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Z żałobnej karty
mgr inż. HENRYK ZAWISTOWSKI (1937–2017)

17 grudnia 2017 r. zmarł w Warszawie w wieku 80 lat
mgr inż. Henryk Zawistowski wychowawca wielu pokoleń
inżynierów i techników specjalizujących się w dziedzinie
przetwórstwa tworzyw polimerowych. Do ostatnich dni
aktywnie uczestniczył w życiu naukowym środowiska
przetwórców tworzyw.
Urodził się 1 kwietnia 1937 r. w Warszawie. Był absolwentem Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1955 r.).
Swoją życiową przygodę z przetwórstwem tworzyw polimerowych rozpoczął jako student na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej (obecnie
Wydział Inżynierii Produkcji PW). W 1963 r. podjął pracę
w przemyśle, w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Warszawie. W latach 1971–1977 pracował w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Transactor, a następnie w latach 1977–1980 w Inco-Veritas S.A.
Pracując w przemyśle przeszedł wszystkie szczeble zawodowe począwszy od konstruktora do stanowiska głównego technologa i głównego konstruktora.
Działalność edukacyjną rozpoczął w 1980 r. jako wykładowca na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Doświadczenia zdobyte w pracy
w przemyśle zaowocowały przygotowaniem wielu publikacji dotyczących przetwórstwa tworzyw polimerowych,
które spotkały się z uznaniem profesjonalistów. Mgr inż.
Zawistowski był współautorem książek i skryptów oraz
wielu publikacji naukowo-technicznych w czasopismach:
Mechanik, Polimery i Przegląd Mechaniczny.
Był współautorem wielu książek, w tym m.in.:
D. Frenkler, H. Zawistowski: „Konstrukcja form wtryskowych”, wyd. WNT, Warszawa 1971,
H. Zawistowski, D. Frenkler: „Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych”, wyd. WNT, Warszawa 1984, nowe wydanie wyd. PLASTECH, Warszawa 2016,
H. Zawistowski, D. Frenkler: „Przegląd konstrukcji form
wtryskowych”, wyd. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP,
Warszawa 1985,
H. Zawistowski, Sz. Zięba: „Ustawianie procesu wtrysku”, wyd. PLASTECH, Warszawa 1995,
D. Frenkler, H. Zawistowski: „Gorące kanały w formach
wtryskowych”, wyd. PLASTECH, Warszawa 1998,
H. Zawistowski, D. Frenkler: „Formy wtryskowe. Dokumentacja obiegowa przy zamawianiu i odbiorze”, wyd.
PLASTECH, Warszawa 2007,
H. Zawistowski, Sz. Zięba: „Ustawianie procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych”, wyd. PLASTECH,
Warszawa 2015.

Był aktywnym działaczem sekcji tworzyw polimerowych
Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP),
rzeczoznawcą SIMP w zakresie maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz zweryfikowanym
wykładowcą SIMP. Jego działalność społeczna dotyczyła
też pracy redakcyjnej w czasopiśmie Mechanik. W latach
1991–2012 był redaktorem działu przetwórstwa tworzyw.
Henryk Zawistowski był także pomysłodawcą, inicjatorem i jednym z głównych animatorów odbywających się
corocznie w Kielcach Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, które w 2016 r.
świętowały swoją XX edycję.
Jego ogromnym osiągnięciem było stworzenie firmy
PLASTECH – H. Zawistowski, której wieloletnia działalność
przyczyniła się do rozwoju w kraju przetwórstwa tworzyw
polimerowych. W ramach tej firmy stworzył ze współpracownikami centrum szkoleniowe i wydawnicze z dziedziny przetwórstwa tworzyw. Przedmiotem szczególnego zainteresowania była konstrukcja form oraz technologia wtryskiwania.
Jego najbliższymi współpracownikami byli m.in.:
mgr inż. Szymon Zięba (Politechnika Warszawska),
mgr inż. Andrzej Zwierzyński, a we wcześniejszym okresie: mgr inż. Andrzej Kaczyński, dr inż. Witold Linke,
mgr inż. Jerzy Dziewulski i dr inż. Bogusław Misterek.
Dzięki doświadczeniu wykładowców PLASTECH-u,
zdobytemu w trakcie wieloletniej pracy w przemyśle,
oraz doświadczeniu dydaktycznemu w latach 1992–2014
PLASTECH zorganizował wiele kursów (342 dwudniowe
kursy o tematyce przetwórczej, w których wzięło udział
około 7700 osób), 14 sympozjów technicznych, 18 seminariów i szkoleń cieszących się ogromnym zainteresowaniem.
Znakomite osiągnięcia zawodowe sprawiły, że
mgr inż. Henryk Zawistowski był autorytetem dla pracowników branży przetwórstwa tworzyw polimerowych.
Odszedł człowiek wielkiej wiedzy oraz ogromnej życzliwości dla ludzi, budzący powszechną sympatię, niedościgły wzór dla współpracowników i wychowanków.
22 grudnia 2017 r. na Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie Henryka Zawistowskiego pożegnali: Rodzina,
przyjaciele, wychowankowie i współpracownicy.
Dzieło Henryka i jego szlachetna Postać pozostaną na
trwałe w naszej pamięci.
dr hab. inż. Maciej Heneczkowski,
prof. Politechniki Rzeszowskiej
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska,
prof. Politechniki Warszawskiej
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WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH

W ramach rozprawy doktorskiej wykonano badania
dotyczące otrzymywania i charakterystyki nowych poliimidowych materiałów membranowych projektowanych pod kątem wydzielania CO2 z gazów odlotowych.
Powszechnie uznaje się, że dwutlenek węgla jest jednym
z głównych gazów cieplarnianych przyczyniających się
do ocieplenia klimatu i jedynie drastyczne ograniczenie
emisji CO2 do atmosfery może zapobiec niekorzystnym
zmianom klimatycznym. Celem badań było określenie

wpływu struktury poliimidów na parametry transportowe otrzymanych z nich membran. Badania obejmowały grupę poli(hydroksyimidów) o zróżnicowanej
strukturze, które poddano pre- i post-modyfikacjom.
Zadaniem prowadzonej modyfikacji było wprowadzenie do łańcucha poliimidu określonych grup funkcyjnych w celu zwiększenia rozpuszczalności CO2 w membranie i/lub zwiększenia szybkości jego dyfuzji przez
membranę, a tym samym poprawy przepuszczalności
i selektywności membrany. Grupy te wprowadzano na
etapie syntezy dobierając odpowiednie monomery i komonomery oraz ich wzajemny stosunek molowy, poprzez chemiczną funkcjonalizację zsyntetyzowanych
polii midów, a także termiczną konwersję do poli- lub
kopolibenzoksazoli.
W wyniku zastosowanych modyfikacji otrzymano zarówno materiały o parametrach transportowych zmienionych zgodnie z regułą Robesona, jak i materiały,
w wypadku których zwiększenie przepuszczalności gazów było połączone z poprawą lub z zachowaniem selektywności. Najkorzystniejszy efekt modyfikacji, znaczący wzrost współczynnika permeacji CO2 połączony
z rzadko spotykanym w literaturze dużym zwiększeniem selektywności dla pary gazów CO2/N2, osiągnięto w przypadku termicznej konwersji kopoli(hydroksyimidu) zawierającego ugrupowanie Ph(CH3)4. Wykonano
próby korelacji zmian współczynników permeacji gazów
P w funkcji ułamkowych objętości swobodnych, FFV, badanych grup polimerów uzyskując w większości przypadków dobre dopasowanie funkcją liniową zgodnie
z teorią Cohena-Turnbulla.

Dr inż. Zygmunt C ezary
 taniszewski – absolwent Wydzia
S
łu Technologii i Inżynierii Chemicznej w Instytucie Polimerów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego (ZUT) w Szczecinie. W 2018 r. ukończył studia doktoranckie na ww. Wydziale, w Zakładzie Biomateriałów i Technologii
Mikrobiologicznych. Dyscyplina –
technologia chemiczna, specjalność –
technologia polimerów.
Tytuł pracy doktorskiej: Modyfikacja multiblokowych kopoliestrów do zastosowań biomedycznych
z wykorzystaniem nanonapełniaczy węglowych

