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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 sierpniu 2017 r.
oraz zbiorczo za osiem miesięcy 2017 r.

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

Sierpień 2017 r.

Razem
I–VIII 2017 r.

Węgiel kamienny

5 881 649

5 367 216

43 434 939

%
I–VIII 2017/
I–VIII 2016
94,5

Węgiel brunatny

104,4

Artykuł

5 020 519

5 088 295

41 176 552

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

72 865

73 833

557 865

93,7

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

455 665

467 227

3 607 486

102,4

Etylen

37 235

45 014

322 825

88,8

Propylen

27 966

31 780

232 801

89,0

1,3-Butadien

4 560

5 032

39 295

89,1

Fenol

3 325

3 981

29 712

120,1

16

34

167

130,5

13 702

14 910

109 034

100,6

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

265 067

2 086 463

%
I–VIII 2017/
I–VIII 2016
101,8

Polietylen

26 832

30 372

228 069

88,8

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Sierpień
2017 r.

Razem
I–VIII 2017 r.

Polimery styrenu

12 292

13 367

101 661

101,9

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

21 575

31 100

204 090

102,4

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

2 366

2 282

17 574

99,8

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

5 755

5 041

48 750

104,8

762

800

5 800

87,6

8 152

5 737

58 737

91,1

Poliacetale, w formach podstawowych
Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych
Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 509

1 864

21 178

170,0

Poliwęglany

1 582

1 459

13 608

104,3

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 730

2 541

23 660

93,8

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 274

8 306

64 699

103,5

Poliestry pozostałe

2 719

2 541

20 738

94,9

Polipropylen

20 426

20 646

177 173

95,6

483

2 041

18 064

472,3

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

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

13 397

7 684

79 457

73,1

Aminoplasty

12 486

12 529

106 758

114,3

Poliuretany

1 892

1 034

8 210

101,3

Kauczuki syntetyczne

18 529

24 367

159 251

105,9

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

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Sierpień
2017 r.

Razem
I–VIII 2017 r.

%
I–VIII 2017/
I–VIII 2016

tys. zł

–

4 288 810

33 458 652

111,1

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

23 342

33 839

236 776

122,4

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 233

12 375

87 479

142,2

t

8 263

11 034

74 593

105,3

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 716

3 312

24 327

104,9

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

t

33 777

39 979

309 707

109,2

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

t

5 498

4 912

43 533

102,7

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

t

25 338

35 928

214 945

109,1

t
tys. m²

10 551
8 224

15 109
12 237

88 147
72 658

107,2
95,8

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

21 200

22 619

176 651

103,3

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

20 401

23 436

188 340

95,3

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

3 052
1 227

4 023
1 372

33 303
10 777

124,7
104,0

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

28 977
571

36 214
708

245 129
4 786

108,9
108,0

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

389
169

512
220

3 329
1 367

103,7
53,1

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 035

1 089

8 744

105,5

Kleje poliuretanowe

t

951

921

6 393

84,6

Włókna chemiczne

t

3 627

3 128

30 168

104,9

t
tys. m²

1 513
4 680

1 887
5 518

12 791
38 519

101,5
98,3

t

31

37

282

118,0

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Sierpień
2017 r.

Razem
I–VIII 2017 r.

%
I–VIII 2017/
I–VIII 2017

t

85 817

93 330

765 560

111,2

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

t
tys. szt.

45 395
4 543

47 659
4 318

376 956
36 483

102,1
98,3

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 629

2 811

22 016

101,3

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

323

335

2 665

99,2

opony do ciągników

tys. szt.

25

23

217

102,1

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2,3

2,7

21,5

112,5

t

845

794

7 665

116,1

t
km

5 294
3 288

4 345
2 648

41 412
25 645

99,4
99,3

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 sierpniu 2017 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in August 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
ARABIA SAUDYJSKA
Uruchomienie wytwórni polioksymetylenu
Arabska firma Ibn Sina poinformowała o zakończeniu budowy wytwórni polioksymetylenu (POM) zlokalizowanej w Jubail – miejscowości położonej ok. 100 km
od miasta Dammam. Roczny potencjał produkcyjny
wytwórni wynosi 500 000 t. W procesie wytwarzania
POM wykorzystywany jest metanol, którego instalacje
produkcyjne są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie wytwórni polioksymetylenu. Rozruch wytwórni i produkcję doświadczalną rozpoczęto na przełomie
II i III kwartału 2017 r., a uruchomienie komercyjnej
produkcji nastąpiło w IV kwartale 2017 r. Nakłady finansowe na budowę wytwórni sięgnęły kwoty 400 mln
dolarów. Inwestycja została zrealizowana jako wspólne przedsięwzięcie typu joint venture arabskiego koncernu chemicznego Saudi Basic Industries Corporation
(SABIC), Celanese Corp. oraz Duke Energy Corp. Partnerzy w jv utworzyli spółkę Ibn Sina (udziały odpowiednio: 50 % / 25 % / 25 %), która będzie obecnie zarządzać
działalnością produkcyjną wytwórni. Wytwórnia uruchamiana w Jubail jest pierwszą instalacją produkcyjną
POM na Bliskim Wschodzie. Polioksymetylen ze względu na swoją dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność temperaturową oraz doskonałą stabilność temperaturową jest stosowany w przemyśle motoryzacyjnym,
maszynowym oraz w elektrycznym i elektronicznym.
Według zamierzeń inwestorów odbiorcami POM wytwarzanego w Jubail będą producenci z ww. branż działający
na rynku wewnętrznym oraz na rynkach krajów ościennych z regionu Bliskiego Wschodu.
www.plasticsnewseurope.com, www.icis.com
www.chemicals-technology.com
BELGIA
Borealis inwestuje w rozwój bazy surowcowej
Borealis – austriacki koncern chemiczny z siedzibą
w Wiedniu, poinformował o rozpoczęciu prac studyjnych dotyczących rozbudowy kompleksu zlokalizowanego w miejscowości Kallo. Studium wykonalności
projektu inwestycyjnego dotyczy planowanej budowy
dodatkowego zakładu odwadarniania propanu (PDH)
o rocznym potencjale produkcyjnym 740 000 t. Zakład
będzie wykorzystywał w procesie wytwórczym licencyjną technologię Oleflex amerykańskiej firmy Honeywell
UOP. Według zamierzeń austriackiego koncernu, propylen z planowanej wytwórni powiększy potencjał instalacji propylenu w kompleksie w Kallo do 1,24 mln t/r.

