokryte lakierem. Nie ma
to wpływu na właściwości kompozytu dot. palności. Napełniona nienasycona żywica poliestrowa (UP) – Lerpol
RS61 jest nową żywicą w ofercie i może być łatwo nakładana metodami ręczną, natryskową oraz RTM. System
EPIC TWO składa się z żelkotu Lavecoat FT oraz żywicy
winyloestrowej Lerpol R813, która jest nowym materiałem o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych
i małej lepkości, co sprawia, że bardzo dobrze nadaje się
do laminowania metodą infuzji. Dzięki tej żywicy system EPIC TWO jest obecnie najlepszym rozwiązaniem
stosowanym do produkcji dużych elementów pociągów.
Oprócz systemów niepalnych firma Lavesan oferuje żelkoty, topkoty, żywice i szpachle, kleje poliestrowe oraz na
bazie kopolimerów estrów winylowych (VE), a także system do budowy form One-Shot oraz certyfikowane przez
RINA (Registro Italiano Navale) specjalistyczne wzmocnienia szklane.
www.lavesan.com

Najnowszym osiągnięciem firmy Lavesan jest opracowanie dwóch nowych systemów niepalnych EPIC (Enhanced Protection from Ignition for Composites) przeznaczonych do wytwarzania kompozytów, łatwych w użyciu
oraz spełniających europejską normę dot. palności CEN-TS 45545 (określającą wymagania dotyczące właściwości
pożarowych materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach szynowych) na poziomie zagrożenia pożarowego HL3. System EPIC ONE składa się z intumescencyjnego żelkotu Lavecoat FT oraz żywicy Lerpol RS61 i może
być używany do laminowania metodą ręczną, natryskową oraz RTM (Resin Transfer Molding). Żelkot Lavecoat
FT stanowi obecnie najlepszą barierę przed ogniem i ciepłem, przy czym grubość warstwy żelkotu wynosi od
800 µm do 1000 µm. Jest on dostępny w jednym kolorze,
a pokryte nim powierzchnie nie mogą być eksponowane na światło i wodę, dlatego też części wyprodukowane

Zastosowanie bardzo miękkiej, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, odpornej na ścieranie i zużycie syntetycznej skóry wytwarzanej z wykorzystaniem termoplastycznego poliuretanu (TPU) – Elastollan
firmy BASF do produkcji foteli samochodowych i mebli,
oprócz zapewnienia wygody użytkownikom, umożliwiło spełnienie norm emisji lotnych związków organicznych (LZO). Wytwórca syntetycznej skóry firma Suzhou Ruigao New Material zastosował Elastollan typu
B50A12CF do wyrobu syntetycznej skóry stosowanej
w najnowszym modelu chińskiego samochodu. Proces
wytwarzania skóry jest prosty i szybki, Elastollan jest
wytłaczany bezpośrednio na tkaninę w technologii bezrozpuszczalnikowej, bez konieczności stosowania warstwy pośredniej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie na
tkaninie miękkiej, cienkiej i elastycznej warstwy, która
łatwo poddaje się barwieniu i tłoczeniu, co umożliwia

Firma DSM Dyneema podczas wystawy ExpoProtection 2016 w Paryżu przedstawiła innowacyjną technologię Black Dyneema Diamond – wytwarzania włókien
odpornych na przecięcia, zapewniających użytkownikowi komfort noszenia wykonanej z nich odzieży ochronnej, szczególnie podczas pracy w trudnych warunkach.
Rękawice i ochrony ramion wytworzone z użyciem tych
włókien spełniają wymagania normy EN388 bez konieczności stosowania wzmocnień ze stali lub włókien
szklanych. Włókna barwione są poprzez bezpośrednie nanoszenie na nie barwników, w efekcie barwa jest
trwała i nie zmienia się przez cały okres użytkowania
rękawic i odzieży ochronnej. Rękawice wykonane z wykorzystaniem Black Dyneema Diamond Technology zapewniają maksymalną ochronę pracownika bez odczuwania niewygody spowodowanej elementami stalowymi lub kruchością i krótką żywotnością włókien szklanych, ponadto są miękkie, cienkie i chłodne w dotyku.
www.dsm.com
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wytworzenie skóry o różnej kolorystyce i wzorach. Producenci samochodów mogą dzięki temu łatwiej spełnić
coraz bardziej rygorystyczne normy emisji LZO, zwłaszcza w odniesieniu do materiałów stosowanych we wnętrzach samochodów.
www.performance-materials.basf.com
Spółka PolyOne poinformowała o uzyskaniu certyfikatu OK compost HOME belgijskiej firmy Vinçotte dla
koncentratów barwiących OnColor BIO. PolyOne jest
pierwszym producentem środków barwiących, który
uzyskał certyfikat OK compost HOME dla całego portfolio barwników kompatybilnych z tworzywami biodegradowalnymi. Dzięki temu producenci opakowań
biodegradowalnych, którzy je zastosują, będą mogli
zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty związane z testowaniem produktów w celu dostosowania do nowych,
rygorystycznych regulacji w zakresie kompostowania
domowego. Certyfikat Vinçotte potwierdza spełnienie
przez barwniki zgodności z nowymi przepisami, jak np.
francuską dyrektywą dotyczącą zmiany profilu energetycznego kraju. Zgodnie z nowym ustawodawstwem, od
stycznia 2017 roku we Francji torby jednorazowe o grubości mniejszej niż 50 µm, przeznaczone do pakowania
owoców i warzyw, będą musiały spełniać standard T51-800 dot. kompostowania domowego. Barwniki OnColor
BIO dostępne są w pełnej palecie kolorystycznej i nie zakłócają rozkładu organicznego biopolimerów bazowych.
www.polyone.com
PRZETWÓRSTWO
Prototypową wtryskarkę do formowania polimeryzacyjnego, w której połączono proces polimeryzacji
in situ i proces formowania wtryskowego z wykorzystaniem suchych, wstępnie uformowanych materiałów

