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WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr Joanna Szafraniec
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.).
W latach 2011–2015 interdyscyplinarne
studia doktoranckie w ramach projektu
MOL-MED „Nauki molekularne dla medycyny” prowadzone przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
w Krakowie oraz studia doktoranckie na
Wydziale Chemii UJ.
Tytuł pracy doktorskiej: „Nanokapsuły polielektrolitowe z ciekłym rdzeniem do kontrolowanego podawania leków lipofilowych”
Promotorzy:
– prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
– prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
Recenzenci:
– dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
– prof. dr hab. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie
Data i miejsce obrony: 17 listopada 2015 r., Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kraków
Celem pracy było otrzymanie nanokapsuł polimerowych z olejowymi rdzeniami stabilizowanymi za pomocą jonowych amfifilowych polimerów, zdolnych do
magazynowania i transportowania lipofilowych związków biologicznie aktywnych. W toku badań otrzymano
szereg związków makrocząsteczkowych zbudowanych
z hydrofilowego łańcucha głównego i hydrofobowych
łańcuchów bocznych, które „kotwiczą” w kropli oleju
umożliwiając jej stabilizację bez konieczności stosowania
małocząsteczkowych surfaktantów.
Badania rozpoczęto od syntezy modelowych fotoaktywnych kopolimerów szczepionych zbudowanych
z hydrofilowego łańcucha głównego poli(2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonianu sodu) lub chlorowodorku
polialliloaminy z przyłączonymi bocznymi łańcuchami
poliwinylonaftalenu. Seria kopolimerów o różnej gęstości
szczepienia i długości łańcuchów bocznych została zsyntezowana techniką kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej w obecności hydroksylowego rodnika 4-hydroksy-TEMPO, scharakteryzowana i zbadana pod kątem
zdolności stabilizacji emulsji typu O/W. Badania potwierdziły spontaniczną agregację szczepionych kopolimerów PAMPS-graft-PVN i PAH-graft-PVN w środowisku
wodnym oraz wskazały na silną zależność przestrzen-

nej organizacji makrocząsteczek od składu kopolimeru.
Przeprowadzone badania potwierdziły także zdolność
kopolimerów do stabilizacji olejowych rdzeni kapsuł
oraz zależność ich stabilności od budowy zastosowanej
makrocząsteczki.
W drugiej części pracy olejowe rdzenie stabilizowano
pochodnymi kwasu hialuronowego i chitozanu. Podobnie jak w wypadku serii syntetycznych kopolimerów, zaobserwowano wpływ budowy makrocząsteczki na stabilność kapsuł – zarówno zbyt krótkie łańcuchy alkilowe
jak i duży stopień modyfikacji hydrofobowej ograniczały stabilność emulsji. Badania in vivo potwierdziły brak
toksyczności kapsuł i wskazały ich akumulację głównie
w wątrobie (ze względu na obecność specyficznych dla
hialuronianu receptorów), ale także w płucach, co wskazuje na ich potencjał aplikacyjny w leczeniu chorób wątroby i płuc.
*

*

*

Dr Karol Wolski
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii (2012 r.).
W latach 2013–2016 anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie
Społeczeństwo – Technologie – Środowisko, projekt: POKL.04.01.01-00-121/10.
Specjalność: chemia fizyczna i chemia
polimerów.
Tytuł pracy doktorskiej: „Synteza
i charakterystyka przewodzących nanoszczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”
Promotor: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska, Gliwice
– dr hab. inż. Joanna Pietrasik, Politechnika Łódzka
Data i miejsce obrony: 6 października 2016 r., Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kraków
Głównym celem pracy doktorskiej była synteza i charakterystyka różnych typów przewodzących szczotek
polimerowych szczepionych na płaskich podłożach.
Opracowano nową metodę polimeryzacji matrycowej
trzech rodzajów szczotek zawierających w swojej strukturze skoniugowane łańcuchy poliacetylenowe lub politiofenowe. Na pierwszym etapie, do otrzymania multimonomerów szczepionych na powierzchni, wykorzystano powierzchniowo-inicjowaną kontrolowaną polimery-
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zację rodnikową z przeniesieniem atomu (SI-ATRP) oraz
powierzchniowo-inicjowaną kontrolowaną polimeryzację w obecności fotoinifertera (SI‑PIMP). Na kolejnym
etapie zastosowano trzy różne metody polimeryzacji,
umożliwiające otrzymanie skoniugowanych łańcuchów
polimerowych. Wykonano szczegółowe badania fizykochemiczne otrzymanych nanoszczotek, wykorzystując
spektroskopię w świetle podczerwonym (IR), spektroskopię absorpcyjną w zakresie światła ultrafioletowego
i widzialnego (UV-VIS), spektroskopię fotoelektronów
w zakresie promieniowania rentgenowskiego (XPS) oraz
zaawansowane metody badania przewodnictwa z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM).
Stwierdzono, że otrzymane „drabinowe” szczotki polimerowe wykazują wyższe wartości przewodnictw od
analogicznych polimerów syntezowanych w roztworze.
Główną zaletą tych struktur jest ich znakomita stabilność oraz wysokie uporządkowanie makrocząsteczek
szczepionych do powierzchni, zapewniające kierunkowy
transport nośników ładunku. Uzyskane wyniki otwierają nowe obszary badawcze w zakresie syntezy zorganizowanych cienkich warstw polimerów przewodzących,
istotnych w rozwoju fotowoltaiki organicznej, nanoelektroniki oraz w konstrukcji układów do magazynowania
energii elektrycznej. Zaproponowana metoda syntezy
przewodzących szczotek polimerowych może być również wykorzystana do otrzymywania układów o bardziej
skomplikowanej strukturze, takich jak szczotki mieszane
lub blokowe.
*

*

*

Dr Magdalena Metzler
Absolwentka Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (2011 r.). W 2016 r. ukończyła
studia doktoranckie z zakresu chemii na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii, Katedra Chemii
i Fotochemii Polimerów). Specjalność:
technologia procesów chemicznych.
Tytuł pracy doktorskiej: „Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów na bazie
poli(kwasu akrylowego) oraz kopolimeru chitozanu
i kwasu akrylowego z dodatkiem srebra”
Promotor: prof. dr hab. Halina Kaczmarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzenci:
– dr hab. Andrzej Wrzyszczyński, prof. nadzw. UTP,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Byd
goszczy
– dr hab. Jadwiga Ostrowska-Czubenko, prof. nadzw.
UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data i miejsce obrony: 19 października 2016 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów

Celem pracy było otrzymanie nanokompozytów polimerowych na bazie poli(kwasu akrylowego) (PAA) i jego
kopolimeru z chitozanem (CSAA), zawierających dodatek
srebra metalicznego o rozmiarach nanometrycznych oraz
scharakteryzowanie ich właściwości fizykochemicznych.
Zsyntetyzowano poli(kwas akrylowy), który jest jednym z nielicznych polimerów rozpuszczalnych w wodzie, zdolnych do tworzenia układów usieciowanych
i hydrożeli oraz metodą szczepienia chitozanu kwasem
akrylowym otrzymano funkcjonalizowany kopolimer –
CSAA, który dzięki obecności hydroksylowych, karboksylowych i aminowych grup funkcyjnych w jednostkach
powtarzalnych można stosunkowo łatwo poddać dalszej
modyfikacji chemicznej.
Redukując chemicznie azotan(V) srebra za pomocą tetraboranu sodu otrzymano nanocząstki srebra (AgNPs).
Do ich stabilizacji użyto dwóch stabilizatorów: kwasu
3-merkaptopropionowego (MPA) i kwasu merkaptobursztynowego (MSA). O wyborze tych stabilizatorów
zadecydowała ich struktura chemiczna: obecność grupy tiolowej zapewnia trwałe wiązanie kowalencyjne
ze srebrem metalicznym, a obecność grup karboksylowych umożliwia dobrą mieszalność z polimerami
hydrofilowymi i zwiększa aktywność biochemiczną
(np. umożliwiając przyłączanie substancji biologicznie
czynnych).
Zbadano dwa nanokompozyty :
– PAA/AgNPs, w którym osnowę stanowił poli(kwas
akrylowy) – jest układem rozpuszczalnym w wodzie, który może być trwale usieciowany (np. fotochemicznie), co
jest wymagane w przypadku zastosowań w postaci żelu,
– CSAA/AgNPs, w którym osnowę stanowił CSAA –
jest nierozpuszczalny w wodzie i nie wymaga wstępnego
fotosieciowania.
Charakterystyka otrzymanych materiałów nanokompozytowych obejmowała badania struktury chemicznej, morfologii próbek, wielkości nanocząstek Ag i ich
rozrzutu, właściwości spektroskopowych, stabilności
termicznej i fotochemicznej oraz chłonności wody. Zbadano odporność nanokompozytów na starzenie podczas
wielomiesięcznego przechowywania próbek stałych i ich
wodnych roztworów w temperaturze pokojowej, w ciemności, określono też wpływ promieniowania UV na nanokompozyty oraz zawartość żelu powstającego wskutek
fotosieciowania i sorpcję wody.
Do badań wykorzystano różnorodne techniki eksperymentalne, takie jak: spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-VIS i w podczerwieni FTIR, 13C-NMR, analiza
elementarna, mikroskopia skaningowa (SEM, HR-TEM,
AFM), wiskozymetria, metoda dynamicznego rozpraszania światła (DLS), analiza termiczna (TG, DTG, DTA).
Stwierdzono, że na właściwości nanokompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebra ma wpływ
rodzaj użytego stabilizatora nanocząstek. W większości
przypadków wprowadzenie AgNPs do osnowy polimerowej poprawia jej stabilność fotochemiczną i termiczną, co
jest efektem silnych oddziaływań między polimerem a na-
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nosrebrem. Nanocząstki Ag/MSA zwiększają wydajność
fotosieciowania PAA, w przeciwieństwie do Ag/MPA.
Wykazano, że korzystniejsze jest przechowywanie
nanokompozytów w postaci stałej (trwałość układu do
12 miesięcy), natomiast w roztworach kondycjonowanych w tych samych warunkach (w ciemności, w tem-

peraturze pokojowej, w obecności powietrza), zachodzi
powolna aglomeracja nanocząstek srebra.
Wszystkie otrzymane nanokompozyty charakteryzowały się dużą chłonnością wody, mogą więc być użyte
jako superabsorbenty.

