398

POLIMERY 2017, 62, nr 5

KRONIKA
Spotkanie z przemysłem na Wydziale
Chemicznym Politechniki Warszawskiej
Warszawa, 9 marca 2017 r.
Spotkanie stanowiło kontynuację corocznych „Spotkań z Przemysłem” będących platformą do nawiązywania i rozwijania współpracy zespołów badawczych
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
(PW) z przemysłem. Na program tegorocznego spotkania zorganizowanego przez władze Wydziału pod kierunkiem dziekana prof. Władysława Wieczorka, które
odbyło się w nowym Audytorium im. prof. I. Mościckiego w budynku Technologii Chemicznej, złożyło się:
wykład prof. Krzysztofa Szmidta-Szałowskiego o osiągnięciach naukowych prof. Ignacego Mościckiego, uroczyste otwarcie Audytorium, którego dokonali wspólnie
prof. Stanisław Wincenciak – prorektor PW ds. Rozwoju,
prof. Władysław Wieczorek i prof. Zbigniew Brzózka
oraz prezentacje aplikacyjnych kierunków badawczych
Wydziału i prezentacje przedstawicieli przemysłu.
W ramach sesji „Prezentacja aplikacyjnych kierunków
badawczych Wydziału Chemicznego PW” zaprezentowano:
– „(Ko)polimery biodegradowalne i ze źródeł odnawialnych – technologia i zastosowanie” (dr hab. inż. Paweł Parzuchowski),
– „Nowości aplikacyjne Laboratorium Procesów Technologicznych” (prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki),
– „Opracowanie technologii prochów spełniających
wymagania NATO” (dr inż. Katarzyna Cieślak),
– „Nowe środki ochrony roślin” (dr hab. inż. Zbigniew Ochal),
– „Drożdże w badaniach stosowanych – produkcja
naturalnego aromatu różanego” (dr inż. Jolanta Mierzejewska),
– „Współczesne technologie katalityczne, plazmowe
i materiałowe” (dr inż. Paulina Wiecińska),
– „Nowe elektrolity do ogniw litowo-jonowych”
(dr inż. Leszek Niedzicki),
– „Współpraca dydaktyczna pomiędzy Wydziałem
i Przemysłem” (dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska),
– „Rola CZIiTT w rozwoju innowacyjnych rozwiązań
Politechniki Warszawskiej” (Marcin Postawka).
W ramach sesji „Prezentacja Przemysłu ze wskazaniem obszarów współpracy” zaprezentowano:
– “Innovations in Process Research and Chemical Engineering” (Paweł Czajka, BASF SE),
– „Innowacje w Grupie Azoty Kędzierzyn Koźle”
(Katarzyna Potajczuk-Czajka, Grupa Azoty ZAK),
– „Współpraca PKN ORLEN z uczelniami i zewnętrznymi podmiotami w obszarze B+R” (Jerzy Franek, PKN Orlen),

Fot. Uroczyste otwarcie Audytorium, od lewej: prof. W. Wieczorek,
prof. S. Wincenciak, prof. Z. Brzózka (fot. Wydział Chemiczny PW)

– „Współpraca NUCO i PW” (Wioletta Stachyra, NUCO),
– „Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych –
strategiczne kierunki działalności B+R” (Konrad Sulak,
IBWCh),
– „Potrzeby rozwojowe firmy Topsil Global jako potencjalne tematy prac badawczych na Wydziale Chemicznym PW” (Tomasz Padee, Topsil Sp. z o.o.),
– „Produkty opakowaniowe i narzędzia produkcyjne
do ich realizacji” (Anita Frydrych, Marcato Sp. z o.o.),
– „Transfer technologii jako ogniwo łączące naukę
z przemysłem” (Janusz Obukowicz, IFarm),
– „Naukowy biznes” (Michał Kucharski, 45Stages, Ylia),
– „Główne technologie ceramiczne w IEn OC Cerel –
ich ograniczenia i problemy” (Mariusz Krauz, IEn),
– „Nanosrebro jako innowacyjny środek biobójczy”
(Kamila Pińska, Linegal Chemicals),
– „Engel Polska – możliwości współpracy z jednostkami badawczymi” (Adam Marciniak, ENGEL POLSKA).
Uzupełnieniem bogatego programu spotkania było
zwiedzanie instalacji Wydziału oraz stoisk Wystawców
podczas przerwy obiadowej. Wystawcami byli m.in.:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, A. P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k., Optotom, Uni-Export Instruments Polska, Perlan Technologies Sp z o.o., Linegal Chemicals Sp. zo.o., Polygen Sp. z o.o., SaponLabs Sp. z o.o.,
DONSERV, Genore chromatografia, Topsil Sp. z o.o. Sp.k.
Wśród Wystawców znalazły się również Koła Naukowe
Wydziału Chemicznego „Flogiston” i „Herbion”.
Spotkanie zakończyło się koktajlem, podczas którego
prowadzono rozmowy kuluarowe, nawiązywano nowe
znajomości i omawiano tematy przyszłej współpracy.
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym
przedstawiciele jednostek naukowych, firm przemysłowych, stowarzyszeń oraz pracownicy i studenci Wydziału Chemicznego PW.
Kolejna edycja już w 2018 roku.
Barbara Witowska-Mocek
Redakcja czasopisma Polimery
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WITRYNA
PRACE HABILITACYJNE
Temat: Kationowa (ko)polimeryzacja L,L-laktydu
Autor: dr inż. Małgorzata Baśko, Zakład Chemii Polimerów, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar, Politechnika Wrocławska – przewodniczący
– dr hab. Piotr Guga, Centrum Badań Molekularnych i
Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
– sekretarz
– prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, Politechnika Warszawska – recenzent
– prof. dr hab. Janusz Kasperczyk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii
Nauk w Gliwicach – recenzent
– prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – recenzent
– dr hab. Jolanta Ejfler, Uniwersytet Wrocławski – członek komisji
– prof. dr hab. Julian Chojnowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii
Nauk w Łodzi – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 16 maja 2016 r., Centrum
Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej
Akademii Nauk w Łodzi
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk
chemicznych, w dyscyplinie chemia, specjalność chemia
polimerów
Przedstawiony cykl prac stanowiący rozprawę habilitacyjną dotyczy kationowej polimeryzacji L,L-laktydu i obejmuje zarówno aspekty badania mechanizmu tego procesu, jak również praktycznego zastosowania tej metody do
syntezy homopolimerów oraz kopolimerów. Pomimo, że
polimery laktydu (cyklicznego estru kwasu mlekowego)
znane są od wielu lat można zauważyć, że z biegiem czasu
zainteresowanie nimi nie maleje, a nawet stanowi oś coraz szerszych badań naukowych. Taki stan rzeczy wynika
z kombinacji specyficznych właściwości polilaktydu (PLA)
oraz możliwości przetwarzania tego polimeru różnymi
technikami, co pozwala uzyskać szeroką gamę produktów
znajdujących zastosowanie w różnorodnych dziedzinach
życia. Uważa się, że ze względu na możliwość otrzymywania laktydu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
surowców, PLA może stanowić w przyszłości alternatywę
dla polimerów otrzymywanych z monomerów petrochemicznych. Ze względu na coraz szersze wykorzystanie
PLA w medycynie i farmacji szczególne zainteresowanie

ukierunkowane jest na otrzymywanie polimerów laktydu
w układach polimeryzacyjnych wolnych od metalicznych
inicjatorów i katalizatorów. Tematyka badań przedstawionych w rozprawie habilitacyjnej wpisuje się w zarysowany powyżej nurt badawczy i zawiera opis przebiegu kationowej polimeryzacji L,L-laktydu inicjowanej kwasami.
Zostały omówione wyniki badań mechanizmu kationowej homopolimeryzacji L,L-laktydu prowadzonej w roztworze. Wykazano, że efektywnymi inicjatorami są silne
kwasy protonowe, natomiast kwasy Lewisa nie inicjują
polimeryzacji. Stwierdzono, że kwas protonowy odgrywa
podwójną rolę: prekursora oraz katalizatora aktywującego monomer poprzez protonowanie pierścienia. W takim
układzie propagacja biegnie według mechanizmu Aktywowanego Monomeru (AM) jako reakcja protonowanego
monomeru z hydroksylową grupą końcową rosnącej makrocząsteczki. Ponieważ tylko część kwasu protonowego
uczestniczy w wytworzeniu grup hydroksylowych nie ma
prostej zależności między stężeniem kwasu a liczbą zainicjowanych cząsteczek. W związku z tym polimeryzacja
jest słabo kontrolowana. W podobny sposób przebiega
polimeryzacja inicjowana kwasem w stopie monomeru.
Stwierdzono, że kationowa polimeryzacja L,L-laktydu
nabiera cech polimeryzacji kontrolowanej wówczas, kiedy prowadzi się ją w obecności związków zawierających
grupę hydroksylową (alkoholi, dioli). Ponieważ grupy
końcowe polimeru pochodzą z zastosowanego inicjatora
wprowadzenie odpowiedniej grupy funkcyjnej do alkoholu pozwala na syntezę reaktywnych oligomerów (makromonomerów). Wykazano, że mechanizm AM działa
również w kationowej kopolimeryzacji L,L-laktydu z innymi cyklicznymi estrami. Przedstawiony cykl prac systematyzuje wiedzę dotyczącą kationowej polimeryzacji laktydu oraz ilustruje syntetyczne możliwości tej wciąż mało
poznanej metody polimeryzacji.
Spis publikacji stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej:
1. Baśko M., Kubisa P.: “Cationic Copolymerization
of Caprolactone and Lactide by an Activated Monomer
Mechanism”, Journal of Polymer Science, Polymer Chemistry
2006, 44 (5), 7071–7081.
2. Baśko M., Kubisa P.: “Polyester Oligodiols by Cationic AM Copolymerization of Lactide and Caprolactone
Initiated by Diols”, Journal of Polymer Science, Polymer
Chemistry 2007, 45 (5), 3090–3097.
3. Baśko M., Kubisa P.: “Mechanism of Propagation in
the Cationic Polymerization of L,L-Lactide”, Journal of Polymer Science, Polymer Chemistry 2008, 46, 7919–7923.
4. Baśko M., Kubisa P.: “Cationic Polymerization of
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L,L-Lactide”, Journal of Polymer Science, Polymer Chemistry
2010, 48, 2650–2658.
5. Baśko M., Bednarek M.: “Synthesis of Functionalized Polylactide by Cationic Activated Monomer Polymerization”, Reactive and Functional Polymers 2012, 72,
213–220.
6. Baśko M.: “Activated Monomer Mechanism in the
Cationic Polymerization of L,L-Lactide”, Pure and Applied
Chemistry 2012, 84 (10), 2081–2088.
7. Baśko M., Duda A., Kaźmierski S., Kubisa P.: “Cationic
Copolymerization of Racemic-β-Butyrolactone with L,L-Lactide: One-Pot Synthesis of Block Copolymers”, Journal
of Polymer Science, Polymer Chemistry 2013, 51, 4873–4884.
Dr hab. inż. Małgorzata Baśko w 1989 r.
ukończyła studia magisterskie na Wydziale
Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej.
Rok później podjęła pracę w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, w Zakładzie Chemii Polimerów, początkowo na stanowisku chemika, następnie asystenta, a od
2008 r. na stanowisku adiunkta. W roku
2003 uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na podstawie
rozprawy pt. „Kopolimery glioksalanu metylu – synteza i właściwości”, promotor prof. dr hab. Przemysław Kubisa. Następnie
odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia),
w grupie badawczej prof. Filipa Du Prez, gdzie realizowała projekt
badawczy dotyczący otrzymywania segmentowych sieci polimerowych jako prekursorowych materiałów do sensorów potencjometrycznych i membran nanofiltracyjnych. Doświadczenie naukowe
zdobywała również podczas stażu na Katolickim Uniwersytecie
w Leuven (Belgia) w grupie badawczej prof. Ivo Vankelecom oraz
na Uniwersytecie P. M. Curie w Paryżu (grupa prof. J.P. Vairon’a).
Całość dorobku naukowego dr Baśko obejmuje 22 artykuły naukowe opublikowane w większości w renomowanych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym m.in. w Macromolecules, Journal of
Polymer Science, Pure and Applied Chemistry, European Polymer
Journal, Reactive and Functional Polymers. Łączna liczba cytowań
– 246 (w tym 226 bez autocytowań), indeks Hirscha – 9 (wg Web
of Science). W dorobku dr Baśko jest także 31 wystąpień konferencyjnych, w których była autorką lub współautorką. Zainteresowania naukowe dr Baśko koncentrują się głównie na polimeryzacji
z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych (estrów,
eterów, cyklicznych węglanów) oraz syntezie polimerów zawierających reaktywne grupy funkcyjne, które mogą stanowić elementy
budulcowe bardziej złożonych struktur makrocząsteczkowych.
* * *