wzmacniających zaprezentowała na targach Composite
Europe 2016 firma ENGEL. Opracowana została całkowicie nowa aparatura, która może być łączona z różnymi
wtryskarkami ENGEL. Wytwarzane w ten sposób produkty są dobrej jakości, dzięki mniejszemu obciążeniu
termicznemu, co jest szczególnie ważne np. w branży
motoryzacyjnej. We współpracy z firmą Schöfer opracowana została próbna komora produkcyjna do wytwarzania termoplastycznych elementów wzmocnionych
włóknami. Układ zamykania jest wyposażony, w celu
lepszej dostępności, w stół przesuwny z dwoma częściami formy. Suche, wstępnie ukształtowane wzmacniające włókna szklane lub węglowe są umieszczane
w pierwszym gnieździe i nasączane matrycą, którą
stanowi stały ε-kaprolaktam topiony w układzie reaktywnym i dozowany do gniazda. Dzięki małej lepkości
monomeru w stanie stopionym suche włókna mogą być
dobrze zwilżone. W wyniku polimeryzacji tworzy się
poliamid 6 i powstaje sprężysty kompozyt. Z uwagi na
to, że reaktywne przetwarzanie zachodzi poniżej temperatury topnienia polimeru, półprodukt kompozytowy
natychmiast po wytworzeniu może być przeniesiony
do drugiego gniazda, w którym jest funkcjonalizowany
np. poprzez dodanie żeber usztywniających lub punktów montażowych (w tym celu do formy wtryskiwany
jest poliamid 6), przy czym polimeryzacja i formowanie
wtryskowe odbywają się równolegle. Wkładanie preform, przenoszenie półproduktów, wyjmowanie i przenoszenie wyrobów gotowych wykonuje robot ENGEL
viper 40. Z wykorzystaniem technologii formowania
polimeryzacyjnego mogą być wytwarzane produkty dla
przemysłu samochodowego, elektronicznego i branży
telekomunikacyjnej.
www.engelglobal.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie
opracował ogólnokrajową
BAZĘ APARATURY DO OKREŚLANIA CHARAKTERYSTYKI I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
będącej w posiadaniu uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych.
Baza jest wyposażona w funkcje umożliwiające wyszukiwanie wg zadanych parametrów: nazwy, typu lub modelu aparatu, roku produkcji, producenta, charakterystyki parametrów technicznych, zastosowania do badań,
lokalizacji, słów kluczowych, sposobu wykonywania badań, numerów norm, wg których prowadzi się badania,
oraz adresu i kontaktu z osobą odpowiedzialną za dany aparat. Baza jest ciągle uaktualniana.
Dostęp do danych i wyszukiwanie informacji w bazie jest bezpłatne.
Instytucje i firmy zainteresowane zamieszczeniem w bazie informacji o posiadanej aparaturze prosimy
o przesłanie danych na adres polimery@ichp.pl
aparaturapolimery.ichp.pl
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NORMALIZACJA
Polskie Normy z zakresu tworzyw sztucznych
przyjęte metodą uznania w okresie
styczeń – grudzień 2016 r. – Cz. I
PN-EN 16795:2016-01 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Metody oceny nagrzewania się płaskich
powierzchni poddanych symulowanemu promieniowaniu słonecznemu
Wprowadza: EN 16795:2015 [IDT]
Opisano metodę oceny wzrostu temperatury płaskiej
powierzchni polimerowej, spowodowanego absorpcją
energii promieniowania słonecznego, w odniesieniu do
temperatury otoczenia. W tym celu, próbkę oraz białą
i czarną płytkę odniesienia poddaje się symulowanemu
promieniowaniu słonecznemu w określonych warunkach (symulowane promieniowanie słoneczne, temperatura otoczenia, przepływ konwekcyjny). W przypadku
próbek nieprzezroczystych, do pomiaru temperatury
powierzchni stosuje się termoczuły element elektryczny umieszczony pod powierzchnią próbki lub pirometr.
W przypadku próbek półprzezroczystych, do pomiaru
temperatury powierzchni stosuje się pirometr.
UWAGA – Niektóre, określone materiały polimerowe (np.
polietylen) są półprzezroczyste (przezroczyste) i mogą mieć
okno transmitancji w zakresie długości fal, w którym czuły
jest pirometr. Temperatura powierzchni takich materiałów
nie może być mierzona metodą stykową i bezstykową.
PN-EN ISO 1043-1:2011/A1:2016-06 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Symbole i skróty nazw –
Część 1: Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne
Wprowadza: EN ISO 1043-1:2011/A1:2016 [IDT], ISO
1043-1:2011/Amd 1:2016 [IDT]
Wprowadzono nowy symbol ST dla polimeru syndiotaktycznego w celu uniknięcia dublowania skrótu nazw
odnoszących się do polistyrenu sulfonowanego i polistyrenu syndiotaktycznego.
PN-EN ISO 1043-3:2016-12 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Symbole i skróty nazw – Część 3:
Plastyfikatory
Wprowadza: ISO 1043-3:2016 [IDT], EN ISO 1043-3:2016 [IDT]
Podano ujednolicone symbole nazw składników odnoszące się do plastyfikatorów w celu utworzenia skrótów tych nazw. Do normy włączono tylko te skróty
nazw, które są powszechnie stosowane.
Celem niniejszej części normy jest zapobieganie występowaniu dla danego plastyfikatora więcej niż jednego

skrótu. Symbole te są przeznaczone przede wszystkim
do dogodnego skracania nazw chemicznych w publikacjach.
PN-EN ISO 11357-1:2016-11 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) – Część 1: Zasady ogólne
Wprowadza: EN ISO 11357-1:2016 [IDT], ISO 11357-1:2016 [IDT]
Podano metody, w których wykorzystuje się różnicową kalorymetrię skaningową (DSC), dotyczące analizy
termicznej polimerów i mieszanin polimerowych, takich jak:
– tworzywa termoplastyczne (polimery, kompozycje
do formowania i inne materiały do formowania, z napełniaczami lub bez napełniaczy, z włóknami lub dodatkami wzmacniającymi),
– tworzywa
termoutwardzalne
(nieutwardzone
i utwardzone materiały, z napełniaczami lub bez napełniaczy, z włóknami lub dodatkami wzmacniającymi)
oraz
– elastomery (z napełniaczami lub bez napełniaczy,
z włóknami lub dodatkami wzmacniającymi).
Normę ISO 11357 zaakceptowano do obserwacji i pomiaru różnych właściwości i zjawisk dotyczących ww.
tworzyw, takich jak:
– przemiany fizyczne (przemiany szkliste, przejścia
fazowe np.: topnienie, krystalizacja, przemiany polimorficzne, itp.),
– reakcje chemiczne (polimeryzacja, sieciowanie
i utwardzanie elastomerów oraz tworzyw termoutwardzalnych, itp.),
– odporność na utlenianie (stabilność oksydacyjna),
– pojemność cieplna.
W niniejszej części ISO 11357 podano szereg ogólnych aspektów dotyczących różnicowej kalorymetrii
skaningowej, np. zasadę oznaczania i aparaturę, sposób
przygotowania próbek, kalibrację, a także ogólne aspekty dotyczące sposobu postępowania i raportu badania,
wspólne dla wszystkich kolejnych części.
Szczegóły dotyczące wykonywania badań określonymi metodami przedstawiono w poszczególnych częściach normy ISO 11357.
PN-EN ISO 15512:2016-12 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Oznaczanie zawartości wody
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Wprowadza: EN ISO 15512:2016 [IDT], ISO 15512:2016
[IDT]
Podano metody oznaczania zawartości wody w tworzywach polimerowych w postaci proszku, granulatu
i wyrobów gotowych. Metody te nie dotyczą badania
absorpcji wody (kinetyki i wilgotności równowagowej)
przez tworzywa polimerowe, oznaczanej wg ISO 62.
Metoda A jest odpowiednia do oznaczania zawartości
wody od 0,1 %, z dokładnością 0,1 %. Metody B i C są
odpowiednie do oznaczania zawartości wody od 0,01 %,
z dokładnością 0,01 %.
Zawartość wody jest istotnym parametrem w przetwarzaniu materiałów i powinna pozostawać poniżej poziomu podanego w odpowiedniej normie dotyczącej materiału. W normie opisano cztery alternatywne metody.
– Metoda A jest metodą ekstrakcyjną, z użyciem bezwodnego metanolu, w której wyekstrahowaną wodę
miareczkuje się metodą Karla Fischera. Metodę tę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw, w tym
granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x
3 mm oraz w przypadku prepolimerów w postaci proszku nierozpuszczalnego w metanolu.
– Metoda B1 polega na odparowaniu wody w piecu
rurowym. Woda zawarta w badanej próbce jest odparowywana i przenoszona za pomocą gazu nośnego, którym jest suche powietrze lub azot, do naczynia miareczkowego, w którym następuje miareczkowanie zebranej
wody metodą Karla Fischera. Metodę można stosować
w przypadku wszystkich tworzyw polimerowych,
w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm
x 4 mm x 3 mm.
– Metoda B2 polega na odparowaniu wody z próbki
ogrzewanej w fiolce. Woda zawarta w badanej próbce
jest odparowywana i przenoszona za pomocą gazu nośnego, którym jest suche powietrze lub azot, do naczynia
miareczkowego, w którym następuje jej miareczkowanie
metodą Karla Fischera. Metodę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw polimerowych, w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x
3 mm.
– Metoda C jest metodą manometryczną. Zawartość
wody oznacza się na podstawie wzrostu ciśnienia, będącego efektem odparowania wody pod próżnią. Metody
tej nie stosuje się w przypadku tworzyw polimerowych
zawierających substancje lotne, inne niż woda, w ilościach znacznie wpływających na prężność par w temperaturze pokojowej. Kontrole obecności znacznych ilości
substancji lotnych powinny być wykonywane okresowo,
np. metodą chromatografii gazowej. Kontrole takie są
wymagane przede wszystkim w przypadku nowych rodzajów lub gatunków materiałów.