KONFERENCJE I TARGI
POLYCHAR 24 World Forum on Advanced Materials
Poznań, 9–13 maja 2016 r.
POLYCHAR World Forum on Advanced Materials to
ważne spotkanie pracowników nauki zajmujących się zagadnieniami charakterystyki polimerów, kreowania ich
właściwości fizycznych i chemicznych, a także wybranymi
zagadnieniami przetwórstwa tworzyw polimerowych.
Konferencja ta organizowana od 24 lat w różnych krajach świata odbyła się po raz pierwszy w Polsce. Jej organizatorami były: Zakład Tworzyw Sztucznych Politechniki Poznańskiej oraz stowarzyszenie POLYCHAR we
współpracy z International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC).
Przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż.
Tomasz Sterzyński (Politechnika Poznańska).
Wzięli w niej udział przedstawiciele 69 ośrodków naukowych z wielu krajów świata: Niemiec, Francji, Włoch,
Ukrainy, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Tajlandii, Malezji, Japonii, Chin, Nigerii, Kataru i Nepalu. Politechnikę Poznańską reprezentowali pracownicy trzech
wydziałów: Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania,
Technologii Chemicznej oraz Fizyki Technicznej.
Konferencję wsparli finansowo sponsorzy: Grupa
Azoty, Netzsch, RHL Serwis, Thermo Scientific, Dynisco
i Albis Polska.
Tradycyjnie w pierwszym dniu konferencji odbyły
się wykłady dydaktyczno-naukowe (tzw. Short Courses)
przeznaczone dla młodych pracowników nauki prezentowane przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Wykładowcami byli profesorowie: Witold Brostow
(University of North Texas, Stany Zjednoczone) – “Friction, scratch resistance and wear”, Jean-Michel Guenet
(CNRS-Université de Strasbourg, Francja) – “Basics of
scattering techniques; neutrons, X-rays and light”, Joseph A. Turner (University of Nebraska-Lincoln, Stany
Zjednoczone) – “Viscoelastic characterization of polymers with an atomic force microscope”, Masaru Matsuo
(Dalian University of Technology, Chiny) – “Diffractometry, including X-rays and light scattering”, Alejandro
J. Müller (University of the Basque Country, Hiszpania)
– “Structure and properties of semi-crystalline polymers”, Dirk W. Schubert (University Erlangen-Nurem-

berg, Niemcy) – “Interfaces – Investigation, physics and
application relevance”, Sven Henning (Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS,
Niemcy) – “Electron microscopy of polymers: morphology and micromechanics” oraz Dusan Berek (Slovak
Academy of Sciences, Słowenia) – “Polymer liquid chromatography”.
W trakcie konferencji zaprezentowano 85 wystąpień
ustnych, w tym 3 referaty plenarne wygłoszone przez:
prof. Mirosławę El Fray (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – “Nanofibrous Scaffolds From Enzyme-Catalyzed Multiblock Polyesters”,
prof. Petera Mallon (Uniwersytet w Stellenbosch, Republika Południowej Afryki) – “Nanocomposite electrospun fibres with carbon nanomaterials” oraz prof. Mehrdada Negahban (Uniwersytet z Nebraska-Lincoln, USA)
– “Kinetics-Based Control of Grading in IPN Systems”.

Fot. 1. Prof. Witold Brostow – Przewodniczący Międzynarodowego Forum Polychar podczas otwarcia konferencji (fot. Piotr Piosik)
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Fot. 2. Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Jean-Jacques Pireaux wręcza profesorowi Bernhardowi Bluemich
nagrodę Paul J. Flory Polymer Research Prize (fot. Piotr Piosik)

Fot. 3. Sesja posterowa (na pierwszym planie dr Michael Hess –
przedstawiciel IUPAC) (fot. Piotr Piosik)

Uczestnicy mieli też okazję wysłuchać 11 wykładów
na zaproszenie, wygłoszonych przez: dr Marię Laurę Di
Lorenzo (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per
i Polimeri, Compositi e Biomateriali, Pozzuoli, Włochy),
dr. Rameshwara Adhikari (Tribhuvan University Kirtipur, Kathmandu, Nepal), prof. Azmana Hassan (Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Malezja), dr. Hyounag
Jin Choi (Inha University, Incheon, Południowa Korea),
prof. Riaana Luyt (Qatar University, Doha, Katar), prof.
Alejandro Müller (University of the Basque Country
UPV/EHU, San Sebastian, Hiszpania), prof. Aleksandra
Prociaka (Politechnika Krakowska), prof. Suprakasa Sinha Ray (University of Johannesburg, RPA), prof. Hideo
Sawada (Hirosaki University, Hirosaki, Japonia), prof.
Manfreda Wagnera (Technische Universitaet Berlin,
Niemcy) oraz prof. Goerga Michler (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Niemcy).
W sesji posterowej towarzyszącej Konferencji zaprezentowano 64 prace.
Komisja konkursowa oceniająca prace oraz dorobek
naukowy, obradująca pod przewodnictwem prof. Jean-Jacques Pireaux (University of Namur, Belgia), przyznała nagrody dedykowane młodym badaczom.
Nagrody IUPAC Prizes for Best Student Poster otrzymali: Liubov Matkowska (Institute of Macromolecular Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraina), Milan Eduardo (Universidade de São Paulo,
Brazylia) oraz Sanja Seslija (University of Belgrade, Serbia). Kolejne wyróżnienie – nagrodę The Jurgen Springer
Prize for Young Scientist otrzymała Pimchaya Luangaramvej (Chulalongkorn University, Tajlandia), wyróżnienie Carl Klason Student Awards trafiło do Koudai Suzuki
(Nagoya Institute of Technology, Japonia), Dirka Dippold
(University of Erlangen-Nürnberg, Niemcy) oraz Marty
Kijanka i Michaliny Graczyk (Politechnika Poznańska).
Diplomas of Distinction for Student Paper otrzymali
Yamin Pan (University Erlangen-Nuremberg, Niemcy)
oraz Sasiyapat Techasomboonsuk (Chulalongkorn University, Tajlandia).
Specjalną nagrodę The Bruce Hartmann Prize for Young
Scientist przyznano Katarzynie Bandzierz (Politechnika
Łódzka).
Stowarzyszenie POLYCHAR, w wyniku głosowania
przeprowadzonego pomiędzy jego członkami, przyznało dwie główne nagrody. Paul J. Flory Polymer Research
Prizes otrzymał prof. Bernhard Bluemich z RWTH Aachen, natomiast The International Materials Research Prize
wręczono prof. Shigeru Okamoto z Nagoya Institute of
Technology.
Podsumowując tegoroczną edycję konferencji uznano,
że zgodnie z zamiarem twórców Międzynarodowego
Forum POLYCHAR, przyczyniła się ona do integracji

Fot. 4. Uczestnicy konferencji przed Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej (fot. Piotr Piosik)
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i rozwoju współpracy naukowców na wszystkich kontynentach zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami charakterystyki i przetwórstwa tworzyw
polimerowych. Kolejna 25. edycja POLYCHAR World
Forum on Advanced Materials odbędzie się w dniach

2–6 października 2017 roku w Kuala Lumpur w Malezji
(www.25polychar.org.my).
Monika Knitter
Politechnika Poznańska

III Konferencja Naukowo-Techniczna
Polimery – Nauka – Przemysł 2016
Lgota Murowana k. Kroczyc, 19–21 września 2016 r.
Organizatorami trzeciej konferencji z cyklu „Polimery
– Nauka – Przemysł” będącej jednocześnie kontynuacją
konferencji „Materiały polimerowe i ich przetwórstwo”
były: Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych
(TPTP) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz Zakład Przetwórstwa Polimerów,
funkcjonujący w ramach Instytutu Technologii Mechanicznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechniki Częstochowskiej. Tym razem miejsce konferencji było zlokalizowane na terenie Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof.
dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Przemysław Postawa,
prof. Politechniki Częstochowskiej.
W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli nie tylko przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentujący
prawie wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, ale także
duża grupa przedstawicieli przemysłu.
W uroczystym otwarciu konferencji wzięli udział:
Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk oraz Rektor Politechniki Częstochowskiej – prof. dr
hab. inż. Norbert Sczygiol.
Na program naukowy złożyły się 34 referaty, w tym
12 przedstawionych przez firmy przemysłowe oraz sesja
posterowa, podczas której zaprezentowano 27 plakatów.
Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga
(Politechnika Częstochowska), prof. dr hab. inż. Tomasz
Sterzyński (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż.
Ryszard Steller (Politechnika Wrocławska) oraz przedstawiciele przemysłu: Jadwiga Kania (Grupa Azoty),
Grzegorz Zych (firma Zych sp. j.) i Jacek Szczerba (portal
tworzywa.pl) przyznała wyróżnienia za najlepsze prezentacje plakatowe.
Konferencję zorganizowano przy wsparciu Urzędu
Miasta Częstochowy oraz partnerów przemysłowych
– m.in. firm: Grupa Azoty, marka „Invest in Częstochowa”, Wittmann-Battenfeld, Plastigo, Granulat, Hasco Polska, Plast-Zem, Polimarky, Canexpol i Mapro Polska.
Partnerami medialnymi były: portal tworzywa.pl, czasopisma: Polimery, Przetwórstwo Tworzyw, Stal. Metale i Nowe
Technologie, PlastNews oraz Częstochowskie Centrum Zmian.
Uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji. Czas wolny od obrad

Fot. 1. Uczestniczy konferencji podczas obrad: w pierwszym rzędzie drugi od lewej Rektor Politechniki Częstochowskiej prof.
dr hab. inż. Norbert Sczygiol, trzeci od lewej Prezydent Miasta
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (fot. dr inż. T. Stachowiak)

Fot. 2. Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński podczas wygłaszania
referatu (fot. dr inż. T. Stachowiak)

wypełniły gościom nie tylko rozmowy kuluarowe, ale
również wycieczka na zamek w Podzamczu koło Ogrodzieńca – jedną ze słynnych warowni na Szlaku Orlich
Gniazd.
Dziękując Szanownym Uczestnikom za udział oraz
Partnerom tegorocznej konferencji za wsparcie, już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa za dwa lata na kolejną konferencję z cyklu „Polimery – Nauka – Przemysł”,
która odbędzie się we wrześniu 2018 r. i mamy nadzieję,
że będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem.
dr inż. Tomasz Jaruga
Politechnika Częstochowska

POLIMERY 2017, 62, nr 1 

65

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 sierpniu 2016 r.

