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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 listopadzie 2016 r.
oraz zbiorczo za jedenaście miesięcy 2016 r.

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

Listopad 2016 r.

Węgiel kamienny

6 038 983

6 063 173

64 538 275

%
I–XI 2016/
I–XI 2015
97,9

Węgiel brunatny

5 254 597

5 289 262

54 985 841

94,8
98,4

Artykuł

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

Razem
I–XI 2016 r.

74 360

80 092

798 067

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

458 313

497 120

99,0

Etylen

45 426

27 445

407 827

82,1

Propylen

32 548

24 198

306 816

86,2

1,3-Butadien

5 067

3 274

49 508

89,2

Fenol

2 947

3 674

36 283

111,7

11

11

167

134,7

13 725

13 292

149 762

99,9

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Listopad
2016 r.

Razem
I–XI 2016 r.

237 343

2 691 742

%
I–XI 2016/
I–XI 2015
99,6

Polietylen

31 318

18 647

294 228

85,9

Polimery styrenu

11 001

11 530

139 654

112,9

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

26 749

19 195

23 545

79,2

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

2 372

2 162

26 005

97,1

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

5 616

5 469

63 900

105,6

725

900

8 870

110,9

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

9 305

89 521

97,9

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 261

16 678

82,3

Poliwęglany

1 719

1 581

17 689

93,3

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

1 973

31 298

105,2

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

7 689

80 802

113,2

Poliestry pozostałe

1 952

2 783

30 169

139,2

Polipropylen

20 389

18 299

223 834

99,7

Poliacetale, w formach podstawowych

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

486

520

5 651

100,0

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

13 214

12 512

147 860

101,0

Aminoplasty

9 758

11 307

136 156

113,8

878

2 061

21 164

188,5

16 017

18 880

193 337

113,7

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Listopad
2016 r.

Razem
I–XI 2016 r.

%
I–XI 2016/
I–XI 2015

tys. zł

–

3 912 143

41 979 163

111,8

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

19 521

263 889

94,6

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

6 242

81 825

93,0

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

t

11 453

6 063

94 523

83,8

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

t

2 842

1 991

31 050

95,7

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

t

32 328

34 411

375 743

105,7

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

t

5 640

5 700

60 313

96,3

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

t

22 751

25 534

286 759

108,1

t
tys. m²

9 610
9 751

10 371
8 344

119 968
107 001

108,4
98,4

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

17 760

184 071

111,2

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

20 001

225 303

103,8

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

3 092
1 187

33 819
13 674

111,6
103,4

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

30 533
602

326 922
6 444

105,5
108,2

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

248
100

4 375
1 903

88,1
84,9

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

1 046

11 492

92,6

Kleje poliuretanowe

t

921

1 057

10 462

104,3

Włókna chemiczne

t

3 225

3 390

40 084

111,7

t
tys. m²

1 594
4 885

1 366
4 049

16 882
52 234

95,5
96,4

t

28

33

334

108,9

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Listopad
2016 r.

Razem
I–XI 2016 r.

%
I–XI 2016/
I–XI 2015

t

81 587

84 375

961 764

105,5

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

43 211
4 225

511 136
51 260

103,7
103,7

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

2 338

29 695

102,2

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

305

3 646

92,0

opony do ciągników

tys. szt.

24

21

284

105,8

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

1,8

26

136,3

t

832

913

9 392

100,6

t
km

5 014
3 550

5 226
3 748

57 949
36 563

106,4
93,3

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

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

inż. Hanna Głowala
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ZE ŚWIATA
CHINY
Współpraca BioAmber i CJ CheilJedang Corporation
w zakresie produkcji bio-kwasu bursztynowego
W czwartym kwartale 2016 r. firma BioAmber Inc.
poinformowała o nawiązaniu współpracy z południowokoreańską CJ CheilJedang Corporation w zakresie
produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych. W podpisanym porozumieniu partnerzy zadeklarowali zamiar utworzenia wspólnego przedsięwzięcia
typu joint venture, które będzie się zajmować produkcją
bio-kwasu bursztynowego z wykorzystaniem własnościowej technologii firmy BioAmber Inc. Według wstępnych ustaleń pomiędzy partnerami wspólna inwestycja
będzie realizowana w jednym z zakładów fermentacyjnych należących do CJ CheilJedang Corporation, zlokalizowanych na terenie Chin. Usytuowanie wspólnej
wytwórni w zaadoptowanym do tego celu istniejącym
zakładzie fermentacyjnym umożliwi partnerom z jednej
strony zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych,
a z drugiej strony przyśpieszy uruchomienie produkcji.
Lokalizacja wytwórni bio-kwasu bursztynowego na terenie Chin jest związana z wielkością tamtejszego rynku
zbytu, a także z jego centralnym usytuowaniem w Azji.
Według zamierzeń partnerów początkowy roczny potencjał produkcyjny wspólnej wytwórni, który wyniesie
ok. 36 000 t/r., będzie sukcesywnie powiększany w miarę wzrostu popytu na bio-kwas bursztynowy zarówno
na wewnętrznym rynku, a także na rynkach pozostałych państw azjatyckich. Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy, większościowym udziałowcem
w jv będzie korporacja południowokoreańska posiadająca 65 % akcji (firma BioAmber Inc. 35 %). CJ CheilJedang
Corporation sfinansuje nakłady inwestycyjne związane z adaptacją wytwórni do potrzeb nowej produkcji
w oparciu o technologię kanadyjskiej firmy. Planowe zakończenie prac adaptacyjnych i uruchomienie komercyjnej produkcji bio-kwasu bursztynowego przewidywane
jest w pierwszym półroczu 2018 r. Firma BioAmber Inc.
jest współwłaścicielem, działającej od 2015 r. w miejscowości Sarna (Kanada), pierwszej na świecie wytwórni,
w której bio-kwas bursztynowy wytwarzany jest poprzez fermentację biomasy (odpady rolnicze i odpady
z przetwórstwa trzciny cukrowej) przy pomocy bakterii.
www.bioamber.com
www.plastemart.com
INDIE
Uruchomienie
(BOPP)