Podano wyposażenie pomiarowe i procedury oznaczania wymiarów liniowych kształtek do badań sztywnych tworzyw polimerowych. Norma ma zastosowanie
do kształtek opisanych w ISO 20753, ale może być również stosowana do innych kształtek do badań grubości
w zakresie 0,4 mm ≤ h ≤ 6,4 mm.
UWAGA – Sposób oznaczania wymiarów kształtek
do badań otrzymanych z materiałów półsztywnych
(70 MPa ≤ E ≤ 700 MPa) opisano w ISO 23529:2010.

PN-EN ISO 16012:2016-01 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Oznaczanie wymiarów liniowych
kształtek do badań
Wprowadza: EN ISO 16012:2015 [IDT], ISO 16012:2015
[IDT]

PN-EN ISO 4892-3:2016-04 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Metody ekspozycji na laboratoryjne
źródła światła – Część 3: Lampy fluorescencyjne UV
Wprowadza: EN ISO 4892-3:2016 [IDT], ISO 4892-3:2016
[IDT]

PN-EN ISO 20200:2016-01 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Oznaczanie stopnia rozpadu materiałów polimerowych w symulowanych warunkach
kompostowania w skali laboratoryjnej
Wprowadza: EN ISO 20200:2015 [IDT], ISO 20200:2015
[IDT]
Opisano metodę oznaczania stopnia rozpadu materiałów polimerowych poddawanych oddziaływaniu środowiska kompostu w skali laboratoryjnej. Metody nie stosuje się do oznaczania biodegradowalności materiałów polimerowych w warunkach kompostowania. Potwierdzenie
zdolności do kompostowania wymaga dalszych badań.
PN-EN ISO 4892-1:2016-06 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła – Część 1: Zasady ogólne
Wprowadza: EN ISO 4892-1:2016 [IDT], ISO 4892-1:2016
[IDT]
Podano informacje i ogólne zasady dotyczące doboru i posługiwania się metodami ekspozycji opisanymi
szczegółowo w dalszych częściach normy.
Przedstawiono również ogólne wymagania eksploatacyjne urządzeń stosowanych do eksponowania tworzyw
polimerowych na laboratoryjne źródła światła. Podano
informacje dotyczące wymagań eksploatacyjnych dla
producentów urządzeń do sztucznego przyspieszonego
starzenia lub urządzeń do przyspieszonego oddziaływania napromienienia.
UWAGA – W niniejszej normie, termin „źródło światła” dotyczy źródła napromienienia emitującego promieniowanie UV, promieniowanie widzialne, promieniowanie podczerwone lub dowolną kombinację tych rodzajów napromienień.
W niniejszej części normy podano także informacje dotyczące interpretacji wyników otrzymywanych podczas
ekspozycji w sztucznych przyspieszonych warunkach
starzenia lub w sztucznych przyspieszonych warunkach
napromienienia. Więcej szczegółowych informacji o metodach oznaczania zmian właściwości tworzyw polimerowych po ekspozycji oraz o zapisywaniu otrzymanych
wyników podano w ISO 4582.
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Opisano metody ekspozycji kształtek na napromienienie fluorescencyjne UV, ciepło i wodę w aparaturze zaprojektowanej do symulowania działania warunków atmosferycznych, występujących podczas ekspozycji materiałów
na globalne promieniowanie słoneczne lub promieniowanie słoneczne przechodzące przez szkło okienne, użytkowanych w rzeczywistych warunkach środowiskowych.
Kształtki wystawia się na działanie lamp fluorescencyjnych UV w kontrolowanych warunkach środowiskowych (temperatury, wilgotności i/lub wody). W celu
spełnienia wszystkich wymagań dotyczących badania
różnych materiałów, można stosować różne rodzaje
lamp fluorescencyjnych UV.
Przygotowanie kształtek do badań i ocenę wyników
przedstawiono w innych normach międzynarodowych
dotyczących określonych materiałów.
Ogólne wytyczne podano w ISO 4892-1.
UWAGA – Ekspozycję farb, lakierów i innych powłok
na działanie lampy fluorescencyjnej UV opisano w ISO
11507.
PN-EN ISO 17855-2:2016-04 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Polietylen (PE) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do
badań i oznaczanie właściwości
Wprowadza: EN ISO 17855-2:2016 [IDT], ISO 17855-2:2016 [IDT]
Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa
przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.
Opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań oraz procedury oznaczania właściwości
materiałów, z których wykonano kształtki. Wymieniono
właściwości i metody badań odpowiednie i konieczne
do scharakteryzowania PE przeznaczonego do różnych
technik formowania.
Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań
podanych w ISO 10350-1. Do niniejszej części ISO 17855
włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do PE przeznaczonych do różnych technik formowania, jak właściwości charakterystyczne wskazane w ISO 17855-1.
W celu uzyskania odtwarzalnych i porównywalnych
wyników badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania, a także wymiary kształtek i procedury badań wskazane w niniejszej części normy. Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach
lub przygotowanych wg innych procedur.
PN-EN ISO 19062-1:2016-01 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Akrylonitryl-butadien-styren
(ABS) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji
Wprowadza: EN ISO 19062-1:2015 [IDT], ISO 19062-1:2015 [IDT]
Ustalono system oznaczenia kopolimerów akryloni-
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tryl-butadien-styren (ABS) przeznaczonych do różnych
technik formowania, który może być stosowany jako
podstawa klasyfikacji.
Poszczególne rodzaje kopolimerów ABS rozróżnia się
za pomocą systemu klasyfikacji, na podstawie określonych poziomów właściwości charakterystycznych:
a) temperatury mięknienia wg Vicata,
b) masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
c) udarności z karbem wg Charpy’ego,
d) modułu sprężystości przy rozciąganiu
oraz informacji dotyczących składu, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, dodatków,
barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Postanowienia niniejszej części normy ISO 19062 stosuje się do wszystkich kopolimerów akrylonitryl-butadien-styren, zawierających fazę ciągłą składającą się
głównie z kopolimerów styrenu (i/lub styrenu podstawionego alkilem) i akrylonitrylu oraz zdyspergowanej
fazy elastomerowej, głównie na bazie polibutadienu,
oraz inne składniki w ilościach podanych w tekście.
Niniejsza część ISO 19062 nie ma zastosowania
w przypadku kopolimerów:
a) charakteryzujących się udarnością z karbem wg
Charpy’ego poniżej 3 kJ/m2;
b) zawierających mniej niż 50 % mas. butadienu w elastomerze fazy elastomerowej;
c) zawierających mniej niż 15 % mas. akrylonitrylu
w fazie ciągłej.
Przyjmuje się założenie, że kopolimery mające to samo
oznaczenie niekoniecznie mają takie same właściwości.
W niniejszej części ISO 19062 nie podano danych technicznych, danych o właściwościach lub warunkach
przetwórstwa, które mogą być wymagane przy typowaniu materiału do określonego zastosowania i/lub metody przetwórstwa.
Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je zbadać metodami podanymi w ISO 2580-2, o ile są
odpowiednie.
W celu wytypowania tworzywa termoplastycznego
do określonego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnych warunków przetwórstwa, dodatkowe wymagania podaje się w odpowiednim bloku danych (blok
danych 5).
PN-EN ISO 19063-1:2016-01 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Polistyren wysokoudarowy
(PS-I) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji
Wprowadza: EN ISO 19063-1:2015 [IDT], ISO 19063-1:2015 [IDT]
Przedstawiono system oznaczenia polistyrenu wysokoudarowego (PS-I) przeznaczonego do różnych technik
formowania, który może być stosowany jako podstawa
klasyfikacji.
Poszczególne rodzaje polistyrenu wysokoudarowego
rozróżnia się za pomocą systemu klasyfikacji na podsta-