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

Sierpień 2016 r.

Razem
I–VIII 2016 r.

Węgiel kamienny

6 038 983

5 900 801

45 978 453

%
I–VIII 2016/
I–VIII 2015
99,3

Węgiel brunatny

5 254 597

5 646 186

39 457 697

92,6

Artykuł

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

74 360

78 183

595 446

103,5

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

455 497

3 586 486

98,6

Etylen

45 426

46 233

363 348

98,6

Propylen

32 548

31 609

261 601

98,9

1,3-Butadien

5 067

5 446

44 098

103,6

Fenol

2 947

3 086

24 740

94,9

11

13

128

134,7

13 725

14 398

108 360

99,4

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Sierpień
2016 r.

Razem
I–VIII 2016 r.

258 718

2 056 570

%
I–VIII 2016/
I–VIII 2015
104,6

Polietylen

31 318

32 094

256 802

98,1

Polimery styrenu

11 001

14 802

99 807

112,4

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

26 749

28 622

199 340

92,1

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

2 372

2 195

17 603

101,0

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

5 616

5 099

46 535

108,5

725

900

6 620

117,0

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

8 553

64 467

98,3

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 043

12 455

84,1

Poliwęglany

1 719

1 324

13 050

103,9

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

2 946

25 226

104,9

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

7 733

58 378

122,1

Poliestry pozostałe

1 952

2 563

21 864

142,3

Polipropylen

20 389

18 060

185 346

110,4

Poliacetale, w formach podstawowych

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

486

619

3 825

89,5

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

13 214

12 152

108 650

101,1

Aminoplasty

9 758

12 907

99 985

112,8

878

2 036

14 668

189,0

16 017

18 450

150 277

120,0

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Sierpień
2016 r.

Razem
I–VIII 2016 r.

%
I–VIII 2016/
I–VIII 2015

tys. zł

–

3 803 556

29 991 703

113,5

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

27 962

194 496

93,5

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

10 465

61 505

95,7

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

t

11 453

9 467

70 841

82,6

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

t

2 842

2 897

23 181

94,8

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

t

32 328

33 535

272 266

109,9

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

t

5 640

4 990

42 964

96,2

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

t

22 751

31 240

196 442

108,1

t
tys. m²

9 610
9 751

12 973
11 259

82 245
75 843

109,0
101,7

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

21 495

164 999

110,6

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

20 266

166 140

107,6

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

2 171
945

24 978
10 047

112,6
103,8

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

32 628
644

225 110
4 434

106,1
108,3

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

438
206

3 219
1 396

92,4
88,4

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

998

8 291

91,0

Kleje poliuretanowe

t

921

1 091

7 561

116,9

Włókna chemiczne

t

3 225

2 941

28 766

114,4

t
tys. m²

1 594
4 885

1 330
4 148

12 598
39 203

96,2
97,7

t

28

30

239

109,1

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Sierpień
2016 r.

Razem
I–VIII 2016 r.

%
I–VIII 2016/
I–VIII 2015

t

81 587

82 110

688 624

106,1

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

46 042
4 984

369 363
37 112

106,4
110,2

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

2 742

21 730

103,9

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

317

2 660

96,5

opony do ciągników

tys. szt.

24

22

212

112,9

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

1,5

19

150,9

t

832

757

6 602

97,4

t
km

5 014
3 550

3 456
2 969

41 652
25 837

111,1
95,3

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 sierpniu 2016 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in August 2016
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

inż. Hanna Głowala, Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego
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ZE ŚWIATA
BELGIA
Budowa wytwórni PDH
Austriacki koncern chemiczny Borealis poinformował, że zamierza na terenie swojego kompleksu petrochemicznego zlokalizowanego w miejscowości Kallo
zbudować dodatkowy zakład odwadarniania propanu
(PDH). Rozpoczęcie budowy zakładu poprzedzi opracowanie studium wykonalności planowanego projektu
inwestycyjnego. Roczny potencjał produkcyjny budowanego zakładu wyniesie 740 000 t. W procesie wytwórczym zostanie zastosowana licencyjna technologia
amerykańskiej firmy Honeywell UOP. Borealis planuje,
że wytwórnia propylenu działająca obecnie na terenie
kompleksu w Kallo, będzie pracować także po zakończeniu planowanej inwestycji, zwiększając łączny potencjał produkcyjny instalacji propylenu w kompleksie do
1,24 mln t. Według zamierzeń inwestora propylen z nowej wytwórni będzie wykorzystywany do zwiększenia
produkcji polipropylenu. Planowana inwestycja znacząco zwiększy pozycję austriackiego koncernu chemicznego jako globalnego producenta olefin i poliolefin. Poza
Belgią Borealis ma zakłady produkcyjne zlokalizowane
w Austrii, Szwecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich
i w USA. Sumaryczny roczny potencjał produkcyjny zakładów poliolefin należących do austriackiego koncernu
sięga 8 mln t. Koncern, którego centrala jest zlokalizowana w Wiedniu, działa obecnie w ponad 120 krajach
w których zatrudnia łącznie ok. 6500 pracowników.
W roku finansowym 2015 łączne przychody koncernu
ze sprzedaży produktów wyniosły ponad 8 mld euro.
Borealis jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture firm: International Petroleum Investment Company
(64 % udziałów) oraz OMV (36 % udziałów).
www.mrcplast.com
www.plasteurope.com
www.borealis.com
BUŁGARIA
Rozbudowa potencjału produkcyjnego firmy Plastchim-T
Firma Plastchim-T, wiodący europejski producent
opakowań giętkich, poinformowała o inwestycjach planowanych na lata 2016–2017. Plastchim-T w tym okresie
zamierza rozbudować zespół hal produkcyjnych w swojej wytwórni zlokalizowanej w miejscowości Tervel,
w północno-wschodnim regionie Bułgarii. Modernizacja
wytwórni ma związek z umową zawartą z firmą Brückner Maschinenbau. Porozumienie z niemieckim part-