wytwórni

folii

polipropylenowej

Firma Cosmo Films Limited poinformowała o zakończeniu modernizacji wytwórni dwuosiowo orientowanej
folii polipropylenowej, zlokalizowanej w miejscowości
Karjan, w prowincji Gujarat. W ramach modernizacji
zakładu zbudowano nową linię produkcyjną folii BOPP
o rocznej zdolności wytwórczej 60 000 t, która umożliwia wytwarzanie folii o szerokości 10,4 m. Jest to pierwsza instalacja działająca w Indiach charakteryzująca się
tak dużą przepustowością oraz szerokością produkowanej folii BOPP. Dzięki tej inwestycji sumaryczny roczny
potencjał produkcyjny wytwórni BOPP należących do
indyjskiej firmy został powiększony o ok. 40 %. Według
zamierzeń inwestora dodatkowa produkcja dwuosiowo
orientowanej folii polipropylenowej będzie przeznaczona na zaspokojenie popytu producentów opakowań
giętkich działających na rynkach azjatyckich i europejskich. Działająca od 1981 r. firma Cosmo Films Limited
jest jednym z największych globalnych producentów folii BOPP i folii do laminowania termicznego. Poza wytwórnią w Indiach firma produkuje oba typy folii także
w zakładach zlokalizowanych w Japonii, Korei Płd. oraz
USA dla odbiorców z ponad 100 krajów.
www.packaging-gateway.com, www.mrcplast.com
KANADA
Uruchomienie wytwórni PE-LLD
Firma Nova Chemicals Corp. poinformowała o zakończeniu w pierwszym kwartale 2017 r. rozbudowy kompleksu chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Joffre
(prowincja Alberta). W wyniku modernizacji kompleksu
została zbudowana dodatkowa wytwórnia polietylenu
małej gęstości (PE-LLD) o rocznym potencjale produkcyjnym wynoszącym ok. 450 000 t. Jako surowiec do produkcji polietylenu wykorzystywany jest gaz łupkowy transportowany rurociągiem ze złóż znajdujących się w rejonie
Zatoki Meksykańskiej. Uruchomiona obecnie wytwórnia
liniowego polietylenu małej gęstości jest pierwszą tego
typu inwestycją zrealizowaną w Ameryce Płn. w ciągu
ostatnich 10 lat. Nakłady finansowe poniesione na budowę
wytwórni w Joffre wyniosły ok. 1 mld dolarów. Według
zamierzeń inwestora odbiorcami PE-LLD wytwarzanego
w nowej instalacji produkcyjnej będą firmy zajmujące się
produkcją elastycznych opakowań działające na rynku
północnoamerykańskim. Firma Nova Chemicals Corp.
poza kompleksem w Joffre posiada trzy wytwórnie polietylenu położone w kanadyjskiej prowincji Ontario oraz
trzy zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych o sumarycznym rocznym potencjale produkcyjnym – 2,3 mln t.
www.plasticstoday.com
www.chemicals-technology.com
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ŚWIAT
BASF inwestuje w surowce do produkcji poliuretanów
BASF – niemiecki koncern chemiczny działający na
rynku globalnym poinformował o zakończeniu w pierw
szym kwartale 2017 r. inwestycji na terenie kompleksu
chemicznego w Antwerpii. W ramach modernizacji kompleksu rozbudowana została wytwórnia diizocyjanianu
difenylometanu (MDI). Jej roczny znamionowy potencjał produkcyjny został powiększony o 90 000 t i wynosi
obecnie 650 000 t. Szczegółowe dane dotyczące wielkości
nakładów finansowych na modernizację kompleksu nie
zostały ujawnione. MDI jest podstawowym surowcem
do produkcji poliuretanów, które na masową skalę są
stosowane w wielu branżach, w tym przede wszystkim
w przemyśle budowlanym, przemyśle sprzętu AGD oraz
motoryzacyjnym. Według zamierzeń inwestora dodatkowa produkcja MDI z kompleksu w Antwerpii będzie
przeznaczona na zaspokojenie popytu na rynku europejskim. Zdaniem ekspertów z brytyjskiej firmy IAL
Consultants w perspektywie średnioterminowej (3–5 lat)
globalny rynek tworzyw poliuretanowych będzie zwiększać się o ok. 3,5 % rocznie i do 2020 r. osiągnie wielkość
7,3 mln t/r. Uruchomienie produkcji diizocyjanianu difenylometanu w Antwerpii zwiększa globalny potencjał
produkcyjny należących do BASF wytwórni MDI do
1,6 mln t/r. Z takim potencjałem produkcyjnym koncern
chemiczny BASF jest jednym z pięciu największych światowych wytwórców diizocyjanianu difenylometanu.
Pozycja koncernu BASF jako globalnego producenta surowców do produkcji poliuretanów zostanie dodatkowo
wzmocniona w ciągu najbliższych trzech lat. W drugiej
połowie 2017 r. planowane jest uruchomienie wytwórni
MDI o rocznym potencjale produkcyjnym 240 000 t, budowanej przez BASF wspólnie z firmami Huntsman i Sinopec w miejscowości Caojing, Chiny. Kolejna inwestycja
koncernu BASF w surowce do produkcji poliuretanów
jest planowana na lata 2018–2020, na terenie kompleksu
chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Geismar
(stan Luizjana, USA). Wykorzystując tani gaz łupkowy
ze złóż położonych w regionie Zatoki Meksykańskiej
BASF zamierza powiększyć potencjał produkcyjny wytwórni diizocyjanianu difenylometanu z 300 000 t/r. do
600 000 t/r. Po zakończeniu tych inwestycji niemiecki
koncern chemiczny będzie drugim, po firmie Wanhua,
największym pod względem posiadanego potencjału
produkcyjnego globalnym wytwórcą MDI, z udziałem
w światowej produkcji szacowanym na ok. 22 %.
www.plasteurope.com, www.basf.com
www.mrcplast.com
Mitsubishi Rayon Co., Ltd. inwestuje w produkcję
włókien węglowych
Japońska spółka Mitsubishi Rayon Co., Ltd. poinformowała o aktualnie prowadzonych inwestycjach mają-
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cych na celu powiększenie potencjału produkcyjnego
wytwórni włókien węglowych. Inwestycje te prowadzone są równolegle w Ameryce Płn. i w Azji. Na przełomie
2016 i 2017 r, spółka Mitsubishi Rayon Co., Ltd. podpisała wstępne porozumienie z niemiecką firmą SGL Group.
Dotyczyło ono przejęcia spółki SGL Carbon Fiber LLC
działającej na rynku północno amerykańskim, a będącej