Będzie on wykorzystywany do zwiększenia produkcji polipropylenu wytwarzanego na terenie kompleksu.
Według Borealis odbiorcą wodoru – produktu ubocznego z planowanego zakładu odwadarniania propanu ma
być firma zajmująca się dystrybucją gazów – Air Liquide,
z którą austriacki inwestor zamierza podpisać stosowną
długoterminową umowę. Planowe zakończenie prac nad
studium wykonalności projektu inwestycyjnego w Kallo
przewidywane jest w III kwartale 2018 r. Wówczas koncern Borealis podejmie ostateczną decyzję o modernizacji kompleksu. Eksperci zatrudnieni w Borealis szacują, że w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej realizacji
w Kallo projektu inwestycyjnego zakończenie budowy
zakładu odwadarniania propanu nastąpi w II połowie
2021 r. Planowany do realizacji projekt inwestycyjny znacząco zwiększy pozycję austriackiego koncernu chemicznego jako globalnego producenta olefin i poliolefin. Poza
Belgią koncern Borealis posiada zakłady produkcyjne
zlokalizowane Austrii, Szwecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także USA. Sumaryczny roczny potencjał produkcyjny należących do austriackiego koncernu
zakładów poliolefin sięga 8 mln t. Koncern działa obecnie w ponad 120 krajach, w których zatrudnia łącznie
ok. 6500 pracowników. W roku finansowym 2016 łączne
przychody koncernu ze sprzedaży produktów wyniosły ponad 8 mld euro. Borealis jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture firm: International Petroleum
Investment Company (64 % udziałów) oraz OMV (36 %
udziałów).
www.process-worldwide.com
www.hydrocarbonprocessing.com
CHINY
Modernizacja kompleksu w Nanjing
Niemiecki koncern chemiczny BASF SE poinformował o planowanej rozbudowie kompleksu chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Nanjing w prowincji Jiangsu (wschodnie Chiny). W ramach modernizacji
kompleksu niemiecki koncern zamierza zbudować wytwórnię specjalistycznych amin obejmującą instalacje
produkcyjne 1,2-propylenodiaminy (1,2-PDA), n-oktyloaminy (n-OA) i polieteroaminy (PEA). Planowany sumaryczny łączny potencjał produkcyjny wytwórni amin
wynosi 21 000 t. Według zamierzeń inwestora odbiorcami amin produkowanych w Nanjing będą głównie firmy
z branży tworzyw polimerowych działające na rynkach
azjatyckich, w tym producenci poliuretanowych włókien
elastycznych oraz powłok malarskich i klejów.
1,2-Propylenodiamina jest wykorzystywana m.in. do
wytwarzania elastycznych włókien Spandex, stanowi też
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półprodukt stosowany m.in. do produkcji powłok poliuretanowych, klejów, a także jako środek utwardzający w systemach żywic epoksydowych stosowanych do
produkcji łopatek w turbinach wiatrowych. Zakończenie modernizacji kompleksu w Nanjing i uruchomienie
wytwórni specjalistycznych amin jest przewidywane
w III kwartale 2019 r. Obecnie niemiecki koncern chemiczny produkuje 1,2-propylenodiaminę, n-oktyloaminę i polieteroaminę w swoim kompleksie zlokalizowanym w Ludwigshafen (Niemcy), a polieteroaminę także
w kompleksie w Geismar (stan Luizjana, USA).
www.plastinfo.com
www.intermediates.basf.com
www.plasticsnewseurope.com
INDIE
Ineos Styrolution powiększa swoją bazę produkcyjną
Niemiecka firma Ineos Styrolution, globalny lider na
rynku styrenów, poinformowała o rozbudowie wytwórni
zlokalizowanej w miejscowości Vadodara (zachodnie Indie). W skład wytwórni wchodzą instalacje produkcyjne
do wytwarzania kopolimerów: akrylonitryl-butadien-styren (ABS) oraz akrylonitryl-styren-akrylan (ASA) o sumarycznym rocznym potencjale produkcyjnym 66 000 t.
W perspektywie średnioterminowej (10–15 lat) firma Ineos Styrolution planuje stopniowo powiększać zdolności
produkcyjne wytwórni budując dodatkowe instalacje wytwórcze tych konstrukcyjnych tworzyw polimerowych.
W I etapie projektu inwestycyjnego, którego zakończenie
planowane jest w IV kwartale 2019 r. roczny potencjał produkcyjny wytwórni ABS oraz ASA zostanie powiększony do 100 000 t. Równolegle z realizowanym projektem
inwestycyjnym prowadzone są prace związane z opracowaniem studium wykonalności kolejnych etapów rozbudowy zakładu w Vadodara, aż do dwukrotnego powiększenia jego potencjału produkcyjnego (w perspektywie
10–15 lat). Według zamierzeń inwestora odbiorcami wytwarzanych w Vadodara kopolimerów ASA oraz ABS będą
producenci wyrobów z tworzyw polimerowych z branży
motoryzacyjnej, elektrycznej, elektronicznej oraz budowlanej, działający przede wszystkim na rynku wewnętrznym. Ze względu na dynamikę rozwoju indyjskiej gospodarki Ineos Styrolution traktuje rynek indyjski jako jeden
z kluczowych rynków zbytu swoich produktów. Dlatego
też firma umacnia swoją pozycję na tym rynku poprzez
nakłady finansowe na kolejne inwestycje. Według zamierzeń niemieckiej firmy nakłady finansowe związane
z realizacją poszczególnych etapów projektu inwestycyjnego będą pochodzić zarówno z jej aktywów własnych,
jak i krótkoterminowych kredytów bankowych. Planowa
wielkość środków finansowych niezbędnych do zakończenia I etapu modernizacji wytwórni w Vadodara jest
szacowana na kwotę 20 mln dolarów.
Firma Ineos Styrolution, mająca swoją centralę we
Frankfurcie nad Menem, jest globalnym producentem
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tworzyw polimerowych na bazie styrenu posiadającym
15 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w dziewięciu krajach położonych w Azji, Ameryce Płn., Ameryce Płd. i Europie.
Ineos Styrolution zatrudnia sumarycznie ok. 3100 pracowników, którzy w roku finansowym 2016 wytworzyli
produkty o wartości przekraczającej kwotę 5 mld euro.
www.ineos-styrolution.com, www.plasticker.de/en
www.plasticsnewseurope.com
KOREA POŁUDNIOWA
Lotte Chemical Co. inwestuje w bazę wytwórczą poliwęglanów
Południowokoreańska firma Lotte Chemical Co. poinformowała o planowanej inwestycji dotyczącej powiększenia swojego potencjału produkcyjnego poliwęglanów
(PC). Firma zamierza zmodernizować wytwórnię PC
znajdującą się na terenie kompleksu chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Yeosu (prowincja South Jeolla). W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej wytwórni
PC Lotte Chemical Co. planuje zbudować dodatkowe instalacje wytwórcze poliwęglanów o rocznym potencjale
produkcyjnym 110 000 t. Planowe zakończenie projektu inwestycyjnego w kompleksie w Yeosu i uruchomienie dodatkowej produkcji poliwęglanów jest przewidywane w IV kwartale 2020 r. Wówczas całkowite roczne
zdolności produkcyjne zmodernizowanej wytwórni PC
w kompleksie w Yeosu zostaną powiększone do 210 000 t.
Jednocześnie sumaryczny roczny potencjał produkcyjny
wytwórni poliwęglanów należących do koreańskiej firmy wzrośnie do 540 000 t, plasując Lotte Chemical Co.
na trzeciej pozycji w rankingu firm będących największymi globalnymi producentami PC za niemieckim koncernem Covestro i saudyjskim SABIC. Według zamierzeń
inwestora poliwęglany wytwarzane w kompleksie chemicznym w Yeosu będą przeznaczone na zaspokojenie
popytu na rynku globalnym ze strony odbiorców z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, budowlanej, a także
urządzeń medycznych.
www.chemanager-online.com
www.businesskorea.co.kr/en, www.bioportfolio.com
MEKSYK
Uruchomienie wytwórni kompaundów
Belgijska firma chemiczna Solvay S.A. poinformowała o zakończeniu w II połowie 2017 r. budowy wytwórni
kompaundów poliamidowych, zlokalizowanej w miejscowości San Luis Potosi (stan Meksyk), położonej w centralnej części Meksyku. Inwestycja była realizowana jako
wspólne przedsięwzięcie typu joint venture meksykańskiego oddziału belgijskiej firmy z wiodącą południowokoreańską spółką Chunil Engineering Co. Ltd. działającą
w branży motoryzacyjnej.