230
wie określonych poziomów wartości charakterystycznych:
a) temperatury mięknienia wg Vicata,
b) masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
c) udarności z karbem wg Charpy’ego,
d) modułu sprężystości przy zginaniu
oraz informacji dotyczących składu, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Postanowienia niniejszej części normy ISO 19063 stosuje
się do wszystkich polistyrenów wysokoudarowych o dwufazowym układzie polimerowym, zawierających fazę ciągłą
składającą się głównie ze styrenu i/lub kopolimeru styrenu
ze styrenem podstawionym alkilem oraz zdyspergowaną
fazę elastomerową, głównie na bazie polibutadienu.
Niniejszą normę stosuje się do materiałów przeznaczonych do ogólnego stosowania, niemodyfikowanych
lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami itd.
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Niniejsza część ISO 19063 nie ma zastosowania
w przypadku polistyrenu spienialnego.
Przyjmuje się założenie, że materiały mające to samo
oznaczenie niekoniecznie mają takie same właściwości.
W niniejszej części ISO 19063 nie podano danych technicznych, ani danych o właściwościach lub warunkach
przetwórstwa, które mogą być wymagane przy typowaniu materiału do określonego zastosowania i/lub metody przetwórstwa.
Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy
je oznaczać metodami badań wyszczególnionymi w ISO
2897-2, o ile są odpowiednie.
W celu wytypowania tworzywa termoplastycznego
do określonego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnych warunków przetwórstwa, dodatkowe wymagania mogą być podane w odpowiednim bloku danych
(blok danych 5).
inż. Hanna Głowala

WYNALAZKI
Warstwa polimeru przewodzącego poli(3,3’-bitiofenu), sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania kreatyniny
i/lub kwasu askorbinowego (Zgłoszenie nr 412551, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania warstwy rozpoznającego polimeru, zawierającego
3,3’-bitiofen na elektrodach przewodzących. Według
wynalazku warstwę otrzymuje się za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej z roztworu 3,3’-bitiofenu jako
monomeru funkcyjnego w mieszaninie rozpuszczalników polarnych, najkorzystniej acetonitrylu i wody,
w proporcjach od 90:10 do 60:30, w podwyższonej temp.
w zakresie 22–34 °C. Ponadto wynalazek obejmuje zastosowanie tak otrzymanych warstw jako elementu rozpoznającego chemicznego czujnika impedymetrycznego
do selektywnego oznaczania kreatyniny i/lub kwasu
askorbinowego, zwłaszcza w płynach ustrojowych (wg
Biul. Urz. Pat. 2016, nr 25, 23).
Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania (Zgłoszenie nr 412592, Politechnika Lubelska, Lublin)
Przedstawiona kompozycja klejowa składa się ze
100 cz. wag. kompozycji żywicy epoksydowej o średniej masie cząsteczkowej ≤ 700, 15 cz. wag. utwardzacza
aminowego oraz 2 cz. wag. napełniacza w postaci cząsteczek metalicznych. Kompozycja żywicy epoksydowej
stosowana w wynalazku otrzymywana jest z bisfenolu
A i epichlorohydryny. Utwardzacz aminowy zawiera
gramorównoważnik aktywnych atomów wodorowych
38 g/eq. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania

kompozycji klejowej. Polega on na dodaniu napełniacza,
a następnie utwardzacza do kompozycji żywicy epoksydowej i mieszaniu składników kompozycji z prędkością
460 obr/min w czasie 1–3 min, korzystnie 2 min (wg Biul.
Urz. Pat. 2016, nr 25, 24).
Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu
SiC/{C/SiC} (Zgłoszenie nr 417056, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków)
Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu
SiC/{C/SiC} polega na zmieszaniu kompozytu C/SiC, zawierającego nanoproszkowy węglik krzemu i wolny węgiel z polimerem krzemoorganicznym o średniej masie
cząsteczkowej 800–10 000, w obecności rozpuszczalnika
organicznego. Zawartość węgla w kompozycie C/SiC
wynosi do 50 % wag., a ilość polimeru krzemoorganicznego w mieszaninie z kompozytem C/SiC 5–80 % wag.
Po homogenizacji z mieszaniny częściowo odparowuje
się rozpuszczalnik organiczny, a z uzyskanej masy formuje się, poprzez prasowanie, elementy o pożądanych
kształtach. Wytworzone kształtki poddaje się suszeniu,
a następnie kondycjonowaniu w atmosferze powietrza lub tlenu w temp. 50–300 °C, w czasie 10–600 min.
Kształtki z usieciowanym polimerem krzemoorganicznym poddaje się wygrzewaniu w atmosferze gazu
inertnego w zakresie temp. 500–1700 °C z szybkością
ogrzewania 0,5–30 °C/min. Po osiągnięciu temp. 1700 °C
kontynuuje się wygrzewanie przez okres 30–600 min.
Uzyskany produkt chłodzi się w piecu do temperatury
otoczenia, albo przemieszcza się do kolejnych stref o coraz niższych temperaturach, otrzymując mezoporowaty hierarchiczny kompozyt typu SiC/{C/SiC}, w którym
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cząstki wyjściowego kompozytu C/SiC otoczone są warstewką wtórnego węglika krzemu SiC (wg Biul. Urz. Pat.
2016, nr 26, 18).
Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu
SiC/{C/SiC}/SiC (Zgłoszenie nr 417057, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków)
Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu
SiC/{C/SiC}/SiC polega na zmieszaniu kompozytu C/SiC,
zawierającego nanoproszkowy węglik krzemu i wolny
węgiel z polimerem krzemoorganicznym o średniej masie cząsteczkowej 800–10 000, w obecności rozpuszczalnika organicznego. Zawartość węgla w kompozycie C/SiC
wynosi do 50 % wag., a ilość polimeru krzemoorganicznego w mieszaninie z kompozytem C/SiC 5–80 % wag. Po
homogenizacji z mieszaniny częściowo odparowuje się
rozpuszczalnik organiczny, a z uzyskanej masy formuje
się, poprzez prasowanie, elementy o pożądanych kształtach. Wytworzone kształtki poddaje się suszeniu, a następnie kondycjonowaniu w atmosferze powietrza lub
tlenu w temp. 50–300 °C, w czasie 10–600 min. Kształtki
z usieciowanym polimerem krzemoorganicznym poddaje się wygrzewaniu w atmosferze gazu inertnego
w zakresie temp. 500–1700 °C z szybkością ogrzewania
0,5–30 °C/min. Po osiągnięciu temp. 1700 °C kontynuuje się wygrzewanie przez okres 30–600 min. Uzyskany
produkt chłodzi się w piecu do temperatury otoczenia,
albo przemieszcza się do kolejnych stref o coraz niższych
temperaturach, otrzymując mezoporowaty hierarchiczny
kompozyt typu SiC/{C/SiC}, w którym cząstki wyjściowego kompozytu C/SiC otoczone są warstewką wtórnego węglika krzemu SiC oraz nadmiarowego węgla, który
nie jest pokryty warstewką SiC. W celu usunięcia nadmiarowego węgla produkt poddaje się kontrolowanemu
utlenianiu w atmosferze gazu utleniającego w temp. 400–
–1000 °C w czasie 30-600 min albo kontrolowanemu nakrzemowaniu przy użyciu SiO w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni w temp. 1000–1600 °C przez okres
30–600 min otrzymując mezoporowaty hierarchiczny
kompozyt typu SiC/{C/SiC}/SiC, w którym cząstki wyjściowego kompozytu SiC/{C/SiC} otoczone są warstewką
wtórnego SiC (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 26, 18).
Czwartorzędowe polimery amoniowe z anionem
siarczanowym(VI) oraz sposób ich otrzymywania
(Zgłoszenie nr 412744, Politechnika Poznańska, Poznań)
Przedmiotem wynalazku są czwartorzędowe polimery amoniowe z anionem siarczanowym(VI) o wzorze
ogólnym (I) i zdefiniowanej długości łańcucha polimerowego. We wzorze (I) „n” oznacza długość łańcucha
polimerowego i określa przedział długości łańcuchów:
1 000–100 000; 100 000–200 000; 200 000–400 000 lub
400 000–500 000 merów w łańcuchu polimerowym. Wynalazek obejmuje także sposób otrzymywania czwartorzędowych polimerów amoniowych z anionem siarczanowym(VI) o wzorze ogólnym (I). Sposób ten obejmuje
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dwuetapową reakcję wymiany jonowej. W pierwszym
etapie z halogenku: chlorku lub bromku bądź jodku poli(amoniowego) otrzymuje się wodorotlenek poli(amoniowy) w reakcji z wodorotlenkiem sodu lub potasu prowadzonej w metanolu lub innym rozpuszczalniku organicznym. Wydzielony osad oddziela się przez filtrację,
a przesącz zobojętniania się roztworem metanolowym
zawierającym co najmniej 1 % kwasu siarkowego(VI). Po
zobojętnieniu mieszaniny schładza się ją do 0 °C i oddziela, poprzez filtrację, osad powstały z pozostałości
soli nieorganicznej. Przesącz zawierający produkt odparowuje się, a następnie suszy w suszarce próżniowej
w temp. 50–90 °C, korzystnie 70 °C (wg Biul. Urz. Pat.
2016, nr 26, 26).
Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe
o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i sposób ich
otrzymywania (Zgłoszenie nr 412668, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań; Fundacja Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Poznański Park
Naukowo-Technologiczny, Poznań)
Przedstawione żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe o działaniu przeciwdrobnoustrojowym obejmują materiały na bazie żelatyny modyfikowanej chemicznie organofunkcyjnymi (poli)siloksanami i środkami o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych hamującymi rozwój niepożądanej mikroflory bakteryjnej. Stanowią je materiały w postaci folii lub powłoki uprzednio
zmodyfikowane związkami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, takimi jak: niskocząsteczkowe kwasy
organiczne i ich sole o stężeniu 10–100 mg/g hybrydy, korzystnie kwas mlekowy, propionowy, octowy, sorbowy,
benzoesowy, i/albo enzym o stężeniu co najmniej 1 mg/g
hybrydy, korzystnie lizozym, i/albo bakteriocyny o stężeniu co najmniej 1 mg/g hybrydy, korzystnie nizyna,
pediocyna. Do grupy tych materiałów wchodzą także
wyciągi roślinne zawierające substancje przeciwdrobnoustrojowe o stężeniu co najmniej 10 μl ekstraktu na
1 g hybrydy, korzystnie wyciąg z herbaty, wyciąg z przypraw, takich jak: tymianek, oregano, bazylia, czosnek,
goździki, imbir, rozmaryn, koperek, wyciąg z pestek
grapefruita, i/albo sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) o stężeniu co najmniej 5 mg/g hybrydy. Wynalazek obejmuje także sposób otrzymywania
żelatynowo – siloksanowych materiałow hybrydowych
o działaniu przeciwdrobnoustrojowym (wg Biul. Urz.
Pat. 2016, nr 26, 27).
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Tworzywa poli(chlorek winylu)-tlenek nieorganiczny/lignina oraz sposób ich otrzymywania (Zgłoszenie
nr 412741, Politechnika Poznańska, Poznań; Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz)
Przedmiotem wynalazku jest poli(chlorek winylu)
z napełniaczem hybrydowym, w postaci tlenek nieorganiczny/lignina w stosunku wagowym z zakresu 50:1–10:1,
korzystnie 14:1. Wynalazek obejmuje także sposób otrzymywania tych tworzyw. Polega on na wprowadzeniu do
mieszalnika wyposażonego w mieszadło wolnoobrotowe
210 g mieszanki PVC oraz ligniny w stosunku wagowym
z zakresu 20:1–1:20, korzystnie 5:1. Dawka mieszanki PVC
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zawiera 8 g cynoorganicznego stabilizatora termicznego
i 2 g smaru wosku parafinowego oraz 4,2–21,0 g, korzystnie 15 g, wysuszonego napełniacza hybrydowego. Napełniacz hybrydowy stanowi SiO2 lub jeden z tlenków z grupy obejmującej MgO, CaO, ZnO, TiO2, CuO, ZrO2. Po wymieszaniu składników mieszaniny jest ona przenoszona
do plastografometru, w którym ugniata się ją w temp. 180–
–200 °C, korzystnie 190°C, przy szybkości obrotowej rotora 10–50 obr/min, korzystnie 30 obr/min, do momentu
zżelowania mieszanki (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 26, 27).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