spółką zależną niemieckiej firmy. Planowana do przejęcia
spółka zajmuje się wytwarzaniem włókien węglowych
w zakładzie zlokalizowanym w miejscowości Evanston
(stan Wyoming). Finalizacja transakcji jest przewidywana w drugim kwartale br., po uzyskaniu aprobaty odpowiednich urzędów antymonopolowych. Po uzyskaniu
ww. aprobaty, potencjał produkcyjny wytwórni włókien
węglowych należących do japońskiej spółki powiększy
się o 1000 t/r. Wielkość środków finansowych jakie spółka
Mitsubishi Rayon Co. wyasygnuje na to przejęcie nie została ujawniona. Równolegle z zakupem wytwórni włókien węglowych położonej w Evanston japońska firma
modernizuje instalację produkcyjną włókien węglowych
położoną w miejscowości Sacramento (stan Kalifornia),
a także swój największy zakład włókien węglowych zlokalizowany w Otake, Japonia. W wyniku przejęcia spółki
SGL Carbon Fiber LLC, a także prowadzonych aktualnie
inwestycji w Sacramento oraz Otake sumaryczny roczny
potencjał produkcyjny wytwórni węglowych należących
do firmy Mitsubishi Rayon Co., Ltd. zostanie powiększony z 10 100 t, obecnie, do 14 300 t do końca 2017 r. Wielkość nakładów finansowych poniesionych przez japońską
firmę na modernizację wytwórni nie została ujawniona.
Włókna węglowe są kluczowym składnikiem węglowych
materiałów kompozytowych zapewniając im unikatowe
właściwości, w tym dużą wytrzymałość mechaniczną,
dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz małą gęstość. Dzięki tym właściwościom kompozytowe materiały
węglowe coraz częściej są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki, w tym w przemyśle motoryzacyjnym,
budowlanym, lotniczym oraz w energetyce wiatrowej.
Obecnie globalnymi liderami w produkcji włókien węglowych oraz węglowych materiałów kompozytowych
są firmy: Toray Industries Inc., Teijin Group, SGL Group,
Dow Chemical Company, a także Mitsubishi Rayon Co.,
Ltd. Wielkość nakładów finansowych ponoszona przez
czołowe firmy w powiększanie potencjału produkcyjnego
zakładów wytwórczych włókien węglowych oraz kompozytów węglowych wynosi kilka mld dolarów w skali roku. Zdaniem ekspertów wartość globalnego rynku
włókien węglowych w perspektywie średnioterminowej
(5–7 lat) sięgnie kwoty ok. 30 mld dolarów.
www.compositesworld.com, www.plasticstoday.com
WIETNAM
Budowa kompleksu chemicznego
Południowokoreańska firma Hyosung Corporation
poinformowała o planowanej budowie kompleksu che-
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micznego, który będzie zlokalizowany w Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej w południowej części Wietnamu, w prowincji Ba Ria Vung Tau. W skład kompleksu wejdzie zakład odwadarniania propanu, wytwórnia
polipropylenu oraz wytwórnie włókien polimerowych.
Według zamierzeń inwestora budowa kompleksu będzie realizowana etapami. W pierwszym etapie zostanie zbudowana wytwórnia polipropylenu o rocznym
potencjale produkcyjnym 300 000 t. W drugim etapie
powstanie bliźniacza instalacja produkcyjna polipropylenu oraz zakład odwadarniania propanu. Sumaryczne
nakłady finansowe na budowę tych dwóch ww. instalacji produkcyjnych polipropylenu są szacowane przez
inwestora na kwotę ok. 600 mln dolarów, a na budowę
zakładu odwadarniania propanu na kwotę ok. 500 mln
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dolarów. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu prowadzenia inwestycji nie zostały ujawnione.
Planowana budowa kompleksu chemicznego w Ba Ria
Vung Tau jest kolejną jego inwestycją Wietnamie. Spółka
Hyosung Corporation jest też właścicielem kompleksu
chemicznego w prowincji Dong Nai, w którym produkuje m.in. włókna poliuretanowe, poliamidowe i poliestrowe. Hyosung Corporation jest jedną z największych
południowokoreańskich firm specjalizujących się w produkcji włókien z tworzyw polimerowych.
www.nonwovens-industry.com, mrcplast.com
www.fibre2fashion.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Podczas targów Chinaplas 2016 firma SABIC zapowiedziała wprowadzenie na rynki bliskowschodnie,
afrykańskie i azjatyckie dwóch nowych lekkich pianek na bazie polietylenu małej gęstości (LDPE): SABIC
LDPE HP2024JDF i SABIC HP2024NDF, spienianych
fizycznie w procesie wytłaczania, opracowanych przez
Foam Innovation Center. Obydwie pianki mają gęstość
0,924 g/cm3 i masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu – 2,0 g/10 min. W 2017 r. planowane jest uruchomienie produkcji kolejnej pianki na bazie LDPE – SABIC
LDPE HP0824NDF o gęstości 0,924 g/cm3 i dużej lepkości – masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu jest
równy 0,8 g/10 min, przeznaczonej do wytwarzania
taśm, uszczelek i wylewek. Nowa pianka SABIC LDPE
HP0824NDF może być spieniana podczas różnych procesów produkcyjnych: spieniania fizycznego w procesie
wytłaczania, sieciowania chemicznego, a także w trakcie
procesu wytwarzania pianek w postaci bloków, podczas
którego otrzymuje się pianki o małej gęstości. Dzięki dużej lepkości polimeru, w głowicy wytłaczarki wytwarza
się duże ciśnienie skutkujące powstawaniem jednorodnych pianek o większej grubości, lepszej wytrzymałości mechanicznej, dobrym naprężeniu ściskającym oraz
dużej sprężystości. Wytwarzane pianki mają większą
wytrzymałość na ściskanie, lepszą elastyczność, bardziej jednorodną powierzchnię i strukturę komórkową,
mniej porów, jak również lepszą stabilność wymiarową
niż istniejące materiały. Dzięki stosowaniu nowych pianek SABIC można poprawić izolację akustyczną, cieplną
i amortyzację obiektów. Pianki polimerowe są stosowane w wielu dziedzinach takich jak np. budownictwo,
motoryzacja, opakowania, sport i rekreacja.
www.sabic.com