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Roczny potencjał produkcyjny uruchomionej wytwórni wynosi 10 000 t, z możliwością jego powiększania
w przyszłości, w miarę wzrostu popytu na kompaundy.
Specjalistyczne mieszanki tworzyw konstrukcyjnych na
bazie poliamidu, produkowane w wytwórni w San Luis
Potosi, znane są na rynku pod marką handlową Technyl®. Są one przeznaczone na zaspokojenie popytu ze
strony branży motoryzacyjnej, elektrycznej oraz elektronicznej, działających na rynku wewnętrznym oraz na
rynkach krajów ościennych, z którymi Meksyk ma podpisane umowy o bezcłowej wymianie handlowej. Partnerzy jv wybrali lokalizację swej inwestycji w Meksyku,
ponieważ kraj ten jest drugim co do wielkości producentem samochodów na terenie obu Ameryk, a także siódmym w skali globalnej, z roczną produkcją przekraczającą 3,5 mln sztuk w 2015 r.
www.plasticsnewseurope.com
www.plasticsinsight.com, www.plasticstoday.com
ŚWIAT
Arkema Inc. inwestuje w bazę produkcyjną poli(fluorku winylidenu)
Francuski koncern chemiczny Arkema Inc. poinformował o planowanej rozbudowie swojego potencjału produkcyjnego fluoropolimerów. Arkema Inc. planuje zmodernizować wytwórnię poli(fluorku winylidenu) (PVDF)
zlokalizowaną w miejscowości Calvert (stan Teksas,
USA) poprzez budowę dodatkowych instalacji produkcyjnych. Zgodnie z planami francuskiego inwestora roczny sumaryczny potencjał produkcyjny modernizowanej
wytwórni zostanie powiększony o ok. 20 %. Rozpoczęcie realizacji projektu inwestycyjnego jest przewidywane w II kwartale 2018 r. Według zamierzeń francuskiego koncernu fluoropolimery produkowane w wytwórni
w Calvert, znane na rynku pod handlową marką Kynar®,
będą wykorzystywane przede wszystkim na rynku amerykańskim, a ich odbiorcami będą głównie producenci
ogniw fotowoltaicznych, baterii litowo-jonowych oraz
wytwórcy membran do oczyszczania wody, a także producenci kabli. Obecna inwestycja francuskiego koncernu w powiększanie potencjału produkcyjnego fluoropolimerów jest kolejną tego typu realizowaną przez firmę
Arkema Inc. w ostatnim czasie. W I połowie 2017 r. koncern powiększył o 25 % potencjał produkcyjny wytwórni
poli(fluorku winylidenu) zlokalizowanej w miejscowości
Changshu (prowincja Jiangsu, Chiny). Obie te inwestycje mają związek z prognozami globalnego wzrostu popytu na fluoropolimery w średnioterminowej perspektywie (5 lat), szacowanym przez czołową amerykańską
firmę konsultingową Grand View Research na ok. 8 %
rocznie. Koncern Arkema Inc. jest wiodącą globalną firmą działającą w segmencie specjalistycznych chemikaliów. Posiada na świecie 91 zakładów produkcyjnych
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zlokalizowanych w 50 krajach, w których zatrudnia ok.
20 000 pracowników. W roku finansowym 2016 wartość
sprzedaży produktów wytworzonych przez francuski
koncern przekroczyła kwotę 7,5 mld euro.
www.chemanager-online.com
www.plasticsnewseurope.com, www.arkema.com
Zmiany własnościowe w segmencie poliamidowych
tworzyw konstrukcyjnych
BASF SE poinformował o podpisaniu w III kwartale
2017 r. wstępnego porozumienia z belgijską firmą Solvay
S.A., dotyczącego planowanego przejęcia przez BASF SE
aktywów należących do belgijskiej firmy w segmencie
poliamidowych tworzyw konstrukcyjnych. Planowany
do przejęcia oddział belgijskiej firmy posiada 12 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie, Azji,
Ameryce Płn. i Ameryce Płd. zajmujących się produkcją
polimerów konstrukcyjnych bazujących na poliamidzie,
określanych jako nylon-6 i nylon-6.6.
Oddział dysponuje także czterema centrami badawczo-rozwojowymi, zlokalizowanymi w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, w których opracowywane są
nowe rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę parametrów tworzyw poliamidowych oraz ekonomikę ich wytwarzania. Odbiorcami tworzyw poliamidowych produkowanych przez oddział belgijskiej firmy są
branże: motoryzacyjna, elektrotechniczna, sprzętu AGD,
tekstylna i budowlana. Planowany do przejęcia oddział
zatrudnia 2400 pracowników, którzy w roku finansowym 2016 wytworzyli produkty o wartości rynkowej
1,32 mld euro. Planowane przez niemiecki koncern przejęcie oddziału tworzyw poliamidowych firmy Solvay
umożliwi mu poszerzenie portfolio oferowanych tworzyw
konstrukcyjnych, poprawi jego rynkowe usytuowanie
w regionie Azji i Ameryki Płd., a także wzmocni jego
pozycję jako globalnego producenta tworzyw polimerowych. Nakłady finansowe wyasygnowane na realizację
tych celów przez BASF SE sięgają 1,6 mld euro. Finalizacja transakcji wymaga akceptacji ze strony przedstawicieli związków zawodowych przejmowanych zakładów,
a także zgody odpowiednich urzędów kontroli antymonopolowej. Planowy termin zakończenia przejęcia przewidywany jest na III kwartał 2018 r. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży oddziału tworzyw poliamidowych
firma Solvay S.A. planuje przeznaczyć na inwestycje w te
gałęzie rynku, które w perspektywie średnioterminowej
(7–10 lat) cechują się wysokim potencjałem rozwojowym.
Zdaniem ekspertów zatrudnionych w belgijskiej firmie
taką perspektywiczną gałęzią rynku jest segment materiałów kompozytowych.
www.basf.com, www.plasteurope.com
www.chemanager-online.com
www.chemistryworld.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Firma Nippon Electric Glass opracowała płaskie włókna szklane o przekroju eliptycznym, które po pocięciu
mogą być wykorzystane do wzmocnienia tworzyw termoplastycznych charakteryzujących się dużą podatnością na paczenie. Dodatek takich włókien pociętych na
odcinki o stałej długości, np. 3 mm, może ograniczać
odkształcenia wyrobów formowanych z termoplastów,
a także zwiększać ich stabilność wymiarową w większym
stopniu niż konwencjonalne włókna szklane o przekroju
kołowym. Ponadto, opracowana przez Nippon Electric
Glass technologia obróbki powierzchni takich włókien
poprawia ich wytrzymałość i wygląd. Płaskie włókna
szklane mogą znaleźć zastosowanie do wzmacniania
tworzyw polimerowych wykorzystywanych do produkcji wyrobów cechujących się wytrzymałością, stabilnością wymiarową i dobrą jakością powierzchni, jak np.
obudów smartfonów i tabletów. Nowe włókna zaprezentowano podczas targów Fakuma 2017, a dostawy handlowe rozpoczęły się w grudniu 2017 r.
www.neg.co.jp
Podczas międzynarodowych targów Fakuma 2017
hiszpańska firma ELIX Polymers zaprezentowała najnowsze innowacyjne produkty: materiały na bazie kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) wykazujące
wyjątkowo małą emisję i nikły zapach, ABS odporny na
wysoką temperaturę do zastosowań motoryzacyjnych,
materiały ABS nowej generacji nadające się do pokrywania metalem, nowe tworzywa przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz specjalne materiały ABS zoptymalizowane do druku 3D w technologii FDM (Fused
Deposition Modelling).
www.elix-polymers.com
Nowe tworzywo na bazie poliamidu 12 (PA12) modyfikowanego udarowo – Vestamid CW1401 – opracowała firma Evonik. Jest to materiał o bardzo dużej wytrzymałości na uderzenie, dobrej elastyczności i stabilności
w niskiej temperaturze (-40 °C), przeznaczony do zastosowań w dyscyplinach sportowych. Nowy poliamid
wykorzystano do formowania wyrobów narażonych na
duże naciski, zachowujących stałe właściwości w niskiej
temperaturze, jak np. buty narciarskie i snowboardowe.
Buty zawodowego narciarza zjazdowego, zwłaszcza podczas zawodów na desce snowboardowej, są narażone na
naciski kilkakrotnie większe niż buty używane przez
średniozaawansowanego narciarza lub snowboardzistę
amatora. Części buta, na które wywierane są największe
naciski wytwarza się z Vestamidu CW1401 metodą formowania wtryskowego. Buty zjazdowe powinny w opty-