Promotor:
– prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, ZUT w Szczecinie
Promotor pomocniczy:
– dr inż. Agnieszka Piegat, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, ZUT w Szczecinie
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
– prof. dr hab. inż. Jarosław Janicki, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Data i miejsce obrony: 9 stycznia 2018 r., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dr inż. Magdalena Wójtowicz
– adiunkt w Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPW PAN)
w Zabrzu. Absolwentka Śląskich Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2016 r.), dyscyplina: chemia.
Tytuł pracy doktorskiej: Synteza i modyfikacja poliimidów do membranowej separacji gazów
Promotor:
– dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk, prof.
CMPW PAN
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Marek Bryjak, Politechnika Wrocławska
– dr hab. Wojciech Kujawski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data i miejsce obrony: 26 września 2017 r., Politechnika Śląska w Gliwicach
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Celem pracy było zbadanie właściwości otrzymanych
nanokompozytów polimerowych na bazie segmentowych elastomerów poliestrowych poli(tereftalanu etylenu) (PET) z dimerem kwasu linolenowego (DLA), z udziałem różnych nanonapełniaczy węglowych różniących
się współczynnikiem kształtu w ilości 0,05; 0,1; 0,25; 0,5
i 1 % mas.: sadzy (CB), nanorurek węglowych (CNT) oraz
grafenu. Osnowę polimerową stanowiły dwa kopolimery
o tej samej budowie chemicznej różniące się między sobą
właściwościami fizycznymi, zawierające 40 i 60 % mas.
segmentów sztywnych PET.
Metodami spektroskopii w podczerwieni i magnetycznego rezonansu jądrowego wykazano brak wpływu dodatku nanonapełniaczy węglowych na strukturę chemiczną. Jednocześnie zaobserwowano ich duży
wpływ na właściwości termiczne otrzymanych nanokompozytów. Wszystkie użyte nanonapełniacze węglowe wykazywały efekt nukleujący krystalizację, a różnice
współczynników kształtu oraz ich zawartość w osnowie
polimerowej oddziaływały zarówno na szybkość i kinetykę krystalizacji, jak i na ilość wytworzonej fazy krystalicznej. W badaniach właściwości mechanicznych otrzymanych nanokompozytów zaobserwowano zwiększenie
modułu Young’a oraz współczynnika kształtu α w sto-

sunku do wartości tych cech materiałów wyjściowych.
Nie stwierdzono natomiast poprawy naprężenia przy zerwaniu oraz wydłużenia przy zerwaniu. Testy mikrobiologiczne z wykorzystaniem bakterii Gram(-) Escherichia
coli oraz Gram(+) Staphylococcus epidermidis na podłożach
nanokompozytów wykazały, że w przypadku nanokompozytów miękkich adhezja bakterii zależy od chropowatości powierzchni (na podstawie PET-DLA 40). Na podstawie wyników testów komórkowych stwierdzono, że
zarówno kopolimery PET-DLA 40, PET-DLA 60, jak i ich
nanokompozyty zawierające sadzę lub grafen sprzyjały
adhezji i namnażaniu mysich fibroblastów, co wskazuje
na ich biozgodność in vitro. Wyjątek stanowiły nanokompozyty zawierające nanorurki węglowe. W ich wypadku
zaobserwowano najmniejszą żywotność oraz brak dalszego wzrostu fibroblastów.
Materiał zawierający 40 % mas. segmentów sztywnych, jako materiał bardziej elastyczny, może znaleźć
potencjalne zastosowanie jako membrany lub implanty tkanek miękkich. Kopolimer zawierający 60 % mas.
segmentów sztywnych, jako materiał bardziej sztywny,
twardszy i znacznie łatwiejszy w przetwórstwie, może
być wykorzystany w elementach sztucznego serca, implantach i włóknach polimerowych.

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW w TORUNIU
ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w GLIWICACH
zaprasza do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji

ADVANCES IN COATINGS
TECHNOLOGY
(POSTĘPY W TECHNOLOGII FARB I LAKIERÓW)

Tematyka Konferencji:

w Sosnowcu, w dniach 13–15 listopada 2018 r.

• Nowości w zakresie bazy surowcowej dla wyrobów lakierowych:
– żywice i spoiwa (nowe polimery, polimery „inteligentne”, biopolimery, systemy hybrydowe)
– pigmenty
– napełniacze (w tym funkcjonalne)
– środki pomocnicze i modyfikatory (w tym biocydy)
• Nowoczesne, przyjazne środowisku technologie wytwarzania wyrobów lakierowych:
– wodorozcieńczalnych, high solids, proszkowych, utwardzanych radiacyjnie (UV/EB), funkcjonalnych:
przeciwporostowych i antykorozyjnych, powłoki „inteligentne”: higieniczne, nanostrukturalne, samoczyszczące,
anty-graffiti, biopowłoki
• Analiza i badania wyrobów lakierowych oraz powłok
• Aparatura do produkcji wyrobów lakierowych
• Zagadnienia ekologiczne (uwarunkowania legislacyjne)
• Kierunki rozwojowe rynku
Językiem konferencji będzie język angielski/polski, z symultanicznym tłumaczeniem.
Czas prezentacji referatu – 20 minut.
Tytuł referatu (plakatu) wraz z jego skrótem oraz biografią osoby prezentującej powinny być dostarczone do 31 maja 2018 r.,
pełne teksty referat do 31 sierpnia 2018 r.
Opłata konferencyjna dla osoby wygłaszającej referat lub prezentującej plakat wynosi 1000 zł + 23 % VAT.
Miejsce konferencji: Centrum EXPO SILESIA, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124.
Informacje: mgr inż. Anna Pająk – Komitet Organizacyjny Konferencji ACT’18, tel. +48 (32) 231 9043, fax: +48 (32) 231 2674,
e-mail: a.pajak@impib.pl, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb
i Tworzyw, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice
www.impib.pl
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Z KRAJU
TWORZYWA W LICZBACH