Firma igus poszerzyła asortyment odpornych na ścieranie filamentów do drukarek 3D o tworzywo iglidur
C210 charakteryzujące się dużą odpornością na chemikalia, w tym na działanie różnych kwasów oraz rozpuszczalników, a nawet odpornością na nadtlenek wodoru, często stosowany do wybielania oraz dezynfekcji.
Materiał odznacza się ponadto dużą odpornością na
ścieranie, co skutkuje długą żywotnością wydrukowanych części, dobrą odpornością na działanie wysokiej
temperatury (krótkoterminowo do 180 °C, długotrwale
do 100 °C). Materiał jest oferowany w postaci filamentu
o średnicy 1,75 lub 3 mm, dzięki czemu może być stosowany w powszechnie dostępnych drukarkach 3D pracujących z użyciem technologii FDM (Fused Deposition
Modeling). Filament z materiału igliduru C210 nadaje się
do różnorodnych zastosowań w wielu branżach, zwłaszcza związanych z wymaganiami higienicznymi, np.
w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym, gdzie
elementy często są narażone na kontakt z agresywnymi
środkami czyszczącymi.
www.igus.pl
Nową wersję opakowania Tetra Brik Aseptic 1000
Edge z zakrętką Bio-based LightCap 30 wprowadziła
firma Tetra Pak. Jest to pierwszy na świecie aseptyczny karton do płynnej żywności wyróżniony certyfikatem Vinçotte, przyznawanym za stosowanie surowców
odnawialnych. Do produkcji elementów opakowania
wykonanych z tworzywa wykorzystano polimery uzyskane z trzciny cukrowej, papier posłużył do wykonania
pozostałych elementów, dzięki temu udział surowców
odnawialnych wynosi ponad 80 %. Zgodnie z wytycznymi belgijskiej firmy certyfikującej Vinçotte, skład oraz
właściwości Tetra Brik Aseptic 1000 Edge z zakrętką Bio-based LightCap 30 spełniają wymagania czterogwiazd-
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kowego certyfikatu. Nowe opakowanie wyróżnia się
także śladem węglowym o 17 % mniejszym niż w przypadku tradycyjnego kartonu. Potwierdziła to niezależna
analiza cyklu życia przeprowadzona przez Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem Naturalnym IVL. Nowe
opakowania Tetra Pak spełniają oczekiwania konsumentów, którzy coraz chętniej wybierają produkty przyjazne
środowisku i oczekują większego zaangażowania firm
w ochronę środowiska naturalnego. Nowa wersja opakowania Tetra Brik Aseptic 1000 Edge z zakrętką Bio-based
LightCap 30 jest już dostępna i może być wytwarzana na
istniejących liniach produkcyjnych, a jego wprowadzenie nie wymaga nakładów inwestycyjnych.
www.tetrapak.com
Dwa odporne na palenie tworzywa polimerowe Durostone UPM S13 LST (Low Smoke and Toxicity) i Polystone MK FL wprowadziła do obrotu firma Roechling, aby
umożliwić producentom pojazdów szynowych spełnienie wymagań normy EN 45545-2:2013 dotyczącej właściwości pożarowych materiałów i wyrobów stosowanych
w pojazdach kolejowych. Durostone UPM S13 LST, tworzywo na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione matą szklaną przeznaczone jest do wytwarzania lekkich elementów o dużej wytrzymałości mechanicznej, takich jak np. mocowania, nakładki, przepustnice, rozdzielnice, skrzynki oraz elementy konstrukcyjne
suchych transformatorów. Materiał jest dostarczany
w postaci płyt, elementów obrabianych mechanicznie
i formowanych poprzez wytłaczanie. Polystone MK FL,
tworzywo na bazie polietylenu o bardzo dużym ciężarze
cząsteczkowym (UHMWPE) i małej gęstości wynoszącej 1,0 g/cm3 przeznaczone jest do produkcji lekkich elementów konstrukcji pojazdów szynowych zapewniając
jednocześnie bardzo dobre właściwości ślizgowe i dużą
odporność na ścieranie. Typowe produkty to elementy
ślizgowe, zaciski kablowe i okładziny. Materiał jest dostarczany również w postaci płyt oraz różnej wielkości
elementów obrabianych mechanicznie, elementów wytłaczanych, a następnie obrabianych, o skomplikowanej
geometrii i niewielkiej tolerancji wymiarów.
www.roechling.com
Firma Preserve zajmująca się m.in. zrównoważonym
rozwojem w zakresie dóbr konsumenckich nawiązała
współpracę z firmą UrthPact, która będzie produkować
sztućce jednorazowego użytku dla kawiarni w sieci
amerykańskich sklepów ze zdrową żywnością. Produkty
wykonane są w 100 % z polipropylenu (PP) pochodzącego z recyklingu, przetwarzanego przez Urthpact metodą stosowaną podczas techniki formowania tworzyw
na bazie roślinnej przeznaczonych do kompostowania,
ponieważ tradycyjne metody formowania wtryskowego
niezbyt dobrze sprawdzają się w przypadku tego typu
materiałów. Sztućce są tak zaprojektowane, aby mogły
być elementem programu Preserve Gimme 5 zorganizowanego przez firmę Preserve, którego celem jest zachę-
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cenie konsumentów i detalistów do zbierania zużytych
produktów z tworzyw polimerowych w pojemnikach
zbiorczych, znajdujących się m.in. w sieci sklepów z organiczną żywnością. Z odzyskanego tworzywa wytwarzane są nowe produkty jak np. szczoteczki do zębów.
Do wytwarzania większości produktów firma Preserve
wykorzystuje polipropylen (PP) pochodzący z recyklingu, zbiórka odpadów odbywa się przy współudziale
firm Stonyfield, Brita, Whole Foods i innych.
www.urthpact.com
Deski AZEK wytworzone z kompozytów złożonych
z tworzyw polimerowych pochodzących z recyklingu
oraz drewna (WPC), pokryte poli(chlorkiem winylu)
(PVC) z użyciem technologii Armor Technology coraz
częściej zastępują deski z drewna ze względu na trwałość i łatwość konserwacji. Deski odporne są na zadrapania, zaplamienie, wilgoć, owady i pleśń, są niepalne
– ognioodporność Klasy A (ASTM E84). Można je wykorzystywać jako deski elewacyjne (siding), jako deski tarasowe, do wykonywania schodów i mebli ogrodowych.
Deski tak wytworzone zastosowano do budowy elementów domu HGTV Dream Home 2016 w San Francisco.
Do budowy Dream Home 2017 znajdującego się w St. Simons Island zastosowano deski Trex Transcend firmy
Trex. W odróżnieniu od drewna, odeskowanie Trex nie
wymaga konserwacji, odporne jest na blaknięcie, przebarwienia, zarysowania i pleśń, nie butwieje, nie pęka,
nie wypacza się i nie tworzy drzazg. Konserwacja jest
łatwa, nie ma potrzeby piaskowania, malowania ani
barwienia. Deski są wytwarzane w ponad 95 % z surowców wtórnych, w tym z odpadów drewna, z trocin oraz
z tworzyw polimerowych pochodzących z recyklingu.
W Dream Home 2016 z desek Trex wytworzone zostały:
podłoga tarasu, pergola i meble ogrodowe.
www.azek.com, www.trex.com
Firma BASF wprowadziła na rynek nowy system
antystatycznych posadzek przemysłowych Ucrete
MF40AS poliuretanowo-cementowych. Posadzka jest
uzupełnieniem produktów firmy BASF przeznaczonych
dla budownictwa, oferowanych pod marką Master Builders Solutions. Posadzki wykonane z Ucrete MF40AS
są odporne na działanie środków chemicznych, są bezpieczne i estetyczne, charakteryzują się właściwościami
antystatycznymi oraz wydłużoną trwałością użytkową,
wytrzymują bardzo duże obciążenia termiczne, mechaniczne i chemiczne. Dzięki właściwościom antystatycznym posadzki zabezpieczają urządzenia wrażliwe na
wyładowania elektrostatyczne i mogą być stosowane
w strefach zagrożonych wybuchem. Systemy antystatyczne zyskały na znaczeniu z chwilą wprowadzenia
w życie dyrektywy Unii Europejskiej ATEX (ATmosphères
EXplosibles), określającej wymagania w zakresie ochrony
przeciwwybuchowej, jak również dzięki rosnącej liczbie
komponentów elektronicznych używanych w przemyśle. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, standardo-
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wą gamę kolorystyczną posadzek z Ucrete uzupełniono o dwa nowe kolory: kremowy i jasnożółty. Posadzki
z Ucrete MF40AS mają zastosowanie w zakładach branży spożywczej, farmaceutycznej oraz elektronicznej.
Eksperci Master Builders Solutions przetestowali posadzkę w najcięższych warunkach, np. po zamrożeniu
jej za pomocą ciekłego azotu lub po uderzeniu ciężkim
młotem oględziny nie wykazały śladów zniszczenia.
Dzięki łatwości, z jaką można ją oczyścić oraz dużej odporności na czynniki chemiczne, cieplne i mechaniczne,
posadzka Ucrete doskonale sprawdza się w pomieszczeniach, w których wymagana jest solidna, higieniczna
i trwała podłoga.
www.basf.com