nerem dotyczy zakupu największej dostępnej na rynku
linii produkcyjnej do wytwarzania dwuosiowo zorientowanej folii polipropylenowej (BOPP) za kwotę 19 mln
euro. Linia ta umożliwia wytwarzanie folii BOPP o szerokości 10,4 m z wydajnością 110 000 t/r. Będzie to już
kolejna linia produkcyjna BOP niemieckiego wytwórcy
działająca w fabryce w Tervel. W poprzednich latach
Brückner Maschinenbau sprzedał firmie Plastchim-T
urządzenia do wytwarzania folii BOPP o szerokościach
4,2 m, 6,6 m oraz 8,7 m. Prowadzona aktualnie inwestycja ma umożliwić firmie Plastchim-T zwiększenie mocy
produkcyjnych i pomóc w umocnieniu pozycji firmy na
dynamicznie rozwijającym się rynku opakowań giętkich
w Europie Środkowo-Wschodniej.
www.plasteurope.com
www.packagingfilms.info
www.plasticsnewseurope.com
CHINY
Utworzenie spółki do produkcji kompoundów poli(siarczku fenylenu)
Firma DSM Engineering, wchodząca w skład holenderskiego koncernu chemicznego Royal DSM, poinformowała o utworzeniu w trzecim kwartale 2016 r. wspólnego przedsięwzięcia typu joint venture (jv) z chińską
firmą Zhejiang NHU Special Materials Co., Ltd. (NHU).
Partnerzy utworzyli spółkę pod nazwą DSM NHU Engineering Plastics (Zhejiang) Co Ltd., w której firma DSM
Engineering ma 60 % udziałów. Holenderski partner
wniósł jv dostęp do globalnej sieci dystrybucyjnej, a także środki finansowe niezbędne do rozwoju spółki. Zaś
firma NHU przekazała do jv wytwórnię kompoundów
poli(siarczku fenylenu) (PPS) o rocznym potencjale produkcyjnym 6 000 t, zlokalizowaną w miejscowości Shangyu (prowincja Zhejiang). PPS jest konstrukcyjnym tworzywem termoplastycznym charakteryzującym się dużą
odpornością chemiczną i cieplną oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. W zależności od aplikacji stosowany
jest poli(siarczek fenylenu) lub jego mieszanki z włóknem
szklanym i ewentualnie napełniaczem mineralnym.
Nowoutworzona spółka aktualnie oferuje dwa gatunki kompoundów PPS pod marką handlową Xytron
G4010t i Xytron M6510A, zawierające, odpowiednio,
40 % włókien oraz 65 % włókien i napełniacz mineralny.
Potencjalnymi odbiorcami mieszanek specjalistycznych
poli(siarczku fenylenu) produkowanych przez spółkę
Zhejiang powinny być firmy z branży motoryzacyjnej,
lotniczej i elektronicznej.
www.plastemart.com, www.plasteurope.com
www.mrcplast.com
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Uruchomienie wytwórni poliwinylopirolidonu
Niemiecki koncern chemiczny BASF poinformował
o uruchomieniu w czwartym kwartale 2016 r. zakładu
produkcyjnego poliwinylopirolidonu (PVP), zlokalizowanego na obrzeżach Szanghaju, na terenie należącego
do firmy kompleksu chemicznego. Potencjał produkcyjny nowo uruchomionego zakładu wytwarzającego PVP, a także nakłady finansowe poniesione przez
BASF na jego budowę nie zostały ujawnione. Według
zamierzeń niemieckiego koncernu poliwinylopirolidon produkowany w Szanghaju jest przeznaczony na
zaspokojenie popytu chińskiego rynku wewnętrznego
oraz państw Południowo-Wschodniej Azji i regionu
Pacyfiku. Poliwinylopirolidon, znany na rynku pod
handlową marką Kollidon®, jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym
oraz w produkcji środków higieny osobistej. Zakończona przez niemiecki koncern budowa wytwórni
PVD w Chinach wpisuje się w strategię firmy dotyczącą rozbudowy potencjału produkcyjnego na rynkach
wschodzących, tak aby wartość produktów wytworzonych na tych rynkach stanowiła jak największy udział
w jego globalnej działalności. Niemiecki koncern poza
aktualnie uruchomioną chińską wytwórnią produkuje
poliwinylopirolidon w swoich zakładach zlokalizowanych w Ludwigshafen (Niemcy) oraz w Geismar (stan
Luizjana, USA).
www.chemicalprocessing.com
www.basf.com
www.chemanager-online.com
JAPONIA
Rozbudowa wytwórni poliizobutylenu
Japońska firma JX Nippon poinformowała o planach
powiększenia potencjału produkcyjnego wytwórni poliizobutylenu (PIB) zlokalizowanej w mieście Kawasaki.
Firma zamierza zmodernizować istniejącą wytwórnię
o rocznej zdolności produkcyjnej 7 000 t poprzez budowę
dodatkowej instalacji o rocznej zdolności 5 000 t. Według
zamierzeń inwestora proces produkcyjny wytwarzania
poliizobutylenu w zmodernizowanym zakładzie będzie
oparty na wykorzystaniu własnościowej technologii Firmy. Planowe rozpoczęcie projektu inwestycyjnego jest
przewidywane w pierwszym kwartale 2018 r., a jego
zakończenie i uruchomienie dodatkowej produkcji poliizobutylenu powinno nastąpić w czwartym kwartale
2019 r. Firma zamierza sprzedawać dodatkową produkcję PIB na rynkach krajów z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Eksperci JX Nippon szacują, że globalny
popyt na PIB przekracza 35 000 t/r. Poliizobutylen jest
najczęściej stosowany do wyrobu specjalistycznych klejów i uszczelnień.
www.chemicals-technology.com
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NIEMCY
Firma Trinseo modernizuje wytwórnię kauczuku
Trinseo, globalny producent kauczuku, poinformował o planowanej rozbudowie wytwórni kauczuku styrenowo-butadienowego (S-SBR) zlokalizowanej
na terenie kompleksu chemicznego w miejscowości
Schkopau. Firma zamierza zbudować kolejną, czwartą linię produkcyjną w sąsiedztwie trzech już istniejących i wytwarzających łącznie ok. 160 000 t/r. kauczuku
styrenowo-butadienowego. Planowy roczny potencjał
produkcyjny instalacji przewidzianej do budowy wyniesie 50 000 t. Rozpoczęcie modernizacji wytwórni
nastąpiło w trzecim kwartale 2016 r., zaś zakończenie
projektu inwestycyjnego i uruchomienie dodatkowej
produkcji kauczuku styrenowo-butadienowego (S-SBR)
jest planowane w czwartym kwartale 2017 r. Głównym
odbiorcą kauczuku S-SBR produkowanego w wytwórni
w Schkopau jest przemysł oponiarski z regionu Europy.
Eksperci szacują, że w perspektywie średnioterminowej
(5 lat) globalny wzrost zapotrzebowania na ten gatunek
kauczuku będzie wynosić 5–6 % rocznie. Istotny wpływ
na wielkość popytu na kauczuk S-SBR mają parametry
użytkowe opon wykonanych z tego gatunku surowca.
Charakteryzują się one między innymi dużą odpornością na ścieranie oraz małymi wartościami tarcia tocznego. Właściwości te wpływają na mniejsze zużycie paliwa
oraz na mniejszą emisję przez samochody ditlenku węgla. Wpływ na wielkość popytu na kauczuk S-SBR mają
także uregulowania prawne, wprowadzane przez rządy
kolejnych państw, dotyczące obowiązkowego znakowania opon pod kątem ich efektywności paliwowej. W krajach Unii Europejskiej regulacje te obowiązują od 2012 r.
W zamierzeniu inwestora nowa instalacja ma nie tylko
zapewniać zwiększenie podaży na rynek dobrego jakościowo kauczuku S-SBR, znanego na rynku pod marką
handlową SPRINTAN™, ale także spełniać zadanie linii pilotażowej. Powinna także umożliwiać produkcję
krótkich serii nowych gatunków kauczuku do testowania przez producentów opon. Zdaniem przedstawicieli
firmy Trinseo takie rozwiązanie pozwoli na bardziej
efektywne wykorzystanie nowej instalacji produkcyjnej
i powinno skutkować przyspieszeniem wprowadzania
innowacji na rynek oponiarski.
Firma Trinseo zajmuje się także produkcją lateksu
i tworzyw polimerowych. Posiada, rozmieszczonych
w kilkunastu krajach, 15 zakładów produkcyjnych oraz
11 centrów badawczo-rozwojowych, w których zatrudnia ok. 2200 pracowników. Odbiorcami jej produktów
jest przemysł oponiarski, przemysł artykułów gospodarstwa domowego, motoryzacyjny, elektryczny, elektroniczny oraz budownictwo. W roku finansowym 2015
globalne przychody firmy wyniosły ok. 4 mld dolarów.
www.european-rubber-journal.com
www.process-worldwide
www.trinseo.com
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ŚWIAT
Ekspansja firmy Bostik
Firma Bostik, globalny producent klejów i uszczelniaczy, poinformował o podpisaniu porozumienia typu private equity – Egeria z holenderskim funduszem inwestycyjnym. Porozumienie dotyczy przejęcia przez firmę Bostik
holenderskiej spółki Den Braven za kwotę ok. 535 mln dolarów. Przejmowana spółka produkuje wyroby z sektora
chemii budowlanej. Posiada osiem zakładów produkcyjnych rozlokowanych w pięciu państwach europejskich:
w Holandii (2), Niemczech (2) oraz po jednym we Francji,
Rumunii i Turcji, a także jeden zakład w USA. Spółka Den
Braven specjalizuje się w produkcji wysokowydajnych
klejów montażowych oraz uszczelniaczy bazujących na
tworzywach akrylowych, silikonowych i poliuretanowych. W minionym roku finansowym wartość produktów sprzedanych przez spółkę Den Braven przekroczyła
kwotę 350 mln euro. Firma Bostik poprzez przejęcie holenderskiej spółki uzyska dostęp do nowych technologii,
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zwłaszcza tych dotyczących wytwarzania materiałów
uszczelniających. Zdaniem ekonomistów z firmy Bostik
wchłonięcie spółki Den Braven zaowocuje do 2020 r. roczną redukcją kosztów produkcyjnych, szacowaną na kwotę
ok. 30 mln dolarów. Inwestycja ta umocni także pozycję
firmy Bostik jako globalnego producenta wyrobów chemii
budowlanej. Obecnie jest ona, po Henkel i H.B. Fuller, trzecim największym pod względem potencjału produkcyjnego globalnym wytwórcą klejów. Posiada 48 zakładów produkcyjnych rozlokowanych na wszystkich kontynentach:
w Europie – 18, w Ameryce Płn. – 10, w Ameryce Płd. – 4,
w Azji – 6, w Australii – 4 oraz 2 w Afryce. W roku finansowym 2015 wartość sprzedaży produktów wytworzonych
w należących do Bostik zakładach sięgnęła kwoty 1,6 mld
euro. Firma Bostik od 2015 r. jest własnością francuskiego
koncernu Arkema. Transakcja zakupu spółki Den Braven
przez firmę Bostik wymaga akceptacji właściwych organów antymonopolowych.
www.chemicals-technology.com, www.mrcplast.com,
www. plasteurope.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Opracowano soczewki kontaktowe zawierające biodegradowalny kopolimer glikolidu z L-laktydem (PGLA)
oraz lek (Latanoprost), który uwalniając się stopniowo
do oka będzie powstrzymywać skutki działania jaskry,
skuteczniej niż lek podawany w kroplach. W celu wytworzenia soczewek z lekiem kopolimer glikolidu z L-laktydem rozpuszczano w organicznym rozpuszczalniku i dodawano Latanoprost. Rozpuszczalnik odparowywano, mieszaninę nakładano następnie na polimerowy
żel – poli(metakrylan 2-hydroksyetylu) (PHEMA) – podstawowy materiał do wytwarzania soczewek kontaktowych. Polimer z lekiem umieszczano na obrzeżach soczewki, aby nie zakłócać widzenia. Szybkość uwalniania
leku zależała od jego zawartości w PGLA. Badania skuteczności opracowanego rozwiązania przeprowadzono
na małpach cierpiących na jaskrę.
www.tworzywa.pl
Nowy modułowy zestaw napędów drylin ZLW opracowany przez firmę igus® umożliwia zestawianie napędów z różnych materiałów, o różnej szerokości i rozstawie
szyn. Gotowe do zamontowania, bezsmarowe i bezobsługowe prowadnice liniowe są coraz częściej stosowane do
budowy urządzeń w zakładach przemysłowych. W celu
ułatwienia dobierania produktów opracowano modułowy system umożliwiający szybkie konfigurowanie szerokości, odległości między szynami oraz długości napędu. Ze względu na płaską konstrukcję stoliki liniowe