RECENZJE
MATERIALS Introduction and Applications, Witold Brostow, Haley E. Hagg Lobland wyd. WILEY 2017, 480 stron, ISBN 978-0-470-52379-7
W odróżnieniu od wielu publikacji poświęconych właściwościom i zastosowaniom różnych typów materiałów,
monografia prof. Witolda Brostowa i dr Haley E. Hagg
Lobland jest całościowym interdyscyplinarnym ujęciem
adresowanym do szerokiego grona czytelników reprezentujących różne dziedziny nauki i inżynierii. W zamyśle autorów jest to podręcznik umożliwiający opanowanie podstaw wiedzy o materiałach w ciągu jednego lub
(uwzględniając rozszerzony materiał) dwóch semestrów
nauki. Główny akcent książki został położony nie na
szczegółową charakterystykę, czy tabele parametrów,
które można znaleźć w wielu źródłach drukowanych
i elektronicznych, ale na zilustrowanie najważniejszych
cech poszczególnych rodzajów materiałów, pokazanie
ich wzajemnych różnic i powiązań, a także zależności
między strukturą i właściwościami.
Autor przedmowy, prof. Ulf W. Gedde z Politechniki
Królewskiej w Sztokholmie, zwraca uwagę na kompleksowe ujęcie w monografii trzech podstawowych narzędzi
nauki o materiałach: teorii, eksperymentu oraz modelowania komputerowego i symulacji. Czytelnik uzyskuje
nie tylko opis i wyjaśnienie faktów eksperymentalnych,
ale też wskazania w jaki sposób możemy przewidywać
i kształtować właściwości nowych materiałów.
Monografia jest podzielona na trzy części. Pierwszą
rozpoczyna krótkie omówienie historii i podstawowych praw nauki o materiałach, a także stanów materii. Podane są przykłady ilustrujące rolę, jaką odgrywają
właściwości materiałów w codziennym życiu, a wstęp
kończy propozycja metody pracy z podręcznikiem. Kolejne rozdziały omawiają szerzej tematykę oddziaływań
międzycząsteczkowych, termodynamiki i diagramów
fazowych, struktur krystalicznych, niekrystalicznych
i porowatych.

Druga część książki bardziej szczegółowo przedstawia poszczególne typy
materiałów: metale, ceramikę, surowce organiczne, polimery, kompozyty,
biomateriały, ciekłe kryształy i materiały inteligentne. Wspomniane są najnowsze osiągnięcia m.in.
w dziedzinie materiałów
z pamięcią kształtu, polimerowych rusztowań stosowanych w inżynierii tkankowej, czy megasupramolekuł
– asocjatów polimerowych o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które dodane w niewielkiej ilości do paliwa
lotniczego zmniejszają ryzyko jego eksplozji. Osobny
rozdział został poświęcony materiałom występującym
w naturze. Są one nie tylko cennym surowcem, ale też,
z uwagi na unikalne właściwości, wzorcem do naśladowania dla inżynierów materiałowych. Wykorzystaniem
w technice inspiracji płynących z natury zajmuje się biomimetyka, ilustrowana w książce m.in. opisem badań
nad wydzielanymi przez omułki białkami adhezyjnymi,
które tworzą trwałe połączenia z tak odmiennymi podłożami jak metale i teflon.
W trzeciej części monografii omówiono podstawowe
właściwości materiałów, w tym reologiczne, mechaniczne, termofizyczne, optyczne, elektryczne, magnetyczne
i powierzchniowe. Poruszono temat zrównoważonego
rozwoju techniki w wymiarze społecznym i środowiskowym oraz związane z nim kwestie źródeł energii,
degradacji i recyklingu materiałów, a także ochrony
wody – najcenniejszego materiału, jakim dysponujemy.
Ostatni rozdział wprowadza czytelnika w tematykę ba-
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dania materiałów i norm stosowanych w tej dziedzinie,
omówione są możliwości i ograniczenia różnych technik
mikroskopii oraz wykorzystanie sensorów.
Książka jest napisana bardzo przystępnym i obrazowym językiem, a jej dodatkowym walorem są cytaty
i anegdoty poprzedzające kolejne rozdziały. Możemy
znaleźć tam „polimerowy” poemat Roalda Hoffmanna,
noblisty w dziedzinie chemii z 1981 roku, czy anegdotę
o komiku Graucho obrazującą istotę materiałów kompozytowych. Zagadnienia mogące zainteresować bardziej
zaawansowanych czytelników są wyróżnione szarymi polami. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono
serię pytań sprawdzających przyswojenie zawartych
w nim treści.
W książce znajdziemy wiele akcentów polskich, od
rozpoczynającego jeden z rozdziałów cytatu z Aleksandra Fredry po odniesienia do prac szeregu polskich
uczonych. Przywołane są m.in. postacie Ignacego Łukasiewicza jako ojca przemysłu petrochemicznego, Stefanii
Chwałek – wynalazczyni Kevlaru, wspomnianego Roalda Hoffmanna urodzonego w Złoczowie na terenach
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II Rzeczypospolitej oraz Stanisława Ulama – twórcy
metody numerycznej Monte Carlo wykorzystywanej
do modelowania właściwości materiałów. Symulacje
komputerowe odgrywają ważną rolę w rozwoju wiedzy o materiałach, co jest w monografii zilustrowane
szeregiem przykładów. Z drugiej strony, o czym wspomina Izydor Izaak Rabi, pochodzący z Rymanowa laureat Nagrody Nobla za badania nad właściwościami
magnetycznymi jąder atomowych, jeszcze ważniejsza
od udzielania dobrych odpowiedzi jest umiejętność stawiania właściwych pytań.
Podsumowując, książka „Materiały. Wprowadzenie
i Zastosowania” będzie wartościową lekturą zarówno
dla studentów różnych specjalności, jak też dla profesjonalistów pragnących uzyskać więcej informacji o materiałach. Autorzy dzielą się z czytelnikiem nie tylko swoją
wiedzą, ale też pasją poznawania i przekształcania świata materii.
dr inż. Michał Kędzierski
Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego

NOWE KSIĄŻKI
 ESIGNING OF ELASTOMER NANOCOMPOSID
TES: FROM THEORY TO APPLICATIONS
K.W. Stöckelhuber, A. Das, M. Klüppel (Eds.), (Springer)
Seria Advances in Polymer Science, vol. 275
Wyd. 2017, 402 strony, cena 259 €
ISBN 978-3-319-47695-7
Seria Advances in Polymer Science przedstawia najnowsze trendy w chemii polimerów i biopolimerów. Obejmuje wszystkie obszary badań w dziedzinie polimerów,
w tym chemię, chemię fizyczną, fizykę i inżynierię materiałową. W niniejszym tomie omówiono m.in. rozszerzony nieafiniczny model sieci polimerowych i jego zastosowanie, dynamikę sieci napełnionych elastomerów
przy małych odkształceniach, wieloskalową mechanikę
tarcia kauczuku o suche i smarowane powierzchnie oraz
wieloskalowe podejście do modelowania dynamiczno-mechanicznych właściwości nanokompozytów elastomerowych. Opisano też nanostrukturalne elastomery
jonomerowe, funkcjonalizację, morfologię i właściwości
fizyczne nanokompozytów elastomerowych na bazie
grafenu oraz podano charakterystykę i zastosowanie
nanopłytek grafenu w elastomerach.
 ODELING AND SIMULATION OF POLYMERIM
ZATION REACTIONS
E. Jabbari (Springer)
Wyd. 2017, ok. 500 stron, 100 ilustracji, cena 76 € / 90 £
ISBN 978-0-387-76791-8
Rynek wydawniczy oferuje wiele doskonałych pod-

ręczników i leksykonów obejmujących chemię, fizykę,
reologię, przetwarzanie i charakterystykę polimerów,
jednak ta pozycja jest pierwszą, uwzględniającą zarówno modelowanie, jak i symulacje reakcji polimeryzacji.
Podręcznik zawiera przykłady, ćwiczenia i wiele odniesień do literatury. Książka może być przydatna zarówno
dla studentów i naukowców, jak i dla pracowników spoza środowiska akademickiego.
FILLERS FOR POLYMER APPLICATIONS
R. Rothon (Ed.), (Springer)
Seria: Polymers and Polymeric Composites: A Reference Series
Wyd. 2017, 470 stron, 185 ilustracji, cena 259 €
ISBN 978-3-319-28116-2
Książka zawiera szczegółowe omówienie napełniaczy
nieorganicznych, mineralnych i biologicznych, napełniaczy z recyklingu i zrównoważonych materiałów napełniających, włącznie z napełniaczami do konkretnych nowatorskich zastosowań. We wstępie przedstawiono zastosowanie i właściwości napełniaczy polimerów termoplastycznych, termoutwardzalnych i elastomerów. Kolejne
rozdziały zawierają wyczerpujące informacje dotyczące
różnorodnych typów materiałów napełniających, w tym
napełniaczy mineralnych (skalenie, wollastonity i wiele
innych) i nieorganicznych (siarczan baru, glinki), bionapełniaczy, napełniaczy z recyklingu oraz napełniaczy
zrównoważonych. Omówiono też napełniacze do specyficznych zastosowań np. zmniejszające palność, przewodzące prąd elektryczny lub przewodzące termicznie.
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 ONTROLLING THE MORPHOLOGY OF POLYC
MERS
Multiple Scales of Structure and Processing
G.R. Mitchell, A. Tojeira (Eds.), (Springer)
Wyd. 2016, 334 strony, 209 ilustracji, cena 150 €
ISBN 978-3-319-39320-9
Polimery krystaliczne spontanicznie tworzą struktury
hierarchiczne, choć sposób, w jaki te struktury są ze sobą
powiązane, warunki powstawania i ewolucji całej konstrukcji pozostają nie do końca wyjaśnione. Tematy omawiane w książce obejmują zagadnienia dotyczące skali
struktur w polimerach, ich oceny, teoretycznych aspektów
krystalizacji polimerów i kontrolowania morfologii z wykorzystaniem zarodkujących związków małocząsteczkowych. Omówiono również kwestie krystalizacji w nanokompozytach i w nanocząstkach, kontrolowanie morfologii w druku 3D, nanokompozyty polimerowe przewodzące
elektryczność, wpływ struktury na właściwości elektryczne nanodielektryków, kopolimery blokowe i kryształy fotoniczne, a także zależności między konfiguracją molekularną a przejściem fazowym indukowanym naprężeniem.
MICROWAVE-ASSISTED POLYMER SYNTHESIS
Seria: Advances in Polymer Science, Vol. 274
R. Hoogenboom, U.S. Schubert, F. Wiesbrock (Eds.),
(Springer)
Wyd. 2016, 351 stron, cena 219 € / 163 £ / 259 $
ISBN 978-3-319-42239-8
Książka zawiera omówienie problemów związanych
z wykorzystaniem mikrofal w syntezie polimerów.
Przedstawiono ogólne koncepcje syntezy, polimeryzację
stopniową i rodnikową, polimeryzację rodnikową z kontrolowanym wzrostem, syntezę poliestrów i poliamidów
w reakcji z otwarciem pierścienia, polimeryzację kationową z otwarciem pierścienia 2-oksazoliny, modyfikacje
polimerów, syntezę hybrydowych materiałów polimerowych i kompozytów, zmianę wielkości skali polimeryzacji i degradację polimeru pod wpływem promieniowania mikrofalowego.
FLUORINATED POLYMERS
Complete Set
Volume 1: Synthesis, Properties, Processing and Simulation
Volume 2: Applications
Bruno Ameduri, Hideo Sawada (Eds.), (RCS)
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Wyd. 2017, 2 części, łącznie 900 stron, cena 300 £
ISBN 978-1-78262-917-7
Tematyka dwuczęściowej monografii obejmuje syntezę i właściwości oraz kierunki stosowania fluoropolimerów. Pierwszy tom książki zawiera m.in. omówienie polimeryzacji monomerów fluorowinylowych (rodnikowa,
anionowa, polikondensacja), metody elektrochemiczne
syntezy polimerów skoniugowanych, zastosowanie
dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym jako medium reakcyjnego w syntezie i badaniach kinetycznych,
syntezę i samoorganizację fluoropolimerów amfifilowych, semifluorowane polimery aromatyczne i ich właściwości, zależność między strukturą a właściwościami
semifluorowanych polimetakrylanów i charakterystyki
przetwórstwa fluoropolimerów. W tomie drugim omówiono najnowsze kierunki stosowania fluoropolimerów.
Przykłady obejmują materiały wykorzystywane w energetyce i elektronice, w tym membrany jonowe, membrany ogniw paliwowych, akumulatory litowo-jonowe i fotowoltaiczne, a także materiały dla przemysłu włókienniczego, motoryzacyjnego, lotniczego, budownictwa i in.
Omówiono też powierzchnie o specjalnych właściwościach superamfifobowych (równocześnie hydrofobowych i oleofobowych), superhydrofobowo/superoleofilowych i superhydrofilowo/superoleofobowych.
INDUSTRIAL POLYMER APPLICATIONS
Essential Chemistry and Technology
W.R. Ashcroft (RCS)
Wyd. 2017, 221 stron, cena 36 £
ISBN 978-1-78262-814-9
Książka zawiera obszerny przegląd właściwości polimerów termoplastycznych i termoutwardzalnych przydatnych w modyfikacji, ochronie, naprawie, renowacji
i klejeniu różnorodnych materiałów konstrukcyjnych.
Autor w przystępny sposób przedstawia rozwiązanie
problemu z punktu widzenia chemii i technologii polimerów oraz podaje konkretne przykłady dla różnych
materiałów inżynierskich. Omawia modyfikację, klejenie, ochronę i naprawę betonu, drewna, kamienia i metali, gumy i tworzyw polimerowych oraz szkła i ceramiki.
Napisana w przystępny sposób książka jest przydatną
pozycją literaturową dla studentów i doktorantów, a także inżynierów z chemii polimerów i inżynierii materiałowej.
dr inż. Stanisława Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
25–28 czerwca 2017 r., Friedrichshafen, Niemcy. 6th International Conference on Self-Healing Materials
Organizator: Gesellschaft für Chemische Technik und
Biotechnologie e.V. DECHEMA
Tematyka: Synteza polimerów samonaprawiających
się: materiały, charakterystyka, mechanizmy i procesy.
Nowe obszary zastosowań przemysłowych materiałów
polimerowych samonaprawiających się.
Informacje: http://dechema.de/en/ICSHM2017.html,
e-mail: feisst@dechema.de
2–7 lipca 2017 r., Lyon, Francja. European Polymer Federation Congress 2017
Organizator: European Polymer Federation, French
Polymer Society oraz Université de Lyon
Tematyka: Nowe metody polimeryzacji i kontrolowania
architektury makromolekuł. Chemia polimerów koloidalnych i związków międzyfazowych. Monomery ze źródeł
odnawialnych, polimery ekologiczne i biochemiczne. Energooszczędne procesy otrzymywania materiałów polimerowych. Analiza cyklu życia polimerów. Zanieczyszczenie
środowiska cząstkami polimerowymi. Zastosowanie polimerów w elektronice, nanomedycynie i biohybrydach.
Najnowsze metody charakterystyki polimerów.
Informacje: https://epf-2017-lyon.sciencesconf.org
7–10 lipca 2017 r., Rzym, Włochy. 3rd Functional Polymeric Materials Conference
Organizator: Fusion Conferences Ltd
Tematyka: Polimerowe materiały elektro- oraz magnetoreologiczne, piezoelektryczne, elektroprzewodzące. Materiały z pamięcią kształtu. Materiały kompozytowe i hybrydowe reagujące na bodźce. Metody aktywnej, bioinspirowanej katalizy polimeryzacji. Aplikacje translacyjne w biomedycynie, systemach wykrywania i nanotechnologii.
Informacje: www.fusion-conferences.com/conference66.php
14–15 lipca 2017 r., Nottingham, Wielka Brytania.
Multicomp Conference to Analyse Multimaterial Composites for Advanced Multifunctionality
Organizator: NetComposites
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia w zakresie zastosowań kompozytów i materiałów hybrydowych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym i energetycznym.
Informacje: www.netcomposites.com
28–31 sierpnia 2017 r., Tokio, Japonia. 17th IUPAC International Symposium on Macromolecular Complexes
MMC-17
Organizator: WASEDA University, Tokyo, Japan