odpowiadała indywidualnym potrzebom konsumentów. Pierwszą parę nowych butów zaprezentowano pod
koniec 2016 roku. Inicjatywę wsparły dwa renomowane
kluby piłkarskie – Real Madryt i Bayern Monachium.
Ich zawodnicy wystąpili w listopadzie ub. r. w obuwiu
przygotowanym przez Adidas. Na potrzeby rynku firma przygotowała obuwie do biegania Ultra Boost Uncaged Parley, a wstępna partia 7 tys. par została szybko
wyprzedana. Do końca 2017 r. Adidas zamierza wyprodukować milion par obuwia sportowego z odpadów, co
oznaczałoby uprzątnięcie ok. 11 mln butelek.
www.adidas.com

Spółka Hexpol TPE dodała nowe kompaundy do rodziny biopochodnych elastomerów termoplastycznych (TPE)
Dryflex Green. Są to materiały produkowane z zasobów
odnawialnych, z płodów rolnych np. z odpadów bogatych
w węglowodany, zwłaszcza cukry powstające ze zbóż,
buraków cukrowych lub trzciny cukrowej. Nowe materiały mają twardość od 20 °Shore’a A do 50 °Shore’a D i,
zależnie od twardości, zawartość surowców biopochodnych wynosi ponad 90 % (ASTM D 6866-12). Większość
biomateriałów dostępnych na rynku ma dość dużą twardość, natomiast opracowując kompaundy TPE Dryflex
Green o dużej zawartości surowców biopochodnych starano się zmniejszyć ich twardość zachowując jednocześnie dobre właściwości mechaniczne. Zawartość surowca
pochodzenia biologicznego w materiałach Dryflex Green
uzależniona jest od składu polimerów, napełniaczy, plastyfikatorów i dodatków. W aplikacjach, w których wygląd ma być zbliżony do naturalnego, firma Hexpol TPE
zastosowała napełniacze organiczne oraz włókna naturalne pochodzenia roślinnego, w tym korek z kory dębu
korkowego. Tworzywa Dryflex Green mogą być przetwarzane z użyciem standardowych metod przetwórstwa
materiałów termoplastycznych, m.in. formowania wtryskowego i wytłaczania. Typowe zastosowania obejmują
m.in. narzędzia, sprzęt sportowy i opakowania.
www.hexpoltpe.com