Temat: Otrzymywanie i charakterystyka
kompozytowych materiałów polimerowych,
zwłaszcza powłokowych, wraz z przygotowaniem i zastosowaniem w nich napełniaczy
nanometrycznych
Autor: dr inż. Krzysztof Kowalczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wy-

dział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Polimerów
Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. inż. Henryk Górecki, Politechnika Wrocławska – przewodniczący
– dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. nadzw.
ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie – sekretarz
– dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. nadzw. PW,
Politechnika Warszawska – recenzent
– dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, Instytut Chemii
Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie – recenzent
– prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – recenzent
– prof. dr hab. Krystyna Czaja, Uniwersytet Opolski –
członek komisji
– prof. dr hab. inż. Beata Tryba, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 20 grudnia 2016 r., Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie techno
logia chemiczna, specjalności technologia polimerów
Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowił monotematyczny cykl 14 publikacji naukowych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Ponadto osiągnięcie naukowe, dotyczące materiałów polimerowych modyfikowanych napełniaczami nanometrycznymi (nanocząstkowymi), udokumentowano rozwiązaniami technicznymi
stanowiącymi treść 4 patentów krajowych. Dotyczyło
one komponowania oraz charakterystyki nanokompozytowych materiałów litych i powłokowych (poliuretanowych, akrylowych, uralkidowych) zawierających jako
nanonapełniacze (i) organofilizowane montmorylonity
oraz grafen (nanonapełniacze typu 1D), (ii) nanorurki
węglowe (2D) oraz (iii) ditlenek krzemu, tlenek glinu,
ditlenek tytanu, ortofosforany glinu i ich pochodne (3D).
Zrealizowane prace obejmowały również otrzymywanie i badanie właściwości napełniaczy nanocząstkowych
dedykowanych do kompozytowych materiałów polimerowych.
Spis publikacji i patentów, które były podstawą wniosku o przyznanie stopnia doktora habilitowanego:
1. Kowalczyk K., Spychaj T., Ubowska A., Schmidt B.:
“Industrially Applicable Methods of Poly(Methyl Methacrylate)/Organophilic Montmorillonite Nanocomposites
Preparation: Processes and Cast Materials Characterization”, Appl. Clay Sci. 2014, 97–98, 96–103.
2. Spychaj T., Kowalczyk K., Krala G.: „Termoplastyczna Skrobia Modyfikowana Montmorylonitem i Odpadową Pianką Poliuretanową”, Polimery 2010, 55, 765–772.
3. Kowalczyk K.: “Preparation and Characterization
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of Nanocomposite Uralkyd Varnishes for a Wood Substrate”, J. Coat. Technol. Res. 2014, 11, 421–430.
4. Mąka H., Spychaj T., Kowalczyk K.: “Imidazolium and Deep Eutectic Ionic Liquids as Epoxy Resin
Crosslinkers and Graphite Nanoplatelets Dispersants”,
J. Appl. Polym. Sci. 2014, 131, 40401–40407.
5. Kowalczyk K., Kugler S., Spychaj T.: “Antistatic Polyurethane Coats with Hybrid Carbon Nanofillers”, Polimery 2014, 59, 650–655.
6. Kugler S., Kowalczyk K., Spychaj T.: “Hybrid Carbon Nanotubes/Graphene Modified Acrylic Coats”, Prog.
Org. Coat. 2015, 85, 1–7.
7. Kugler S., Kowalczyk K., Spychaj T.: “Influence of
Dielectric Nanoparticles Addition on Electroconductivity and Other Properties of Carbon Nanotubes-Based
Acrylic Coatings”, Prog. Org. Coat. 2016, 92, 66–72.
8. Kowalczyk K., Łuczka K., Grzmil B., Spychaj T.:
“Anticorrosive Polyurethane Paints with Nano- and Microsized Phosphates”, Prog. Org. Coat. 2012, 74, 151–157.
9. Kowalczyk K., Łuczka K., Grzmil B., Spychaj T.:
“Anticorrosive 2K Polyurethane Paints Based on Nanoand Microphosphates with High Dispersing Additive
Content”, Prog. Org. Coat. 2013, 76, 1088–1094.
10. Łuczka K., Grzmil B., Kowalczyk K., Sadłowski M.:
„Preparatyka i Zastosowanie Modyfikowanych Fosforanów(V) Glinu w Ochronie Antykorozyjnej Stali”, Przem.
Chem. 2014, 93, 787–791.
11. Łuczka K., Grzmil B., Kowalczyk K.: „Otrzymywanie Modyfikowanych Fosforanów Glinu jako Pigmentów
Antykorozyjnych”, Przem. Chem. 2012, 5, 849–852.
12. Łuczka K., Grzmil B., Sreńscek-Nazzal J., Kowalczyk K.: “Studies on Obtaining of Aluminium Ammonium Calcium Phosphates”, J. Ind. Eng. Chem. 2013, 19,
1000–1007.
13. Łuczka K., Grzmil B., Michalkiewicz B., Kowalczyk K.: “Studies on Obtaining of Aluminium Phosphates Modified with Ammonium, Calcium and Molybdenum”, J. Ind. Eng. Chem. 2015, 23, 257–264.
14. Kowalczyk K., Łuczka K., Grzmil B.: “Preparation
and Characterization of Anticorrosion Polyurethane
Paints and Coats based on Novel Zn-Free Phosphates”,
J. Coat. Technol. Res. 2015, 12, 153–165.
15. Kowalczyk K., Spychaj T.: „Sposób Otrzymywania
Nanokompozytów Poli(Metakrylanu Metylu)”, Pat. PL
218 165 (2014).
16. Kowalczyk K., Spychaj T., Kic B., Grzmil B., Morawski M., Łuczka K.: „Farba Antykorozyjna do Podłoży
Metalowych, Zwłaszcza Stalowych oraz Sposób Wytwarzania Farby Antykorozyjnej do Podłoży Metalowych,
Zwłaszcza Stalowych”, Pat. PL 216 417 (2013).
17. Grzmil B., Łuczka K., Kic B., Morawski W., Kowalczyk K.: „Nanometryczny Bezpostaciowy Fosforan
Amonowo-Glinowy Bezwodny lub Uwodniony i Sposób Otrzymywania Nanometrycznego Bezpostaciowego Fosforanu Amonowo-Glinowego Bezwodnego lub
Uwodnionego”, Pat. PL 218 290 (2014).
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18. Kowalczyk K., Grzmil B., Spychaj T., Morawski W.,
Łuczka K.: „Farba Antykorozyjna do Podłoży Stalowych
oraz Sposób Wytwarzania Farby Antykorozyjnej do
Podłoży Stalowych”, Pat. PL 219 939 (2015).
Dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk
w 2003 r. ukończył studia magisterskie
na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Szczecińskiej (kierunek: Inżynieria Materiałowa) realizując od VI semestru indywidualny program studiów. Od 2002 r.
był słuchaczem, a następnie uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. W 2008 r. uzyskał
stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie
technologia chemiczna, specjalność technologia polimerów, na
podstawie rozprawy pt. „Wodorozcieńczalne farby oraz powłoki epoksydowe na podłoża stalowe” (promotor: prof. dr hab. inż.
Tadeusz Spychaj). W latach 2007–2009 był zatrudniony jako
asystent, a później jako adiunkt w Instytucie Polimerów (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Od 2011 r. jest
kierownikiem Laboratorium Polimerów Powłokowych i Ekologicznych, a od 2016 r. także kierownikiem Zakładu Technologii
Materiałów Polimerowych w Instytucie Polimerów (WTiICh,
ZUT w Szczecinie).
Dorobek naukowy obejmował autorstwo lub współautorstwo 25 artykułów w czasopismach z Impact Factor (sumaryczny IF z roku publikacji: 40,8, liczba cytowań obcych: 74, index
Hirscha: 4), 5 rozdziałów i fragmentów monografii naukowych,
58 wystąpień ustnych lub posterów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, 10 patentów i 11 zgłoszeń
patentowych, 2 know-how. Był promotorem 11 prac dyplomowych z zakresu technologii materiałów polimerowych (w tym
prac nagrodzonych poza macierzystym wydziałem i uczelnią).
Brał udział w 19 krajowych projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych (w tym trzykrotnie jako kierownik) oraz
w 1 projekcie badawczym w ramach 7. Programu Ramowego
UE. Był członkiem międzyuczelnianego zespołu wdrażającego
technologię wytwarzania organofilizowanych bentonitów/montmorylonitów w Z.G.M. „Zębiec” S.A. (Starachowice) oraz rezultaty projektu europejskiego „TransCond” w firmach „Kolor
Mix” („Qually”, Krotoszyn) oraz „TBA Protective Solution”
(Wielka Brytania). Był członkiem komitetu organizacyjnego krajowych konferencji naukowych z serii „Materiały Polimerowe
– Pomerania-Plast” oraz członkiem komitetu organizacyjnego
międzynarodowej konferencji „Pressure-Sensitive Adhesives
and Adhesive Materials – Research, Development, Technology and Application”. Otrzymał sześciokrotnie nagrodę (w tym
dwukrotnie I stopnia) Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe.
Zrealizował lub współrealizował 30 prac badawczych na rzecz
przedsiębiorstw. Jest współautorem 6 opinii i ekspertyz technologicznych i sądowych. W 2011 r. odbył staż naukowo-przemysłowy w firmie „Chemical Alliance Polska” w Goleniowie.
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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 grudniu 2016 r.
oraz zbiorczo za dwanaście miesięcy 2016 r.

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

Grudzień 2016 r.

Razem
I–XII 2016 r.

Węgiel kamienny

6 038 983

6 041 518

70 579 793

%
I–XII 2016/
I–XII 2015
97,4

Węgiel brunatny

5 254 597

5 260 389

60 246 230

95,5

74 360

82 249

874 378

97,9

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

478 582

5 467 975

99,3

Etylen

45 426

38 994

446 821

82,0

Propylen

32 548

28 770

335 586

85,9

1,3-Butadien

5 067

5 206

54 714

90,0

Fenol

2 947

3 619

39 902

112,8

11

22

189

150,0

13 725

14 663

164 425

99,8

Artykuł

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w grudniu 2016 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in December 2016

238 618

2 930 360

%
I–XII 2016/
I–XII 2015
99,6

Polietylen

31 318

27 751

321 979

85,7

Polimery styrenu

11 001

7 852

147 506

111,7

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

26 749

23 442

258 895

80,7

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

2 372

2 390

28 395

99,8

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

5 616

5 160

69 060

107,1

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych

Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Grudzień
2016 r.

Razem
I–XII 2016 r.

725

280

9 150

105,2

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

8 308

97 829

99,0

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 425

18 103

85,1

Poliwęglany

1 719

1 295

18 984

92,0

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

1 459

32 757

106,1

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

6 489

87 291

114,0

Poliestry pozostałe

1 952

2 463

32 632

139,3

Polipropylen

20 389

21 278

245 112

100,2

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

486

143

5 794

99,4

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

13 214

12 905

160 765

101,4

Aminoplasty

9 758

13 681

149 837

114,7

878

1 545

22 709

188,5

16 017

19 646

222 348

115,7

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Grudzień
2016 r.