malnym stopniu przenosić siły działające podczas zjazdu,
zachowując jak największą elastyczność, a co najważniejsze, zapewniać zawodnikom komfort użytkowania.
www.evonic.com
Koncern Lanxess wprowadził na rynek nowe poliamidy (PA), stabilizowane w wysokiej temperaturze tworzywa termoplastyczne o zmniejszonej palności przeznaczone do formowania elementów pojazdów
elektrycznych, a także nowe poliamidy do wytwarzania metodą formowania z rozdmuchiwaniem kanałów
wentylacyjnych samochodów. Firma opracowała nowy
system stabilizacji cieplnej XTS2 (Xtreme Temperature Stabilization), dzięki któremu w wypadku wybranych
poliamidów z serii Durethan można zwiększyć roboczą
temperaturę długotrwałej pracy do ponad 230 °C. Większa wydajność silników spalinowych wymusza zwiększenie odporności termicznej znajdujących się pod maską komponentów z tworzyw polimerowych. Materiałem
odpowiednim do tego typu zastosowań jest poliamid 66
(PA66) Durethan AKV35XTS2 wzmocniony włóknem
szklanym, przeznaczony do wytwarzania modułów dopływu powietrza ze zintegrowaną chłodnicą międzystopniową lub przewodów wentylacyjnych sąsiadujących
z turbosprężarką. Nowe poliamidy stanowią alternatywę
dla drogich, stabilizowanych metodą obróbki termicznej
specjalistycznych tworzyw termoplastycznych, takich
jak: poliamidy aromatyczne i poli(siarczek fenylenu)
(PPS). Lanxess wprowadził ponadto poliamidy i poliestry o zmniejszonej palności, nadające się zwłaszcza do
zastosowania w pojazdach elektrycznych i autonomicznych. Przykładem takiego tworzywa jest Pocan AF4130,
będący mieszanką poli(tereftalanu butylenu) (PBT) i kopolimeru akrylonitryl-styren-akrylan (ASA). Materiał zakwalifikowano do klasy palności V-0 (próbka 0,75 mm)
wg UL 94, ponadto na UL Yellow Card znalazł się w klasyfikacji 5VA (próbka 1,5 mm). Pocan AF4130 charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością chemiczną,
np. na elektrolity stosowane w akumulatorach litowo-jonowych. Ze względu na małą podatność na odkształcenia, niewielką kurczliwość i bardzo małą palność Pocan
AF4130 jest odpowiedni w szczególności do wytwarzania precyzyjnych komponentów układów akumulatorowych pojazdów, jak również do produkcji elementów
elektrycznych, takich jak wtyczki i gniazda fotowoltaiczne. Kolejną nowością firmy są poliamidy (PA) przeznaczone do formowania z rozdmuchiwaniem elementów
do silników o wymuszonym doładowaniu. Wyposażanie samochodów w silniki z turbodoładowywaniem
wpłynęło na zaostrzenie wymagań dotyczących odporności cieplnej przewodów wentylacyjnych w komorze
silnika, np. przewodów powietrznych turbosprężarki.
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Nowe poliamidy Durethan AKV320ZH2.0 i Durethan
BKV320ZH2.0 zaprojektowano głównie do wytwarzania np. przewodów wentylacyjnych metodą formowania
próżniowego z rozdmuchiwaniem.
www.lanxess.com
Podczas targów Fakuma 2017 firma Polykemi AB zaprezentowała nowe, bardzo dobrej jakości materiały
na bazie poliftalamidu (PPA), z serii SCANREX, z dodatkiem 30 i 50 % mas. włókna szklanego. Nowe materiały mogą być stosowane do wytwarzania elementów
mechanicznych, takich jak zębatki i zawiasy, oraz detali dla motoryzacji. Elementami w pojazdach wykonanymi z PPA są zawory przepływu powietrza, przepustnice
i instalacje paliwowe. Jako alternatywa dla konstrukcji
metalowych przyczyniają się do zmniejszenia masy samochodów. Nowy materiał POLYlux PC/PBT MP4011
jest przeznaczony przede wszystkim do wytwarzania zewnętrznych detali samochodów. Z udoskonalonego materiału, dzięki szerszemu oknu procesowemu otrzymuje się wyroby o lepszym wykończeniu powierzchni oraz
większym jej połysku. Na targach przedstawiono też dobrej jakości nowe materiały na bazie polipropylenu (PP),
z rodziny POLYfill PP HC z dodatkiem wzmacniających
włókien szklanych lub cząstek mineralnych. Materiały
te z powodzeniem zastępują, w zależności od wymagań
technicznych i konstrukcyjnych, zarówno PBT GF30,
jak i PA6 GF30, co wpływa na zmniejszenie całkowitych
kosztów produkcji samochodów oraz ich masy. Zaprezentowano ponadto dwie serie materiałów: REPRO – na
bazie surowców pochodzących z recyklingu i REZYcom
– również bazujące na recyklatach, wytwarzane na indywidualne zamówienie klienta z uwzględnieniem jego
wymagań. Materiały te pomyślnie przechodzą testy starzenia termicznego po 1000 godzinach pracy w temperaturze 150 °C, a także długotrwałe testy odporności na
działanie promieniowania ultrafioletowego (UV).
www.polykemi.se
Włoska firma API rozszerzyła ofertę o nowe typy biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw na bazie
termoplastycznych elastomerów (TPE) z rodziny Apinat
Bioplastics, przeznaczonych do wytwarzania jednorazowych kapsułek do kawy. Nowe materiały otrzymywane z udziałem 60–90 % mas. materiałów odnawialnych,
nadają się do formowania wtryskowego i formowania
ciągłego. Spełniają wymagania określone przepisami
US Food and Drug Administration oraz EU, dotyczącymi kontaktu z żywnością, normami dotyczącymi biodegradowalności European Bioplastics Association, a także
normami EN 13432 i EN 14995 oraz ASTM D6400 w zakresie biodegradacji i kompostowalności produktów
z tworzyw polimerowych. Wytworzone z nich biodegradowalne kapsułki do kawy charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i termicznymi,
są alternatywą dla kapsułek z tworzyw nieulegających
degradacji, opartych na osnowach otrzymanych z paliw
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kopalnych. W 2016 r. na świecie wyprodukowano ponad
35 mld kapsułek do kawy, a przewiduje się, że do końca
2020 r. ich produkcja wzrośnie o 17 mld, dlatego zastąpienie ich, choćby częściowo, kapsułkami biodegradowalnymi jest bardzo istotne.
www.apiplastic.com
Przetwórstwo
Coraz trwalsze, a jednocześnie tańsze materiały przeznaczone do druku w technologii 3D zwiększają możliwości jej zastosowania. Spółka igus wprowadziła na
rynek ofertę drukowania w technologii 3D metodą SLS
(Selective Laser Sintering) lub SLA (Stereolithography) form
wtryskowych z wytrzymałych filamentów, odpornych na
wysoką temperaturę i ścieranie. Nowa technologia może
być wykorzystywana w branży spożywczej, meblarskiej, tekstylnej, urządzeń medycznych, maszyn rolniczych, w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, a także
w produkcji sprzętu do pracy pod wodą (nierdzewnych
ruchomych elementów z tworzyw). Drukowane formy
wtryskowe nie są tak trwałe jak tradycyjne stalowe, ale
można je używać do produkcji prototypów krótkich serii,
od kilku do kilkuset sztuk elementów, z trwałych tworzyw stosowanych w tradycyjnej technologii, przy czym
proces druku jest tańszy nawet do 80 % niż z zastosowaniem form tradycyjnych. Znacznie zmniejsza się koszt
prototypowania, a także produkcji krótkich serii wyrobów, przyspiesza się też proces ich wytwarzania. Zużyte
części są szybciej zastępowane przez drukowane elementy, co skraca też przestoje w pracy. Trybofilamenty oferowane przez firmę igus są nawet 50-krotnie odporniejsze
na ścieranie niż standardowe materiały przeznaczone do
druku 3D i są przystosowane do drukowania za pomocą
wszystkich, komercyjnie dostępnych drukarek.
www.igus.com
Dobrowolna inicjatywa firm przetwarzających poli(chlorek winylu) (PVC) – program VinylPlus – ma na
celu promocję i wspieranie przez przedsiębiorców zasad
zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie działań
sprzyjających zwiększaniu recyklingu tworzyw polimerowych w Europie. Program jest realizowany przez
większość czołowych firm z sektora PVC wszystkich
28 państw członkowskich UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Podstawowe zadania programu to: zwiększenie ilości tworzywa poddawanego recyklingowi, rozwijanie innowacyjnych technik recyklingu, propagowanie wśród
przedsiębiorców wiedzy dotyczącej wielkości emisji węglowodorów chlorowanych, gwarancja zrównoważonego stosowania dodatków oraz zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii i surowców do produkcji PVC. W 2010 r. zakończył się program Vinyl 2010, w ramach którego przez
10 lat zebrano 250 tys. ton odpadów PVC, poddanych
następnie procesowi recyklingu. Według założeń programu VinylPlus zaplanowano do 2020 r. zbieranie do
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800 tys. ton odpadów PVC rocznie (dotychczas nie zostało to osiągnięte), z czego 100 tys. ton powinno być przetworzone nowoczesnymi metodami recyklingu. Począwszy od 2000 r. recyklingowi poddano już ok. 3,5 mln ton
PVC, przede wszystkim w postaci profili okiennych, kabli, a także rur i kształtek. W 2013 r. do recyklingu trafiło
ok. 450 tys. ton PVC, w 2014 r. – nieco mniej niż 500 tys.
ton, w 2015 r. – ok. 520 tys. ton, natomiast w 2016 r. –
568,69 tys. ton. Przed rozpoczęciem tej inicjatywy zużyte
tworzywo bardzo często trafiało na wysypiska śmieci, co
obciążało środowisko.
www.chemiaibiznes.com.pl
Firma Milacron na targach Fakuma 2017 przedstawiła
innowacyjne rozwiązania techniczne, m.in.: wtryskarki,
systemy gorącokanałowe oraz systemy sterowania Mold-Masters. We wtryskarce Milacron All-Electric Elektron
EVO 110 zaprezentowano wynik wielu lat wprowadzanych do technologii elektrycznego wtryskiwania innowacji. EVO 110 zużywa o 60 % mniej energii i o 90 % mniej
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wody niż wtryskarki hydrauliczne, co wpływa na zmniejszenie kosztów operacyjnych. Dzięki nowym standardom
powtarzalności ruchów precyzja skoków osi urządzenia
Elektron o napędzie serwomechanicznym jest dużo większa niż w wypadku najlepszych tradycyjnych systemów
hydraulicznych. Seria Ferromatik to nowa grupa dziewięciu modularnych wtryskarek o różnych rozmiarach z napędem serwomechanicznym oraz całkowicie elektrycznych. Można je dostosować do indywidualnych potrzeb
klienta. Wtryskarki Ferromatik są oszczędne energetycznie, pracują cicho, a czas trwania cyklu jest krótki. Wydajne, liniowe łożyska i integralność strukturalna łoża urządzenia zapewnia precyzyjne prowadzenie ruchomych
płyt, nawet przy ciężkich formach, a obrotowy agregat
pozwala na łatwą wymianę ślimaka. Wtryskarki serii Ferromatik można łatwo dostosować do aktualnych potrzeb
i zmodernizować. Podczas targów zaprezentowano wtryskarkę z tej serii – Milacron F
 erromatik 360.
www.plastech.pl
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób wytwarzania jednostronnych taśm samoprzylepnych (Zgłoszenie nr 416416, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania jednostronnych taśm samoprzylepnych, przeznaczonych do
łączenia ze sobą materiałów o rożnej energii powierzchniowej. Sposób polegający na wytworzeniu kleju, naniesieniu na nośnik i usieciowaniu charakteryzuje się tym,
że samoprzylepny klej silikonowy miesza się z samoprzylepnym klejem poliakrylanowym w proporcji wagowej od 1 : 4 do 4 : 1 oraz z dichloronadtlenkiem benzoilu, w ilości 0,5–6 % mas. w stosunku do masy polimerów
silikonowego i poliakrylanowego. Następnie mieszaninę nanosi się na nośnik i sieciuje termicznie, uzyskując
jednostronną taśmę samoprzylepną z silikono-akrylanowym samoprzylepnym klejem (wg Biul. Urz. Pat. 2017,
nr 19, 27).
Sposób otrzymywania modyfikowanych grafenem
polimerów termoplastycznych o właściwościach antystatycznych oraz o podwyższonej wytrzymałości i konduktywności (Zgłoszenie nr 416558, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, INNO PLAST TECHNOLOGIES Sp. z o.o.,
Katowice)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
modyfikowanych grafenem polimerów termoplastycznych o właściwościach antystatycznych oraz o podwyższonej wytrzymałości i konduktywności, w postaci poliestrów, poliakrylanów i poliolefin. Sposób polega na