Podczas wystawy Swiss Plastics Expo 2017 firma
KraussMaffei zaprezentowała wtryskarkę PX 50-180
SilcoSet o dużej precyzji i wydajności, przeznaczoną do
wytwarzania wyrobów silikonowych zarówno bardzo
małych (mikrowtrysk), jak i dużych. Wtryskiwacz jest
sterowany elektrycznie i zamknięty, odpowiada dzięki temu wymaganiom „czystego pokoju” w przypadku
technologii medycznych. Jednostka wtryskowa z napędem serwo-hydraulicznym umożliwia niezawodne,
pozbawione wycieków wtryskiwanie materiału o małej
lepkości LSR (Liquid Silicon Rubber) przez zimne, otwarte
kanały doprowadzające. Cylinder chłodzony jest wodą,
forma jest ogrzewana elektrycznie, zamontowano też
pompę próżniową do odpowietrzania formy. Zwarta
konstrukcja maszyny umożliwia dobrą dostępność do
elementów wtryskarki, do urządzeń peryferyjnych, zapewnia także dużo przestrzeni potrzebnej do wyjęcia
formy. Produkcja wyrobów z LSR wymaga bardzo dużej
precyzji wykonania, szczególnie podczas wtryskiwania,
ponieważ materiał rozszerza się w gnieździe, a nie kurczy jak tworzywa termoplastyczne. Proces uplastyczniania został także dostosowany do materiału. Przetwarzanie LSR jest szczególnie trudne, ponieważ materiał może
mieć różną lepkość. Ponadto płyty dociskowe muszą
być idealnie równoległe, aby całkowicie zamknąć formę.
Podczas przebiegu procesu monitorowana jest lepkość
materiału i korygowany stopień napełnienia formy. Automatyzacja za pomocą 6-osiowego robota umożliwia
precyzyjne wyjęcie z formy małych elementów, które
następnie są pozbawiane ładunków elektrycznych i pakowane. Podczas wystawy na wtryskarce, w 32 gniazdowej formie, wytwarzane były membrany z LSR o masie
0,03 g, grubości 0,2 mm. Specjalny chwytak równocześnie wyjmował 32 delikatne membrany z formy o temperaturze ok. 190 oC, bez jej dotykania. Dzięki modułowej
budowie wtryskarka PX 50-180 SilcoSet może być dostosowywana do potrzeb klienta.
www.kraussmaffei.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

W ramach partnerstwa z organizacją pozarządową
Parley for the Oceans niemiecka firma Adidas opracowała obuwie sportowe Adidas x Parley wykonane z odpadów tworzyw zaśmiecających środowisko morskie. Surowce użyte do produkcji obuwia pochodzą z odpadów
tworzyw zebranych na Malediwach. Do wykonania butów wykorzystano butelki PET i inne odpady z tworzyw,
np. do wykonania górnej części butów wykorzystano
zużyte sieci rybackie. Jedną parę butów można wyprodukować z ilości tworzywa odpowiadającego 11 butelkom. Podczas produkcji tego modelu wykorzystano
innowacyjną technologię Tailored Fibre Technology, polegającą na odpowiednim tkaniu cholewki obuwia, aby
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WYNALAZKI
Nawierzchniowa emalia poliuretanowa i zestaw
powłok ochronnych do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni (Zgłoszenie nr 412650, Wilmon Spółka
z o.o., Warszawa)
Według wynalazku nawierzchniowa emalia poliuretanowa zawiera mieszaninę dwóch żywic akrylowych
sieciowanych poliizocyjanianem alifatycznym. Pierwsza
z żywic akrylowych zawiera 2–3 % grup OH w przeliczeniu na suchą żywicę, jest dodawana jako 55–65-proc. roztwór w ksylenie. Jej liczba kwasowa wynosi 6 mg KOH/g,
a lepkość w 23 °C 1300–2300 mPa·s. Druga żywica akrylowa zawiera 4–6 % grup OH w przeliczeniu na suchą
żywicę i jest dodawana jako 60–70-proc. roztwór w mieszaninie octanu butylu i ksylenu. Charakteryzuje się liczbą kwasową 4–9 mg KOH/g i lepkością 1900–2900 mPa·s
(w 23 °C). Udział żywic w emalii wynosi odpowiednio
21–25 % mas. i 18–23 % mas. Poliizocyjanian alifatyczny
jest wybrany spośród utwardzaczy HDI. Stosowany jest
w ilości 17–22 % mas. w stosunku do całkowitej masy
emalii. Emalia zawiera ponadto: mikrosfery szklane, ditlenek tytanu, środki pomocnicze oraz rozpuszczalnik
lub mieszaninę rozpuszczalników organicznych. Ilości
mikrosfer, ditlenku tytanu, środków pomocniczych oraz
rozpuszczalnika wynoszą odpowiednio 3,5–7 % mas.;
12–21 % mas.; 1–3,5 % mas; oraz 13–22 % mas. Wynalazek
obejmuje także zestaw powłok ochronnych do zabezpieczania powierzchni zawierający dwuskładnikową farbę
poliuretanową i poliuretanową emalię nawierzchniową
(wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 26, 28).
Sposób glicerolizy odpadów poliuretanowych oraz
glicerolizaty otrzymywane z odpadów poliuretanowych (Zgłoszenie nr 412311, Politechnika Gdańska,
Gdańsk)
Sposób glicerolizy odpadów poliuretanowych według
wynalazku charakteryzuje się tym, że jako środek glicerolizujący stosuje się odpadową glicerynę, korzystnie
glicerynę pochodzącą z produkcji paliw biodiesel, którą ogrzewa się do temp. 160–220 °C. Następnie dodaje
się do niej odpady poliuretanowe zachowując stosunek
masowy odpadów w stosunku do środka glicerolizującego 1:1–10:1, korzystnie zachowując ciągły nadmiar
odpadów w stosunku do środka glicerolizującego. Proces glicerolizy prowadzi się w temperaturze 150–290 °C,
korzystnie 220–240 °C, pod ciśnieniem normalnym lub
pod ciśnieniem podwyższonym do 1,0 atn, aż do całkowitego roztworzenia się odpadu. Otrzymany glicerolizat