z paskiem zębatym mogą być stosowane w ograniczonej
przestrzeni. Napęd z elementami ze stali nierdzewnej jest
wyposażony we wkładki ślizgowe z materiału iglidur E7.
Napęd o nowym rozmiarze ZLW-20 umożliwia przesuwanie obciążeń do 75 kg, przy długości posuwu do
3 m. Ponadto szeroki pas napędowy pozwala na uzyskanie dużej prędkości przejazdu, nawet ponad 5 m/s, zależnie od poruszanego obciążenia. Napięcie paska zębatego
wykonanego z poliuretanu (PUR) ze stalowym zbrojeniem można regulować centralnie na wózku. Możliwe
jest również zastosowanie tych napędów pod wodą używając specjalnych pasków zębatych. Cicha praca oraz
duża trwałość, nawet przy pracy ciągłej sprawiają, że
zestawy mają wiele zastosowań m.in. jako przenośniki
w przemyśle spożywczym lub laboratoriach również
dlatego, że dzięki otwartej konstrukcji stoliki można łatwo utrzymać w czystości.
www.igus.pl
Firma Evonik podczas targów K 2016 zaprezentowała
możliwość zastosowania biopoliamidu (PA) Vestamid
Terra do produkcji ubrań. Biopoliamid pozyskiwany jest
z nasion rącznika, rośliny o skromnych wymaganiach,
rosnącej na suchych terenach, na których nie uprawia się
roślin przeznaczonych do celów spożywczych. Przemysłowa uprawa rącznika nie stanowi więc konkurencji dla
upraw rolniczych. Vestamid Terra przetwarza się metodą
wtryskiwania lub wytłaczania, uzyskując m.in. włókna
i folie. Włókna są lekkie, elastyczne i przewiewne, a dzięki właściwościom antybakteryjnym materiału podczas
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noszenia ubrań zmniejszają zapach potu. Tkaniny wykonane z biopolimeru szybko schną i nie wymagają prasowania. Włókna mogą być stosowane do wytwarzania np.
odzieży sportowej lub tkanin tapicerskich. Producentem
jest włoska firma Fulgar dostarczająca na rynek włókna
z biopoliamidów o nazwie Evo. Evonik oferuje kilka typów biopoliamidów różniących się nieco właściwościami, o dużej wytrzymałości i trwałości: Vestamid Terra
PA610, Vestamid Terra PA1010 oraz Vestamid Terra
PA1012. Poliamidy te mogą być wykorzystywane do produkcji wyrobów dla przemysłu odzieżowego, a także na
potrzeby motoryzacji i sportu.
www.evonik.com
Studio Williama McDonough w kooperacji z firmą
SABIC zaprojektowało i zbudowało budynek ICEhouse
(Innovation for the Circular Economy). Pierwszy budynek ICEhouse powstał w Hoofddorp w Holandii i po
raz pierwszy został zaprezentowany w Davos podczas
Światowego Forum Ekonomicznego 2016. Zastosowano
w nim konstrukcję aluminiową oraz kilka rodzajów płyt
LEXAN firmy SABIC. Jako pokrycie ścian i sufitów zastosowano wielowarstwową płytę LEXAN THERMOCLEAR napełnioną nanożelem, charakteryzującą się
bardzo dobrą izolacyjnością cieplną, co przyczynia się
do oszczędności energii, a także dobrą przepuszczalnością światła, co zapewnia estetyczny wygląd i komfort
użytkowania budynku. Zastosowanie płyt LEXAN zamiast szkła jednowarstwowego pozwala na zaoszczędzenie ok. 50 % energii. Producenci ICEhouse™ zwracają uwagę na łatwy montaż, demontaż oraz na możliwość
ponownego wykorzystania elementów konstrukcyjnych
z zaawansowanych materiałów, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym Cradle to Cradle.
www.sabic.com
Bezftalanowy plastyfikator do poli(chlorku winylu) (PVC) Pevalen – pentaerytrytol czterowartościowy
(PETV) wytwarzany przez firmę Perstrop otrzymał Eco
Passport Niezależnego Instytutu Badawczego OEKO-TEX. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Pevalen może
być wykorzystywany do produkcji tekstyliów powlekanych PVC oraz że jego zastosowanie do produkcji wyrobów włókienniczych nie ma szkodliwego wpływu na
zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Pevalen jest plastyfikatorem o małej lepkości, małej migracji, jest nielotny,
odporny na promieniowanie ultrafioletowe (UV) oraz ma
dużą skuteczność plastyfikowania, dzięki czemu dodaje
się go do mieszanek w mniejszych ilościach niż innych
plastyfikatorów. Pevalen łatwiej i szybciej uplastycznia
PVC niż inne plastyfikatory, co skutkuje skróceniem
czasu przetwarzania, zwiększeniem wydajności oraz
zmniejszeniem kosztów produkcji. Pevalen wykorzystywany jest do zmiękczania PVC przeznaczonego m.in. do
powlekania tkanin i tekstyliów, do produkcji sztucznej
skóry, odzieży ochronnej i wykładzin oraz kabli.
www.perstrop.com
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Firma Korea Engineering Plastics (KEP) rozszerzyła
swój asortyment polimerów technicznych wprowadzając na rynek nowy, samosmarny homopolimer poliacetalu (POM) – Kepital H100. Właściwości materiału: dobre
właściwości mechaniczne, duża lepkość, mała płynność
(MFR – 2,2 g/10 min), duża odporność: na starzenie termiczne, na ścieranie, na wstrząsy, na pełzanie, na tarcie
podczas współpracy z metalem lub innym tworzywem
polimerowym, dobra stabilność kolorów, duża trwałość,
niewielka emisja hałasu, a także łatwe przetwarzanie.
Materiał przeznaczony jest przede wszystkim do wytwarzania przekładni oraz kół zębatych.
Podstawowe właściwości Kepital H100:
– gęstość – 1,42 g/cm3,
– masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu –
2,2 g/10 min,
– temperatura topnienia – 176 °C,
– wytrzymałość na rozciąganie – 70 MPa,
– wydłużenie na granicy plastyczności – 21 %,
– wydłużenie przy zerwaniu – 45 %,
– moduł sprężystości przy rozciąganiu – 3100 MPa,
– wytrzymałość na zginanie – 92 MPa,
– moduł sprężystości przy zginaniu – 2750 MPa,
– udarność bez karbu metodą Izoda w temp. 23 °C –
305 kJ/m2,
– udarność z karbem metodą Charpy’ego w temp.
23 °C – 11 kJ/m2.
www.kepamericas.com
Grupa Selena, producent chemii budowlanej, opracowała nowy materiał do pokrywania dachu – hydroizolacyjną powłokę dekarską Cool-R o dużej refleksyjności,
dzięki której można skutecznie zmniejszyć temperaturę
dachu, a tym samym temperaturę w budynku, poprawiając komfort mieszkania. Nadmierne nagrzewanie się
dachu powoduje starzenie się tradycyjnych powłok i konieczność napraw, a zwiększenie temperatury pomieszczeń powoduje konieczność stosowania klimatyzacji, co
podwyższa koszt eksploatacji budynku. Zastosowanie
powłoki Cool-R umożliwia zmniejszenie temperatury dachu o blisko 70 %, a temperatury wnętrz nawet o 10 °C.
Powłoka zapewnia bardzo dobrą hydroizolację dachu, co
spowalnia proces destrukcji jego konstrukcji. Charakteryzuje się też bardzo długą żywotnością i zachowaniem
dobrych właściwości przez ponad 10 lat. Współczynnik
SRI (Solar Reflectance Index) powłoki Cool-R będący wypadkową refleksyjności – skuteczności odbijania promieni słonecznych oraz emisyjności – zdolności do oddawania nagromadzonego ciepła wynosi ok. 107. Produkt został już z powodzeniem zastosowany na wielu obiektach,
w tym na dachu hotelu Marriott w Warszawie.
www.selena.pl
PRZETWÓRSTWO
Firma TaeguTec wprowadziła na rynek nowe frezy palcowe i wiertła pełnowęglikowe przeznaczone do obrób-
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ki materiałów kompozytowych, w tym wzmacnianych
włóknem węglowym (CFRP). Dzięki możliwości frezowania pod różnym kątem, bardzo dobrej geometrii oraz
powłoce z polikrystalicznego diamentu (PCD) narzędzia
nadają się do cięcia różnych trudnoskrawalnych materiałów kompozytowych, zapobiegając ich rozwarstwianiu.
Wprowadzono cztery typy frezów: RRFE, RCFE, RCOM
i RDCF. Pierwsze dwa przeznaczone są do obróbki zgrubnej, o małej sile skrawania i mniejszych drganiach. Dwa
kolejne opracowane do obróbki wykończeniowej – cechują się helikalną geometrią krawędzi tnącej. Uzupełnieniem serii są wiertła do wykonywania otworów w CFRP.
Wszystkie narzędzia do obróbki tworzyw polimerowych
są pokrywane jedną z dwóch powłok: TD830 – o bardzo
drobnym ziarnie, która zapewnia dużą odporność na zużycie i ścieranie, dobrą wytrzymałość ostrzy oraz stabilność termiczną lub TTD610, która dzięki nanostrukturze
umożliwia zachowanie dużej trwałości narzędzi, stabilność obróbki, odporność na zużycie oraz bardzo dobrą
przewodność cieplną i stabilność procesową.
www.magazynprzemyslowy.pl
Nowe, płaskie drukarki atramentowe UV UJF-3042
MkII i UJF-6042 MkII wykorzystujące atramenty
utrwalane UV przeznaczone do wykonywania nadruków na tworzywach polimerowych przedstawiła na
targach K 2016 japońska firma Mimaki. Drukarki charakteryzują się dużą prędkością druku o dobrej przy-
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czepności do powierzchni wyrobów wytworzonych
z tworzyw akrylowych, szkła i metali. Atramenty przeznaczone do tych drukarek mają bardzo dużą odporność
na ścieranie, dużą wytrzymałość, umożliwiają druk na
materiałach sztywnych i elastycznych, a także rozciąganie nadruku do 170 % bez ryzyka powstania pęknięć.
Atramenty nadają się także do produkcji przełączników membranowych lub futerałów na smartfony, które
muszą być ściskane i składane. Firma zaprezentowała
także szerokoformatową wielofunkcyjną drukarkę
UJF-7151plus, która umożliwia drukowanie na różnych
podłożach, w tym m.in. na wyrobach z tworzyw polimerowych, metalach, drewnie i szkle (na materiałach
o rozmiarach maksymalnie: szer. 71,12 cm, dł. 50,80 cm
i gr. 15,24 cm). Zaprezentowano też przeznaczony do tej
drukarki rozciągliwy atrament LUS-350 do druku na
wyrobach formowanych termicznie, szczególnie o dużej
twardości i wytrzymałości, np. na częściach samochodowych. Łącznie z drukarką UJF-6042 MkII zaprezentowano kompaktowy, wielofunkcyjny ploter tnący CFL-605RT do cięcia różnego rodzaju materiałów o grubości
do 10 mm, w tym wytworzonych z poli(tereftalanu etylenu), płyt piankowych lub papieru, korzystając z różnego
rodzaju funkcji cięcia. Zestaw zawiera także zaawansowany pakiet oprogramowania do cięcia, które zapewnia
łatwość obsługi i zmniejsza ryzyko błędu.
www.minimakieuropa.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Kompozyt polimerowo-mineralny oraz sposób jego
wytwarzania (Zgłoszenie nr 411244, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań;
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz)
Przedmiotem wynalazku jest kompozyt polimerowo-mineralny składający się z termoplastycznych tworzyw
poliolefinowych i włóknistego napełniacza mineralnego.
Charakteryzuje się tym, że napełniaczem jest krzemionka włóknista zawierająca nie mniej niż 99 % krzemionki oraz co najmniej 95 % włókien o długości powyżej
0,5 mm oraz nie mniej niż 45 % włókien o długości powyżej 1 mm, mająca powierzchnię właściwą nie mniejszą niż 50 m2/g, gęstość objętościową 1,8–2,0 g/cm3 oraz
stabilność termiczną nie mniejszą niż 900 °C
Krzemionka ta otrzymana jest w procesie, w którym
azbest chryzotylowy i/lub produkt zawierający azbest
chryzotylowy zalewa się kwasem mineralnym, korzystnie takim jak: kwas siarkowy lub kwas fosforowy, o stężeniu korzystnie 20–25 %. Stosowana jest taka ilość kwasu aby stosunek stechiometryczny kwasu do magnezu
zawartego w azbeście mieścił się w zakresie 2:1–10:1, korzystnie 5:1. Po dodaniu kwasu pozostawia się mieszaninę w temperaturze 25–40 °C, po czym z mieszaniny