tym, że do reaktora wprowadza się od 5- do 20-proc.
zawiesinę grafenu o rozmiarze cząstek 20–300 nm w alkoholu lub amidzie oraz gwiaździsty poliol o budowie
sześcioramiennej i średniej masie cząsteczkowej z przedziału 3000–20 000. Oba składniki łączy się w temperaturze otoczenia 5–60 °C, mieszając do czasu uzyskania
jednorodnej mieszaniny, w stosunku masowym od 1 : 50
do 1 : 1000, po czym dodaje się czynnik sieciujący w postaci polimerycznego diizocyjanianu difenylometanu
(PMDI) w ilości koniecznej do przeprowadzenia co najmniej dwóch grup OH w grupy NCO oraz katalizator
przejścia OH/NCO w ilości koniecznej do rozpoczęcia
procesu sieciowania. Następnie całość miesza się intensywnie, korzystnie do czasu zaniku egzotermii reakcji,
celem najlepszej homogenizacji układu, po czym mieszaninę poddaje się działaniu obniżonego ciśnienia, korzystnie od 0,5 mmHg do 40 mmHg, w ciągu 50–360 min,
otrzymując poliuretan domieszkowany grafenem, który
rozdrabnia się do rozmiarów drobin 0,05–0,5 mm i miesza się z polimerem w postaci poliestru, poliakrylanu lub
poliolefiny, po czym otrzymaną mieszaninę blenduje się
i wytłacza w postaci struny lub granulatu (wg Biul. Urz.
Pat. 2017, nr 20, 22).
Otrzymywanie pianek integralnych metodą przyjazną dla środowiska (Zgłoszenie nr 416665, FAMPUR
Adam Przekurat, Bydgoszcz)
Zgłoszenie dotyczy sposobu otrzymywania poliuretanowych pianek integralnych metodą przyjazną dla
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środowiska na drodze reakcji prepolimerów diizocyjanianów ze związkami wielowodorotlenowymi, w której
zamiast szkodliwych dla środowiska ciekłych węglowodorów, pełniących rolę środków spieniających, stosuje się
addukty ditlenku węgla z aminami organicznymi zawierającymi jednocześnie w jednej cząsteczce ugrupowania
aminowe pierwszorzędowe –NH2, drugorzędowe –NH
oraz trzeciorzędowy –N. Ponadto stosowane substancje
aminowe przyśpieszają głównie procesy żelowania mieszaniny spieniającej, co pozwala na eliminację dotychczas szeroko stosowanych metalicznych soli kwasów karboksylowych (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 21, 20).
Biodegradowalne biokompozyty na bazie polipropylenu o ulepszonych właściwościach mechanicznych
(Zgłoszenie nr 416663, WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Bożena Grzyb i Wspólnicy – spółka jawna, Straszęcin)
Przedmiotem zgłoszenia jest biokompozyt na bazie
polipropylenu (PP) o polepszonych właściwościach mechanicznych i zwiększonej biodegradowalności, przeznaczony do wykonywania przedmiotów użytkowych
metodą wtryskiwania, charakteryzujący się tym, że zawiera zmodyfikowane chemicznie włókna keratyny lub
celulozy pozyskane z naturalnej wełny owczej, włókna konopnego lub lnianego, względnie ich mieszaniny,
o długości nie większej niż 7 mm. Zgłoszenie zawiera ponadto sposób jego otrzymywania obejmujący (a) wstępne przygotowanie powierzchni włókien keratyny lub celulozy pozyskanych z naturalnej wełny owczej, włókna
konopnego, lnianego lub ich mieszaniny, (b) chemiczne modyfikowanie powierzchni tych włókien w reakcji z bezwodnikami kwasów organicznych, (c) rozdrobnienie osuszonych włókien, a następnie (d) zmieszanie
otrzymanych włókien z granulatem polipropylenu (wg
Biul. Urz. Pat. 2017, nr 21, 20).
Nanopowłoka lakiernicza do materiałów drewnopodobnych i sposób nanoszenia nanopowłoki lakierniczej na materiały drewnopodobne, zwłaszcza na skrzydła drzwi (Zgłoszenie nr 416760, CTP Polska Sp. z o.o.,
Zwonowice)
Przedmiotem zgłoszenia jest nanopowłoka lakiernicza
do materiałów drewnopodobnych oraz sposób jej nanoszenia na materiały drewnopodobne. Nanopowłoka lakiernicza do materiałów drewnopodobnych, zawierająca
roztwór żywicy, dodatki modyfikujące oraz nanocząstki metalu, charakteryzuje się tym, że składa się z 20–
40 % mas. roztworu modyfikowanej żywicy poliestrowej w monomerze akrylowym i 10–20 % mas. uretanowej
żywicy akrylowej, w postaci 30-proc. roztworu w monofunkcyjnym akrylanie, oraz z 20–35 % mas. monomeru
akrylowego, 5–12 % mas. dyspersji nanocząstek ditlenku
krzemu, 5–10 % mas. fotoinicjatora, 1–2 % mas. promotora adhezji i 0,1–1 % mas. stabilizatora (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 21, 20).
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Kompozycja polimerowo-mineralna (Zgłoszenie nr
420594, Politechnika Wrocławska)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja polimerowo-mineralna otrzymana z polimerów odpadowych
oraz odpadowych minerałów skalnych znajdująca zastosowanie m.in. w budownictwie. Kompozycja zawiera
polimer odpadowy – polietylen dużej gęstości (PE-HD)
oraz dodatek mineralny na bazie odpadowych minerałów skalnych, wybrany z grupy: tuf, sjenit, granodioryt,
migmatyt i amfibolit, w ilości 4–50 % obj. w objętości
kompozycji (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 22, 20).
Kompozyt poliuretanowy, zwłaszcza w postaci
kształtek do zastosowań w hydrobudownictwie do budowy wałów przeciwpowodziowych i/lub umocnień
nabrzeży oraz sposób jego wytwarzania (Zgłoszenie nr
416897, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest kompozyt, zawierający
fosfogips, popiół lotny, pył z kotłów oraz żużel, który charakteryzuje się tym, że dodatkowo zawiera 1–50 % mas.
granulatu gumy, 1–30 % mas. poliuretanu oraz wodę
w ilości dopełniającej do 100 % mas. Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania kompozytu, polegający na tym, że przygotowuje się mieszaninę składającą
się z 1–40 % mas. fosfogipsu, 1–40 % mas. popiołów lotnych, 1–40 % mas. pyłów z kotłów oraz żużla, a także
1–50 % mas. granulatu gumy, a następnie do tej mieszaniny dodaje się z szybkością 30–60 obr./min dwuskładnikową masę poliuretanową stanowiącą mieszaninę polioli
oraz izocyjanianów w stosunku 2 : 1. Następnie całość
miesza się w mieszalniku i wtłacza do form stalowych
umożliwiających wykonanie odpowiednich kształtek
z kompozytu (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 22, 21).
Kompozycja powłokowa utwardzana promieniowaniem UV (Zgłoszenie nr 416934, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń)
Przedmiotem zgłoszenia jest pigmentowana kompozycja powłokowa utwardzana promieniowaniem UV, przeznaczona do nakładania metodą sitodruku na podłoża
szklane i ceramiczne. Kompozycja jest wytwarzana dwuetapowo. W pierwszym etapie sporządza się pastę pigmentową zawierającą monomer akrylowy lub korzystniej
mieszaninę monomerów akrylowych, pigment organiczny lub nieorganiczny, środek dyspergujący i ewentualnie
środek odpowietrzający oraz promotory adhezji. W drugim etapie dodawane są wszystkie pozostałe składniki
kompozycji takie jak: spoiwo (którego głównym składnikiem jest modyfikowana żywica epoksyestrowa lub
modyfikowana aromatyczna żywica epoksyestrowa),
wypełniacze nieorganiczne oraz środki pomocnicze
(dyspersja nanokrzemionki w monomerze akrylowym,
akrylan na bazie silikonu i promotory adhezji). Kompozycja zawiera fotoinicjatory i ewentualnie koinicjatory
(wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 22, 21).
mgr inż. Barbara Witowska-Mocek
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NOWE KSIĄŻKI
Chitosan
Derivatives, Composites and Applications
Shakeel Ahmed, Saiqa Ikram (Wiley)
Wyd. 2017, 516 stron, cena 232 €
ISBN 978-1-119-36350-7
Składająca się z 17 rozdziałów książka jest doskonałym
źródłem informacji dla naukowców wykorzystujących
w badaniach chitozan lub inne biopolimery. Autorzy
zapoznają czytelników z metodami produkcji chitozanu oraz sposobami modyfikacji właściwości fizycznych
i chemicznych. Podają także przykłady zastosowań chitozanu w różnych dziedzinach, m.in. w biotechnologii,
medycynie, przemyśle tekstylnym i spożywczym, ochronie środowiska, rolnictwie, oczyszczaniu wody, dostarczaniu leków oraz w zastosowaniach terapeutycznych.
Cationic Polymerizations resource
Volume 1: Non-living Polymerization of Olefins
S.P. Lewis (Wiley)
Wyd. 2017, 500 stron, cena 202 €
ISBN 978-1-118-29036-1
Książka jest pierwszą częścią trzytomowej monografii
opisującej polimeryzację kationową. Całość jest napisana
w przystępny sposób, łatwy do zrozumienia także dla
studentów. Zagadnienia omawiane w poszczególnych
częściach zostały zaprezentowane logicznie, z nawiązaniem do materiału omówionego wcześniej. Autor skoncentrował się na klasycznej polimeryzacji olefin, najbardziej istotnej z komercyjnego punktu widzenia. Podał
przegląd metod (uszeregowanych od najstarszych do najnowszych) umożliwiając czytelnikowi zaprojektowanie
systemu polimeryzacji spełniającego określone, specyficzne wymagania. Mechanistyczne aspekty chemii obszernie zilustrowano równaniami chemicznymi, kładąc
duży nacisk na najnowsze osiągnięcia w kontekście „zielonych” aspektów metodologii polimeryzacji kationowej.
Pozostałe tomy w zestawie to Vol 2: Thermodynamics/Kinetics/Spectral Properties; Vol 3: Living Polymerizations.
 EXTILE FINISHING: RECENT DEVELOPMENTS
T
AND FUTURE TRENDS
K.L. Mittal, T. Bahners (Wiley)
Wyd. 2017, 588 stron, cena 242 €
ISBN 978-1-119-42676-9
Tekstylia techniczne od lat są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a najnowsze techniki pozwalają na nadanie im unikatowych cech, takich jak łatwość
czyszczenia, zmniejszona palność lub właściwości antybakteryjne. Znane są też tkaniny stosowane w elektronice zawierające grafen, tekstylia przewodzące lub z funkcją czujników, tekstylne nośniki katalizatorów, materiały
dla inżynierii tkankowej itp. Nadanie tych unikatowych