Razem
I–XII 2016 r.

%
I–XII 2016/
I–XII 2015

tys. zł

–

3 215 978

45 285 060

111,4

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

16 209

280 098

96,6

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

4 968

86 793

92,5

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

t

11 453

4 637

99 160

84,0

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

t

2 842

1 544

32 594

95,6

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

t

32 328

29 580

405 323

105,1

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

t

5 640

5 668

65 981

98,3

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

t

22 751

16 384

304 059

109,5

t
tys. m²

9 610
9 751

6 183
10 712

126 609
98 684

109,8
98,0

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

19 069

254 397

111,8

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

19 507

244 810

104,5

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

2 801
1 047

36 620
14 721

112,6
103,6

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

20 897
409

347 969
6 852

105,3
107,9

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

287
126

4 662
2 029

88,2
84,1

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

923

12 415

91,9

Kleje poliuretanowe

t

921

946

11 408

103,2

Włókna chemiczne

t

3 225

3 434

43 518

112,4

t
tys. m²

1 594
4 885

1 273
3 931

18 155
56 165

94,9
95,8

t

28

34

368

108,7

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Grudzień
2016 r.

Razem
I–XII 2016 r.

%
I–XII 2016/
I–XII 2015

t

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

81 587

68 277

1 029 807

105,1

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

33 596
3 250

544 734
54 511

103,0
102,0

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

1 854

31 549

101,8

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

230

3 876

91,3

opony do ciągników

tys. szt.

24

12

296

103,0

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

2

28

133,3

t

832

783

10 175

101,9

t
km

5 014
3 550

5 582
2 893

63 531
39 456

105,6
92,6

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

inż. Hanna Głowala
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ZE ŚWIATA
INDIE
Budowa wytwórni włókna szklanego
Chińska firma chemiczna Taishan Fiberglass Inc. poinformowała w I kwartale 2017 r. o podpisaniu listu
intencyjnego (MoU) z indyjskim rządem, dotyczącego
planowanej budowy zakładu produkcyjnego włókien
szklanych. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w MoU zakład produkcji włókien szklanych będzie zlokalizowany
w przemysłowej dzielnicy miejscowości Vadodara położonej w stanie Gujarat w zachodnich Indiach. Rozpoczęcie projektu inwestycyjnego przewidywane jest w drugim kwartale 2017 r., a jego zakończenie i uruchomienie
komercyjnej produkcji włókien szklanych w czwartym
kwartale 2019 r. Potencjał produkcyjny wytwórni wyniesie 80 000 t/r. Według zamierzeń chińskiego inwestora
odbiorcami włókien szklanych, produkowanych w Vadodara, będą globalni producenci materiałów kompozytowych. Chińscy eksperci szacują, że w średnioterminowej perspektywie (5–7 lat) światowy rynek materiałów
kompozytowych wzrośnie o ok. 25–30 %. Planowana
wielkość nakładów finansowych, jakie chińska firma
wyasygnuje na budowę wytwórni Vadodara sięga kwoty 235 mln dolarów. Firma Taishan Fiberglass Inc. jest
drugim pod względem posiadanego potencjału produkcyjnego wytwórcą włókien szklanych w Chinach, a budowany w Indiach zakład jego pierwszym projektem
inwestycyjnym realizowanym poza ich granicami.
www.plasteurope.com, www.indianexpress.com
Reliance Industries Ltd. inwestuje w produkcję kauczuku butylowego
Indyjski koncern petrochemiczny Reliance Industries
Ltd. (RIL) poinformował o planowanej rozbudowie swojego potencjału produkcyjnego w segmencie kauczuku butylowego. Koncern planuje zmodernizować swój
kompleks chemiczny zlokalizowany w miejscowości
Jamnagar w stanie Guaran w zachodnich Indiach poprzez budowę na jego terenie kolejnych instalacji produkcyjnych kauczuku butylowego. Instalacje te będą
zlokalizowane w sąsiedztwie uruchomionej w 2016 r.
wytwórni kauczuku butylowego. Ich planowany roczny
potencjał produkcyjny wynosi 120 000 t. Projekt inwestycyjny w miejscowości Jamnagar jest realizowany jako
wspólne przedsięwzięcie typu joint venture z rosyjskim
koncernem petrochemicznym Sibur. Zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy partnerami w jv Sibur dostarczy technologię produkcji kauczuku, a koncern RIL
zabezpieczy dostawy surowca. Zakończenie projektu inwestycyjnego jest przewidywane w czwartym kwartale

2018 r., a uruchomienie komercyjnej produkcji kauczuku
butylowego w pierwszym kwartale 2019 r. Po zakończeniu modernizacji kompleksu w Jamnagar sumaryczny
roczny potencjał produkcyjny wytwórni kauczuku butylowego znajdującej się na jego terenie zostanie powiększony do 220 000 t. Zdaniem większościowego partnera
w jv odbiorcami kauczuku butylowego wytwarzanego
w Jamnagar będą producenci z branży oponiarskiej i motoryzacyjnej prowadzący działalność na rynku indyjskim
oraz w krajach ościennych. Nakłady finansowe, jakie
partnerzy jv poniosą na realizację projektu inwestycyjnego są szacowane na kwotę sięgającą 250 000 dolarów.
www.ril.com, www.business-standard.com
www.tyrepress.com
KOREA PŁD
LG Chem Ltd. inwestuje w produkcję elastomerów termoplastycznych
Południowokoreański koncern chemiczny poinformował o aktualnie realizowanym projekcie inwestycyjnym
w swoim kompleksie zlokalizowanym w miejscowości
Daesan w prowincji South Chungcheong. Koncern LG
Chem Ltd. buduje wytwórnię elastomerów termoplastycznych (TPE) w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej
instalacji elastomerów o rocznym potencjale produkcyjnym wynoszącym 90 000 t. Południowokoreański
inwestor zamierza ponad trzykrotnie powiększyć zdolności produkcyjne rozbudowywanej wytwórni TPE do
290 000 t/r. Zakończenie projektu inwestycyjnego jest
planowane w trzecim kwartale 2018 r., a uruchomienie
komercyjnej produkcji elastomerów w pierwszym kwartale 2019 r. Produkcja elastomerów termoplastycznych
będzie oparta na wykorzystaniu własnościowej technologii opracowanej przez koncern LG Chem Ltd. Według
zamierzeń inwestora elastomery produkowane w wytwórni w Daesan będą przeznaczone przede wszystkim
na zaspokojenie popytu na tego typu produkty na rynku
wewnętrznym, a nadwyżki elastomerów będą sprzedawane na rynkach państw ościennych. Zdaniem specjalistów koncernu LG Chem Ltd. w perspektywie średnioterminowej (5–7 lat) globalny popyt na elastomery termoplastyczne wzrośnie o ok. 25 %. TPE ze względu na ich
wydajność przetwórczą, a także właściwości gotowych
wyrobów znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie
w branży: motoryzacyjnej, budowlanej, obuwniczej, medycznej, opakowaniowej i agd. Projekt inwestycyjny, aktualnie realizowany w Daesan przez koncern LG Chem
Ltd., znacząco wzmacnia jego pozycję jako globalnego
producenta elastomerów termoplastycznych. Wielkość
planowanych nakładów, jakie koncern wyasygnuje na
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powiększenie swojej bazy produkcyjnej elastomerów
termoplastycznych przekracza kwotę 350 mln dolarów.
www.mrcplast.com, www.plasticsandrubberasia.com
MALEZJA
Budowa wytwórni PE-HD
Malezyjski państwowy koncern Petronas poinformował o rozpoczęciu w pierwszym kwartale 2017 r. inwestycji na terenie swojego kompleksu petrochemicznego
zlokalizowanego w miejscowości Pengerang w stanie Johor w południowo-wschodniej części kraju. Koncern planuje zbudować wytwórnię polietylenu wysokiej gęstości
PE-HD o rocznym potencjale produkcyjnym 400 000 t.
Surowiec do produkcji polietylenu będzie pochodzić
z istniejącej na terenie kompleksu instalacji krakingu
etanu. Budowę wytwórni „pod klucz” powierzono międzynarodowemu konsorcjum, w skład którego wchodzi
włoska firma Maire Tecnimont SpA oraz chińska spółka
HuanQiu Contracting & Engineering Corp. (HQC). Zakończenie inwestycji jest planowane w trzecim kwartale
2019 r., a uruchomienie komercyjnej produkcji polietylenu wysokiej gęstości w pierwszym kwartale 2020 r.
W budowanej aktualnie wytwórni w Pengerang produkcja PE-HD będzie oparta o wykorzystanie licencyjnej
technologii Hostalen opracowanej przez koncern LyondelBasell. Według zamierzeń malezyjskiego inwestora
polietylen dużej gęstości, pochodzący z nowej wytwórni,
będzie przeznaczony przede wszystkim na zaspokojenie
popytu na rynku wewnętrznym, a jego nadwyżki będą
eksportowane na rynki krajów ościennych z regionu Południowo-Wschodniej Azji. Wielkość planowanych nakładów finansowych, jakie wyasygnuje koncern petrochemiczny Petronas na realizacje inwestycji jest szacowana na ok. 330 mln dolarów. Koncern Petronas prowadzi
działalność związaną z wydobyciem i przetwórstwem
ropy naftowej oraz gazu ziemnego w 35 krajach azjatyckich. Wpływy z działalności koncernu stanowią ok. 40 %
dochodów rządu Malezji.
www.mrcplast.com, www.chemanager-online.com
MEKSYK
AkzoNobel inwestuje w nadtlenki organiczne
AkzoNobel, holenderski koncern chemiczny, działający na rynku globalnym, poinformował o zakończeniu
w I kwartale 2017 r. rozbudowy swoich zakładów zlokalizowanych w miejscowości Los Reyes. Aktualnie zakończony projekt inwestycyjny obejmował budowę dodatkowej instalacji wytwórczej nadtlenków organicznych.
Szczegółowe dane dotyczące potencjału produkcyjnego
nowej instalacji nie zostały ujawnione. Poinformowano
jedynie, że sumaryczny potencjał produkcyjny wytwórni w Los Reyes został powiększony o 50 %. Nakłady finansowe, jakie holenderski koncern chemiczny poniósł
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na powiększenie potencjału produkcyjnego meksykańskiej wytwórni nadtlenków organicznych sięgnęły
kwoty 22 mln euro. Rozbudowę wytwórni nadtlenków
organicznych w Los Reyes poprzedziła przeprowadzona w 2015 r. gruntowna modernizacja działających od
1970 r. linii produkcyjnych. Wymieniono wówczas park
maszynowy, wprowadzono nową technologię produkcji
nadtlenków organicznych oraz wdrożono innowacyjny
system sterowania procesem wytwórczym zapewniający zwiększenie efektywności operacyjnej oraz bezpieczeństwa prowadzenia procesu. Nakłady finansowe
na modernizację wytwórni w Los Reyes przekroczyły
kwotę 30 mln euro. Obie te inwestycje znacząco zwiększają pozycję holenderskiego koncernu jako globalnego
producenta nadtlenków organicznych. Nadtlenki organiczne, wytwarzane przez AkzoNobel, znane na rynku
pod handlową marką Laurox, są stosowane na szeroką
skalę w przemyśle tworzyw sztucznych jako środki sieciujące. Masowe wykorzystywanie nadtlenków organicznych jest związane z zaletami stosowania ich jako
inicjatorów polimeryzacji. Poza wytwórnią w Meksyku
koncern AkzoNobel dysponuje 11 zakładami produkcyjnymi nadtlenków organicznych zlokalizowanymi w Belgii, Brazylii, Chinach, Indiach oraz w USA. Sumaryczny potencjał produkcyjny tych wytwórni czyni koncern
AkzoNobel globalnym liderem w sektorze nadtlenków
organicznych. Eksperci koncernu szacują, że światowy
rynek nadtlenków organicznych zwiększa się w tempie
6 % rocznie.
Poza nadtlenkami organicznymi w skład portfolio
koncernu AkzoNobel wchodzą produkty farmaceutyczne oraz powłoki polimerowe. Sumarycznie holenderski koncern zatrudnia ok. 50 000 pracowników, którzy
w roku finansowym 2015 osiągnęli sprzedaż szacowaną
na kwotę 15 mld euro.
www.chemanager-online.com
www.process-worldwide.com
TAJLANDIA
Zmiany własnościowe w segmencie PVC
Solvay S.A., belgijski koncern chemiczny, działający na rynku globalnym, poinformował o wycofaniu się
w I kwartale 2017 r. ze wspólnego przedsięwzięcia typu
joint venture Vinythai prowadzonego wspólnie z tajską firmą PTT. Vinythai jest właścicielem kompleksu
chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Map Ta
Phut, Tajlandia. W skład kompleksu wchodzą instalacje
produkcyjne monomeru chlorku winylu (VCM) oraz poli(chlorku winylu) (PVC). Roczny potencjał produkcyjny wytwórni VCM wynosi 400 000 t, a wytwórni PVC
280 000 t. Belgijski koncern sprzedał swoje większościowe udziały w jv wynoszące 58,8 % japońskiej firmie Asahi Glass Co. Ltd. za kwotę 435 mln euro. Wycofanie się ze
wspólnego przedsięwzięcia z tajską firmą PTT związane jest z przyjętą przez belgijski koncern strategią wy-
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chodzenia z działalności produkcyjnej w tych działach
gospodarki, które charakteryzują się wysoką energochłonnością i są wrażliwe na cykle gospodarcze. W ramach realizacji tej strategii Solvay S.A. w drugiej połowie 2016 r. zrezygnował z udziału w joint venture Inovyn,
prowadzonym ze szwajcarską firmą Ineos Group Limited w segmencie poli(chlorku winylu).
Japońska firma Asahi Glass Co. Ltd., która odkupiła
od koncernu Solvay S.A. jego udziały w tajskiej firmie
Vinythai, posiada wytwórnię poli(chlorku winylu) zlokalizowaną w miejscowości Cai Mep, Wietnam, którą
w drugiej połowie 2016 r. zmodernizowała powiększając
jej roczny potencjał produkcyjny do 150 000 t.
www.plasteurope.com, www.plastemart.com
USA
Mexichem powiększa bazę surowcową do produkcji
poli(chlorku winylu)
Spółka Ingleside Ethylene LLC będąca wspólnym
przedsięwzięciem typu joint venture firmy Occidental
Chemical Corporation i koncernu Mexichem poinformowała o uruchomieniu w I kwartale 2017 r. krakera etanu.
Kraker etanu zlokalizowany w miejscowości Ingleside
w stanie Teksas wykorzystuje jako surowiec tani gaz łupkowy. Zdolność produkcyjna krakera wynosi 544 000 t/r.
etylenu. Cały potencjał produkcyjny krakera jest przetwarzany przez spółkę Ingleside Ethylene LLC do monomeru chlorku winylu i dostarczany do wytwórni PVC
należących do koncernu Mexichem. Nakłady finansowe,
jakie partnerzy jv ponieśli na budowę krakera etanu osiągnęły ok. 1,5 mld dolarów. Inwestycja w bazę surowcową
do produkcji poli(chorku winylu) w miejscowości Ingleside zmniejsza uzależnienie meksykańskiego koncernu
od fluktuacji cen monomeru chlorku winylu na rynku
globalnym. Koncern chemiczny Mexichem jest jednym
z największych globalnych producentów poli(chlorku
winylu) i największym w Ameryce Łacińskiej. Ma wytwórnie zlokalizowane w Ameryce Płn., Europie i Azji,
w których zatrudnia ok. 17 000 pracowników. W roku
finansowym 2015 obroty koncernu Mexichem przekroczyły 5 mld dolarów.
www.mrcpast.com, www.bloomberg.com
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Modernizacja wytwórni kwasu akrylowego
Francuski koncern chemiczny Arkema Inc. poinformował o planowanym projekcie inwestycyjnym na terenie kompleksu zlokalizowanego w miejscowości Clear
Lake w stanie Teksas. Koncern zamierza wyłączyć z eksploatacji dwie najstarsze instalacje wytwórcze kwasu
akrylowego o sumarycznym potencjale produkcyjnym
90 000 t/r. i zastąpić je jedną linią o tym samym potencjale wytwórczym. Według planów francuskiego koncernu
projekt inwestycyjny w Clear Lake będzie prowadzony
tak, aby nie przerywać produkcji w pozostałych instalacjach produkcyjnych wchodzących w skład wytwórni
kwasu akrylowego. Zakończenie budowy nowej instalacji produkcyjnej jest planowane w drugiej połowie
2019 r., a uruchomienie komercyjnej produkcji w nowej
instalacji w pierwszym kwartale 2020 r. Po zakończeniu
modernizacji wytwórni kwasu akrylowego w Clear Lake
jej sumaryczny roczny potencjał produkcyjny nie ulegnie
zmianie i będzie wynosić 270 000 t. W okresie trwania
inwestycji popyt na kwas akrylowy na rynku amerykańskim będzie zabezpieczany produkcją pochodzącą z działających w Clear Lake instalacji oraz z innych
wytwórni należących do koncernu Arkema Inc. zlokalizowanych na terenie USA. Kwas akrylowy jest wykorzystywany w wielu gałęziach gospodarki, w tym do
produkcji superabsorbentów polimerowych (SAP), wodorozcieńczalnych powłok malarskich, klejów, włókien
akrylowych, papieru oraz farb drukarskich. Planowana
wielkość nakładów finansowych, jakie wyasygnuje francuski koncern na unowocześnienie parku maszynowego
w Clear Lake jest szacowana na kwotę sięgającą 90 mln
dolarów. Inwestycja koncernu Arkema Inc. w unowocześnienie bazy surowcowej w Clear Lake wzmacnia jego
pozycję jako globalnego producenta specjalistycznych
chemikaliów do wytwarzania tworzyw sztucznych. Arkema Inc. prowadzi działalność produkcyjną w 91 zakładach w 50 krajach rozlokowanych na wszystkich kontynentach. Zatrudnia w nich ok. 19 000 pracowników,
którzy w roku finansowym 2015 wypracowali przychód
sięgający kwoty 7,1 mld euro.
www.chemanager-online.com
www.hydrocarbonprocessing.com, www.arkema.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Dwa nowoopracowane środki wspomagające przetwarzanie poliamidów (PA) wprowadziła na rynek firma BrüggemannChemical.
– Środek zwiększający płynność tworzywa – BRUGGOLEN TP-P1507, który znacznie zwiększa zdolność
płynięcia wzmocnionych poliamidów, przy zachowaniu ich bardzo dobrych właściwości mechanicznych.
W przypadku dużej zawartości włókna szklanego środek pozwala znacznie poprawić przetwarzalność, zachowując bardzo dobrą wytrzymałość na rozciąganie,
sztywność i odporność na uderzenie.
– Środek nukleujący – BRUGGOLEN TP-P1401 jest
nielotny i stabilny w wysokiej temperaturze przetwarzania. Zastosowanie dodatku pozwala na skrócenie czasu
trwania cyklu, dzięki czemu zwiększa się produktywność, optymalizuje stabilność wymiarowa oraz właściwości mechaniczne, ponadto jakość powierzchni materiałów
wykonanych z poliamidów wzmocnionych jest znacznie lepsza niż z dodatkiem konwencjonalnych środków
nukleujących. Obydwa dodatki mają postać wolnych od
pyłu granulek polimerowych, które można dokładnie odmierzyć i bardzo łatwo zdyspergować w matrycy poliamidowej, a materiały wytworzone z użyciem tych środków
mogą być formowane wtryskowo w tradycyjny sposób.
BRUGGOLEN TP-P1401 można dodać również bezpośrednio do wtryskarki. Poliamidy o bardzo dużej zawartości napełniaczy, ze względu na dużą sztywność i stabilność wymiarową, często zastępują metale w elementach technicznych, jednakże ze względu na ograniczoną
płynność, przetwarzanie ich w procesie wytłaczania
i formowania wtryskowego często sprawia trudność. Dodatek BRUGGOLEN TP-P1507 poprawia znacznie płynność, zwłaszcza w przypadku dużej zawartości włókien
szklanych, np. długość spirali tworzywa – poliamidu 6
(PA6) zawierającego 50 % włókien szklanych może być
zwiększona o ponad połowę za pomocą BRUGGOLENu
TP-P1507. Jednocześnie bardzo dobre właściwości mechaniczne wzmocnionych materiałów, takie jak: odporność na
uderzenie, moduł elastyczności, wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu pozostają w zasadzie
niezmienione. Dzięki dobrej przetwarzalności napełnionych tworzyw wytwarzanych z użyciem BRUGGOLENu
TP-P1507 można wytwarzać z nich cienkościenne wyroby
i duże elementy o skomplikowanych kształtach. Alternatywnie, temperatura procesu formowania wtryskowego
może zostać zmniejszona o ok. 30 °C, powodując tym
samym skrócenie czasu chłodzenia i zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Łatwiejszy przepływ umożliwia również zmniejszenie ciśnienia wtrysku, dzięki
temu możliwe jest produkowanie części na mniejszych