poreakcyjnej w znany sposób wyodrębnia się włókna
krzemionkowe. Wynalazek obejmuje również sposób
otrzymywania kompozytu polimerowo-mineralnego
polegający na tym, że w znanym procesie uplastyczniania, ugniatania i prasowania, jako włóknisty napełniacz
mineralny stosuje się w ilości 5–50 % wsadu włóknistą
krzemionkę otrzymaną w procesie jak wyżej (wg Biul.
Urz. Pat. 2016, nr 17, 25).
Folia do zbierania śladów (Zgłoszenie nr 411221, Median Polska Spółka Akcyjna, Mysłowice)
Według wynalazku folia do zbierania śladów to wielowarstwowa folia daktyloskopowa zawierająca warstwę stanowiącą podkład statyczny, warstwy pośrednie
oraz warstwy zabezpieczające, znamienna tym, że warstwę zabezpieczającą stanowi folia barierowa związana
z warstwą separującą, a warstwy pośrednie to dwie warstwy wykonane z poliolefin, umieszczone z dwóch stron
warstwy nośnej wykonanej z poliestru akrylowego wraz
z warstwą koloryzującą umieszczoną od strony warstwy
zabezpieczającej (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 17, 26).
Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania (Zgłoszenie nr 411138, Politechnika Lubelska, Lublin)
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Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja klejowa składająca się z żywicy epoksydowej w ilości
100 cz. mas., utwardzacza w postaci mieszaniny poliaminoamidu i zasad Mannicha w ilości 50 cz. mas.
oraz nanonapełniacza w postaci glinokrzemianu modyfikowanego czwartorzędową solą amoniową w ilości
1 cz. mas. Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania zmodyfikowanej kompozycji klejowej, polegający na wprowadzeniu do 100 cz. mas. ciekłej żywicy
epoksydowej 1 cz. mas. nanonapełniacza, a następnie
po wymieszaniu składników wprowadzeniu 50 cz. mas.
utwardzacza w postaci mieszaniny poliaminoamidu
oraz zasad Mannicha i wymieszaniu otrzymanej kompozycji z szybkością 460 obr/min w ciągu 1–3 min, korzystnie 2 min (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 17, 26).
Masa ceramiczna wykazująca efekt zagęszczania
ścinaniem (Zgłoszenie nr 411435, Politechnika Warszawska, Warszawa)
Według wynalazku ceramiczna masa, wykazująca
efekt zagęszczania ścinaniem, w której faza stała zawierająca krzemionkę zdyspergowana w ciekłym związku
organicznym, charakteryzuje się tym, że fazę stałą stanowi mieszanina krzemionki i polimerowych mikrosfer ekspandowanych gazem. W mieszaninie tej stężenie
fazy stałej wynosi 45–75 % obj., stężenie krzemionki powyżej 40 % obj., udział procentowy mikrosfer polimerowych 1–50 % obj., zaś mikrosfery polimerowe mają gęstość 0,01–0,10 g/cm3 i wielkość 1–100 μm (wg Biul. Urz.
Pat. 2016, nr 19, 14).
Kompozycja powłokowa w postaci termoutwardzalnego proszku (Zgłoszenie nr 411644, Pulvrerit S.P.A.,
Mediolan, Włochy)
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja powłokowa
w postaci proszku, obejmująca nienasycony polimer wybrany spośród poliestrów lub poliamidów lub ich mieszanin; katalizator/inicjator, którym jest organiczny nadtlenek i pochłaniacz wolnych rodników, a także odpowiedni
sposób wytwarzania i powlekania trójwymiarowych wyrobów taką kompozycją (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 19, 15).
Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą
ciągłą (Zgłoszenie nr 411645, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
Ujawniono sposób wytwarzania metodą ciągłą poli(tlenku fenylenu) o założonym, regulowanym ciężarze
cząsteczkowym, przez polimeryzację utleniającą 2,6-dimetylofenolu (DMF) z zastosowaniem kompleksu aminy drugorzędowej z solą miedzi(II), polegający na tym,
że polimeryzację prowadzi się przy ustalonym stosunku objętościowym rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik
i z ustaloną ilością kompleksu katalitycznego. Według
wynalazku proces prowadzi się trzyetapowo – kolejno:
oligomeryzacja, polimeryzacja i finalizacja, w układzie
co najmniej trzech połączonych reaktorów przepływowych (I, II, III) z zapewnionym systemem mieszania,
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grzania i chłodzenia (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 20, 27).
Nowy polimer z grupami diketonowymi oraz sposób jego otrzymywania (Zgłoszenie nr 411845, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz)
Przedmiotem wynalazku jest nowy polimer – poli(chlorek winylu) zawierający do 80 % grup chlorowych
podstawionych grupami β-diketonowymi. Wynalazek
obejmuje dwa sposoby otrzymywania nowego polimeru z grupami β-diketonowymi. W sposobie pierwszym w suspensyjnym poli(chlorku winylu) w postaci proszku o uziarnieniu 0,05–0,25 mm, korzystnie
0,08–0,18 mm, dokonuje się w znany sposób wymiany
atomów chloru na atomy jodu. Otrzymany jodowany
poli(chlorek winylu) suspenduje się w niskowrzącym
ketonie, korzystnie acetonie. Dodaje się acetyloacetonian
sodu lub potasu i mieszając prowadzi się reakcję w temp.
20–50 °C w ciągu 24 h. Po zakończeniu reakcji produkt
odsącza się, a następnie przemywa wodą destylowaną,
celem usunięcia rozpuszczalnych jodków. W sposobie
drugim suspensyjny poli(chlorek winylu) w postaci
proszku o wielkości ziaren 0,05–0,25 mm, korzystnie
0,08–0,18 mm, jodek sodu lub potasu oraz niskowrzący keton, korzystnie aceton, mieszając ogrzewa się pod
chłodnicą zwrotną w temp. 20–50 °C, korzystnie 40 °C,
w ciągu 1–24 h, korzystnie 2 h. Następnie dodaje się zawiesinę acetyloacetonianu sodu lub potasu w niskowrzącym ketonie, korzystnie acetonie i nadal mieszając
ogrzewa w temp. 20–50 °C, korzystnie 40 °C, w ciągu
1–24 h, korzystnie 4 h. Po zakończeniu reakcji produkt
odsącza się oraz przemywa wodą destylowaną w celu
usunięcia rozpuszczalnych jodków. Wynalazek ujawnia
także zastosowanie nowego polimeru jako sorbenta jonów metali, zwłaszcza cynku oraz miedzi (wg Biul. Urz.
Pat. 2016, nr 21, 20).
Sposób wytwarzania poliuretanowej pianki auksetycznej oraz poliuretanowa pianka auksetyczna (Zgłoszenie nr 411758, Politechnika Gdańska, Gdańsk)
Ujawniono sposób wytwarzania poliuretanowej
pianki auksetycznej polegający na sporządzeniu przedmieszki poliolowej, zawierającej 1–90 cz. mas. polieteroli
i/lub poliestroli, 0,01–15 cz. mas. środka powierzchniowo czynnego, 0,01–10 cz. mas. katalizatorów aminowych
i metaloorganicznych, 0,01–20 cz. mas. ekologicznych
czynników porotwórczych. Polieterole i/lub poliestrole użyte do sporządzenia przedmieszki powinny mieć
masę cząsteczkową 400–150 000 g/mol i charakteryzować
się liczbą hydroksylową 10–700 mg KOH/g i funkcyjnością 2–6. Do przedmieszki poliolowej dodaje się 0,01–
–30 cz. mas. nanonapełniacza, a otrzymaną mieszaninę
homogenizuje się, a następnie miesza się z czynnikiem
izocyjanianowym w ilości odpowiadającej indeksowi
IC w zakresie 0,6–3. Otrzymaną piankę poliuretanową
poddaje się procesowi termokompresji objętościowej
o współczynniku kompresji 0,1–10 w temp. 30–400 °C,
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w ciągu 10–300 min, a następnie piankę chłodzi się. Jako
nanonapełniacz do sporządzania przedmieszek stosuje
się glinokrzemiany warstwowe, korzystnie montmorylonit, i/lub tlenek grafenu i/lub zredukowany tlenek grafe-
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nu. Przedmiotem wynalazku jest również poliuretanowa
pianka auksetyczna otrzymana wg opisanego powyżej
sposobu (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 21, 20).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