Tabele 1–4 zawierają dane dotyczące wielkości produkcji surowców i półproduktów chemicznych (tab. 1)

oraz najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a także wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) w listopadzie 2017 r.
oraz zbiorczo za jedenaście miesięcy 2017 r.

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

Listopad 2017 r.

Razem
I–XI 2017 r.

Węgiel kamienny

5 881 649

5 696 670

60 778 960

%
I–XI 2017/
I–XI 2016
94,2

Węgiel brunatny

102,1

Artykuł

5 020 519

4 941 010

56 125 298

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

72 865

69 255

787 598

99,4

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

455 665

438 117

4 977 211

102,6

Etylen

37 235

43 243

450 194

110,4

Propylen

27 966

30 226

319 248

104,1

1,3-Butadien

4 560

2 995

53 416

107,9

Fenol

3 325

3 836

39 325

108,4

16

5

192

115,0

13 702

14 927

152 339

101,7

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

269 450

2 887 459

%
I–XI 2017/
I–XI 2016
107,6

Polietylen

26 832

29 684

325 819

110,7

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Listopad
2017 r.

Razem
I–XI 2017 r.

Polimery styrenu

12 292

12 431

142 145

101,8

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

21 575

28 500

269 150

114,3

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

2 366

2 069

23 792

91,5

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

5 755

6 965

73 116

114,4

762

940

7 114

80,2

8 152

7 593

81 092

90,6

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

1 509

2 492

28 615

171,6

Poliwęglany

1 582

1 948

19 637

111,0

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 730

1 855

29 249

93,5

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 274

8 458

88 151

105,4

Poliestry pozostałe

2 719

2 371

28 485

94,4

Polipropylen

20 426

23 699

250 958

112,1

483

2 582

25 344

448,5

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

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

13 397

13 959

113 523

76,8

Aminoplasty

12 486

14 538

149 422

115,5

Poliuretany

1 892

950

11 257

95,6

Kauczuki syntetyczne

18 529

19 854

224 605

110,8

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

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Listopad
2017 r.

Razem
I–XI 2017 r.

%
I–XI 2017/
I–XI 2016

tys. zł

–

4 449 124

47 068 569

111,8

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

23 342

27 849

332 328

123,6

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 233

11 410

125 769

153,7

t

8 263

8 234

105 542

111,7

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 716

2 591

32 923

106,0

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

t

33 777

39 354

428 720

109,5

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

t

5 498

5 847

60 936

102,2

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

t

25 338

26 801

315 286

109,8

t
tys. m²

10 551

10 819

130 169

108,5

8 224

8 822

107 104

100,1

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

21 200

24 326

248 254

103,3

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

20 401

24 695

261 921

97,5

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

3 052

3 412

44 994

118,0

1 227

1 133

14 498

100,3

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

28 977

38 153

361 470

110,6

571

724

7 032

109,1

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

389

319

4 409

101,0

169

122

1 792

50,6

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 035

1 242

12 496

108,7

Kleje poliuretanowe

t

951

849

8 808

84,2

Włókna chemiczne

t

3 627

3 975

42 251

105,4

t
tys. m²

1 513

1 555

17 863

105,8

4 680

4 464

53 042

101,5

t

31

46

406

121,6

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Listopad
2017 r.

Razem
I–XI 2017 r.

%
I–XI 2017/
I–XI 2016

t

85 817

98 810

1 067 656

111,0

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

t
tys. szt.

45 395

48 338

528 500

103,4

4 543

4 542

50 442

98,4

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 629

2 810

30 707

103,4

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

323

337

3 764

102,9

opony do ciągników

tys. szt.