Tematyka: Kompleksy makromolekularne i biomakromolekularne, hybrydy organiczno-nieorganiczne,
polielektrolity, kompleksy supramolekularne i samoorganizujące się. Kompleksy makrocząsteczek z metalami,
kompleksy polimolekularne. Właściwości przewodzące
materiałów, fotoprzewodnictwo, przewodnictwo jonowe.
Informacje: www.waseda.jp/assoc-mmc17/
17–22 września 2017 r., Durham, Wielka Brytania.
2nd International Symposium on Ionic Polymerization
IP 2017
Organizator: Durham Centre for Soft Matter, Durham
University
Tematyka: Mechanizmy polimeryzacji anionowej, kationowej, koordynacyjnej oraz polimeryzacji z otwarciem
pierścienia. Wpływ parametrów procesu polimeryzacji
na przebieg reakcji. Najnowsze metody kontrolowania
reakcji polimeryzacji oraz sterowania polimeryzacją jonową. Nowe metody tworzenia systemów żyjących: przedłużenie długości życia rosnących makrojonów, wzrost
efektywności reakcji inicjacji. Przykłady zastosowania
żyjącej polimeryzacji jonowej.
Informacje: https://iupac.org/event/international-symposium-ionic-polymerization-ip-2017/
26–30 września 2017 r., Mediolan, Włochy. International Exhibition for Plastics and Rubber Industries
PLAST
Organizator: Italian Trade Agency
Tematyka: Maszyny do przetwórstwa tworzyw
sztucznych: wtryskarki, wytłaczarki, maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem, termoformowania, produkcji pianek.
Formy i matryce, urządzenia pomocnicze do odzysku
i recyklingu tworzyw polimerowych i gumy. Maszyny
do obróbki wtórnej, wykańczania, zdobienia, znakowania i pakowania. Surowce, polimery akrylowe, poliamidy,
poliolefiny, poliestry termoplastyczne, elastomery, fluoropolimery, pigmenty, barwniki, koncentraty, napełniacze
wzmacniające, dodatki, środki pomocnicze. Regenerowane surowce, elastomery, kompozyty i materiały gumowe.
Informacje: info@machinesitalia.org
2–5 października 2017 r., Poznań, Polska. International Fair of Plastics and Rubber Processing EPLA
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
Tematyka: Maszyny, narzędzia i urządzenia do przetwórstwa gumy i tworzyw polimerowych. Technologie,
produkty, półfabrykaty, dodatki i komponenty stosowane w produkcji oraz w przetwórstwie materiałów polimerowych i gumy.
Informacje: www.epla.pl
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2–6 października 2017 r., Barcelona, Hiszpania. International Plastics and Rubber Exhibition EQUIPLAST
Organizator: Encuentro Internacional del Plastico y el
Caucho
Tematyka: Surowce i dodatki, maszyny, urządzenia
oraz systemy automatyzacji, urządzenia peryferyjne,
układy sterujące, oprogramowanie oraz produkty związane z ochroną środowiska, recyklingiem i bezpieczeństwem pracy.
Informacje: www.equiplast.com/
9–11 października 2017 r., Szczyrbskie Jezioro, Słowacja. 3rd International Conference on Nanomaterials:
Fundamentals and Applications NFA 2017
Organizator: Pavol Jozef Šafárik University, Košice
oraz Slovak Chemical Society, Bratislava
Tematyka: Nanomateriały, nanokompozyty. Nanomateriały do zastosowań biologicznych, medycznych
i energetycznych. Zaawansowane metody wytwarzania
i analizy nanomateriałów. Nowe właściwości i nowe zastosowania nanomateriałów.
Informacje: http://nfa2017.science.upjs.sk/, e-mail:
pf-nfa2017@upjs.sk
17–21 października 2017 r., Friedrichshafen, Niemcy. International Trade Fair for Plastics Processing FAKUMA
Organizator: P. E. Schall GmbH & Co. KG.
Tematyka: Najnowsze aspekty technologii formowania
wtryskowego, wytłaczania i termoformowania. Surowce,
maszyny przetwórcze, urządzenia peryferyjne itp.
Informacje: www.fakuma-messe.de/en/fakuma/
18–20 października 2017 r., Brno, Czechy. 9 International Conference on Nanomaterials – Research &
Application
Organizator: Palacky University in Olomouc, Czech
Republic
Tematyka: Najnowsze metody syntezy i charakterystyki nanomateriałów. Nanomateriały w zastosowaniach elektronicznych, magnetycznych i optycznych.
Zastosowanie nanomateriałów w budownictwie, przemyśle energetycznym, chemicznym, włókienniczym
th

i spożywczym, w nanofiltracji, uzdatnianiu wody oraz
w medycynie.
Informacje: www.nanocon.eu/en/topics/
24–28 października 2017 r., Makuhari Messe, Chiba,
Japonia. International Plastic Fair IPF Japan 2017
Organizator: International Plastic Fair Association
Tematyka: Surowce i dodatki stosowane w produkcji
materiałów polimerowych. Maszyny i urządzenia pomocnicze do przetwórstwa tworzyw: wtryskarki, wytłaczarki, granulatory, walcarki, kalandry, mieszalniki,
prasy, urządzenia fluidyzacyjne i termoformujące. Urządzenia do sortowania, oddzielania i obróbki odpadów
polimerowych.
Informacje: www.ipfjapan.jp/english/info.php
17–18 maja 2018 r., Paryż, Francja. 20th International
Conference on Polymers and Composites ICPC 2018
Organizator: World Academy of Science, Engineering
and Technology
Tematyka: Postępy w syntezie i przetwarzaniu nowych materiałów polimerowych. Kompozyty i nanokompozyty, właściwości wiskoelastyczne, przemiany fazowe,
dynamika molekularna stopów polimerowych, przetwarzanie, materiały ultracienkie, biomateriały. Nowe metody oznaczania właściwości i charakteryzowania materiałów. Otrzymywanie kompozytów o przewidywanych
właściwościach.
Informacje: www.waset.org/conference/2018/05/paris/
ICPC
27–28 czerwca 2018 r., Essen, Niemcy. Compounding
World Expo 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Pierwsza międzynarodowa wystawa poświęcona problematyce mieszania składników podczas
wytwarzania materiałów polimerowych. Postępy w produkcji polimerów, pigmentów i środków pomocniczych.
Innowacje w technologii wprowadzania dodatków do
materiałów polimerowych.
Informacje: www.amiplastics.com
I.L.