RECENZJE
„MATERIAŁY POLIMEROWE STRUKTURA WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE”,
Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska, Wydawnictwo Naukowe PWN
SA, Warszawa 2016, 346 strony, ISBN 978-83-01-18846-7
Recenzowana monografia składa się z przedmowy do
wydania polskiego i niemieckiego, ośmiu rozdziałów
oraz spisu skrótów i symboli. W rozdziale pierwszym
dokonano oceny rynku materiałów polimerowych oraz
przedstawiono prognozy jego dalszego rozwoju. W interesujący sposób przedstawiono porównanie właściwości polimerów i kompozytów polimerowych z metalami.
Omówiono procesy hybrydowe, zestalanie ciśnieniowe,
wytwarzanie prototypów i modeli z zastosowaniem
sieciowania radiacyjnego oraz formowanie addycyjne
stosowane do wytwarzania wyrobów. W rozdziale drugim przedstawiono ogólną charakterystykę materiałów
polimerowych, omówiono strukturę i stany fazowe oraz
charakterystykę odkształceniową tych materiałów. Rozdział trzeci poświęcono opisowi budowy materiałów polimerowych. Zawarto w nim opis struktury makrocząsteczek oraz wiązań głównych i pobocznych. Rozdział
ten zamyka obszerny podrozdział pt. „Reakcja od monomeru do polimeru”, w którym wiele uwagi poświęcono
omówieniu wpływu masy cząsteczkowej na właściwości polimerów oraz przedstawiono cechy polimerów bimodalnych.
Rozdział czwarty poświęcono strukturze materiałów
polimerowych. Omówiono homogeniczne materiały polimerowe w stanie amorficznym i krystalicznym. W opisie materiałów w stanie krystalicznym przedstawiono
proces tworzenia zarodków krystalizacji i ich wzrost
oraz proces powstawania i rodzaje struktur nadcząsteczkowych. W grupie homogenicznych materiałów
polimerowych wyodrębniono stan usieciowany w duroplastach i elastomerach. Rozdział czwarty zawiera
też opis heterogenicznych materiałów polimerowych.
Dużo uwagi poświęcono polistyrenom modyfikowanym
kauczukiem, ich budowie i przebiegowi odkształcania.
Kolejny fragment tego rozdziału poświęcono heterogenicznym materiałom kompozytowym. Rozdział piąty monografii zawiera termo-mechaniczny opis stanu.
Przedstawiono opis zmian mechanicznych właściwości materiałów w funkcji temperatury. Omówiono stan
energo-sprężysty obszaru kauczuko- lub entropowo-sprężystego, przemianę szklistą, obszar płynięcia. Jeden

z podrozdziałów dotyczy
opisu wpływu budowy
makrocząsteczek na temperaturę mięknienia i topnienia polimerów. W kolejnym, szóstym rozdziale
przedstawiono opis właściwości mechanicznych.
Wyróżniono trzy składowe procesu odkształcania
polimerów pod wpływem oddziaływania sił zewnętrznych. Przedstawiono opis odkształcania materiałów
polimerowych modelem czteroparametrowym, wpływ
parametrów procesu odkształcania na jego przebieg.
Opisano też parametry wytrzymałościowe i właściwości charakteryzujące odkształcenie. Omówiono przebieg
procesu odkształcania polimerów w stanie amorficznym i krystalicznym, proces orientacji makrocząsteczek
oraz przyczyny powstawania naprężeń własnych w polimerach.
Rozdział siódmy monografii poświęcono opisowi procesu starzenia i stabilizacji materiałów polimerowych.
Omówiono procesy starzenia w warunkach użytkowania oraz degradację w trakcie procesów przetwarzania.
Rozdział ósmy zawiera krótki przegląd wybranych
tworzyw polimerowych – informacje dotyczące ich
struktury, podstawowych właściwości oraz metod identyfikacji. Przedstawiono podstawowe parametry, takie
jak: gęstość, moduł sprężystości, naprężenie na granicy
plastyczności, odkształcenie przy zerwaniu, temperatura zeszklenia, maksymalna temperatura krótkotrwałego i długotrwałego użytkowania oraz budowa meru.
Monografia została przygotowana niezwykle starannie.
Wiele zjawisk wyjaśniono z pomocą schematów, wykresów i zdjęć. Opis zjawisk przedstawiono w przystępny
sposób, co ułatwia ich zrozumienie.
Zalety monografii sprawiają, że zasługuje ona na polecenie zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym
się materiałami polimerowymi.
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
Politechnika Warszawska
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NOWE KSIĄŻKI
POLYMER SCIENCE DICTIONARY
M. Alger (Springer)
Wydanie trzecie 2016, 2205 stron, 1048 ilustracji, cena
264 € / 196,50 £ / 299 $
ISBN 978-94-024-0891-1
Trzecia edycja słownika zawiera ponad 12 000 haseł
encyklopedycznych z rozszerzonymi definicjami, co
czyni tę pozycję bezcenną dla praktyków, naukowców
i studentów związanych z chemią i technologią polimerów. Najnowsze wydanie zawiera m.in. hasła dotyczące
symulacji komputerowej i modelowania, charakterystyki i właściwości międzyfazowych powierzchni, a także
polimerów funkcjonalnych i inteligentnych.
POLYMERIC FOAMS STRUCTURE-PROPERTY-PERFORMANCE
A Design Guide
B. Obi (Elsevier)
Wyd. 2017, 328 stron, cena: nie podano
ISBN: 9781455777556
Książka zawiera omówienie podstawowych zagadnień
z dziedziny pianek polimerowych, w tym wytwarzania,
właściwości i zastosowań w różnych branżach. Autor
książki, znający tematykę pianek polimerowych zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, podchodzi do
zagadnienia kompleksowo, koncentrując się na zależności między strukturą a właściwościami pianek, a także
zapoznając czytelników z kierunkiem ich zastosowań
oraz z aktualnymi normami i regulacjami prawnymi dotyczącymi tej tematyki. Przedstawia studia przypadków
i przykłady rzeczywistych problemów przemysłowych
z różnych branż oraz rozwiązania tych problemów, m.in.
w branży motoryzacyjnej i transportowej.
PHYSICAL PROPERTIES AND APPLICATIONS
OF POLYMER NANOCOMPOSITES
S. C. Tjong , Y.-W. Mai (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 936 stron, cena 281 $
ISBN: 9780081014899
Kompozyty polimerowe wzmacniane napełniaczami
o wymiarach nano mają lepsze właściwości mechaniczne i fizyczne (optyczne, elektryczne i dielektryczne) niż
klasyczne materiały kompozytowe. Monografia zawiera charakterystykę głównych rodzajów nanokompozytów polimerowych i przegląd ich zastosowań. Część
pierwsza dotyczy zagadnień kompozyt polimerowy/
nanocząstki i obejmuje syntezę, właściwości optyczne
i przewodnictwo elektryczne. W części drugiej opisano
właściwości elektryczne, dielektryczne i cieplne kompozytów polimerowych z napełniaczami nanopłytkowymi, a w trzeciej – z nanorurkami. Wytwarzanie
i przemysłowe zastosowania materiałów nanokompozy-