25

28

300

105,9

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2,3

2,1

29,2

110,4

t

845

1 040

10 862

115,7

t
km

5 294

4 826

56 436

97,4

3 288

3 716

35 365

96,7

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 listopadzie 2017 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in November 2017
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

mgr inż. Małgorzata Choroś
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ZE ŚWIATA
CHINY
Chiny zakazały importu odpadów polimerowych
Od 1 stycznia 2018 r. w Chinach obowiązuje zakaz importu odpadów z materiałów polimerowych.
Do ubiegłego roku Chiny były największym na świecie
importerem i przetwórcą polimerów. Jak podaje Bureau
of International Recycling (Bruksela, Belgia) roczny import tworzyw polimerowych do Chin wynosił w ubiegłych latach około 10 mln t/r.
W 2016 r. Chiny importowały, głównie z Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych, 7,3 mln t odpadów
materiałów polimerowych o wartości miliardów do
larów.
Zbudowano przemysł recyklingu tworzyw, aby zapewnić źródło surowców dla dynamicznie rozwijającego się sektora produkcyjnego w tym kraju. Niestety brak
skutecznego nadzoru i monitorowania zanieczyszczeń w
odpadach spowodował problemy środowiskowe, głównie skażenie gleby i wody.
Prezydent Chin, Xi Jinping, który uznał ochronę środowiska za filar polityki rządu, w lipcu 2017 r. zakazał
importu 24 rodzajów odpadów stałych, uważanych za
najbardziej niebezpieczne dla środowiska. Zaliczono do
nich m.in. opakowania artykułów spożywczych pochodzące z gospodarstw domowych [np. butelki z poli(tereftalanu etylenu), pojemniki wykonane z poli(chlorku
winylu) i poliolefin].
Decyzja Chin wzbudziła obawy w Europie i Stanach
Zjednoczonych dotyczące konieczności składowania
odpadów na wysypiskach. Ekologów niepokoi fakt,
że wpłynie to na zwiększenie zanieczyszczenia środowiska.
Szybkie wdrożenie w Chinach zakazu importu odpadów polimerowych uniemożliwiło krajom eksportującym odpowiednie przygotowanie się do rozwiązania
tego problemu poprzez np. zwiększenie infrastruktury
recyklingowej.
Zakaz importu do Chin spowoduje najprawdopodobniej przekierowanie ogromnych ilości odpadów do innych rozwijających się regionów, takich jak: Indie i Azja
Południowo-Wschodnia, gdzie możliwości recyklingu
tworzyw są niewielkie.
Znacząco wpłynie również na chińską gospodarkę,
gdyż spowoduje zmniejszenie o miliony ton dostawy polimerów pochodzących z recyklingu do krajowego przemysłu wytwórczego. Konsekwencją tego będzie zwiększenie w Chinach popytu na polimery pierwotne, takie
jak polietylen czy poli(tereftalan etylenu).
www.plasteurope.com