właściwości jest możliwe dzięki nowym sposobom wykańczania wyrobów włókienniczych, np. za pomocą
odpowiednich technik modyfikowania powierzchni
i wykorzystywania właściwości biomimetycznych zapożyczonych z natury. Książka podzielona jest na cztery
części. Część pierwsza obejmuje najnowsze osiągnięcia
oraz aktualne wyzwania dotyczące wykańczania tkanin. W części drugiej opisano techniki modyfikacji powierzchni tkanin, w trzeciej – innowacyjne funkcjonalności tekstyliów, a w czwartej – kompozyty wzmocnione
włóknami. Najważniejsze zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach to: antymikrobiologiczne wykończenia tekstyliów, wykończenia ognioodporne, tekstylia łatwe do czyszczenia lub samooczyszczające się,
metalizacja wyrobów włókienniczych, modyfikacja powierzchni tekstyliów (plazmowa i UV), tkaniny medyczne jako substraty dla inżynierii tkankowej oraz „zielone”
biokompozyty wzmocnione włóknami.
Advanced Green Composites
Anil N. Netravali (Wiley)
Wyd. 2017, 400 stron, cena 202 €
ISBN 978-1-119-32326-6
Większość wyrobów z kompozytów, zwłaszcza tych,
w których osnowę polimerową stanowią żywice termoutwardzalne, nie jest poddawana recyklingowi. W rezultacie, po zakończeniu użytkowania znajdą się one na
składowiskach, powodując zanieczyszczenie środowiska. W ostatnich latach ze względu na zwiększoną globalną świadomość dotyczącą zrównoważonego rozwoju
i powiązane z tym regulacje prawne wprowadzone przez
rządy na całym świecie wymagania dotyczące ochrony
środowiska ulegają dużej zmianie. Spowodowało to m.in.
podjęcie intensywnych badań mających na celu opracowanie oraz wykorzystanie włókien i żywic, głównie pochodzenia roślinnego, w celu wytworzenia „zielonych”
kompozytów. W ciągu ostatnich 20 lat opracowano tzw.
„zielone” zaawansowane kompozyty o dużej wytrzymałości i sztywności, odporne na ogień, przezroczyste, barierowe dla gazów itp. Można je stosować zarówno w samochodach, artykułach sportowych, jak i np. obwodach
drukowanych, meblach i opakowaniach.
Książka prezentuje najnowocześniejsze osiągnięcia dotyczące zaawansowanych ekologicznych kompozytów.
Poszczególne rozdziały napisane przez światowych ekspertów przedstawiają zagadnienia w przystępnej formie.
Czytelnik poznaje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
„zielonych” żywic oraz sposób ich wzmacniania, wysokowydajne „zielone” włókna (w tym włókna mikro- i nanocelulozowe), a także „zielone” kompozyty. Na wstępie
przedstawiono konsekwencje wytwarzania konwencjonalnych materiałów z ropy naftowej oraz uzasadniono
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konieczność stosowania „zielonych” kompozytów. Kolejne rozdziały książki dotyczą szeroko pojętej tematyki „zielonych” kompozytów o wysokiej wytrzymałości,
samonaprawiających się lub przezroczystych, kompozytów składających się wyłącznie z celulozy, wzmocnionych „zielonych” kompozytów, biopianek, kompozytów
z pamięcią kształtu itp.