chłodzi się do temperatury pokojowej (wg Biul. Urz. Pat.
2016, nr 24, 17).
Sposób wytwarzania nanokompozytów elastomerowych (Zgłoszenie nr 412842, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom)
Sposób wytwarzania nanokompozytów elastomerowych według wynalazku polega na tym, że nanonapełniacz – organofilowy montmorylonit wprowadza się do
mieszanki gumowej bezpośrednio podczas uplastyczniania kauczuku, w postaci 5–30 % ciekłej dyspersji
w plastyfikatorze, korzystnie w postaci 15 % dyspersji
we ftalanie dibutylu. Dyspersję dodaje się do kauczuku
oraz pozostałych składników mieszanki w ilości 2–15 cz.
mas. na 100 cz. mas. kauczuku. Dyspergowanie nanonapełniacza prowadzi się dwuetapowo w temperaturze
pokojowej. W pierwszym etapie, prowadzone jest dyspergowanie mechaniczne, w ciągu 5-20 min, z użyciem
powszechnie stosowanych homogenizatorów przemysłowych. W drugim etapie prowadzone jest homogenizowanie w ciągu 5–30 min, z użyciem sonifikatora ultradźwiękowego o maksymalnej gęstości siły sonicznej
600 W/cm2, maksymalnej amplitudzie 260 μm i częstotliwości 24 kHz. Korzystne jest wprowadzanie dyspersji do
kauczuku po 24 h od chwili jej przygotowania (wg Biul.
Urz. Pat. 2017, nr 1, 27).
Wieloelastomerowe kompozyty magnetoreologiczne (Zgłoszenie nr 412907, Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników, Toruń)
Wieloelastomerowy kompozyt magnetoreologiczny według wynalazku składa się z: 5–95 % mas. przynajmniej jednej elastomerowej fazy niewrażliwej oraz
95–5 % mas. przynajmniej jednej fazy elastomerowej
wrażliwej na działanie przyłożonego pola magnetycznego. Faza niewrażliwa na pole magnetyczne pełni rolę
matrycy dla fazy wrażliwej na pole magnetyczne, dzięki
temu może nadawać pożądane właściwości mechaniczne całemu kompozytowi magnetoreologicznemu. Faza
wrażliwa na pole magnetyczne pełni rolę inteligentnego
napełniacza, zmieniającego swoją sztywność w wyniku
przyłożenia pola magnetycznego, co skutkuje zmianą
sztywności całego kompozytu, a więc pojawieniem się
tzw. efektu magnetoreologicznego (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 1, 28).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWE KSIĄŻKI
MIKTOARM STAR POLYMERS
From Basics of Branched Architecture to Synthesis,
Self-assembly and Applications
Ashok Kakkar (Ed.), (RCS)
Wyd. 2017, 275 stron, cena 159 £
ISBN 978-1-78262-575-9
Stosunkowo nowe pojęcie „miktoarm polymers” dotyczy asymetrycznych, rozgałęzionych makrocząsteczek
(polimerów gwiaździstych). Skład takich polimerów
można wstępnie zdefiniować lub dopasować, tworząc
supramolekularne struktury o specyficznych właściwościach przydatnych w aplikacjach biologicznych. Książka Miktoarm Star Polymers zapoznaje czytelnika zarówno z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tego
typu polimerami rozgałęzionymi, jak i z ich projektowaniem, syntezą, charakterystyką, samoorganizacją oraz
zastosowaniem.
OPTICALLY ACTIVE POLYMERS
A Systematic Study on Syntheses and Properties
SpringerBriefs in Molecular Science
P.K. Dutta, V. Kumar (Springer)
Wyd. 2017, 47 stron, cena 50 €
ISBN 978-981-10-2605-8
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane
z syntezą optycznie czynnych polimerów. Szczegółowo
omówiono otrzymywanie różnych grup tych związków
z polimerów helikoidalnych i dendronizowanych, opisano syntezy optycznie czynnych benzoditiofenów, (ko)polimerów azoaromatycznych i pochodnych porfiryny. Ostatni rozdział poświęcono specyficznym cechom optycznie
aktywnych polimerów, takim jak: nieliniowe właściwości
optyczne, chiroptyczne, absorpcyjne, emisyjne, fotochromowe i solwatochromowe.
SYSTEMS FOR DRUG DELIVERY
Safety, Animal, and Microbial Polysaccharides
S. Bhatia (Springer)
Wyd. 2016, 197 stron, 50 ilustracji (3 w kolorze), cena
150 €
ISBN 978-3-319-41925-1
W książce zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w nanotechnologii naturalnych polimerów. Przeanalizowano
aktywność naturalnych polimerów pozyskiwanych z roślin i glonów w inicjowaniu reakcji immunologicznych,
omówiono toksyczność takich związków, bezpieczeństwo
ich stosowania i związane z tym regulacje prawne. Opisano też polisacharydy pochodzenia zwierzęcego i wytworzone z nich nanomateriały, przyszłościowe nanomateriały
na bazie polisacharydów pozyskiwanych z mikroorganizmów i nanomateriały na podstawie chitozanu oraz toksyczność nanosystemów dostarczających leki.