maszynach. Środek nukleujący BRUGGOLEN TP-P1401,
który można również stosować w podwyższonej temperaturze, zapewnia efektywne powstawanie zarodków
krystalizacji i szybką krystalizację poliamidów, wspomaga tworzenie struktury z bardzo małych, równomiernie
rozmieszczonych sferolitów. Wyższa temperatura krystalizacji umożliwia wcześniejsze wyjęcie wyrobu z formy,
a tym samym skrócenie czasu trwania cyklu. Dodatek
1,5 % BRUGGOLENu TP-P1401 do nienapełnionego poliamidu 6 może skrócić czas trwania cyklu nawet o 60 %.
Ponadto poprawie ulegają właściwości: stabilność wymiarowa, właściwości mechaniczne i estetyka powierzchni
wyrobu, nawet w przypadku dużej zawartości włókien
szklanych, co umożliwia zastępowanie elementów metalowych znajdujących się w widocznych miejscach elementami ze wzmocnionych tworzyw polimerowych.
Oprócz środków wspomagających przetwarzanie firma
BrüggemannChemical opracowała nowe dodatki do poliamidów np. stabilizator ciepła B
 RUGGOLEN TP-H1606
oraz środek degradujący BRUGGOLEN TP-M1417 przeznaczony do recyklingu zużytego poliamidu, umożliwiający przetworzenie go na dobrej jakości materiał do formowania wtryskowego.
www.brueggemann.com
Współpraca firm: Total Lumicene, Hosokawa Alpine,
Coveris i Hayssen Flexible Systems zaowocowała opracowaniem nowej, jedenastowarstwowej barierowej folii
opakowaniowej o dużej wytrzymałości i bardzo dobrej
przejrzystości, zademonstrowanej na targach K 2016. Folię
wyprodukowała firma Hosokawa Alpine z wykorzystaniem polietylenów (PE) serii Total Lumicene oraz linii do
produkcji folii z rozdmuchem. Dzięki zastosowaniu polietylenów metalocenowych Total Lumicene o małej, średniej i dużej gęstości można było dobrać najlepszy materiał
na każdą z 11 warstw, aby opakowanie w optymalny sposób zabezpieczało produkt. Odpowiednio dobrany skład
żywic Total Lumicene umożliwia zwiększenie bariery dla
pary wodnej i gazu, a także zmniejszenie grubości folii.
Folia przeznaczona jest do pakowania żywności.
www.polymers.total.com
Koncern Lanxess na targach European Coatings Show
(ECS) 2017 w Norymberdze zaprezentował produkty służące do wytwarzania materiałów powłokowych.
Znalazły się wśród nich m.in. najnowsze środki biobójcze i barwniki przyjazne dla środowiska, w tym nowy
pigment z tlenku żelaza – Bayferrox, wytwarzany
w chińskim mieście Ningbo. Dzięki wprowadzeniu serii
pigmentów z tlenku żelaza Bayferrox i chromu Colortherm koncern Lanxess może zaoferować kompleksowe
portfolio pigmentów nieorganicznych w ponad 100 kolo-
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rach do wszelkiego rodzaju zastosowań. Najważniejsze
zalety pigmentów to duża wydajność i mała tolerancja
na niespójności odcienia i intensywności kolorów, dzięki
temu odtworzenie koloru podczas produkcji farb i lakierów jest szybsze, prostsze i bardziej niezawodne. Dzięki
mikronizacji pigmenty charakteryzują się bardzo dobrą
dyspergowalnością, jednolitą jakością i łatwością przetwarzania. Opracowany przez koncern proces stosowany
w Ningbo umożliwia otrzymanie niewielkich przedziałów wielkości ziarna oraz uzyskanie koloru, który ściśle
odpowiada docelowym parametrom. W porównaniu
z innymi pigmentami z tlenku żelaza dostępnymi na rynku, innowacyjny i przyjazny dla środowiska proces stosowany w Ningbo pozwala na wytwarzanie najbardziej
jaskrawych odcieni czerwieni. Z kolei jednostka Rhein
Chemie Additives (ADD) koncernu Lanxess zaprezentowała bogate portfolio wodnych preparatów pigmentowych Levanyl i Levanox. Dzięki odpowiednim proporcjom zawartości pigmentu, nieorganiczne zawiesiny
z serii Levanox są trwałe, odznaczają się bardzo dobrym
stopniem krycia oraz odpornością na światło, warunki
pogodowe i czynniki chemiczne. Specjalnie dobrana zawartość pigmentów organicznych sprawia, że barwy ich
są wyjątkowo żywe. Stosowane są przede wszystkim do
produkcji farb i lakierów dla budownictwa. Produkty
z serii Levanyl stosowane są głównie w farbach i lakierach, środkach do ochrony drewna oraz w drukarstwie.
Seria Levanyl zwiększona została o 12 nowych produktów. Nie zawierają one lotnych związków organicznych
(VOC) i spełniają wymagania europejskich norm. Nowe
produkty z serii Levanyl spełniają również standardy
dotyczące substancji stosowanych w zabawkach przeznaczonych dla dzieci (EN 71 3/71-7/71-9) i są opatrzone
oznakowaniem ekologicznym, takim jak Nordycki Łabędź (Nordic Swan) i Niebieski Anioł (Blue Angel). Znajdują się ponadto w wykazie materiałów rekomendowanych
przez niemiecki Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) do kontaktu z żywnością.
www.lanxess.com
TECHNOLOGIE I SYSTEMY
Firma North Thin Ply Technology (NTPT) uruchomiła
nowy proces wytwarzania rur kompozytowych. W oczekującym na opatentowanie procesie, dzięki unikatowemu
rozmieszczeniu włókien, możliwe stało się wytwarzanie
np. trzonków kijów golfowych o lepszych właściwościach
niż dotychczasowe. W pełni zautomatyzowany proces
umożliwia wytwarzanie idealnie koncentrycznych trzonków kijów golfowych z włókien węglowych. Trzonki TPT
Golf wytwarzane są z zastosowaniem technologii NTPT
Thin Ply Technology ze wstępnie impregnowanych, lekkich i cienkich warstw włókien węglowych. Mikrostruktura cienkiej warstwy laminatu skutkuje lepszymi właściwościami mechanicznymi kija. Dzięki równomiernej
grubości ścianki i kontroli orientacji włókien możliwe jest
płynne wprowadzanie zmian sztywności trzonka i do-

stosowanie jej do konkretnego projektu. Trzonki do kijów
golfowych są pierwszym komercyjnym zastosowaniem
nowej technologii NTPT, przewiduje się jej wykorzystanie
w motoryzacji, przemyśle samolotowym oraz do produkcji sprzętu sportowego m.in. desek surfingowych.
www.thinplytechnology.com
Koncern Evonik opracował nową technologię PulPress produkcji części kompozytowych, przede wszystkim na potrzeby przemysłu samochodowego poszukującego materiałów, których użycie pomogłoby zarówno
w ograniczeniu masy pojazdu, jak i zmniejszeniu emisji
ditlenku węgla i zużycia paliwa. Technologia została
zaprezentowana na targach JEC World 2017. W metodzie PulPress połączono dwie techniki stosowane do
wytwarzania kompozytów: formowania tłocznego oraz
pultruzji – metodę przeciągania włókna, polegającą na
wytwarzaniu sposobem ciągłym profili kompozytowych o różnym kształcie przekroju (pełnym, otwartym i zamkniętym). Połączenie obu technik umożliwiło
utworzenie ciągłego, zautomatyzowanego procesu produkcji skomplikowanych i niedrogich elementów kompozytowych. Jako materiał rdzeniowy w konstrukcjach
przekładkowych, pomiędzy dwiema warstwami poszycia wzmocnionego włóknem szklanym lub węglowym
zastosowano Rohacell firmy Evonik – piankę strukturalną na bazie polimetakryloimidu (PMI) stosowaną
w elementach kompozytowych wzmacnianych włóknem. Otrzymywane są bardzo sztywne i lekkie elementy odporne na ekstremalne naprężenia, bardzo dobrze
sprawdzające się w testach zderzeniowych. Nowy proces produkcyjny umożliwia elastyczność projektowania
oraz nawet o 60 % mniejsze koszty produkcji w stosunku
do elementów stalowych, przy czym części wykonane
z użyciem nowej technologii są o ok. 75 % lżejsze od tradycyjnych konstrukcji stalowych. Części samochodowe
wytworzone z użyciem nowej technologii wkrótce trafią
do produkcji masowej, a oprócz przemysłu motoryzacyjnego technologia ta może być zastosowana do wytwarzania elementów dla lotnictwa, a także wyposażenia
sportowego.
www.evonik.com
Firma thyssenkrupp Industrial Solutions opracowała
własny proces wytwarzania polilaktydu (PLA) – PLAneo,
tworzywa całkowicie biopochodnego i biodegradowalnego, które może być stosowane m.in. do produkcji opakowań, folii lub jako tworzywo konstrukcyjne. Surowcem
do produkcji PLA jest kwas mlekowy, wytwarzany z surowców odnawialnych, jak cukier, skrobia czy celuloza.
Technologię PLAneo opracowała firma Uhde Inventa-Fischer, stanowiąca część koncernu thyssenkrupp Industrial Solutions. Technologia umożliwia produkcję wielu
typów PLA, o różnym stopniu krystaliczności i lepkości,
a podczas jej opracowywania korzystano z wcześniejszych doświadczeń, obejmujących m.in. budowę ponad
400 instalacji do polimeryzacji. Technologia wyróżnia się
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dużą efektywnością i oszczędnością surowcową, może
być także stosowana w większych instalacjach, o zdolnościach produkcyjnych do 300 ton dziennie (100 tys. ton
rocznie). Dzięki przedstawionej technologii możliwa jest
produkcja dobrej jakości biotworzyw o określonych parametrach i niższej cenie niż tradycyjne tworzywa. Obecnie
firma ogłosiła rozpoczęcie prac nad pierwszą komercyjną
instalacją wykorzystującą technologię w chińskiej miejscowości Changchun. Inwestycję realizuje COFCO Corporation, wiodący dostawca produktów rolniczych w regionie.
Moce produkcyjne nowej instalacji, która zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale 2018 r., wynoszą ok. 10 tys.
ton PLA rocznie, dzięki temu możliwe będzie ograniczenie wykorzystania surowców kopalnych na produkcję
tworzyw i znacząco zmniejszyć emisję ditlenku węgla.
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
Podczas targów Pharmapack Europe 2017 firma Clariant zaprezentowała system PLASTIWARD pomocny
w zwalczaniu fałszerstw m.in. wyrobów medycznych
i farmaceutycznych. System z wykorzystaniem tworzyw polimerowych opracowano we współpracy z firmą SICPA, dostawcą globalnych rozwiązań dotyczących
bezpieczeństwa m.in. produktów i marek. W raporcie
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawarto informację, że wśród znajdujących się w użytkowaniu urządzeń medycznych ok. 8 % jest sfałszowanych, a Interpol
szacuje, że rocznie na rynek trafiają podrobione leki wartości ok. 75 mld USD. Fałszerstwa te podważają zaufanie

do lekarzy i medycyny, a podrobione leki mogą spowodować trwałe uszkodzenie organizmu, a nawet śmierć
pacjenta. Opracowano następujący system: wytworzony przez SICPA utajniony marker (taggant) dostarczany
jest do jednego z zakładów Clariant, certyfikowanego na
zgodność z normą ISO 13485, w którym produkowane są
koncentraty barwiące i zawierające dodatki do tworzyw
MEVOPUR, kontrolowane, jednorodne i o stałym składzie. Marker, za pośrednictwem MEVOPURu, dodawany
jest do różnych polimerów wykorzystywanych do produkcji urządzeń medycznych i materiałów opakowaniowych do farmaceutyków, zarówno w postaci skoncentrowanych przedmieszek, jak i gotowych polimerów, stając
się elementem wyrobu, w którym może być łatwo wykryty za pomocą systemu monitorującego SICPA. System ten
może wykryć marker w dowolnym momencie podczas
drogi wyrobu od producenta do użytkownika, np. za pomocą ręcznego detektora. Dane są przesyłane i zbierane
na bezpiecznej platformie SICPA, która ułatwia monitorowanie w czasie rzeczywistym na poziomie globalnym,
regionalnym lub lokalnym, dzięki czemu, w razie potrzeby, można szybko podjąć odpowiednie działania. W pakiecie systemu PLASTIWARD użytkownik otrzymuje:
ocenę bezpieczeństwa marki lub produktu, określenie
jego potrzeb w tym zakresie, projekt wdrożenia systemu
bezpieczeństwa oraz bieżące monitorowanie.
www.clariant.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Nanododatek w postaci krzemianu warstwowego do
nanokompozytu polimerowego i sposób wytwarzania
nanododatku w postaci krzemianu warstwowego do
nanokompozytu polimerowego (Zgłoszenie nr 413091,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków)
Przedmiotem wynalazku jest nanododatek w postaci
krzemianu warstwowego, który zawiera związek fosforu o wzorze ogólnym (I), w którym X oznacza podstawnik wybrany z grupy obejmującej: łańcuch alkilowy zawierający 2–18 atomów węgla, grupę fenylową,
ugrupowanie cykliczne zawierające 3–7 atomów węgla,
grupę acetylową, grupę aldehydową, grupę amidową,
grupę aminową, grupę benzylową, grupę iminową, grupę karboksylową, grupę karbonylową, grupę winylową,
ewentualnie podstawioną ugrupowaniem alkilowym
zawierającym 2–18 atomów węgla, grupę metylową,
grupę merkaptanową, a także atom chloru, bromu oraz
pierwiastka należącego do grupy 1 układu okresowego
X

H
X
O P O
O

(I)

pierwiastków. Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania nanododatku. Polega on na tym, że krzemian
warstwowy modyfikuje się związkiem fosforu o wzorze
ogólnym (I), przy czym krzemian warstwowy dysperguje się w roztworze związku fosforu o wzorze ogólnym (I)
mieszając ze stałą prędkością, a następnie leżakuje, odsącza i suszy do uzyskania stałej masy (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 2, 19).
Sposób otrzymywania żywicy fenolowej (Zgłoszenie
nr 413064, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle; Lerg Spółka Akcyjna, Pustków)
Sposób otrzymywania żywicy fenolowej polega na
dwuetapowym procesie kondensacji fenolu z formaldehydem. W pierwszym etapie wytwarza się fenolan lub
fenolany przy stosunku molowym fenol:NaOH i/lub
KOH 1:0,01–0,1. Porcjami lub w sposób ciągły wprowadza się formalinę utrzymując temp. 65 ± 5 °C, w czasie
3–180 min, aż do osiągnięcia stosunku molowego fe
nol:formaldehyd 1:2,0 ± 0,2. Następnie podnosi się temp.
reakcji do 80 ± 5 °C i prowadzi się proces aż do osiągnięcia mieszalności z wodą 1,6–2,0 ml/g. W drugim etapie
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mieszaninę poreakcyjną zatęża się metodą destylacyjną
do uzyskania lepkości 4000–5000 mPa∙s przy 20 °C, dodaje się mocznik w ilości 0,05–0,10 mola/1 mol fenolu
i prowadzi się reakcję w temp. 40 ± 5 °C, przez 30–60 min.
Po upływie tego czasu dodaje się glikol dipropylenowy
w ilości 0,05–0,15 mola na 1 mol fenolu i kontynuuje się
reakcje w temp. 40 ± 5 °C przez 30–60 min. Następnie dodaje się środek zwilżający – roztwór wodny mieszaniny
1,4-bis(2-etyloheksoksy)-1,4-dioksobutano-2-sulfonianu
sodowego i glikolu propylenowego (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 2, 25).
Odporna na płomień sztywna pianka poliuretanowa
i sposób jej otrzymywania (Zgłoszenie nr 413109, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów)
Według wynalazku odporną na płomień sztywną
piankę poliuretanową stanowi kompozycja zawierająca
mieszankę polioli trójfunkcyjnych, czynnik spieniający,
środek powierzchniowo czynny, antypireny, diizocyjanian difenylometanu oraz katalizator. Charakteryzuje
się ona tym, że 20–40 % kompozycji stanowią antypireny, takie jak poliol modyfikowany kwasem borowym
i/lub nanokrzemionka modyfikowana tlenkiem magnezu. Wynalazek obejmuje także sposób otrzymywania
pianki poliuretanowej. Polega on na otrzymaniu przedmieszki, a następnie jej spienianiu. W pierwszym etapie
otrzymuje się antypireny, to jest poliol modyfikowany
kwasem borowym, uzyskany w procesie estryfikacji
kwasem borowym związku polihydroksylowego przy
stosunku molowym 1 mol kwasu borowego na 3–5 moli
poliolu, który prowadzi się w temp. 110–140 °C, i/lub
modyfikowaną nanokrzemionką otrzymaną metodą
zol-żel, w postaci wysuszonego proszku. Tak otrzymane antypireny wprowadza się w ilości 20–40 % obj. do
otrzymanej przedmieszki w wyniku kilkuetapowej homogenizacji zmodyfikowanego kwasem poliolu, niemodyfikowanego poliolu, środków spieniających oraz
stabilizatorów piany, by w końcowym etapie w znany
sposób otrzymać odporną na płomień sztywną piankę
poliuretanową w reakcji 4,4’-diizocyjanianu difenylometanu, przedmieszki i katalizatora (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 2, 25).
Sposób otrzymywania bezizocyjanianowych polihydroksyuretanów oraz bezizocyjanianowych polihydroksyuretano-epoksydów (Zgłoszenie nr 413118, Politechnika Gdańska, Gdańsk)
Ujawniony sposób otrzymywania polihydroksyuretanów oraz polihydroksyuretano-epoksydów metodą bezizocyjanianową charakteryzuje się tym, że przeprowadza się reakcję dwuetapową. W pierwszym etapie żywicę epoksydową poddaje się reakcji z węglanem glicerolu
w temp. 60–120 °C w atmosferze gazu obojętnego aż do
przereagowania wszystkich grup epoksydowych albo aż
do uzyskania stopnia przereagowania grup epoksydowych równego 20–80 %. Otrzymany produkt pośredni
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zawierający w strukturze cykliczne ugrupowania węglanowe schładza się, a nadmiar węglanu glicerolu oddestylowuje się pod obniżonym ciśnieniem. W drugim
etapie otrzymany produkt pośredni poddaje się reakcji
z diaminami i/lub poliaminami, a następnie otrzymany
polihydroksyuretan albo polihydroksyuretano-epoksyd
sezonuje się przez co najmniej 24 h w temp. 80–120 °C
(wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 2, 26).
Sposób wytwarzania pianek poliuretanowych
o zwiększonej odporności termicznej (Zgłoszenie nr
413299, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków)
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Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pianek poliuretanowych o zwiększonej termoodporności charakteryzujący się tym, że do przygotowania
kompozycji spienianej stosuje się jako składnik poliolowy mieszaninę polieterolu z pierścieniem purynowym,
otrzymanym w reakcjach adeniny z węglanem etylenu,
o wzorze (II), w którym x + y + z ≥ 6, którego zawartość procentowa w mieszaninie mieści się w granicach
40–60 % mas. z polieterolem z pierścieniem karbazolu,
otrzymanym w reakcji karbazolu z glicydolem, a następnie z węglanem etylenu lub węglanem propylenu, o wzorze (III), w którym x ≥ 7, a 6 ≤ y + z ≤ 16, zaś R oznacza
atom wodoru lub grupę metylową, przy czym na 100 cz.
mas. składnika poliolowego używa się 260–350 cz. mas.
diizocyjanianu difenylometanu zawierającego 25–30 %
izocyjanianów trójfunkcyjnych, 1 do 6 cz. mas. trietyloaminy, 1,5 do 2 cz. mas. oleju silikonowego oraz 2–4 cz.
mas. wody (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 3, 26).
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Mieszanka na trudnopalny kompozyt elastomerowy oraz sposób jej wytwarzania (Zgłoszenie nr 413249,
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń; Sadex spółka z o.o., Rybnik)
Mieszanka wg wynalazku na trudnopalny kompozyt
elastomerowy składa się z 10–200 cz. mas. granulatów
gumowych, 20–100 cz. mas. antypirenów, 0–100 cz. mas.
plastyfikatorów, 0–200 cz. mas. napełniaczy mineralnych,
100 cz. mas. kauczuków lub regranulatów gumowych
lub ich mieszanin na 100 cz. mas substancji kauczukowej oraz 2–50 cz. mas. zespołu sieciującego siarkowego
lub 4–14 cz. mas. nadtlenkowego, a także 0–70 cz. mas.
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innych modyfikatorów właściwości. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania mieszanki na trudnopalny
kompozyt elastomerowy. Mieszanka na trudnopalny
kompozyt elastomerowy stosowana jest do otrzymywania warstw tłumiących energię uderzenia, zwłaszcza
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w linowych pomostach bezpieczeństwa używanych do
zabezpieczenia szybów w górnictwie podziemnym (wg
Biul. Urz. Pat. 2017, nr 3, 26).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NORMALIZACJA
Polskie Normy z zakresu tworzyw sztucznych
przyjęte metodą uznania w okresie
styczeń – grudzień 2016 r. – Cz. II
PN-EN ISO 19064-1:2016-01 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Kopolimery styren-akrylonitryl
(SAN) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji
Wprowadza: EN ISO 19064-1:2015 [IDT], ISO 19064-1:2015 [IDT]
Ustalono system oznaczenia kopolimerów styren-akrylonitryl (SAN) przeznaczonych do różnych technik
formowania, który może być stosowany jako podstawa
klasyfikacji.
Poszczególne rodzaje kopolimerów styren-akrylonitryl rozróżnia się za pomocą systemu klasyfikacji na
podstawie określonych poziomów wartości charakterystycznych:
a) temperatury mięknienia wg Vicata,
b) masowego wskaźnika szybkości płynięcia
oraz informacji dotyczących składu, przewidywanego
zastosowania i/lub metody przetwórstwa, właściwości
istotnych, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Postanowienia niniejszej części ISO 19064 stosuje się do
wszystkich kopolimerów styrenu i/lub styrenu podstawionego, zawierających od 5 do 50 % mas. akrylonitrylu.
Normę stosuje się do materiałów przeznaczonych do
ogólnego stosowania, niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami itd.
Nie ma ona zastosowania w przypadku kopolimerów
spienialnych.
Przyjmuje się założenie, że materiały mające to samo
oznaczenie niekoniecznie mają takie same właściwości.
W niniejszej części ISO 19064 nie podano danych technicznych, danych o właściwościach lub warunkach przetwórstwa, które mogą być wymagane przy typowaniu
materiału do określonego zastosowania i/lub metody
przetwórstwa.
Jeżeli są wymagane informacje dotyczące dodatkowych właściwości, to należy je oznaczać metodami badań
podanymi w ISO 4894-2, jeżeli są odpowiednie.
W celu wytypowania tworzywa termoplastycznego do
określonego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnych

warunków przetwórstwa, dodatkowe wymagania mogą
być podane w odpowiednim bloku danych (blok danych 5).
PN-EN ISO 19069-2:2016-04 (w wersji angielskiej)
Tworzywa sztuczne – Polipropylen (PP) do różnych
technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Wprowadza: EN ISO 19069-2:2016 [IDT], ISO 19069-2:2016 [IDT]
Podano metody przygotowania kształtek do badań
oraz metody badań, jakie powinny być stosowane do
oznaczania właściwości PP do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa
przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.
Wymieniono właściwości i metody badań odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania PP przeznaczonego do formowania.
Właściwości te zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w PN-EN ISO 10350-1. Do niniejszej części
PN-EN ISO 19069 włączono również inne metody badań
szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu
do polipropylenów przeznaczonych do różnych technik
formowania, ponieważ dotyczą one istotnych właściwości podanych w PN-EN ISO 19069-1.
Aby otrzymać powtarzalne i porównywalne wyniki
badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania, wymiary kształtek oraz metody badań
określone w niniejszej części normy. Uzyskane wyniki
mogą nie być identyczne z wynikami uzyskanymi dla
kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych wg
innych procedur.
PN-EN ISO 4590:2016-11 (w wersji angielskiej) Sztywne
tworzywa sztuczne porowate – Oznaczanie udziału procentowego objętości otwartych i zamkniętych komórek
Wprowadza: EN ISO 4590:2016 [IDT], ISO 4590:2016
[IDT]
Podano ogólną metodę oznaczania procentowej objętości
otwartych i zamkniętych komórek w sztywnych tworzy-
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wach sztucznych porowatych, mierząc w pierwszej kolejności objętość geometryczną próbek do badań, a następnie
objętość tych próbek nieprzenikalną dla powietrza. W metodzie zawarto poprawkę na komórki pozornie otwarte,
biorąc pod uwagę komórki przecięte na powierzchni, powstałe podczas przygotowywania próbki. Określono trzy
alternatywne metody pomiaru objętości nieprzenikalnej
(metodę 1, 2a i 2b) i odpowiadającą tym metodom aparaturę.
PN-EN 59:2016-03 (w wersji angielskiej) Tworzywa
sztuczne ze wzmocnieniem szklanym – Oznaczanie
twardości twardościomierzem Barcola
Wprowadza: EN 59:2016 [IDT]
Opisano metodę oznaczania za pomocą twardościomierza Barcola twardości tworzyw sztucznych ze
wzmocnieniem szklanym.
Metoda jest odpowiednia do badania twardości poszczególnych kształtek do badań lub gotowych wyrobów
w celu kontroli produkcji.
PN-EN ISO 11469:2016-12 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Identyfikacja rodzaju tworzywa
i znakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
Wprowadza: EN ISO 11469:2016 [IDT], ISO 11469:2016
[IDT]
Podano system jednolitego znakowania wyrobów wytworzonych z tworzyw sztucznych.
Szczegóły znakowania, tj. minimum wielkości elementu znakowanego, wielkość napisów, właściwe umiejscowienie znakowania podlegają uzgodnieniu między wytwórcą a użytkownikiem.
System znakowania jest pomocny w identyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych przy dalszych decyzjach
dotyczących postępowania z nimi, odzyskiwania odpadów lub ich unieszkodliwiania.
PN-EN ISO 6383-1:2016-03 (w wersji angielskiej) Tworzywa sztuczne – Folie i płyty – Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie – Część 1: Metoda „spodni”
Wprowadza: EN ISO 6383-1:2015 [IDT], ISO 6383-1:2015
[IDT]
Opisano metodę oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie folii i płyt z tworzyw sztucznych o grubości
mniejszej niż 1 mm, z udziałem standardowych próbek
w kształcie spodni, badanych w określonych warunkach
temperatury, wilgotności i prędkości rozdzierania.
Metodę stosuje się zarówno do tworzyw elastycznych,
jak i sztywnych, pod warunkiem że materiał nie jest tak
sztywny, aby podczas badania wystąpiło zerwanie typu
„kruchego” ani tak podatny na nieodwracalne zdeformowanie, aby energia zużyta do zdeformowania badanej
„nogawki” była znacząca w stosunku do energii zużytej
podczas rozdzierania. Metoda może być nieodpowiednia
do oznaczania rozdzierania porowatych płyt i folii.
PN-EN 438-1:2016-03 (w wersji angielskiej) Wysokociś
nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic
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termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) – Część 1: Wprowadzenie i informacje ogólne
Wprowadza: EN 438-1:2016 [IDT]
Podano wskazówki dotyczące stosowania oraz wyboru metod badań i specyfikacji w odniesieniu do wysokociśnieniowych laminatów dekoracyjnych (HPL) wytworzonych w warunkach wysokiego ciśnienia.
PN-EN 438-2:2016-04 (w wersji angielskiej) Wysokociś
nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) – Część 2: Oznaczanie właściwości
Wprowadza: EN 438-2:2016 [IDT]
Podano metody badania właściwości dekoracyjnych
wysokociśnieniowych laminatów przeznaczone przede
wszystkim do badania płyt wyszczególnionych w EN
438-3, EN 438-4, EN 438-5, EN 438-6, EN 438-8 i EN 438-9.
PN-EN 438-3:2016-04 (w wersji angielskiej) Wysokociś
nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) – Część 3: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów
cieńszych niż 2 mm, przeznaczonych do łączenia z podłożem nośnym
Wprowadza: EN 438-3:2016 [IDT]
Normę stosuje się do laminatów o grubości poniżej
2 mm, wytworzonych w warunkach wysokiego ciśnienia, zwykle przeznaczonych do łączenia z podłożami
nośnymi w celu uzyskania paneli kompozytowych HPL.
Wprowadzono system klasyfikacji wysokociśnieniowych
laminatów dekoracyjnych w zależności od ich wykonania i ich głównych, zalecanych obszarów zastosowania,
uwzględniając materiały o specjalnych właściwościach,
np. zdolności do formowania lub określonej reakcji na
ogień. W niniejszej części EN 438 podano również wymagania dla właściwości różnych typów laminatów objętych wprowadzonym systemem klasyfikacji.
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne charakteryzują się trwałością i funkcjonalnością. Płyty HPL są dostępne w szerokiej gamie kolorów, wzorów i wykończeń
powierzchni; są one odporne na ścieranie, zadrapania,
uderzenia, wilgoć, ciepło i zaplamienie; mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są łatwe do utrzymania w czystości.
W EN 438-2 określono metody badań odpowiednie dla
laminatów objętych niniejszą częścią EN 438. Części 4, 5,
itp. EN 438 są przeznaczone dla specjalnych typów materiałów HPL.
PN-EN 438-4:2016-04 (w wersji angielskiej) Wysokociś
nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) – Część 4: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów
kompaktowych o grubości 2 mm i grubszych
Wprowadza: EN 438-4:2016 [IDT]
Podano wymagania dla dwóch typów laminatów kompaktowych o grubości 2 mm lub większej, wytworzonych
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w warunkach wysokiego ciśnienia, przeznaczonych do
zastosowań wewnątrznych.
Wysokociśnieniowe kompaktowe laminaty dekoracyjne charakteryzują się estetycznym wyglądem, wytrzymałością, trwałością i funkcjonalnością. Płyty kompaktowe HPL są dostępne w szerokiej gamie kolorów, wzorów
i wykończeń powierzchni; są bardzo mocne i odporne
na ścieranie, uderzenia, zarysowania, wilgoć, ciepło i zaplamienia; mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są łatwe do utrzymania w czystości.
Metody badań odnoszące się do laminatów przedstawionych w niniejszej części normy podano w EN 438-2.
PN-EN 438-5:2016-04 (w wersji angielskiej) Wysokociś
nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) – Część 5: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów
podłogowych cieńszych niż 2 mm, przeznaczonych do
łączenia z podłożem nośnym
Wprowadza: EN 438-5:2016 [IDT]
Niniejszą część normy wykorzystuje się do pięciu klas
laminatów podłogowych o grubości poniżej 2 mm, wytworzonych w warunkach wysokiego ciśnienia, przeznaczonych do łączenia z podłożami nośnymi, w celu otrzymania elementów podłogowych HPL. Wysokociśnieniowe
laminaty dekoracyjne podłogowe objęte niniejszą częścią
normy spełniają wymagania dotyczące właściwości powierzchni określone w EN 13329. Laminaty te charakteryzują się wysoką odpornością, estetycznym wyglądem
i trwałością. Mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są łatwe do utrzymania w czystości.
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PN-EN 438-6:2016-04 (w wersji angielskiej) Wysokociś
nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) – Część 6: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów
kompaktowych do zastosowań zewnętrznych o grubości 2 mm i grubszych
Wprowadza: EN 438-6:2016 [IDT]
Niniejsza część normy ma zastosowanie w przypadku
laminatów kompaktowych o grubości 2 mm i większej,
wytworzonych w warunkach wysokiego ciśnienia, przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych. W normie
określono wymagania dotyczące laminatów standardowych oraz laminatów zawierających środki opóźniające
palenie, przeznaczonych do zewnętrznego stosowania
w warunkach atmosferycznych, takich jak: bezpośrednie
działanie światła słonecznego, deszczu i mrozu. Określono dwa poziomy użytkowania – dla umiarkowanych
i dla ciężkich warunków zewnętrznych. Laminaty odpowiadające niniejszej części EN 438 charakteryzują się
dużą wytrzymałością na rozciąganie, uderzenie, szoki
termiczne, warunki atmosferyczne oraz na korozję. Są
dostępne w różnych kolorach, odporne na zmianę barwy i na starzenie. Laminaty kompaktowe samonośne do
zastosowań zewnętrznych są gotowe do montażu i wymagają jedynie przycięcia na wymiar itp., w zależności
od zastosowania. Metody badań odnoszące się do laminatów określonych w niniejszej części EN 438 podano
w EN 438-2.
inż. Hanna Głowala
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różnorodne aspekty nauki o polimerach. Tematykę tej
edycji podręcznika rozszerzono o nowe mechanizmy
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J.A. Jennings, J.D. Bumgardner (Eds.), (Elsevier Ltd)
Wyd. 2017, 342 strony, cena ok. 190 $
ISBN 978-0-08-100230-8
Volume 2, Tissue Engineering and Therapeutics
J.A. Jennings, J.D. Bumgardner (Eds.), (Elsevier Ltd)
Wyd. 2017, 296 stron, cena ok. 190 $
ISBN 978-0-08-100228-5
W pierwszym tomie książki zgromadzono szczegółowe informacje na temat chitozanu, naturalnego polimeru
pozyskiwanego z chityny. Jego strukturę oraz właściwości można łatwo zmodyfikować, dzięki czemu chitozan jest doskonałym biomateriałem wykorzystywanym
w medycynie. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące chitozanu do zastosowań biomedycznych, podano jego charakterystykę uwzględniającą specyficzne właściwości antybakteryjne, a także reakcje immunologiczne
żywego organizmu w kontakcie z chitozanem. Opisano
chemiczne i fizyczne metody modyfikacji biomateriałów
na bazie chitozanu, w tym: techniki deacetylacji, modyfikację chityny, modyfikację ciężaru cząsteczkowego chito-
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zanu oraz kontrolowaną degradację chitozanu in vitro i in
vivo. Przedstawiono też technologię produkcji biomateriałów na bazie chitozanu – wytwarzanie mikro- i nanocząstek chitozanu, liofilizowanych gąbek chitozanowych,
powłok chitozanowych na biomateriałach metalowych
i ceramicznych, hydrożeli na bazie chitozanu do zastosowań biomedycznych oraz elektroprzędzenie.
Tematyka drugiego tomu monografii dotyczy wykorzystania nanotechnologii i biomateriałów na bazie
chitozanu w inżynierii tkankowej i w kontrolowanym
dostarczaniu leków. Omówiono zastosowanie chitozanu
w inżynierii twardych tkanek i medycynie regeneracyjnej, m.in. w inżynierii i regeneracji kości, chrząstek i ścięgien. Opisano także przydatność biomateriałów na bazie
chitozanu w inżynierii tkanek miękkich, np. w leczeniu
cukrzycy i w regeneracji serca. Przedstawiono sposoby
wykorzystania właściwości antybakteryjnych chitozanu
oraz jego zastosowania jako nośnika w kontrolowanym
dostarczaniu antybiotyków i w terapii genowej.
BIOCOMPATIBILITY OF DENTAL BIOMATERIALS
R. Shelton (Ed.), (Elsevier Ltd)
Wyd. 2017, 150 stron, cena ok. 200 $
ISBN 978-0-08-100884-3
Tematyka książki obejmuje podstawowe zagadnienia
dotyczące biokompatybilności materiałów stomatologicznych oraz problemów związanych z ich użytkowaniem w specyficznym środowisku jamy ustnej. Szczegółowo omówiono biokompatybilność i biozgodność
mechaniczną biomateriałów stomatologicznych, biokompatybilność kompozytów wzmocnionych włóknami do zastosowań stomatologicznych i biomateriałów
do rekonstrukcji tkanek, a także biokompatybilność
stomatologicznych materiałów naprawczych, cementów
i amalgamatów oraz produktów do pielęgnacji jamy
ustnej.
HANDBOOK OF EPOXY BLENDS
J. Parameswaranpillai, N. Hameed, J. Pionteck, E.M.
Woo (Eds.), (Springer)
Wyd. 2017, 1200 stron, 557 ilustracji, 149 w kolorze,
cena 513 €
ISBN 978-3-319-40042-6
Książka zawiera opracowane dane literaturowe
dotyczące mieszanin epoksydowych. Kompleksowo
omówiono ich syntezę, charakterystykę, przetwarzanie i zastosowanie. Podział podręcznika na trzy części
uwzględnia rodzaj mieszanin i ich komponentów. Część
I obejmuje mieszaniny epoksydów z kauczukami, część
II – mieszaniny epoksydowo-termoplastyczne, część III
– mieszaniny epoksydów z kopolimerami blokowymi.
Każda część zawiera wprowadzenie oraz wyczerpujące
informacje na temat syntezy i przetwarzania, analizy
i charakterystyki, a także właściwości i zastosowania
różnych mieszanin epoksydowych. Omówiono również
zależność właściwości mieszanin epoksydowych od ich
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makro-, mikro- i nanostruktury. Każda część zawiera
podsumowanie zalet i wad mieszanin oraz krytyczną
ich ocenę. Opracowanie stanowi ważne źródło wiedzy
zarówno dla naukowców, inżynierów i technologów
zajmujących się epoksydami, jak i dla studentów chemii
polimerów.
A LITTLE BOOK ABOUT BIG CHEMISTRY
The Story of Man-Made Polymers
Seria: SpringerBriefs in Materials
J. Massy (Springer)
Wyd. 2017, 83 strony, 69 ilustracji, 49 w kolorze, cena
49,99 £ / 37,99 €
ISBN 978-3-319-54831-9
W tym krótkim opracowaniu w przystępny sposób
wyjaśniono istotę chemii polimerów i omówiono odkrycia w tej dziedzinie oraz możliwości wykorzystania
takich materiałów. Opisano reakcje polimeryzacji oraz
wpływ struktury chemicznej i zastosowanych dodatków
na właściwości polimerów. Rozważono kwestie etyczne,
związane zwłaszcza z ogromnym tonażem wytwarzanych tworzyw polimerowych. Krótko przedstawiono
ponad 30 znanych powszechnie polimerów, uszeregowanych chronologicznie pod względem struktury chemicznej, właściwości i zastosowań. Pozycja stanowi źródło
podstawowych wiadomości o polimerach dla czytelników bezpośrednio niezwiązanych z tą dziedziną.
 OIL DEGRADABLE BIOPLASTICS FOR
S
A SUSTAINABLE MODERN AGRICULTURE
M. Malinconico (Ed.), (Springer)
Wyd. 2017, 185 stron, 56 ilustracji, 51 w kolorze, cena
114,99 € / 86,00 £ / 129,00 $
ISBN 978-3-662-54128-9
Tematyka książki dotyczy zrównoważonego i racjonalnego wykorzystania biodegradowalnych tworzyw
polimerowych w rolnictwie. Przeanalizowano technologiczne i agrotechniczne aspekty ochrony upraw (mulczowanie, bezpośrednie pokrycia, niskie tunele) w kontekście zastosowania biodegradowalnych i nadających
się do kompostowania tworzyw polimerowych, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych. Opisano nową metodę biodegradowalnego mulczowania, wykorzystującą
wodorozcieńczalne polisacharydy i włókna celulozowe.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono badania nad
biodegradowalnymi materiałami polimerowymi do
różnych zastosowań rolniczych, obejmujące m.in. ocenę
cyklu życia (LCA) takich tworzyw polimerowych oraz
obowiązujące i wprowadzane normy w tej dziedzinie.
Książka przydatna dla agronomów, inżynierów chemików, technologów i naukowców, a także innych użytkowników zainteresowanych stosowaniem zasad zielonej chemii w produkcji roślinnej.
dr inż. Stanisława Spychaj
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Informacje PlasticsEurope Polska
Dzień Informacji – Frankfurt 2017
Dzień Informacji organizowany we Frankfurcie przez
PlasticsEurope Deutschland, siedzibę regionu Centralnego Europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope to całodzienne spotkanie mediów, które corocznie od kilkunastu już lat gromadzi dziennikarzy zainteresowanych
tematyką tworzyw polimerowych.
Wśród tematów poruszanych na tegorocznym spotkaniu oprócz tradycyjnie prezentowanych raportów
danych dotyczących produkcji i popytu na tworzywa
w regionie i w Europie znalazły się m.in.: wpływ pakietu propozycji legislacyjnych nt. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym na przemysł tworzyw polimerowych,
polityka klimatyczna i surowcowa Europy, dobrowolne
programy branży, zagospodarowanie odpadów tworzyw
polimerowych, a także zagadnienia dotyczące wizerunku branży w świetle najnowszych badań opinii.
Przemysł tworzyw polimerowych stanowi ważny sektor europejskiej gospodarki, klasyfikując się na siódmym
miejscu w europejskim rankingu pod względem wnoszonej wartości dodanej przemysłu, ok. 5 % (1,65 mld €)
wartości dodanej Unii Europejskiej, a jego coroczny
wkład do finansów publicznych wynosi blisko 27,5 mld
euro1). Europa jest drugim po Azji producentem tworzyw polimerowych w formach podstawowych, a bilans
handlu zagranicznego pozostaje dodatni. Szacunkowy
wzrost produkcji w roku 2016 wyniósł 4,6 %, natomiast
prognozy na rok 2017 są znacznie gorsze (ok. 1,5 %). Zachowanie wcześniejszego poziomu wymaga od Europy
wprowadzenia środków, które zapewnią konkurencyjność regionu.
Claus Jürgen Simon, zajmujący się analizami rynkowymi do globalnych czynników, które mogą wpływać
na otoczenie biznesu w Europie zaliczył m.in.: nowe podejście do gospodarki i polityki handlowej w USA, kryzys na Bliskim Wschodzie, kryzys gospodarczy w krajach Ameryki Łacińskiej i w Brazylii, a także zmiany cen
ropy naftowej i gazu. Z kolei, analizując sytuację w samej
Europie pod uwagę należy wziąć konsekwencje Brexitu,
możliwe zmiany polityczne w wielu krajach europejskich
związane z tegorocznymi wyborami, konflikt z Turcją
i kryzys migracyjny, kryzysy bankowe w niektórych krajach europejskich (Włochy, Francja, Grecja) oraz politykę
finansową Europejskiego Banku Centralnego.
Rüdiger Baunemann, Dyrektor Zarządzający PED
przedstawił wyzwania stojące przed europejskim prze„Tworzywa sztuczne – Fakty 2016”, raport PlasticsEurope
2016, dostępny na www.plasticseurope.pl w zakładce publikacje.
1)