BASF rozszerza produkcję półproduktów
poliestrowych w Chinach
BASF-YPC Co Ltd., spółka joint venture dwóch firm:
BASF SE i China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec)
planuje podwoić (z 40 000 t/r do 80 000 t/r) moce produkcyjne glikolu neopentylenowego (NPG) – półproduktu
do produkcji tworzyw polimerowych.
NPG to polialkohol o wysokiej stabilności chemicznej
i termicznej, stosowany m.in. jako monomer do produkcji żywic poliestrowych do powłok proszkowych, które
stanowią alternatywę dla konwencjonalnych żywic zawierających rozpuszczalniki, nienasyconych żywic poli
estrowych i alkidowych, smarów i plastyfikatorów.
Zwiększenie produkcji wysokiej jakości NPG umożliwi pokrycie szybko rosnącego zapotrzebowania odbiorców z Chin oraz regionu Azji i Pacyfiku.
www.plasticsnewseurope.com
MEKSYK
Toray Industries powiększa bazę produkcyjną
włókien węglowych
Japoński koncern chemiczny Toray Industries Ltd. poinformował o rozbudowie kompleksu zlokalizowanego
w miejscowości Guadalajara, stan Jalisco. W ramach modernizacji kompleksu koncern zamierza zbudować dodatkowe instalacje włókien węglowych, które umożliwią
dwukrotne powiększenie z 10 000 t/r do 20 000 t/r aktualnie istniejącego potencjału produkcyjnego kompleksu.
Nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego w Guadalajara koncern Toray Industries Ltd. sprawuje za pośrednictwem spółki zależnej Zoltek Companies, Inc.
Planowe zakończenie modernizacji wytwórni w Guadalajara jest przewidywane w III kwartale 2018 r. Uruchomienie dodatkowej komercyjnej produkcji włókien
węglowych nastąpiło na przełomie 2017 i 2018 r. Według
zamierzeń japońskiej firmy odbiorcami włókien węglowych wytwarzanych w Guadalajara będą działające na
rynku globalnym firmy zajmujące się produkcją węglowych materiałów kompozytowych do zastosowań
w branży motoryzacyjnej, lotniczej, militarnej oraz petrochemicznej, a także w energetyce wiatrowej. Włókna
węglowe, które są podstawowym składnikiem węglowych materiałów kompozytowych, zapewniają im unikatowe właściwości, w tym dużą wytrzymałość mechaniczną, dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz
małą gęstość. Dzięki tym właściwościom liczba zastosowań polimerowych materiałów węglowych zwiększa się
dynamicznie. Według opinii ekspertów globalny rynek
materiałów węglowych w perspektywie średniotermino-
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wej (5–7 lat) zwiększy się o ok. 10 %/r. Obecnie japoński
koncern jest największym globalnym producentem włókien węglowych, a jego udział w tym rynku jest szacowany na ok. 35 %. Koncern posiada zakłady produkujące
włókna węglowe rozlokowane na wszystkich kontynentach. Łączne nakłady finansowe firmy na rozwój sektora
materiałów węglowych kompozytów w latach 2013–2017
są szacowane na ok. 5 mld dolarów.
www.plasticsnewseurope.com
www.toray.com
www.worldofchemicals.com
www.innovationintextiles.com
ROSJA
Modernizacja wytwórni oczyszczonego kwasu
tereftalowego
Rosyjski gigant petrochemiczny Sibur (Moskwa, Rosja) rozbudowuje potencjał oczyszczonego kwasu tereftalowego (purified terephthalic acid – PTA) w firmie Polief (Błagowieszczeńsk, Rosja). Celem modernizacji jest
zwiększenie produkcji do 350 000 t/r oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.
Inwestycja pomoże zastąpić znaczną część importu
PTA potrzebną do zaspokojenia krajowego rynku. Generalnym projektantem zakładu jest GSE-Giprokauchuk,
a do prac budowlanych i rozruchowych będą wybrani
rosyjscy wykonawcy. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej jest planowane na 2019 r.
Modernizacji ulegnie jedenaście już istniejących zakładów produkcyjnych. Dzięki instalacji nowych filtrów ciś
nieniowych do systemów oczyszczania gazów emisja do
atmosfery zmniejszy się o połowę. Dodatkowo, ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych z produkcji PTA
będzie o 60 % mniejsza niż obecnie. Zmianie ulegną też
systemy chłodzenia, co spowoduje powrót pary uwalnianej podczas syntezy do przepływu procesowego, zwiększając wielokrotnie wydajność energetyczną zakładu.
www.plasteurope.com
www.sibur.com
ŚWIAT
Brytyjska firma Croda kupuje IonPhaseE
Producent chemikaliów Croda International (Snaith,
UK) nabył, za nieujawnioną sumę, IonPhasE (Tampere,
Finlandia) – wiodącego wytwórcę polimerowych dodatków elektrostatycznych.
Założona w 2001 r. firma IonPhasE opracowała i produkuje unikatową gamę antystatycznych dodatków, które pomagają zapobiegać uszkodzeniom komponentów
elektrycznych, zwiększają bezpieczeństwo opakowań
chemicznych i żywnościowych, a także długoterminowo
poprawiają wygląd urządzeń gospodarstwa domowego.
Dodatki wytwarzane przez IonPhasE są stosowane m.in.