KERATIN-BASED BIOMATERIALS AND PRODUCTS
Narendra Reddy (Smithers Rapra)
Wyd. 2016, liczby stron nie podano, cena 85 £
ISBN 978-1-910242-87-2
Tematyka książki obejmuje strukturę i właściwości keratyny oraz jej możliwe zastosowania. Rośnie zapotrzebowanie na produkty z odnawialnych i przyjaznych dla
środowiska surowców, wynikające zarówno z większej
świadomości ekologicznej użytkowników, jak i z coraz
bardziej rygorystycznych przepisów ograniczających
wytwarzanie i stosowanie produktów nieulegających
biodegradacji. Jedno z najbardziej ekonomicznych i praktycznych rozwiązań na rzecz rozwoju bioproduktów
polega na wykorzystaniu tanich produktów ubocznych
pochodzących z rolnictwa. Pozostałości po zbiorze roślin
spożywczych, produkty uboczne powstające podczas
produkcji biopaliw oraz odpady z przetwórstwa mięsa to
tylko niektóre z łatwo dostępnych surowców nadających
się do przetwarzania na biomateriały. Keratyny – główne
składniki włosów, piór, pazurów i kopyt, są unikatowymi biopolimerami o różnej strukturze i właściwościach.
Na skalę przemysłową keratyny wykorzystuje się w kosmetykach i niektórych lekach, jednak znaczne ilości materiałów zawierających te biopolimery są magazynowane jako odpady na składowiskach. W książce omówiono
rodzaje keratyny oraz procesy jej ekstrakcji, fermentacji
i degradacji. Przedstawiono szereg produktów otrzymywanych na bazie keratyny, w tym: powłoki, hydrożele,
bioabsorbenty, biokompozyty, włókna i mikro/nanocząstki oraz ich możliwe zastosowania.
NANOCELLULOSE AND NANOHYDROGEL MATRICES
Biotechnological and Biomedical Applications
M. Jawaid, M. Faruq (Wiley)
Wyd. 2017, 350 stron, cena 105 £ / 131 €
ISBN 978-3-527-34172-6
W książce przedstawiono najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nanohydrożeli do zastosowań biomedycznych oraz kompleksowy przegląd materiałów nanohydrożelowych i nanokompozytowych. Opisano rozwój,
syntezę, charakterystykę i zastosowanie nanohydrożeli
w biotechnologii i biomedycynie. Końcowe rozdziały zawierają perspektywy rozwoju technologii nanohydrożeli biomedycznych.
PHYSICAL ASPECTS OF POLYMER SELF-ASSEMBLY
P.R. Sundararajan (Wiley)
Wyd. 2016, 384 strony, cena 156 £ / 187 €
ISBN 978-1-118-54378-8
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Tematyka książki obejmuje wszystkie główne grupy
samoorganizujących się polimerów, z uwzględnieniem
ich projektowania, wytwarzania i właściwości. Każdy
rozdział jest przygotowany wg podobnego schematu –
zawiera opis morfologii, zastosowania i koncepcje rozwoju naukowego i przemysłowego. Omówiono kolejno
kopolimery blokowe, polimery amfifilowe i supramolekularne, żele polimerowe, rotaksany, dendrymery i małe
cząstki w matrycach polimerowych. Opisano nowatorskie zastosowania samoorganizujących się polimerów
w nanotechnologii, fotonice, metamateriałach i maszynach molekularnych oraz jako sztuczne mięśnie i żele
specjalnego przeznaczenia. Wyjaśniono pojęcia związane z odwzorowaniem litograficznym, omówiono perspektywy rozwoju samoorganizujących się polimerów
i związane z tym wyzwania.
HANDBOOK OF INDUSTRIAL POLYETHYLENE
TECHNOLOGY
M.A. Spalding (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2017, 1000 stron, cena 199 £ / 248 €
ISBN 978-1-119-15976-6
Monografia stanowi aktualne i kompletne źródło wiedzy na temat polietylenu (PE). Zawiera ponad 50 rozdziałów autorstwa wybitnych znawców zagadnienia.
Na wstępie przedstawiono historię syntezy polietylenu
małej gęstości i jego unikatowe właściwości. Omówiono
nowe katalizatory i wpływ ich zastosowania na rozwój
różnych rodzajów polietylenu, w tym liniowego PE małej gęstości, PE dużej gęstości, kopolimerów i polietylenu wytwarzanego na katalizatorach metalocenowych.
Opisano różnorodne układy katalizatorów umożliwiające wytworzenie PE o różnej strukturze, a tym samym
o szerokiej gamie właściwości fizycznych. Przedstawiono liczne dodatki ułatwiające przetwórstwo, chroniące
przed wpływem na środowisko, napełniacze, pigmenty
i środki zmniejszające palność. Omówiono klasyczne
metody przetwarzania PE, w tym wytłaczanie, wytłaczanie z rozdmuchiwaniem rękawów folii, odlewanie,
formowanie wtryskowe i termoformowanie oraz techniki wyspecjalizowane, takie jak: formowanie rotacyjne,
przędzenie włókien, wytłaczanie rur, przewodów i kabli,
wytłaczanie reaktywne i procesy spieniania. Wskazano
na znaczenie i miejsce PE na rynku światowym oraz na
perspektywy rozwoju.
 DVANCED HIGH STRENGTH NATURAL FIBRE
A
COMPOSITES IN CONSTRUCTION
Mizi Fan, Feng Fu (Eds.), (Elsevier Ltd.)
Wyd. 2016, 596 stron, cena ok. 300 $
ISBN 978-0-08-100411-1
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Advanced High Strength Natural Fibre Composites in Construction jest pierwszym opracowaniem zawierającym
zbiór szczegółowych informacji niezbędnych w zrównoważonym wykorzystaniu naturalnych kompozytów
włóknistych jako materiałów konstrukcyjnych i budowlanych. W pierwszej części skupiono się na szczególnym
charakterze struktury, składu chemicznego, właściwościach fizycznych i mechanicznych włókien naturalnych
i ich znaczeniu jako funkcjonalnych napełniaczy w zaawansowanych kompozytach o dużej wytrzymałości.
Następnie omówiono zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie technologie wytwarzania różnych zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych z dodatkiem włókien
naturalnych oraz opisano metody badań. Ostatnia część
zawiera komentarze dotyczące przepisów, norm oraz
zrównoważonego rozwoju zaawansowanych kompozytów z włókien naturalnych o dużej wytrzymałości do
zastosowań konstrukcyjnych.
BRYDSON’S PLASTICS MATERIALS
M. Gilbert (Ed.), (Elsevier Ltd.)
Wyd. 2017, 892 strony, cena ok. 235 $
ISBN 978-0-323-35824-8
Ósme – uzupełnione i przeredagowane wydanie
książki o pięćdziesięcioletniej historii, stanowiącej kompendium wiedzy w dziedzinie tworzyw polimerowych
– to lektura zarówno dla naukowców, jak i praktyków.
Zawiera przystępnie podane, podstawowe informacje
na temat materiałów polimerowych, uzupełnione w aktualnym wydaniu o najnowsze biopolimery, tworzywa
konstrukcyjne odporne na wysokie temperatury, elastomery termoplastyczne i szereg innych. We wstępie
podano skróty nazw i standardowe metody badawcze
tworzyw polimerowych. Omówiono zależności między
strukturą a właściwościami termicznymi, mechanicznymi, chemicznymi, elektrycznymi i optycznymi. Opisano
dodatki do tworzyw polimerowych, napełniacze (w tym
włókna) oraz projektowanie i wytwarzanie wyrobów
użytkowych. Scharakteryzowano poszczególne polimery (poliolefiny, polimery na bazie styrenu, chlorku winylu, polimery zawierające fluor, polimery akrylowe, poliwęglany, poliamidy alifatyczne, poliacetale, poliestry
termoplastyczne, celulozę, biopolimery, elastomery termoplastyczne, fenoplasty i aminoplasty, nienasycone żywice poliestrowe, żywice epoksydowe, poliuretany, polimoczniki, poliizocyjanurany i ich kopolimery). W opracowaniu zawarto również najnowsze wytyczne dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego
rozwoju oraz zagadnienia dotyczące recyklingu.
dr inż. Stanisława Spychaj