nych zaawansowanych materiałów polimerowych. W poszczególnych rozdziałach opisano inteligentne powłoki,
opakowania o wysokiej barierowości, materiały polimerowe mające zdolność gromadzenia energii słonecznej,
sensory polimerowe, polimery przewodzące, membrany
do transportu gazu oraz inteligentne systemy dostarczania leków.

Lignocellulosic Biomass Production
and Industrial Applications
Arindam Kuila, Vinay Sharma (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2017, 304 strony, cena 202 €
ISBN 978-1-119-32360-0
W książce opisano różne możliwości wykorzystania
biomasy lignocelulozowej. Poza omówieniem produkcji
różnych typów biopaliw, takich jak bioetanol, biobutanol,
biodiesel i biogaz, opracowanie zawiera również liczne
przykłady zastosowania biomasy do produkcji chemikaliów, polimerów, papieru i biotworzyw. Omówiono
także obróbkę alkaliczną w celu polepszenia fizycznych,
mechanicznych i chemicznych właściwości naturalnych
włókien lignocelulozowych, a także główne zalety i perspektywy wykorzystania biomasy lignocelulozowej.

 andbook of Odors in Plastic
H
Materials
G. Wypych (Elsevier)
Wyd. drugie 2017, 260 stron, cena 227 €
ISBN 9781895198980
Tematyka drugiego wydania Handbook of Odors in Plastic Materials obejmuje analizę przyczyn powstawania
niepożądanych zapachów i omówienie sposobów zapobiegania tym zjawiskom. Podano podstawy tworzenia się zapachów i ich transportu w materiale, związek
między zapachem a toksycznością oraz metody ich usuwania. Zapach odgrywa znaczącą rolę w sprzedaży produktu, może też być przyczyną reklamacji. Wyzwanie
stanowi utrzymywanie lotnych składników w produktach o określonym zapachu. Czynniki, które mają wpływ
na zapach wyrobów z tworzyw polimerowych to m.in.:
właściwości polimeru, dodatki przetwórcze, promieniowanie, warunki magazynowania oraz recykling. Na
podstawie najnowszych publikacji i patentów przeanalizowano 37 różnych polimerów i 41 grup produktów,
zwracając uwagę na mechanizm i przyczyny powstawania zapachu w tworzywach polimerowych, metody badawcze stosowane w analizie zapachów, wpływ metod
przetwarzania, wpływ zapachu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika oraz na jakość powietrza wewnątrz
pomieszczeń, jak również metody usuwania zapachów.

Metal-Polymer Systems
Interface Design and Chemical Bonding
J. Friedrich (Wiley)
Wyd. 2017, 416 stron, 7 ilustracji, 4 w kolorze, cena 149 €
ISBN 978-3-527-33677-7
Jest to pierwsza książka, która skupia się wyłącznie na
problematyce kompozytów metalowo-polimerowych tworzonych poprzez wiązanie chemiczne, obejmująca zarówno aspekty naukowe, jak i zagadnienia praktyczne. Autor
koncentruje się na chemii interfejsów między metalami
i polimerami, szczególną uwagę poświęcając tworzeniu
się wiązań chemicznych pomiędzy różnymi materiałami.
Podaje możliwości utworzenia stabilnego wiązania metal-polimer, w tym reakcje redoks, zabezpieczenie wiązania przed hydrolizą, wprowadzenie warstw barierowych.
Wiązanie chemiczne promowane jest jako prosta i ekonomicznie opłacalna alternatywa dla adhezji opartej na odwracalnej słabej interakcji fizycznej. Czytelnik zostaje także zapoznany z praktycznymi narzędziami niezbędnymi
do projektowania kompozytów metalowo-polimerowych
o założonych właściwościach. Tematyka kolejnych rozdziałów obejmuje m.in.: adhezję i dyfuzję, reakcje chemiczne
i interakcje w warstwie granicznej oraz w jej pobliżu, projektowanie idealnych połączeń, a także problemy związane z funkcjonalizacją poliolefin i modyfikacją powierzchni.
Trends and Applications in Advanced
Polymeric Materials
Sanjay K. Nayak, Smita Mohanty (Wiley)
Wyd. 2017, 326 stron, cena 202 €
ISBN 978-1-119-36363-7
Książka będąca kompilacją prac wybitnych ekspertów
w tej dziedzinie zawiera omówienie rozwoju różnorod-

TECHNOLOGY AND APPLICATIONS OF POLYMERS DERIVED FROM BIOMASS
Syed Ali Ashter (Elsevier)
Wyd. 2017, 300 stron, cena 128 €
ISBN 9780323511155
W książce opisano zagadnienia związane z wykorzystaniem biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych. Przedstawiono korzyści i ograniczenia oraz
porównano polimery otrzymane z pochodnych ropy naftowej z polimerami biopochodnymi. Omówiono źródła
pozyskiwania, rodzaje, chemię i metody konwersji biomasy. Opisano wykorzystanie surowej biomasy do celów energetycznych, produkcję przemysłowych chemikaliów z biomasy, pozyskiwanie monomerów oraz ich
polimeryzację. Omówiono też możliwości bezpośredniego pozyskiwania polimerów z biomasy, ich przetwarzanie i zastosowanie. Przedstawiono bilanse materiałowe i energetyczne przeróbki biomasy oraz uwzględniono
wpływ konwersji biomasy na środowisko.
dr inż. Stanisława Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
6–8 marca 2018 r., Kolonia, Niemcy. Cable 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja poświęcona tematyce wykorzystania polimerów w przemyśle kabli i przewodów
oraz zagadnieniom prawnym związanym z tą gałęzią
przemysłu.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C860, kontakt: Laura Greenslade, e-mail:
laura.greenslade@ami.international
7–8 marca 2018 r., Kolonia, Niemcy. Breathable Films
2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona najnowszym światowym trendom oraz rozwojowi technicznemu w przemyśle polimerów i dodatków stosowanych w „oddychających” foliach, takich jak polietylen,
polipropylen, poliuretan, poli(tereftalan etylenu) i inne.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C878, kontakt: Alexandra Fish, e-mail: Alexandra.Fish@ami.international
7–10 marca 2018 r., Fukui, Japonia. 6th Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres (ASEPFPM 6)
Organizator: Uniwersytet Fukui
Tematyka: Konferencja poświęcona tematyce polimerowych i kompozytowych mikro/nano mikrosfer,
a zwłaszcza ich syntezie, nowym metodom charakterystyki, badaniom morfologii, a także ich zastosowaniom,
szczególnie w biomedycynie.
Informacje: http://matse.u-fukui.ac.jp/~pm/asepfpm6/
index.htm
14–15 marca 2018 r., Kolonia, Niemcy. Plastics Regulations 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja poświęcona regulacjom prawnym dotyczącym REACH, materiałów mających kontakt
z żywnością, biocydów, nanomateriałów, mikroplastyków, urządzeń medycznych. Omawiane będą również
m.in. dyrektywy UE dotyczące odpadów i zagadnienia
dotyczące recyklingu tworzyw polimerowych.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C874, kontakt: Jasmine Coles, e-mail: Jasmine.Coles@ami.international
14–15 marca 2018 r., Kolonia, Niemcy. LSR Innovations 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Pierwsza międzynarodowa konferencja
obejmująca tematykę właściwości LSR (liquid silicon rubber