317
w produkcji opakowań, obudów elementów elektronicznych, półprzewodników, twardych dysków, folii i opakowań z materiałów polimerowych, opakowań do sypkich
produktów spożywczych, części samochodowych, części
klimatyzatorów, obudów sprzętów AGD.
Firma Croda, założona w 1925 r., zatrudnia ponad
4000 pracowników w zakładach na terenie W. Brytanii,
Francji, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Argentyny, Australii, Brazylii, Chin, Indii, Indonezji, Japonii, Singapuru
i RPA. W 2016 r. firma wygenerowała sprzedaż w wysokości 1,24 mld GBP (1,52 mld EUR). Produkowane przez
nią specjalistyczne dodatki do polimerów obejmują m.in.:
plastyfikatory, antystatyki, absorbery promieniowania
UV, dyspergenty, środki antypoślizgowe oraz środki zapobiegające zarysowaniu, zamgleniu i przyleganiu do
formy. Zakup IonPhasE zwiększył portfolio antystatyków oferowanych przez firmę Croda.
www.plasteurope.com
www.croda.com
Zwiększenie produkcji orientowanego poliamidu
American Biaxis, spółka zależna firmy opakowaniowej Winpak (Winnipeg, Kanada), zwiększa możliwości
produkcyjne dwuosiowo orientowanej folii poliamidowej (BOPA) z 11 000 t/r do 14 000 t/r. Inwestycja w rozbudowę, która ma się zakończyć w drugiej połowie 2019 r.,
wyniesie ponad 40 mln USD (33,2 mln EUR). Zwiększenie produkcji wynika z potrzeb amerykańskiego rynku
opakowaniowego.
Dystrybucją folii BOPA w Ameryce Północnej zawiaduje Sojitz Pla-Net (Tokio, Japonia), natomiast firma Sojitz
Europe (Dusseldorf, Niemcy) sprzedaje BOPA w Europie.
Winpak produkuje elastyczne i sztywne folie oraz opakowania do żywności, a także do zastosowań technicznych i medycznych. Sprzedaż w 2016 r. wyniosła około
822 mln USD, co oznacza wzrost o 3,2 % w stosunku do
ubiegłego roku.
www.plasteurope.com
Budowa kompleks poliolefinowego w Kazachstanie
Chiny zgodziły się zainwestować około 3,4 mld EUR
w budowę kompleksu petrochemicznego i poliolefinowego w regionie Aktiubińska w centralnej Azji (Kazachstan).
Przedstawiciele chińskiej firmy Tianjin Bohua Petrochemical, wchodzącej w skład grupy Tianjin Bohai Chemical, podpisali w IV kwartale 2017 r. w Pekinie umowę
o współpracy z przedstawicielem Kazachstanu, Berdybekiem Saparbajewem. Podczas negocjacji omawiano
problematykę dostarczania do kompleksu gazu ziemnego i energii elektrycznej, szkolenia pracowników i przestrzegania kazachskiego prawodawstwa w zakresie
ochrony środowiska.
Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo. W pierwszym etapie powstanie zakład produkujący metanol
z gazu ziemnego, a w następnym etapie wytwórnia ety-
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lenu o wydajności 300 000 t/r, a także dwie jednostki produkujące po 300 000 t/r polietylenu i polipropylenu.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r. Oczekuje się, że umowa umożliwi utworzenie w Kazachstanie
około 3000 nowych miejsc pracy.
Produkcja będzie skierowana przede wszystkim na
rynki Chin i Kazachstanu, ale kompleks ma również zaopatrywać sąsiednie kraje.
Chińczycy podjęli się realizacji tego ważnego projektu,
którego wcześniej obawiali się inni inwestorzy zagraniczni. Dwa lata temu, ze względu na gwałtownie rosnące
koszty inwestycji i niskie ceny ropy, południowokoreańska firma LG Chem zrezygnowała z planu zainwestowania 3,84 mln EUR w utworzenie w zachodnim Kazachstanie kompleksu PE o mocy produkcyjnej 800 000 t/r.
www.plasticsnewseurope.com
Clariant otwiera nowy zakład produkcji
koncentratów barwiących
Szwajcarska firma Clariant specjalizująca się m.in.
w produkcji barwników, pigmentów, koncentratów barwiących oraz produktów bentonitowych otworzyła swoją nową fabrykę w Arabii Saudyjskiej. Clariant Masterbatches ma także drugi zakład w Rijadzie, gdzie znajduje się
główna siedziba firmy.
Nowe przedsiębiorstwo wybudowano w leżącym nad
Morzem Czerwonym Yanbu, które stanowi centrum
przemysłu petrochemicznego i mineralnego. Lokalizacja
zakładu zapewni firmie Clariant łatwy dostęp do kluczowych surowców, a także do portu i lotnisk, co ułatwi eksport produktów do regionu Bliskiego Wschodu i Afryki.
Fabryka powstała na obszarze o powierzchni 38 000 m2
należącym do Clariant Masterbatches, spółki joint venture
Clariant i Rowad, wiodącego producenta wyrobów z materiałów polimerowych na Bliskim Wschodzie, drugiego
co do wielkości przedsiębiorstwa przemysłowego Arabii
Saudyjskiej. Produkcja będzie głównie obejmowała białe
koncentraty.
Projekt uważany jest za jedną z najważniejszych inwestycji Business Unit Masterbatch Clariant w ostatnich latach.
www.plasticsnewseurope.com
Intensyfikacja działań na rzecz ekologicznych
opakowań
Według Ellen MacArthur Foundation (EMF) niektóre
z wiodących światowych marek, w tym gigant zajmujący się pakowaniem Amcor i dostawca butelkowanej
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wody Evian, podjęły zobowiązanie do rozpoczęcia prac
na rzecz ekologicznych opakowań.
W wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym
w Davos (Szwajcaria) fundacja EMF podała, że 11 głównych producentów opakowań i sprzedawców detalicznych: Amcor, Ecover, Evian, L’Oréal, Mars, M&S, PepsiCo,
The Coca-Cola Company, Unilever, Walmart i Werner
& Mertz zobowiązało się, że najpóźniej do 2015 r. będą
używane tylko opakowania wielokrotnego użytku, nadające się do recyklingu lub kompostowania.
Według EMF ww. firmy produkują lub zużywają rocznie w sumie ponad 6 milionów ton opakowań jednorazowego użytku z tworzyw polimerowych.
Przystosowanie wszystkich używanych opakowań
do ponownego naładowania lub ponownego napełnienia zdeklarowała też francuska firma L’Oréal. Używane tworzywa będzie można poddawać recyklingowi lub
kompostować.
www.plasticsnewseurope.com
Firma Hexatronic przejmuje amerykańskiego
producenta rur z polietylenu
Hexatronic Group AB (Szwecja), producent elementów światłowodowych, uważany za pioniera w dziedzinie mikroprzewodów i infrastruktury światłowodowej,
przejął Blue Diamond Industries LLC (BDI), drugą co do
wielkości w USA firmę produkującą rury z polietylenu
o wysokiej gęstości (HDPE). Wartość kontraktu wynosi
ponad 25 mln USD.
Umożliwi to Blue Diamond Industries LLC wejście na
rosnące rynki mikrorurek i włókien światłowodowych
w Stanach Zjednoczonych. Mikrorurki mogą być stosowane jako pojedyncze kanały lub łączone razem w sieci
światłowodowe.
Technologia kabli i przewodów z mikrowłókien powstała w Europie i to firmy europejskie są ekspertami
i innowatorami w tej dziedzinie.
Hexatronic Group AB zatrudnia 400 pracowników.
Wartość rocznej sprzedaży to ok. 175 mln USD. Firma ma
biura sprzedaży w Szwecji, Norwegii, Finlandii, W. Brytanii, Chinach, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.
Zakład BDI zatrudnia 90 pracowników i dysponuje
11 liniami do wytłaczania. Oprócz rur z HDPE wytwarza
wyroby stosowane w elektrowniach wiatrowych i systemach transportowych oraz przemysłowych przewodach
ciśnieniowych.
www.plasticsnewseurope.com
mgr Irena Leszczyńska