towych omówiono w części czwartej. Opisano m.in. zastosowanie nanokompozytów w ogniwach paliwowych,
nanokompozyty przewodzące jako czujniki gazu, elektroprzędzone nanokompozytowe włókna polimerowe,
nanostrukturalne tlenki metali przejściowych, nanokompozyty epoksydowe z nanokrzemianami, hybrydowe nanokompozyty epoksyd/krzemionka/kauczuk oraz
inne nanokompozyty na bazie kauczuku.
INTERFACE ENGINEERING OF NATURAL
FIBRE COMPOSITES FOR MAXIMUM
PERFORMANCE
N. Zafeiropoulos (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 416 stron, cena 195 $
ISBN: 9780081017425
Jedną z głównych przyczyn zniszczenia kompozytu
jest rozerwanie wiązania pomiędzy włóknami wzmacniającymi a osnową polimerową. Ryzyko zniszczenia
można znacznie zmniejszyć modyfikując włókno i osnowę w sposób pozwalający na utworzenie odpowiedniej
interfazy między tymi składnikami. Część pierwsza monografii obejmuje zagadnienia związane zarówno z modyfikacją powierzchni włókien celulozowych jak i z modyfikacją osnowy polimerowej.
Omówiono charakterystykę powierzchni modyfikowanych włókien naturalnych zbadanymi metodami
spektroskopii w podczerwieni i spektroskopii Ramana,
wpływ wytwarzania i obróbki powierzchniowej na adhezję na granicy faz pojedynczych włókien naturalnych
oraz wpływ modyfikacji powierzchni włókien na poprawę właściwości mechanicznych kompozytu.
Tematyka części drugiej dotycząca badań warstwy
granicznej w naturalnych kompozytach włóknistych
obejmuje elektrokinetyczną charakterystykę interfazy,
właściwości mechaniczne (udarność, pełzanie i zmęczenie), termochemiczne oraz chłonność wody kompozytów
z włóknami naturalnymi. Omówiono także wykorzystanie spektroskopii Ramana i rozpraszania rentgenowskiego do oceny warstwy granicznej w kompozytach.
ADVANCED ADHESIVES IN ELECTRONICS
Materials, Properties and Applications
M.O. Alam, C. Bailey (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 280 stron, cena 172,5 $
ISBN: 9780081017326
Książka zawiera przegląd najnowszych osiągnięć
w technologii klejenia i klejach stosowanych w elektronice. Część pierwsza stanowi wprowadzenie do technologii
klejenia i omówienie różnych rodzajów spoiw stosowanych w układach elektronicznych, w tym przewodzących
ciepło, izotropowych i anizotropowych klejów przewodzących i spoiw do połączeń typu „flip-chip”. W części
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drugiej opisano zastosowanie i właściwości klejów, m.in.
integralność adhezyjnej warstwy granicznej metal-polimer, techniki modelowe do oceny właściwości przewodzących oraz technologie klejenia stosowane w fotonice.
POLYMER MATERIALS FOR ENERGY
AND ELECTRONIC APPLICATIONS
Huisheng Peng, Xuemei Sun, Wei Weng, Xin Fang
(Elsevier)
Wyd. 2016, 386 stron, cena 150 $
ISBN: 9780128110911
Omówiono najnowsze osiągnięcia dotyczące materiałów polimerowych stosowanych w elektronice. Tematyka książki obejmuje syntezę, strukturę i właściwości
polimerów, włącznie z kompozytami. Przedstawiono też
i opisano cztery podstawowe rodzaje urządzeń elektronicznych bazujących na polimerach, w tym urządzenia
do pozyskiwania i magazynowania energii, urządzenia
emitujące światło i czujniki sterowane elektrycznie.
ELECTRICAL MEMORY MATERIALS
AND DEVICES
Wen-Chang Chen (Ed.), (RCS)
Wyd. 2016, 388 stron, cena 159 £
ISBN: 978-1-78262-116-4
Technologie informacyjne są niezbędnym elementem
codziennego życia. Niestety systemy pamięciowe na bazie krzemu mają określone ograniczenia, co oznacza konieczność znalezienia alternatywnych rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój tej branży. Taką alternatywą są
organiczne pamięci elektryczne uważane za następców
konwencjonalnych pamięci półprzewodnikowych ze
względu na stosunkowo mały koszt, różnorodność struktury chemicznej i łatwe przetwarzanie. W książce skupiono się wyłącznie na organicznych systemach pamięci,
przekazując czytelnikowi zarówno pełny przegląd podstaw, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Omówiono organiczne pamięci rezystorowe, elektroniczne
i donorowo-akceptorowe, specjalne poliimidy, polimery
niesprzężone z elektroaktywnymi bocznymi grupami
chromoforowymi, polimery sprzężone oraz kompozyty
polimerowe. Opisano też właściwości pamięci donorowo-akceptorowych kopolimerów blokowych, organiczne
tranzystorowe pamięciowe urządzenia i materiały, tranzystorowe nośniki pamięci „floating gate” oraz organiczne ferroelektryczne urządzenia pamięci.
SUPERHYDROPHOBIC POLYMER SURFACES
Preparation, Properties and Applications
Iskender Yilgör, Cagla Kosak Söz, Emel Yilgör (Smithers Rapra)
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Wyd. 2016, liczby stron nie podano, cena 85 £
ISBN – nie podano
Badania naturalnych superhydrofobowych powierzchni, takich jak liście roślin i skrzydła owadów wykazały
ścisły związek między topografią powierzchni, chropowatością i strukturą chemiczną a superhydrofobowością
i były stymulatorem prac dotyczących opracowania superhydrofobowych materiałów polimerowych. Książka
zawiera kompleksowy przegląd nowych osiągnięć w tej
dziedzinie, podstawy teoretyczne i praktyczne uwagi
obejmujące przygotowanie i charakterystykę superhydrofobowych powierzchni polimerowych. Omówiono
metody wytwarzania oraz przedstawiono wady i zalety
takich powierzchni. Wykazano ścisły związek między
rodzajem polimeru, hierarchiczną mikro/nano topografią powierzchni a superhydrofobowością. Oprócz aspektów praktycznych przedyskutowano również teoretyczne podstawy zwilżania powierzchni chropowatych.
POLYMER CHEMISTRY
S. Koltzenburg, M. Maskos, O. Nuyken (Springer)
Wyd. 2017, 467 stron, 663 ilustracje, 11 w kolorze,
cena 107 €
ISBN 978-3-662-49277-2
Książka jest angielskim tłumaczeniem niemieckiego
podręcznika “Polymere”, nagrodzonego w 2015 roku
(“Literaturpreis des Fonds der Chemischen Industrie“)
za przejrzystość i nowatorskie podejście do zagadnień.
W podręczniku opisano syntezę, charakterystykę i zastosowania techniczne polimerów. W zrównoważony sposób, zrozumiały zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych czytelników, wprowadzono podstawowe pojęcia z chemii związków wielkocząsteczkowych.
Opierając się na podstawowych zasadach termodynamiki i chemii organicznej, przystępnie przedstawiono
szczegółową i ugruntowaną wiedzę obejmującą tematy
na styku chemii, fizyki, inżynierii i nauk przyrodniczych. Na wstępie omówiono podstawowe zagadnienia,
wymiary i kształty makrocząsteczek. Kolejne rozdziały
poświęcono polimerom w roztworze, oznaczaniu średnich mas molowych i polimerom w stanie stałym, w tym
częściowo krystalicznym i amorficznym, jak również
ich zastosowaniu jako materiałów konstrukcyjnych. Na
podstawie tych informacji autorzy wyjaśnili najważniejsze metody i techniki polimeryzacji. Uwzględnili, często
zaniedbywane w innych podręcznikach, polimery techniczne, polimery funkcjonalne, elastomery i polimery
ciekłokrystaliczne, a także wpływ polimerów na środowisko.
dr inż. Stanisława Spychaj
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Informacje PlasticsEurope Polska
Europejski przemysł tworzyw polimerowych – stabilny
trend powrotu na ścieżkę wzrostu
Na spotkaniu prasowym podczas Targów K 2016,
które odbyły się w dniach 19–26 października 2016 r.
w Düsseldorfie, europejskie stowarzyszenie PlasticsEurope przedstawiło najnowszy raport „Tworzywa sztuczne – Fakty 2016”, zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw polimerowych, bilans
handlowy, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach
w branży tworzyw polimerowych.
Światowa produkcja tworzyw polimerowych wzrosła
w roku 2015 o 3,5 % w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniosła 322 mln ton. Europa, z udziałem 18-proc.,
pozostaje drugim regionem pod względem wielkości
produkcji tworzyw polimerowych, ustępując jedynie
Chinom, których udział wynosi 27 %.
Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie
w 2015 roku wyniosło 49 mln ton. Na zwiększenie popytu wpłynęła dobra sytuacja w sektorach konsumenckich. Udział sektora opakowaniowego w ogólnym zużyciu tworzyw wyniósł 40 %, budownictwa 20 %, a motoryzacji 9 %. Spośród krajów europejskich największy
popyt na tworzywa odnotowano w Niemczech – kraj
ten odpowiada za 25 % europejskiego zapotrzebowania.
Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy, z 14-proc.
udziałem i Francja z 10-proc. udziałem.
Bilans handlu zagranicznego przemysłu tworzyw
polimerowych w Europie jest dodatni i wynosi ponad
16,5 mld euro. Eksport tworzyw poza UE odbywa się
przede wszystkim do Turcji (13 %), Chin (12 %) i USA
(12 %). Europa importuje tworzywa z USA (25 %), Arabii
Saudyjskiej (13 %) i Korei Południowej (12 %).
„Przemysł tworzyw polimerowych ma obecnie do
czynienia z licznymi wyzwaniami i lokalnymi i globalnymi, ale zawsze udaje nam się dostosować do bieżącej
sytuacji. Nasz przemysł to ważny sektor europejskiej gospodarki, będący na 7. miejscu w europejskim rankingu
pod względem wnoszonej wartości dodanej przemysłu,
a jego coroczny wkład do finansów publicznych wynosi ok. 27,5 mld euro” powiedział Patrick Thomas, Prezes
PlasticsEurope i CEO firmy Covestro, dodając, że „Jakkolwiek rok 2016 możemy uznać za rok wzrostu w prze-

Fot. Prezes PlasticsEurope – Patrick Thomas podczas wystąpienia (fot. PlasticsEurope Polska)

myśle tworzyw polimerowych, to utrzymanie tego trendu wymaga wprowadzenia środków, które zapewnią
konkurencyjność naszego regionu”.
Dane dotyczące zagospodarowania tworzyw polimerowych w Europie (za 2014 r.) wskazują, że w odpadach
pokonsumenckich znalazło się ok. 26 mln ton odpadów
tworzyw. Prawie 70 % tej ilości zostało odzyskane, natomiast pozostała część trafiła na wysypiska odpadów.
„Biorąc pod uwagę propozycje Komisji Europejskiej
dotyczące przestawienia gospodarki europejskiej na gospodarkę o obiegu zamkniętym, jesteśmy przekonani,
że inicjatywa ta otwiera możliwości zwrotu w kierunku
wydajnej surowcowo i konkurencyjnej Europy. Wymaga
to jednak rozwiązania problemu odpadów tworzyw polimerowych, uniemożliwienia przedostawania się tych
odpadów do środowiska i zapewnienie ich właściwego
zagospodarowania”– podsumował Patrick Thomas.
Tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym będzie się
zajmować nowoutworzona grupa robocza PlasticsEurope.
Publikację „Fakty o tworzywach polimerowych 2016”
oraz dane na temat polskiego rynku można pobrać ze
strony www.plasticseurope.pl
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska

