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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 maju 2017 r. oraz
zbiorczo za pięć miesięcy 2017 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w maju 2017 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in May 2017
Średnia miesięczna
w 2016 r.

Maj 2017 r.

Razem
I–V 2017 r.

Węgiel kamienny

5 881 649

5 528 043

27 666 530

%
I–V 2017/
I–V 2016
97,1

Węgiel brunatny

110,1

Artykuł

5 020 519

5 095 881

26 036 619

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

72 865

72 776

390 261

99,6

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

455 665

418 069

2 353 263

102,6

Etylen

37 235

32 631

195 146

85,2

Propylen

27 966

27 055

144 646

86,6

1,3-Butadien

4 560

4 832

24 221

88,1

Fenol

3 325

3 600

17 829

119,1

16

22

92

109,5

13 702

9 026

65 237

92,8

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w maju 2017 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in May 2017
Średnia
miesięczna
w 2016 r.
244 197

Maj
2017 r.

Razem
I–V 2017 r.

258 176

1 293 938

%
I–V 2017/
I–V 2016
101,2

Polietylen

26 832

21 634

138 460

85,4

Polimery styrenu

12 292

14 195

59 535

96,6

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

21 575

23 050

121 540

104,0

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

2 366

2 384

10 666

97,1

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

5 755

7 283

32 776

113,8

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych

762

650

3 650

85,1

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 152

8 091

38 895

93,2

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 509

2 380

13 953

166,0

Poliwęglany

1 582

1 841

8 649

96,7

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 730

3 057

14 540

92,5

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 274

7 922

39 397

106,6

Poliestry pozostałe

2 719

2 372

14 098

100,8

Polipropylen

20 426

21 684

109 404

92,7

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

483

2 494

11 613

513,6

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

13 397

11 002

51 665

74,5

Aminoplasty

12 486

14 277

67 400

114,7

Poliuretany

1 892

942

5 043

119,6

Kauczuki syntetyczne

18 529

19 740

103 840

113,9

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w maju 2017 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in May 2017
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Maj
2017 r.

Razem
I–V 2017 r.

%
I–V 2017/
I–V 2016

tys. zł

–

4 310 223

20 489 241

111,4

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

23 342

33 628

136 353

127,0

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 233

12 843

48 293

140,8

t

8 263

10 742

43 442

105,1

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 716

3 405

14 510

102,6

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

t

33 777

40 027

194 045

110,1

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

t

5 498

5 675

27 934

117,7

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

t

25 338

28 565

113 695

101,8

t
tys. m²

10 551
8 224

11 543
9 830

44 976
38 672

96,2
86,6

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

21 200

22 449

109 749

109,5

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

20 401

22 048

106 235

84,4

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

3 052
1 227

4 697
1 469

20 435
6 552

123,9
101,8

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

28 977
571

34 063
673

136 673
2 667

107,0
105,8

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

389
169

462
199

1 824
717

110,7
46,5

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 035

1 111

5 156

97,3

Kleje poliuretanowe

t

951

695

3 973

89,9

Włókna chemiczne

t

3 627

4 248

19 585

105,5

t
tys. m²

1 513
4 680

1 604
4 909

7 938
24 441

97,8
96,9

t

31

39

183

112,3

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Maj
2017 r.

Razem
I–V 2017 r.

%
I–V 2017/
I–V 2017

t

85 817

99 965

485 888

111,3

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

t
tys. szt.

45 395
4 543

51 412
4 837

242 987
23 476

102,5
103,2

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 629

2 988

14 185

102,2

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

323

376

1 742

99,2

opony do ciągników

tys. szt.

25

30,5

143

102,2

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2,3

2,7

13,8

116,6

t

845

995

5 046

120,5

t
km

5 294
3 288

5 100
3 509

26 811
17 387

96,6
108,6

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

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 maju 2017 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in May 2017
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
AkzoNobel inwestuje w rozwój bazy produkcyjnej
nadtlenków organicznych
Holenderski koncern chemiczny działający na rynku
globalnym poinformował o planowanych inwestycjach
w swoim kompleksie chemicznym zlokalizowanym
w miejscowości Ningbo, Chiny dotyczących rozbudowy potencjału produkcyjnego wytwórni nadtlenków organicznych (uruchomionej w IV kwartale 2016 r.). Pierwotnie – bezpośrednio po uruchomieniu ww. wytwórni
koncern przystąpił do jej modernizacji podejmując budowę dodatkowych instalacji produkcyjnych, które miały
umożliwić powiększenie potencjału produkcyjnego wytwórni o ok. 40 % po planowym zakończeniu inwestycji
przewidywanym na III kwartał br. Obecnie planowana
inwestycja pozwoli na zwiększenie potencjału produkcyjnego wytwórni o 100 %. Planowe zakończenie tej modernizacji jest przewidywane w II kwartale 2019 r.
Wielkość środków finansowych, jakie inwestor wyasygnuje na rozbudowę wytwórni w Ningbo jest szacowana
na ok. 90 mln euro. Modernizacja ta jest jedną z dwóch
inwestycji holenderskiego koncernu w rozbudowę bazy
produkcyjnej nadtlenków organicznych realizowaną
w Chinach. Koncern AkzoNobel równolegle buduje drugą wytwórnię nadtlenków organicznych w kompleksie
chemicznym zlokalizowanym w miejscowości Tianjin.
Wytwórnia ta położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie
działającej od 1996 r. instalacji produkcyjnej nadtlenków
organicznych. Planowe zakończenie inwestycji w Tianjin
i uruchomienie produkcji w nowym obiekcie jest przewidywane w drugiej połowie 2018 r. Wówczas wg zamierzeń
inwestora zamknięta zostanie produkcja w wyeksploatowanej instalacji produkcyjnej. W uruchomionej nowej wytwórni holenderski koncern planuje wprowadzenie nowej technologii produkcji nadtlenków organicznych oraz
wdrożenie innowacyjnego systemu sterowania procesem
wytwórczym zapewniającego zwiększenie efektywności
operacyjnej oraz bezpieczeństwa prowadzenia procesu
produkcyjnego. Także w przypadku tej inwestycji AkzoNobel nie ujawnił znamionowego potencjału produkcyjnego wytwórni, poinformował jedynie, że obiekt budowany w Tianjin będzie mniejszy od wytwórni w Ningbo,
a wielkość nakładów niezbędnych na jego uruchomienie
szacowana jest na kwotę ok. 80 mln euro. Obie te inwestycje znacząco zwiększają pozycję holenderskiego koncernu jako globalnego producenta nadtlenków organicznych.
Wytwarzane przez AkzoNobel nadtlenki organiczne, znane na rynku pod handlową marką Laurox, są stosowane
na szeroką skalę jako środki sieciujące w przemyśle tworzyw polimerowych. Masowe wykorzystywanie nadtlen-

ków organicznych jest związane z zaletami stosowania ich
jako inicjatorów polimeryzacji. Eksperci koncernu szacują, że światowy popyt na nadtlenki organiczne stosowane jako środki sieciujące do tworzyw zwiększa się w tempie 6 % rocznie. Poza wytwórniami w Chinach koncern
AkzoNobel łącznie dysponuje 11 zakładami produkcyjnymi nadtlenków organicznych zlokalizowanymi w Belgii,
Brazylii, Indiach, Meksyku oraz w USA. Sumaryczny potencjał produkcyjny tych wytwórni zapewnia koncernowi AkzoNobel pozycję globalnego lidera w sektorze nadtlenków organicznych. Poza nadtlenkami organicznymi
w skład potfolio koncernu AkzoNobel wchodzą produkty
farmaceutyczne oraz powłoki polimerowe. Sumarycznie
holenderski koncern zatrudnia ok. 45 000 pracowników.
W roku finansowym 2016 koncern osiągnął sprzedaż szacowaną na ponad 15 mld euro.
www.chemanager-online.com
www.process-worldwide.com
www.akzonobel.com
HOLANDIA
Modernizacja kompleksu w Rotterdamie
Tajska firma Indorama Ventures Public Company Ltd.
poinformowała o zakończeniu rozbudowy kompleksu
chemicznego zlokalizowanego na obrzeżach Rotterdamu.
Modernizacja kompleksu polegała na budowie dodatkowych instalacji wytwórczych oczyszczonego kwasu tereftalowego (PTA) o rocznym potencjale produkcyjnym
ok. 320 000 t. Nowe instalacje są obecnie w końcowej fazie
rozruchu. Planowe uruchomienie komercyjnej produkcji
PTA w tych instalacjach jest przewidywane na przełomie
III i IV kwartału br. Wówczas sumaryczny roczny potencjał produkcyjny instalacji oczyszczonego kwasu tereftalowego zlokalizowanych w kompleksie zostanie powiększony do 700 000 t. Według zamierzeń inwestora, PTA
z nowouruchomionych instalacji będzie wykorzystywany jako surowiec do produkcji poli(tereftalanu etylenu)
(PET) w wytwórniach tego tworzywa znajdujących się na
terenie kompleksu. Dzięki tej inwestycji tajska firma eliminuje występujący w kompleksie niedobór surowca do
produkcji poli(tereftalanu etylenu) oraz zwiększa efektywność ekonomiczną kompleksu w Rotterdamie, a także umacnia swoją pozycję jako globalnego producenta
tworzyw poliestrowych i produktów pośrednich do ich
wytwarzania. Obecnie tajska firma posiada 41 zakładów
produkcyjnych zlokalizowanych w Azji, Afryce, Europie
i Ameryce Płn. W roku finansowym 2016 tajska firma
osiągnęła przychody przekraczające kwotę 7,3 mld dol.
www.indoramaventures.com
www.plasteurope.com, www.plasticsnewseurope.com
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INDIE
Granula AG buduje wytwórnię koncentratów
barwiących do tworzyw polimerowych
Szwajcarska firma Granula AG wraz z indyjską spółką Som Shiva (Impex) Ltd. poinformowały o utworzeniu
wspólnego przedsięwzięcia typu joint venture nazwanego Granula Masterbatches India Pvt Ltd. Utworzona
spółka będzie sprawować nadzór nad budową wytwórni koncentratów barwiących do tworzyw polimerowych
(masterbaczy), a po jej uruchomieniu będzie zarządzać
produkcją masterbaczy. Planowana wytwórnia koncentratów jest zlokalizowana w miejscowości Ahmedabad
(stan Gujarat) położonej w zachodniej części Indii. Planowe zakończenie budowy wytwórni i uruchomienie
produkcji koncentratów barwiących jest przewidywane
w drugiej połowie 2017 r. Według zamierzeń inwestorów,
odbiorcami masterbaczy wytwarzanych w Ahmedabad
będą producenci wyrobów z tworzyw polimerowych
dla branży opakowań, motoryzacyjnej oraz medycznej
działający na wewnętrznym rynku indyjskim i rynkach
krajów ościennych. Inwestycja szwajcarskiej firmy w Ahmedabad jest próbą wejścia firmy Granula AG na dynamicznie rozwijający się rynek indyjski oraz na rynki krajów położonych w tym regionie.
www.plasteurope.com
www.plasticsnewseurope.com
www.industrysourcing.com
KANADA
Budowa kompleksu polipropylenu
Kanadyjska firma Pembina Pipeline Corporation poinformowała o utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia
typu joint venture (jv), nazwanego Canada Kuwait Petrochemical Corp. (CKPC), z kuwejcką spółką Petrochemical Industries Company (PIC). W utworzonym jv partnerzy mają po 50 % udziałów. Celem utworzenia spółki
jest budowa kompleksu chemicznego zlokalizowanego
w miejscowości Sturgeon w pobliżu Edmonton (prowincja Alberta). W skład planowanego kompleksu wejdzie
instalacja odwodorniania propanu (PDH) oraz wytwórnia polipropylenu (PP). Propylen będzie wytwarzany na
bazie propanu dostarczanego przez Pembina Pipeline
Corporation z jej kompleksu zlokalizowanego w miejscowości Redwater z wykorzystaniem licencyjnej technologii C3 Oleflex opracowanej przez amerykańską firmę
Honeywell UOP. Licencjodawca technologii dostarczy
również katalizatory i adsorbenty niezbędne do prowadzenia procesu odwodornienia, a także udzieli wsparcia
technicznego przy uruchamianiu instalacji. Rozpoczęcie budowy kompleksu PP w Sturgeon poprzedzi opracowanie studium wykonalności tego projektu, którego
planowe zakończenie jest przewidywane w II półroczu
2018 r. Wówczas udziałowcy jv podejmą ostateczną decy-
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zję o budowie kompleksu PP, którego wartość szacowana
jest wstępnie na 4 mld dolarów.
www.pembina.com
www.canplastics.com, www.process-worldwide.com
KOLUMBIA
Amcor Ltd. przejmuje Plasticos Team
Australijski producent opakowań działający na rynku globalnym poinformował o przejęciu spółki Plasticos Team od producenta żywności Team Foods Colombia, działającego na wewnętrznym rynku kolumbijskim.
Przejmowana spółka posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w miejscowości Guachené, specjalizujący się
w wytwarzaniu elastycznych opakowań z tworzyw polimerowych dla odbiorców z branży spożywczej. Szczegółowe dane dotyczące warunków finansowych przejęcia kolumbijskiej spółki przez Amcor Ltd. oraz potencjału
produkcyjnego należącego do niej zakładu opakowań nie
zostały ujawnione. Amcor Ltd. poinformował natomiast,
że dzięki wieloletniej umowie zawartej z Team Foods Colombia zapewnił sobie wyłączność dostaw opakowań dla
kolumbijskiego producenta żywności. Firma Amcor Ltd.
posiada w Kolumbii trzy wytwórnie sztywnych opakowań dla odbiorców z przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, a przejęcie spółki Plasticos Team umacnia
jego pozycję w regionie Ameryki Łacińskiej. Akwizycja
kolumbijskiej spółki jest kolejnym przejęciem dokonanym przez Amcor Ltd. w ostatnim okresie. W ostatnich
pięciu latach firma Amcor Ltd. dokonała łącznie ponad
20 akwizycji konkurencyjnych podmiotów na wszystkich kontynentach, wzmacniając swoją pozycję jako globalnego producenta opakowań. W chwili obecnej Amcor
Ltd. posiada wytwórnie zlokalizowane w 45 krajach, które w 2016 r. wygenerowały sprzedaż o wartości przekraczającej kwotę 10 mld dolarów.
www.amcor.com, www.plasteurope.com
MEKSYK
Rozbudowa kompleksu w Altamira
Firma INEOS Styrolution, światowy lider na rynku styrenów, poinformował o prowadzonej modernizacji swojego kompleksu chemicznego zlokalizowanego na obrzeżach miasta Altamira (stan Tamaulipas). Modernizacja
dotyczy rozbudowy wytwórni kopolimeru akrylonitryl-styren-akrylan (ASA) oraz akrylonitryl-butadien-styren
(ABS) poprzez usunięcie „wąskich gardeł” w istniejących instalacjach wytwórczych. Według INEOS Styrolution dzięki tej modernizacji sumaryczne roczne zdolności produkcyjne wytwórni kopolimerów ASA oraz ABS
w Altamira powiększone zostaną o ok. 13 % (do 180 000 t).
Planowe zakończenie prowadzonej rozbudowy meksykańskiej wytwórni kopolimerów i uruchomienie dodatkowej produkcji jest przewidywane w I kwartale 2018 r.
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Odbiorcami kopolimerów ASA oraz ABS wytwarzanych
w Altamira będą producenci wyrobów z tworzyw polimerowych działający dla branży motoryzacyjnej, elektrycznej, elektronicznej i budowlanej w regionie Ameryki
Łacińskiej. Firma jest globalnym producentem tworzyw
polimerowych na bazie styrenu posiadającym 15 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w dziewięciu krajach położonych w Azji, Ameryce oraz Europie. INEOS Styrolution zatrudnia ok. 3100 pracowników, którzy
w roku finansowym 2016 wytworzyli produkty o wartości przekraczającej kwotę 5 mld euro.
www.plasteurope.com, www.mrcplast.com
USA
Rozbudowa potencjału produkcyjnego koncernu
LyondellBasell Industries
LyondellBasell Industries – amerykański koncern chemiczny działający na rynku globalnym poinformował
o planowanym w III kwartale 2017 r. zakończeniu prac
nad studium wykonalności projektu budowy dwóch instalacji produkcyjnych przeznaczonych do wytwarzania
tlenku propylenu (PO) oraz do wytwarzania trzeciorzędowego alkoholu butylowego (TBA). Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie kompleksu chemicznego położonego w miejscowości Channelview (stan
Teksas). Według zamierzeń inwestora budowa instalacji
PO i TBA rozpocznie się w drugiej połowie 2018 r., a jej
zakończenie planowane jest w IV kwartale 2021 r. Przewiduje się, że rozruch technologiczny nowych instalacji

potrwa ok. 6 miesięcy, a uruchomienie komercyjnej produkcji tlenku propylenu oraz trzeciorzędowego alkoholu
butylowego nastąpi w II kwartale 2022 r. Planowe roczne zdolności produkcyjne instalacji PO i TBA wyniosą,
odpowiednio, 470 000 t i 1 mln t. Wytwarzany w Channelview tlenek propylenu będzie przeznaczony na zaspokojenie globalnego popytu ze strony producentów
tworzyw poliuretanowych, a trzeciorzędowy alkohol butylowy – producentów dodatków uszlachetniających do
benzyn, w tym wytwórców eteru tert-butylowo-metylowego (MTBE) oraz eteru tert-butylowo-etylowego (ETBE).
Przewidywana wielkość nakładów finansowych na realizację projektu budowy instalacji PO i TBA szacowana jest na kwotę 2,4 mld dolarów. Poza planowaną inwestycją w Channelview koncern LyondellBasell Industries
modernizuje także swoje dwa pozostałe kompleksy chemiczne położone w miejscowościach La Porte i Corpus
Christi (oba w stanie Teksas). Wykorzystując dostęp do
taniego gazu łupkowego rozbudował w 2016 r. działające
tam krakery etanu powiększając ich sumaryczne roczne
zdolności produkcyjne o 900 000 t. Rozpoczął także budowę dodatkowych instalacji produkcyjnych polietylenu
wysokiej gęstości (PE-HD) w kompleksie w La Porte, które po uruchomieniu, planowanym w II półroczu 2019 r.,
dwukrotnie powiększą roczny potencjał produkcyjny
PE-HD (do 900 000 t). Koncern szacuje, że sumaryczna
wielkość nakładów finansowych poniesionych w latach
2012–2022 na modernizację swojej bazy produkcyjnej sięgnie kwoty 5 mld dolarów.
www.mrcplast.com, www.lyondellbasell.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Podczas targów Interpack 2017 firma FkuR zaprezentowała biopochodne polimery termoplastyczne przeznaczone do produkcji folii, profili i kształtek, materiały
o większym udziale surowców odnawialnych, produkty
o zoptymalizowanych właściwościach mechanicznych
umożliwiające produkcję cieńszych folii, produkty certyfikowane do kompostowania domowego, a także nowe
termoplastyczne elastomery (TPE) na bazie surowców
odnawialnych:
– Całkowicie biodegradowalne nowe biopolimery Bio-Flex FX o dużej wytrzymałości przeznaczone są m.in.
do produkcji cienkich folii ulegających całkowitej biodegradacji w przydomowych kompostownikach. Jednym
z nich jest Bio-Flex FX 1120 służący przede wszystkim
do wytwarzania cienkościennych worków na odpady
biologiczne. Folie, z których wykonano worki pozwalają
na dużą retencję wilgoci, dzięki większej odporności na

wodę niż folie na bazie skrobi. Materiały otrzymały certyfikat OK Compost HOME firmy Vinçotte, spełniają również wymagania art. 75 French Energy Transition Law.
– Nowe biopolimery na bazie octanu celulozy z serii
Biograde – Biograde C 5509 CL i Biograde C 5508. Materiały te charakteryzują się dużą sztywnością, wytrzymałością i odpornością na uderzenie, a także estetyczną
powierzchnią. Są szczególnie odpowiednie do produkcji
artykułów technicznych i wyrobów codziennego użytku
metodą formowania wtryskowego. Materiały Biograde
nie zawierają żadnych niebezpiecznych plastyfikatorów,
są dopuszczone do kontaktu z żywnością (EN 10/2011
i FDA) oraz do produkcji zabawek. Biograde C 5509 CL
zawiera ponad 60 % surowców odnawialnych, jest przezroczysty, łatwo daje się barwić, przeznaczony jest do
wytwarzania wyrobów metodą formowania wtryskowego, także w wielogniazdowych formach. Może być łatwo
przetwarzany na standardowych wtryskarkach wyposażonych w uniwersalne ślimaki.

POLIMERY 2017, 62, nr 10
– Nowoopracowane polimery na bazie polipropylenu
(PP) – Terralene zawierają ok. 35 % surowców odnawialnych i przeznaczone są do wytwarzania wyrobów metodą formowania wtryskowego i wytłaczania.
– Termoplastyczne elastomery (TPE) na bazie surowców odnawialnych z serii Terraprene zawierają do 80 %
biosurowców. Stosować je można do wytwarzania produktów zarówno metodą formowania wtryskowego, jak
i wytłaczania. Dostępne obecnie typy Terraprene posiadają twardość wg Shore’a od A 20 do D 40. Typowe zastosowania to miękkie uchwyty, zabawki, narzędzia i sprzęt
sportowy. Możliwa jest modyfikacja polimerów w zależności od wymagań klienta. Terraprene może być także
odnawialnym zamiennikiem PVC.
www.fkur.com
Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, zaprezentował podczas konferencji
Plastics in E and E Applications 2017 nowe, opóźniające palenie bezhalogenowe mieszanki poli(tereftalanu
butylenu) (PBT). Na potrzeby przemysłu elektrycznego
i elektronicznego zaprezentowano wzmocnione poliamidy (PA) zarówno opóźniające palenie, jak i nieposiadające tych właściwości oraz poliamidy przewodzące ciepło
i izolujące elektrycznie:
– Nowe bezhalogenowe, opóźniające palenie polimery
PBT z serii Pocan BFN charakteryzują się lepszymi właściwościami elektrycznymi, dobrą stabilnością termiczną i większą trwałością kolorów. Posiadają klasę palności V-0 wg normy UL 94, uzyskaną dla próbki o grubości
0,4 mm. Oprócz materiałów zawierających od 13 % do
25 % włókna szklanego zaprezentowano również nowy,
niewzmocniony materiał, który charakteryzuje się wydłużeniem przy zerwaniu wynoszącym ponad 7 %,
mimo że zawiera bezhalogenowe dodatki opóźniające
palenie. Przedstawiono też materiały, które wykazują
dużą odporność na żarzenie; temperatura zapłonu rozżarzonym drutem (GWIT) osiąga wartość 775 °C, zgodnie
z normą IEC 60695-2-13, materiały spełniają więc wymagania normy IEC/EN 60335-1 dla urządzeń gospodarstwa
domowego.
– Innowacją wśród mocno zbrojonych poliamidów
(PA) jest bezhalogenowy, opóźniający palenie poliamid 6
(PA6) – Durethan BKV 45 FN04 o dużej płynności, zawierający 45 % włókna szklanego, przeznaczony do stosowania w komponentach strukturalnych, w których zastępuje materiały termoutwardzalne i odlewy metalowe,
oraz do produkcji dużych elementów łączących. Materiał
posiada klasę palności V-0 wg UL 94 uzyskaną dla próbki
o grubości 0,4 mm, jego moduł sprężystości wzdłużnej
wynosi 16 GPa (dla świeżo uformowanego materiału), jest
odporny na prądy pełzające oraz na starzenie termiczne. Zaprezentowano również poliamidy 6 bez dodatków
opóźniających palenie – Durethan BKV 60 EF i Durethan BKV 60 zawierające 60 % włókien szklanych, przeznaczone do wytwarzania części poddawanych dużym
obciążeniom mechanicznym. Pomimo dużej zawartości
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włókien szklanych wykazują one taką samą zdolność
płynięcia jak standardowe poliamidy o mniejszej zawartości wypełnienia. Lanxess wprowadza na rynek materiał wzmocniony mieszaniną krótkich włókien szklanych
i szklanych mikrokulek o zawartości 60 %, przeznaczony
do zastosowań, w których bardzo istotna jest odporność
na odkształcenie.
– Przedstawiono też nową serię przewodzących ciepło poliamidów (PA) – Durethan TC (thermally conductive), umożliwiających lepszą gospodarkę cieplną. Jednym
z produktów tej serii jest nowy poliamid 6 (PA6) – Durethan TP 723-620. Materiał bardzo dobrze odbija światło,
ma dużą przewodność cieplną, dużą odporność na palenie. Potencjalne zastosowania obejmują elementy rozpraszające ciepło, jak np. radiatory i moduły LED.
www.plastech.pl
Firmy Asahi Kasei Corporation i Asahi Kasei Europe
przedstawiły podczas Interpack 2017 szereg opakowań
umożliwiających zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych: nową folię barierową Barrioflex Premium
Barrier Film umożliwiającą wydłużenie żywotności
przechowywanej żywności, folię termokurczliwą SUNTEC S FILM Type E Shrink do pakowania żywności,
przyjazną dla środowiska oraz powłokę z tworzywa Airlid do pakowania leków w blistry. Zaprezentowane zostały także lateksy poli(chlorku winylidenu) (PVDC).
– Folia Barrioflex RS111 spełnia rygorystyczne kryteria pakowania, ochrony i przechowywania żywności.
Stanowi bardzo dobrą barierę dla tlenu, zapobiegając powstawaniu pleśni i utlenianiu żywności, natomiast bardzo dobra barierowość dla pary wodnej zapobiega wysychaniu i utracie wagi. Bariera Barrioflex chroni przed
obcymi zapachami i umożliwia zachowanie zapachu
własnego produktu, zapewniając trwałość zawartości
przez ok. 30 dni.
– SUNTEC S FILM Type E – to ekologiczna folia termokurczliwa do pakowania żywności. Charakteryzuje
się przejrzystością i połyskiem, co sprawia, że opakowane produkty dobrze prezentują się podczas każdej fazy
dystrybucji. Folia może być używana w temperaturze pokojowej, w lodówkach i zamrażarkach. Jej skurcz wynosi
do 80 %, można nią owijać różne towary o różnych kształtach stosując minimalne naprężenie rozciągające, charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i odpornością na przebicia podczas pakowania i transportu. Folie SUNTEC S
FILM wytwarzane są z materiałów wymienionych w wykazie polimerów dopuszczonych do kontaktu z żywnością UE.
– Innowacyjna folia pokrywająca – Airlid przeznaczona do pokrywania blistrów farmaceutycznych. Temperatura jej zgrzewania jest niska, dzięki czemu mniejsze są
uszkodzenia termiczne tabletek.
– Folie Barrialon SF [na bazie poli(chlorku winylidenu)] służą do zapewnienia odporności na przenikanie tlenu i pary wodnej w celu ochrony zawartości opakowań
przed utlenieniem i rozkładem. Folie można poddawać
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sterylizacji przez gotowanie w temperaturze od 85 °C
do 100 °C oraz sterylizacji w autoklawie w temperaturze
do 120 °C. Folie są przejrzyste i połyskliwe, dzięki temu
zawartość opakowania wygląda estetycznie, a znaczny
skurcz termiczny umożliwia staranne zawinięcie zawartości. Folie Barrialon są zgodne z wymaganiami określonymi w prawie dotyczącym pakowania żywności.
Ultrabarierowe (UHB) folie Barralion do laminowania
stanowią bardzo dobrą barierę dla tlenu i pary wodnej,
która nie pogarsza się nawet w warunkach dużej wilgotności. Bardzo dobra odporność na ciepło umożliwia sterylizację w autoklawie.
– Barierowość folii może być zwiększona poprzez pokrycie ich lateksami poli(chlorku winylidenu) (PVDC).
Okres przydatności żywności zapakowanej w folię z powłoką lateksową może być wydłużony, podobnie jak
trwałość leków zapakowanych w blistry. Latex X823A
(produkt próbny) tworzy ultrabarierową powłokę stosowaną w pakowaniu blistrów farmaceutycznych. Standardowe typy lateksów PVDC Latex S821A (warstwa
wierzchnia) i Latex L818C (powłoka bazowa) zapewniają równowagę pomiędzy właściwościami barierowymi
a elastycznością folii. Powlekanie folii lateksami PVDC
zwiększa olejoodporność, odporność chemiczną i zdolność do izolowania od ciepła.
www.asahi-kasei.co.jp
PRZETWÓRSTWO
Dostawca sprzętu pomocniczego do przetwórstwa
tworzyw firma Conair zapowiedziała wprowadzenie
udoskonaleń w konstrukcji grawimetrycznych mieszalników TrueBlend służących do sporządzania mieszanek tworzyw. Zmiany te obejmują wprowadzenie m.in.
nowej generacji sterowników SmartBlend SB-3 oraz
zmian konstrukcyjnych eliminujących straty materiału,
uproszczenie czyszczenia i konserwacji mieszalnika oraz
optymalizację mieszanek. Nowe sterowniki opracowano w celu uproszczenia operacji mieszania i zwiększenia
precyzji sterowania pracą mieszalników przeznaczonych
do mieszania składników do formowania wtryskowego

i wytłaczania. Sterownik wyposażony jest w 7-calowy
kolorowy ekran dotykowy sprawiający, że sterowanie
mieszaniem jest uproszczone dzięki bardziej intuicyjnej
grafice, programowanie jest łatwiejsze i większe są możliwości monitorowania oraz kontroli. Precyzja dozowania jest bardzo duża i wynosi 0,025 % całej dozowanej
partii. Potrzeba mniej czynności w celu opracowania receptur i ich zachowania, natomiast rozszerzona pamięć
pozwala na przechowanie ok. 3000 receptur i 4000 nazw
żywic. Realistyczna grafika ulepszonego ekranu pokazuje na bieżąco ilość materiałów w odniesieniu do dawkowania z każdego leja zasypowego oraz materiału
docelowego, a także informacje o obrotach ostrzy. Automatyczne zbieranie danych zostało uproszczone, umożliwiając opracowywanie raportów za pomocą programu
Microsoft SQL Server i umieszczanie ich w wewnętrznej
sieci Ethernet. Wirtualna sieć umożliwia użytkownikowi dostęp do dotykowego ekranu sterowania z zakładowych komputerów i urządzeń podłączonych do Internetu lub zdalne rozwiązywanie problemów przez personel
Conair. Sterownik umożliwia samozaładunek i może być
wykorzystany do ustawienia parametrów do 12 załadunków. Mieszalniki TrueBlend EXT łączą grawimetryczne
mieszanie wsadu ze sterowaniem wydajnością wytłaczania. Składniki są ważone, dozowane i mieszane zgodnie
z recepturą, wprowadzane do zbiornika zasypowego
i podawane w sposób ciągły do wytłaczarki. Najnowsze
mieszalniki TrueBlend posiadają również szereg usprawnień mechanicznych oraz przeprojektowane standardowe komory mieszania. Dostępne są większe mieszalniki
– od TrueBlend TB-250 do TrueBlend TB-900 ze stożkową
komorą mieszania, przeznaczone do mieszania i dozowania mieszanek zawierających składniki o zawartości
mniejszej niż 1 %. Dzięki stożkowemu kształtowi wyeliminowane są narożniki i martwe punkty w komorze, jest
więc prawie niemożliwe, aby wszystkie składniki nie zostały wymieszane. Rezultatem jest bardziej spójny produkt i mniejsza ilość odpadów, nawet w przypadku materiałów, które trudno jest zmieszać.
www.plasticstoday.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób regeneracji kauczuku butylowego usieciowanego żywicą fenolowo-formaldehydową i zastosowanie produktu tej regeneracji (Zgłoszenie nr 414528,
Politechnika Łódzka, Łódź)
Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji kauczuku butylowego usieciowanego żywicą fenolowo-formaldehydową. Polega on na sporządzeniu ze zużytych
wyrobów z tego kauczuku miału gumowego o granulacji < 2 mm, a następnie poddaniu miału obróbce mecha-

nochemicznej w zamkniętej mikromieszarce. Obróbka
prowadzona jest w temp. 433 K w obecności nadtlenku
dikumylu jako czynnika degradującego. Nadtlenek dikumylu wprowadzany jest do mikromieszarki w porcjach
nie większych niż 1 mmol/100 cz. mas. miału gumowego,
przy szybkości obrotowej wirników 60 obr./min. Wynalazek obejmuje również zastosowanie produktu regeneracji jako składnika kompozycji elastomerowej, zawierającej kauczuk butylowy, przeznaczonej do wytwarzania

POLIMERY 2017, 62, nr 10

781

wyrobów gumowych w drodze wulkanizacji wytłoczyny (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 10, 26).

pozytową formę 60–180 min w temp. 75–85 °C (wg Biul.
Urz. Pat. 2017, nr 10, 27).

Sposób wytwarzania półprzepuszczalnych membran polisulfonowych i polieterosulfonowych i zastosowanie (Zgłoszenie nr 414564, Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania półprzepuszczalnej membrany z polisulfonu i/lub polieterosulfonu jako polimeru membranotwórczego metodą
mokrej inwersji faz. Według wynalazku polisulfon i/lub
polieterosulfon oraz ester celulozy rozpuszcza się w rozpuszczalniku wspólnym dla tych związków, a następnie
roztwór poddaje się żelowaniu w wodzie i/lub alkoholu
C1-C4. Jako ester celulozy stosowany jest octan celulozy
albo maślan celulozy lub octanomaślan celulozy. Otrzymany półprodukt płucze się, a następnie prowadzi się
hydrolizę estru celulozy w roztworze wodnym NaOH
lub H2SO4 tak, aby usunąć ester celulozy w założonej ilości. Wynalazek dotyczy także zastosowania octanu celulozy, maślanu celulozy i octanomaślanu celulozy jako
poroforu w procesie wytwarzania membran półprzepuszczalnych z polisulfonu i/lub polieterosulfonu (wg
Biul. Urz. Pat. 2017, nr 10, 26).

Hybrydowe kompozycje na osnowie lakierów akrylowych i sposób ich wytwarzania (Zgłoszenie nr 414621,
Instytut Badań Technicznych i Transferu Innowacji Przemysłowych Spółka z o.o., Rzeszów)
Przedmiotem wynalazku są hybrydowe kompozycje
na osnowie lakierów akrylowych stanowiące mieszaninę.
lakieru akrylowego (100 cz. mas. ) o lepkości 100–300 cP,
uwodnionej krzemionki (0,2–0,5 cz. mas.) modyfikowanej
pochodnymi oligomerycznych klatkowych silseskwioksanów (POSS), zwłaszcza mono[3-(2-aminoetyloamino)propylo]hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanem oraz alkilo-funkcyjnego silanu (1,0–10,0 cz. mas.). Wynalazek obejmuje
także sposób wytwarzania hybrydowych kompozycji. Polega on na tym, że zmodyfikowaną pochodnymi oligomerycznymi klatkowych silseskwioksanów (POSS) krzemionkę (0,2–0,5 cz. mas.), alkilo-funkcyjny silan (1,0–10,0 cz. mas.)
oraz lakier akrylowy (100 cz. mas.) o lepkości 100–300 cP
homogenizuje się wstępnie w szybkoobrotowym mikserze
z mieszadłem turbinowym w naczyniu, w temp. 20–35 °C,
przy prędkości obrotowej mieszadła 4000 min-1. Końcową
homogenizację prowadzi się w homogenizatorze ultradźwiękowym w czasie 10 min i temp. 20–35 °C. Wynalazek
ujawnia także zastosowanie hybrydowych kompozycji do
pokrywania blach profilowanych do pokryć dachowych
(wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 10, 27).

Sposób wytwarzania modyfikatora do klejów topliwych oraz modyfikowane topliwe kompozycje klejowe
(Zgłoszenie nr 414707, Instytut Chemii Przemysłowej im.
Prof. I. Mościckiego, Warszawa)
Sposób wytwarzania modyfikatora do klejów topliwych polega na tym, że mieszaninę haloizytu, poddanego wcześniej działaniu pola ultradźwiękowego, oraz
nadtlenku tert-butylu lub nadtlenku dikumylu poddaje
się reakcji w rozpuszczalniku organicznym, w obecności
pola ultradźwiękowego. Następnie z otrzymanego produktu usuwa się rozpuszczalnik i wytwarza się miałki
proszek. Wynalazek obejmuje także modyfikowane topliwe kompozycje klejowe zawierające modyfikator haloizytowy (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 10, 26).
Sposób wytwarzania zlewozmywaków z materiału
kompozytowego o właściwościach fluorescencyjnych
(Zgłoszenie nr 414485, Wagran Spółka z o.o., Łódź)
Przedstawiony sposób wytwarzania zlewozmywaków
z materiału kompozytowego o właściwościach fluorescencyjnych polega na tym, że przygotowuje się zawiesinę koloidalną mieszając w mieszadle strumieniowym
1–3 % mas. benzofenonu w postaci proszku i 4–6 % mas.
żywicy neopentylowej pod ciśnieniem atmosferycznym
w temp. 16–20 °C. Przygotowaną zawiesinę koloidalną
miesza się w mieszadle plastyfikującym z żywicą izoftalową (10–20 % mas.), kryształami kwarcu (75–82 % mas.)
i utwardzaczem (1–2 % mas.) do uzyskania mieszanki
kompozytowej utrzymując w mieszadle podciśnienie
i temp. 18–25 °C. Następnie mieszankę kompozytową
formuje się w komorze odlewniczej do kształtu zlewozmywaka i wygrzewa się wypełnioną mieszanką kom-

Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania (Zgłoszenie nr 417714, Politechnika Lubelska, Lublin)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja klejowa, która składa się z niemodyfikowanej żywicy epoksydowej
(100 cz. mas ), utwardzacza (26 cz. mas.) oraz napełniacza
proszkowego (2 cz. mas.). Żywica epoksydowa o średniej
masie cząsteczkowej ≤ 700 otrzymywana jest z bisfenolu A
i epichlorohydryny. Jako utwardzacz stosowana jest zasada
typu Mannicha, zawierająca gramorównoważnik aktywnych atomów wodorowych 53 g/eq, a jako napełniacz proszkowy używany jest węglan wapnia. Wynalazek obejmuje
też sposób wytwarzania kompozycji klejowej. Polega on na
tym, że do ciekłej niemodyfikowanej żywicy epoksydowej
(100 cz. mas.) wprowadza się napełniacz proszkowy (2 cz.
mas.), a po ich wymieszaniu – wprowadza się utwardzacz
(26 cz. mas.). Następnie kompozycję miesza się i poddaje się
utwardzaniu w warunkach naturalnych przez okres co najmniej 7 dni (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 11, 21).
Sposób sieciowania i modyfikacji mieszanin kauczuku chloroprenowego z kauczukiem butadienowo-styrenowym (Zgłoszenie nr 415065, Politechnika Łódzka, Łódź)
Przedstawiono sposób sieciowania i modyfikacji mieszanin kauczuku chloroprenowego z kauczukiem butadienowo-styrenowym. Polega on na ogrzewaniu
mieszaniny zawierającej 90–50 cz. mas. kauczuku chloroprenowego oraz 10–50 cz. mas. kauczuku butadieno-
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wo-styrenowego z tlenkiem cyny(II) oraz ze zmiękczaczem i ewentualnie napełniaczem. Sieciowanie zachodzi
w obecności kwasu Lewisa jako katalizatora powstającego in situ z kauczuku zawierającego chlor oraz tlenku
metalu, w temp. 433 K, w czasie wynikającym z oznaczeń
wulkametrycznych (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 12, 34).
Sposób otrzymywania nienasyconych żywic poli
estrowych o zmniejszonej palności i dymotwórczości
oraz nienasycone żywice poliestrowe o zmniejszonej
palności i dymotwórczości (Zgłoszenie nr 414950, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności
i dymotwórczości oraz nienasycona żywica poliestrowa
o zmniejszonej palności i dymotwórczości, zawierająca
wielościenne nanorurki węglowe i zespół dwóch lub trzech
antypirenów bezhalogenowych. Sposób polega na tym, że
do nieutwardzonej, nienasyconej żywicy poliestrowej dodaje się wielościenne nanorurki węglowe w ilości 1–2 %
mas. oraz antypiren, zawierający 93 % mas. mieszaniny
aktywnej, składającej się z P,P’-ditlenku bis [(5-etylo-2-metylo-1,3,2-dioksa fosforinianu-5-yl) metylo] metylo fosfonianu i P-tlenku 5-etylo-5-[metoksy-(metylofosforylo)-oksymetylo]-2-metylo-1,3,2-dioksa fosforinianu w ilości 12–17 % mas. Po ich wymieszaniu wprowadza się
do mieszaniny 1–2 % mas. inicjatora polimeryzacji oraz
10–15 % mas. antypirenu, zawierającego co najmniej 99,5 %
wodorotlenku glinu(III) oraz poniżej 0,5 % mas. tlenku
sodu, żelaza(III) i krzemu(IV). Do mieszaniny może być
dodany ewentualnie trzeci antypiren – siedmiowodny docosatlenek dodecaboru tetracynku w ilości do 7 % mas., tak
aby sumaryczna zawartość nanorurek oraz wszystkich zastosowanych antypirenów w mieszanie mieściła się w zakresie 25–34 % mas. Po dodaniu do mieszaniny inicjatora
polimeryzacji następuje sieciowanie żywicy. W przedstawionym sposobie podane stężenia nanorurek oraz wszystkich zastosowanych antypirenów odniesione są względem
masy uniepalnianej żywicy. Przedmiotem zgłoszenia są
też otrzymane powyższym sposobem żywice poliestrowe
o zmniejszonej palności i dymotwórczości (wg Biul. Urz.
Pat. 2017, nr 12, 34).
Sposób otrzymywania materiałów sorpcyjnych z poli(metakrylanu metylu) (Zgłoszenie nr 415344, Politechnika Śląska, Gliwice)
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
materiałów sorpcyjnych z poli(metakrylanu metylu). Polega on na tym, że do reaktora wprowadzane jest nieusieciowane tworzywo sztuczne na bazie poli(metakrylanu
metylu) i rozpuszczalnik eter dietylowy glikolu dietylenowego w ilości 500–700 % mas. względem masy wpro-
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wadzonego nieusieciowanego tworzywa sztucznego na
bazie poli(metakrylanu metylu). Zawartość reaktora jest
mieszana i ogrzewana w temp. nie wyższej niż 120 °C.
Następnie do mieszaniny reakcyjnej jest wprowadzany
diol lub poliol w stanie ciekłym lub w stanie stałym, silna
zasada oraz sulfotlenek dimetylowy (DMSO). Mieszanie
kontynuuje się w temp. 115–125 °C do momentu wyraźnego wzrostu lepkości, a reakcję hydrolizy prowadzi się
w temp. 115–125 °C nie dłużej niż 30 min. Uformowany
żel przenosi się do wody dejonizowanej, po czym rozdrabnia się mechanicznie przy użyciu mieszadła mechanicznego i/lub pompy perystaltycznej. Rozdrobniony żel
wprowadza się do roztworu kwasu solnego o stężeniu
0,5 mol/dm3, następnie odmywa niskowrzącym alkoholem w ilości 1000–10 000 % mas. względem początkowej
ilości poli(metakrylanu metylu), a następnie wodą i odwirowuje. Po usunięciu wody dodaje się 25-proc. wodny
roztwór amoniaku i roztwór soli metalu poliwartościowego o stężeniu nie większym niż 2 mol/dm3, korzystnie
roztwór chlorku wapnia. Po wysyceniu sorbentu jonami
metalu poliwartościowego odmywa się wodą i alkoholem, suszy, rozdrabnia, przesiewa i sortuje (wg Biul. Urz.
Pat. 2017, nr 13, 35).
Sposób wytwarzania polilaktydowych rusztowań
gąbczastych do hodowli komórek nabłonka walcowatego (Zgłoszenie nr 415317, Politechnika Warszawska,
Warszawa)
Sposób wytwarzania polilaktydowych rusztowań
gąbczastych do hodowli komórek nabłonka walcowatego polega na tym, że w reaktorze szklanym umieszcza
się roztwór polilaktydu w dioksanie albo dichlorometanie lub chloroformie o stężeniu 1,5–6 % mas. Roztwór
miesza się przez 20–28 h z szybkością 550–700 obr/min.,
w temp. 20–30 °C, do całkowitego rozpuszczenia polimeru. Następnie do roztworu dodaje się nierozpuszczalnik
polilaktydu, którym jest woda w takiej ilości, aby stężenie nierozpuszczalnika wynosiło 0–5 % mas. w stosunku
do masy polimeru. Po uzyskaniu jednorodnego roztworu polimeru, roztwór zamraża się przez 20–28 h w temp.
-10– -20 °C. Uzyskane zamrożone rusztowanie poddaje
się żelowaniu w wodzie z metanolem i/albo etanolem
w stosunku objętościowym wody do alkoholu 0,01–0,1.
Objętość kąpieli żelującej jest min. 30 razy większa niż
objętość roztworu polimeru w rozpuszczalniku, zaś etap
żelowania prowadzi się w temp. -10– -20 °C przez 30–48 h.
Następnie otrzymane rusztowanie oczyszcza się w wodzie w ciągu 0,5–1,5 h, po czym suszy się z pozostałości
wody i rozpuszczalników przez 60–80 h pod zmniejszonym ciśnieniem, w temp. poniżej 50 °C (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 13, 36).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWE KSIĄŻKI
 LEMENTARY PROCESSES IN ORGANIC
E
PHOTOVOLTAICS
Advances in Polymer Science
K. Leo (Ed.), (Springer)
Wyd. 2017, 421 stron, 244 ilustracje, 184 w kolorze,
cena 150 € / 112 £ / 179 $
ISBN 978-3-319-28336-4
Niniejsza monografia prezentuje wyniki wieloletniego
programu badawczego finansowanego przez Deutsche
Forschungsgemeinschaft (Niemiecka Rada Badań Naukowych), który wyjaśnia zasadę działania organicznych
ogniw słonecznych. W tej nowej, obiecującej technologii fotowoltaicznej, materiały na bazie węgla są osadzane z wykorzystaniem mało kosztownych metod na elastycznych
podłożach, tworząc urządzenia o nietypowych zastosowaniach, np. przezroczyste powłoki dla budownictwa, ogniwa słoneczne zintegrowane z odzieżą lub opakowaniami,
i wiele innych. Badania nad organicznymi ogniwami słonecznymi, poczynając od syntezy nowych materiałów organicznych, po charakterystykę podstawowych procesów,
takich jak transport i separacja ekscytonów, a także zasady
projektowania urządzeń są planowane interdyscyplinarnie,
z punktu widzenia fizyki, chemii i inżynierii materiałowej.
 IOBASED SMART POLYURETHANE
B
NANOCOMPOSITES
From Synthesis to Applications
Seria: Smart Materials Series
Niranjan Karak (RCS)
Wyd. 2017, 432 strony, cena 169 £
ISBN 978-1-78801-180-8
Nanokompozyty poliuretanowe są przykładem atrakcyjnych, inteligentnych materiałów, które mogą być stosowane m.in. w opakowalnictwie, medycynie i energetyce. Tematyka książki obejmuje podstawowe pojęcia, najnowsze
badania i różnorodne zastosowania tej grupy materiałów
polimerowych. Szczególną uwagę poświęcono stabilnym
biodegradowalnym nanokompozytom poliuretanowym
o hiperrozgałęzionej strukturze. Na wstępie zostały omówione poliuretany i nanomateriały z biosurowców, które
mogą być użyte do wytworzenia nanokompozytów. W drugiej części podano przykłady zastosowania inteligentnych
poliuretanów w farbach i powłokach, materiałach opakowaniowych oraz jako materiałów z pamięcią kształtu, zdolnych do samoistnej naprawy i samooczyszczania.
 IGH PERFORMANCE NATURAL
H
FIBER-NANOCLAY REINFORCED CEMENT
NANOCOMPOSITES
Biobased Polymers
It-Meng Low, Ahmad Hakamy, Faiz Shaikh (Springer)
Wyd. 2017, 94 strony, 45 ilustracji, cena 50 € / 38 £ / 55 $

ISBN 978-3-319-56587-3
W krótkim opracowaniu przedstawiono nowe sposoby wyeliminowania wad włókien konopnych w kompozycjach cementowych. Autorzy opisują metodę, która
obejmuje połączenie wstępnej obróbki cieplnej nanocząstek glinokrzemianu (wytwarzanie kalcynowanych
nanocząstek) i wstępnej obróbki chemicznej powierzchni włókna w celu poprawy mikrostruktury, właściwości
mechanicznych, fizycznych i termicznych oraz trwałości
kompozytów cementowych wzmocnionych włóknami
konopnymi. Wytworzono i przebadano nanokompozyty: cement-nanokrzemian, cement-kalcynowany nanokrzemian, kompozyty cementowe wzmocnione konopną
tkaniną „surową” i obrobioną wstępnie, nanokompozyty cement-glinokrzemian wzmocnione tkaniną konopną „surową” i po obróbce powierzchniowej. Omówiono
wpływ nanokrzemianu na właściwości pasty cementowej i kompozytu cementowego wzmocnionego tkaniną
oraz wpływ wstępnej obróbki powierzchni włókna przy
pomocy NaOH na właściwości kompozytu.
POLYMERIZED IONIC LIQUIDS
Seria: Smart Materials Series
A. Eftekhari (Ed.), (RCS)
Wyd. 2017, 490 stron, cena 179 £
ISBN 978-1-78262-960-3
Ciecze jonowe (IL) stanowią media bogate w jony, które
mogą kontrolować właściwości systemu w zależności od
wielkości, ładunku i kształtu jonów. Dzięki wszechstronności struktury umożliwiają one projektowanie inteligentnych materiałów, które w określonych warunkach reagują
na bodźce zewnętrzne. W wyniku polimeryzacji IL można
uporządkować ruchome jony w celu kontrolowania reakcji
materiału. Jest to punkt wyjścia dla nowych, inteligentnych
materiałów wytwarzanych przy użyciu cieczy jonowych,
a zwłaszcza odpowiednich polimerów jonowych. Dwutomowa monografia Smart Ionic Liquids jest pierwszą pozycją
obejmującą otrzymywanie i zastosowanie cieczy jonowych
i polimerów jonowych do wytwarzania inteligentnych
urządzeń. Niniejszy tom zawiera podstawowe informacje
na temat IL i ich polimerów. Opisano m.in. polimeryzację cieczy jonowych, nanoporowate, kationowe i anionowe
polimeryczne IL, „przełączalną” hydrofobowość i hydrofilowość oraz polarność, odpowiadające na bodźce, inteligentne materiały oparte na cieczach jonowych i ich polimerach, poli(ciecz jonową) reagującą na bodźce termiczne
i układy aktywowane reakcjami redoks. Omówiono także
domieszki cieczy jonowych do polimerów w celu kontroli morfologii i właściwości membran do rozdziału gazów,
polimery fluorowane modyfikowane cieczami jonowymi,
IL jako narzędzia do produkcji inteligentnych polimerycznych hydrożeli, funkcjonalne jonowe żele polisacharydo-
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we, właściwości transportowe IL i polimerycznych cieczy
jonowych oraz magazynowanie energii.
IONIC LIQUID DEVICES
Seria: Smart Materials Series
A. Eftekhari (Ed.), (RCS)
Wyd. 2017, 400 stron, cena 179 £
ISBN 978-1-78801-181-5
Tom II monografii Smart Materials Liquids koncentruje
się na metodyce badawczej i urządzeniach wykorzystujących ciecze jonowe (IL). Opisano nowe techniki analityczne dla inteligentnych cieczy jonowych, w tym AFM i mikroskopię elektronową, środki powierzchniowo czynne
na bazie IL, solwatację i transport jonów w cieczach i żelach jonowych, sztuczną inteligencję, inteligentne projektowanie IL, wychwytywanie CO2 przez ciecze jonowe
oraz zastosowanie cieczy jonowych jako różnego rodzaju
czujniki, włączniki, nanonośniki leków itp.
 RGANIC-INORGANIC COMPOSITE POLYMER
O
ELECTROLYTE MEMBRANES
Preparation, Properties, and Fuel Cell Applications
D. Inamuddin, A. Mohammad, A.M. Asiri (Eds.),
(Springer)
Wyd. 2017, 460 stron, 145 ilustracji, 75 w kolorze,
cena 200 € / 149 £ / 229 $
ISBN 978-3-319-52738-3
Tematyka książki dotyczy najnowszych osiągnięć
w dziedzinie polimerowych membran elektrolitycznych
(PEM) stosowanych w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych. Międzynarodowa grupa autorów prezentuje jednolity punkt widzenia na temat zasad działania
ogniw paliwowych, różnych metodologii stosowanych do
wytwarzania PEM oraz kwestii związanych z chemiczną
i mechaniczną stabilnością membran. Szczególną uwagę
poświęcono wytwarzaniu membran nanokompozytowych metodą elektroprzędzenia. Omówiono też rozwój
materiałów PEM otrzymanych z higroskopijnych napełniaczy nieorganicznych, stałych przewodników protonowych, rozpuszczalników heterocyklicznych, bezwodnych
mieszanin H3PO4, cieczy jonowych i heteropolikwasów.
Książka przeznaczona jest zarówno dla naukowców zajmujących się ogniwami paliwowymi, jak i studentów
zainteresowanych zasadami działania, metodyką wytwarzania, właściwościami i zastosowaniami organiczno-nieorganicznych membran w ogniwach paliwowych.
 ROPERTIES AND APPLICATIONS OF
P
POLYMER NANOCOMPOSITES
Clay and Carbon Based Polymer Nanocomposites
D. Kumar Tripathy, B. Prasad Sahoo (Eds.), (Springer)
Wyd. 2017, 222 strony, 102 ilustracje, 52 w kolorze,
cena 175 € / 130 £ / 200 $
ISBN 978-3-662-53515-8
Nanokompozyty polimerowe zyskały w ostatnich dekadach ogromne znaczenie ze względu na szerokie moż-
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liwości zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii
i technologii. Dużym zainteresowaniem cieszą się materiały polimerowe zawierające nanonapełniacze, które
przy bardzo małej zawartości doskonale polepszają właściwości makroskopowe materiału (mechaniczne, cieplne,
dynamiczne, elektryczne i wiele innych) tworząc materiały kompozytowe nowej generacji. Celem niniejszej książki
jest dostarczenie czytelnikowi informacji na temat produkcji, właściwości i zastosowania nanokompozytów polimerowych z napełniaczami glinokrzemianowymi i węglowymi. Na wstępie przedstawiono podstawowe dane
o materiałach, przetwarzaniu i charakterystyce nanokompozytów polimerowych. Dalej opisano nanokompozyty
konstrukcyjne stosowane w elektronice, biomedycynie
i biotechnologii, w energetyce i ogniwach paliwowych,
w motoryzacji, jako przyjazne dla środowiska powłoki
i lepiszcza oraz materiały z pamięcią kształtu.
I NDUSTRIAL APPLICATIONS OF RENEWABLE
BIOMASS PRODUCTS
Past, Present and Future
S.N. Goyanes, N.B. D’Accorso (Eds.), (Springer)
Wyd. 2017, 372 strony, 93 ilustracje, 42 w kolorze,
cena 150 € / 112 £ / 180 $
ISBN 978-3-319-61287-4
Książka zawiera przegląd najnowszych badań naukowych i zastosowań technologicznych polimerów biodegradowalnych otrzymanych z biomasy. Poszczególne
rozdziały zostały napisane przez naukowców akademickich i branżowych, którzy zapoznają czytelników
z zagadnieniami, dotychczas traktowanymi jako mniej
istotne w literaturze fachowej. Omówiono zastosowanie
polimerów biodegradowalnych w biomedycynie (inżynieria tkankowa, nośniki leków), a także wykorzystanie
w przemyśle opakowaniowym, farmaceutycznym, kosmetycznym i naftowym oraz w oczyszczaniu ścieków.
 ROM POLYPHENYLENES TO
F
NANOGRAPHENES AND GRAPHENE
NANORIBBONS
Seria: Advances in Polymer Science, Vol. 278
K. Müllen, X. Feng (Eds.), (Springer)
Wyd. 2017, 240 stron, 75 ilustracji, cena 219 € / 163 £ / 249 $
ISBN 978-3-319-64169-0
Zagadnienia omawiane w książce dotyczą najnowszych prac związanych z różnymi postaciami grafenu.
Kolejno opisano nanografeny i nanografeny taśmowe
z zygzakowatymi krawędziami, syntezę bottom-up nanotaśm grafenu na powierzchniach, reakcje w ekstremalnych warunkach próżniowych, polimeryzację na powierzchni – od poliarylenów do nanotaśm grafenowych
i sieci dwuwymiarowych, syntezę fulerenów, koranulenu (ang. buckybowls) i nanorurek węglowych o pojedynczych ściankach oraz syntezę nanomateriałów węglowych poprzez cyklizację Bergmana.
dr inż. Stanisława Spychaj