mysłem tworzyw polimerowych związane z planowanymi zmianami europejskiego prawodawstwa. Do
największych zaliczył pakiet dotyczący Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy), w ramach
którego proponowane są m.in. ograniczenia dotyczące stosowania opakowań jednorazowych, a także drastyczne podniesienie poziomów recyklingu odpadów
tworzyw polimerowych. Plan Działań pakietu Circular
Economy zalicza tworzywa do pięciu priorytetowych
sektorów (cztery pozostałe to: biomasa i wytwarzane
z niej produkty, straty żywności, budowanie i demontaż oraz surowce krytyczne), dla których powinna być
opracowana szczegółowa strategia. Opracowanie takiej
strategii dla tworzyw polimerowych planowane jest do
końca 2017 roku. Będzie ona obejmować m.in. takie elementy jak projektowanie wyrobów (ecodesign) oraz wykorzystanie odpadów tworzyw polimerowych na drodze recyklingu.
Do zagadnień (również częściowo ujętych w pakiecie
CE), które mają bardzo duży wpływ na wizerunek tworzyw polimerowych należy zjawisko zaśmiecania środowiska morskiego (marine litter). Przemysł tworzyw od
wielu lat prowadzi intensywne działania, zapoczątkowane w 2011 r. podpisaniem „Globalnej Deklaracji ws.
poszukiwania rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, które mają na celu zmniejszenie wpływu tworzyw na środowisko morskie. Obecnie w ramach
tej deklaracji realizowanych jest 260 różnych programów
przez 69 organizacji reprezentujących przemysł tworzyw
polimerowych w 35 krajach.
Program „Nie traćmy ani granulki”, dotyczący zapobiegania stratom granulatu i ewentualnemu zanieczyszczaniu środowiska wodnego (morskiego), spowodowanego przez przedostawanie się granulek do środowiska
to dobrowolna inicjatywa europejskiego przemysłu tworzyw polimerowych prowadzona od roku 2013 w europejskich zakładach produkujących tworzywa. W 2015 r.
program ten został włączony do globalnego programu
„Operation Clean Sweep”.
Na spotkaniu we Frankfurcie Jochen Berrens, Dyrektor
ds. Public Affairs firmy Borealis, przedstawił osiągniecia
swojej firmy, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych w implementacji programu OCS w Europie.
Spotkanie zakończyła prezentacja Michaela Hermanna, Dyrektora ds. Komunikacji w PED, który przedstawił
wyniki corocznego badania opinii nt. tworzyw polimerowych. W Niemczech wizerunek zarówno przemysł tworzyw polimerowych, jak i tworzywa jako materiału, od
kilkunastu lat jest pozytywny (poparcie powyżej 75 %).
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Ankietowani (reprezentatywna grupa w badaniach face-face) doceniają zalety zastosowania tworzyw w takich
dziedzinach jak budownictwo, medycyna, motoryzacja
i elektronika.
Wszystkim wystąpieniom towarzyszyła ożywiona
dyskusja, a przedstawiciele mediów branżowych z róż-

nych krajów mieli okazję do wymiany podglądów na temat zagadnień poruszanych podczas konferencji.
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska

KALENDARZ IMPREZ
20–21 czerwca 2017 r., Kolonia, Niemcy. Plastics Recycling Technology 2017
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Przyszłość recyklingu tworzyw polimerowych. Sposoby poprawy jakości recyklatów, umożliwiające wykorzystanie ich w szerszym zakresie.
Informacje: www.amiplastics.com/events/event?Code=C806, Sabrina Redl, Conference Organiser, e-mail:
sr@amiplastics.com
6–7 września 2017 r., Edynburg, Szkocja. 11th International Conference on Advanced Materials & Processing
Organizator: Conference Series Ltd.
Tematyka: Postępy w nauce o materiałach. Nanomateriały, zaawansowane kompozyty, materiały bioceramiczne. Zastosowanie materiałów High-tech w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, budownictwie, elektronice,
medycynie i otrzymywaniu energii odnawialnej.
Informacje: http://materials.conferenceseries.com/
19–20 września 2017 r., Kolonia, Niemcy. Smart Packaging 2017
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Nowe inteligentne opakowania poprawiające bezpieczeństwo i przedłużające trwałość produktu. Innowacyjne dodatki: „wymiatacze tlenu”, najnowsze środki
przeciwbakteryjne. Wdrażanie aktywnych i inteligentnych
technologii w ramach istniejących łańcuchów dostaw.
Informacje: www.amiplastics.com/events/event?Code=C818, Emily Renshaw, Conference Organiser, e-mail:
er@amiplastics.com
19–20 września 2017 r., Kolonia, Niemcy. Profiles 2017
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Konferencja i wystawa poświęcone profilom z tworzyw polimerowych stosowanym w budownictwie, obejmujące najnowsze możliwości rynkowe
i aplikacyjne. Postępy w technologii materiałów, technikach produkcji, projektowaniu i dekoracji.
Informacje: www.amiplastics.com/events/event?Code=C817, Laura Richardt, Senior Conference Organiser,
e-mail: lr@amiplastics.com
26–28 września 2017 r., Barcelona, Hiszpania. Agricultural Film 2017

Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Technologie wykorzystywane do produkcji
folii mających zastosowanie w rolnictwie.
Informacje: www.amiplastics.com/events/event?Code=C827, Rocio Martinez, Senior Conference Organiser,
e-mail: rmm@amiplastics.com
9–11 października 2017 r., Wiedeń, Austria. Polyolefin Additives
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Innowacyjne dodatki umożliwiające zwiększenie zakresu wykorzystania polietylenu i polipropylenu do wytwarzania np. wysokiej jakości rur i kabli
stosowanych w budownictwie, w przemyśle motoryzacyjnym, w produkcji urządzeń medycznych oraz w przemyśle opakowaniowym do produkcji opakowań żywności i napojów.
Informacje: www.amiplastics.com/events/event?Code=C820, Nicola Charlesworth, e-mail: nc@amiplastics.com
10–11 października 2015 r., Stuttgart, Niemcy. Industrial Nanocomposites Conference
Organizator: NetComposites
Tematyka: Obecne i przyszłe zastosowania nanokompozytów w różnych gałęziach przemysłu (m.in. lotniczym i samochodowym). Wytwarzanie nanododatków,
kapsułkowanie i dyspergowanie nanocząstek. Standaryzacja i kontrola jakości nanokompozytów.
Informacje: http://10times.com/industrial-nanocomposites-conference
16–18 października 2017 r., Ghent, Belgia. International Conference on Intelligent Textiles and Mass
Customisation – ITMC 2017
Organizator: Ghent University - Centre for Textile
Science and Engineering
Tematyka: Inteligentne i funkcjonalne tkaniny, profesjonalna odzież. Najnowsze metody projektowania oraz
cyfrowe narzędzia do produkcji zaawansowanych materiałów. Zrównoważona produkcja uwzględniająca zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyką i recyklingiem.
Informacje: http://itmc.ugent.be/content/abstract,
e-mail: ITMC@ugent.be
I.L.