– ciekłe kauczuki krzemowe), ich przetwarzania i zastosowania w medycynie, elektrotechnice, elektronice, technologii uszczelnień, a także produkcji wysokowydajnych
systemów oświetlenia LED.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C879, kontakt: Sophie Harrisson, e-mail:
sha@amiplastics.com
20–21 marca 2018 r., Pittsburgh, USA. Conductive Plastics 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja obejmuje tematykę projektowania i wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych przewodzących elektrycznie i termicznie, a także
technologii dodatków i technik mieszania.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C892, kontakt: Christina Winegarden,
e-mail: christina.winegarden@ami.international
20–21 marca 2018 r., Chicago, USA. Thin Wall Packag
ing 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: 7. edycja międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom wytwarzania, rozwoju technologii produkcji i tendencji handlowych w zakresie opakowań polimerowych o cienkich ściankach.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C884, kontakt: Amanda Schaeffer, e-mail:
amanda.schaeffer@ami.international
22–23 marca 2018 r., Barcelona, Hiszpania. Polymers
2018 – Polymers: Design, Function and Application
(PDFA 2018)
Organizator: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), IUPAC
Tematyka: Międzynarodowa konferencja poświęcona
chemii polimerów, inżynierii, nanotechnologii, obejmująca swoim programem szeroką tematykę od projektowania, syntezy, charakterystyki polimerów, samoorganizacji makromolekularnej po zastosowania w energetyce
i elektronice, optyce, inżynierii biomedycznej, ochronie
środowiska.
Informacje: http://sciforum.net/conference/polymers-2018, kontakt: Lucia Russo, e-mail: polymers2018@
mdpi.com
26–28 marca 2018 r., Wiedeń, Austria. 3rd Edition of
International Conference and Exhibition on Polymer
Chemistry
Organizator: Euroscicon Ltd
Tematyka: Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące biodegradowalnych polimerów, biopolime-
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rów i biomateriałów, bioplastików, inżynierii i technologii polimerów, różnych zastosowań polimerów (m.in.
w foliach, piankach, opakowalnictwie, elektronice, włóknach optycznych, budownictwie, medycynie, sporcie),
nanotechnologii, nauki o polimerach, a także wykorzystania polimerów m.in. w terapii komórkami macierzystymi.
Informacje: http://polymerchemistry.euroscicon.com/,
kontakt: polymerchemistry@eurosciconconferences.com
9–11 kwietnia 2018 r., Barcelona, Hiszpania. The
Grass Yarn & Tufters Forum 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: 13. edycja międzynarodowej konferencji
związanej z tematyką rozwoju technologii produkcji, recyklingu, zastosowań oraz zbytu sztucznej trawy i przędzy.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C875, kontakt: Kaja-Marie Beiswanger,
e-mail: Kaja-Marie.beiswanger@ami.international
10–11 kwietnia 2018 r., Chicago, USA. Multilayer Flexible Packaging 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Międzynarodowa konferencja omawiająca
zagadnienia związane z wytwarzaniem wielowarstwowych elastycznych folii opakowaniowych, w tym m.in.
z: wykorzystaniem nowych materiałów, technologią produkcji folii (współwytłaczanie, powlekanie) i badaniem
ich właściwości, zastosowaniami oraz regulacjami prawnymi i normalizacją.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C898, kontakt: Amanda Schaeffer, e-mail:
amanda.schaeffer@ami.international
10–11 kwietnia 2018 r., Pittsburgh, USA. Fire Retardants in Plastics USA 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Międzynarodowa konferencja poświęcona
tematyce substancji uniepalniających, w tym termoplastów, dodatków, ich wytwarzaniu i badaniom właściwości, a także zastosowaniu m.in. w budownictwie, transporcie, przemyśle elektronicznym i włókienniczym.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C881, kontakt: Michael Wagner, e-mail: michael.wagner@ami.international
10–12 kwietnia 2018 r., Kolonia, Niemcy. PVC Formulation 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja poświęcona najnowszym trendom w handlu i technologii PVC, w tym dodatków do
PVC, takich jak: plastyfikatory, stabilizatory, modyfikatory udarności, napełniacze funkcjonalne, pigmenty, środki porotwórcze i środki przeciwdrobnoustrojowe. Zagadnienia dotyczące optymalizacji sztywnych, elastycznych
i spienionych preparatów PVC w szerokim zakresie zasto-
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sowań, jak również kluczowe kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, recyklingu, zmian w przepisach i poprawy wizerunku PVC w świadomości społeczeństw.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C865#8708, kontakt: Giulia Esposito, e-mail:
Giulia.esposito@ami.international
10–13 kwietnia 2018 r., Kitakyushu, Japonia. 5th Global Conference on Polymer and Composite Materials
(PCM 2018)
Organizator: Wuhan Advances Materials Society
Tematyka: Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia
dotyczące m.in.: kauczuków, włókien, powłok, klejów, żeli
i sieci polimerowych, biopolimerów, polimerów funkcjonalnych i samoorganizujących się, badań struktury i właściwości polimerów oraz ich modelowania i symulacji,
zastosowań polimerów, a także kompozytów o matrycy
węglowej, ceramicznej lub metalowej, do zastosowań biomedycznych, matryc polimerowych, nanokompozytów,
kompozytów wielofunkcyjnych, wytwarzania i przetwórstwa kompozytów, badania ich właściwości mechanicznych oraz recyklingu.
Informacje: http://www.cpcmconf.org/, kontakt: pcm@
cpcmconf.org
11–12 kwietnia 2018 r., Kolonia, Niemcy. Performance
Polypropylene 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja obejmująca najnowsze osiągnięcia w tematyce żywic i związków polipropylenowych przeznaczonych do wymagających zastosowań
w różnych gałęziach przemysłu, m.in. samochodowym,
elektrycznym/elektronicznym, towarów konsumpcyjnych i meblarskim.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C903, kontakt: Jasmine Coles, e-mail: jasmine.coles@ami.international
18–19 kwietnia 2018 r., Kolonia, Niemcy. Polymers in
Building Insulation 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja, połączona z wystawą, poświęcona kluczowym osiągnięciom i innowacjom w dziedzinie tworzyw polimerowych, dodatków i technologii
produkcji do zastosowania w izolacjach cieplnych w budownictwie, a także wydajności izolacji, bezpieczeństwu
przeciwpożarowemu, innowacji w technologiach spieniania, zrównoważonemu rozwojowi i nowym zastosowaniom polimerów.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C910, kontakt: Rebecca Utteridge (prezentacje podczas konferencji), e-mail: Rebecca.utteridge@ami.
international, Alexandra Fish (udział w konferencji, wystawcy i sponsorzy), e-mail: Alexandra.Fish@ami.international
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