POLIMERY 2018, 63, nr 4

319

NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Nagrody R&D 100 Awards przyznane w 2017 r. przez
czasopismo R&D Magazine za opracowanie nowych
technologii wręczono m.in. firmie Rust–Oleum należącej do Grupy RPM za opracowanie metod wytwarzania
materiałów wspomagających walkę z korozją, w tym za
samonaprawiający się podkład epoksydowy META
Prime stosowany na podłoża metalowe, charakteryzujący się bardzo dobrą adhezją do podłoża nawet po jego
uszkodzeniu i odkształceniu, zapewniający także doskonałą ochronę antykorozyjną. Koncern PPG Industries
otrzymał dwie nagrody – za podkład używany w procesie lakierniczym stosowanym w produkcji samochodów OEM oraz za Liquid Nails Fuze-It All Surface –
klej konstrukcyjny silnie wiążący i odporny na wilgoć,
do stosowania na wiele podłoży m.in. na beton i szkło.
Firmy General Motors i Forge Nano otrzymały nagrodę
za ultracienkie (grubości < 5 nm), wielofunkcyjne powłoki hybrydowe: bardzo dobrej odporności antykorozyjnej, zapewniające też bardzo dobrą izolację elektryczną lub, w zależności od potrzeb, przewodność. Koncern
DowDuPont zdobył aż 10 nagród m.in. za: klej przewodzący ciepło Dow Corning TC-2022 utwardzający się w
ciągu 15 min w temp. 100 °C, stosowany do łączenia m.in.
elektroniki i części samochodowych, klej akrylowy Ecoground Waterborne Acrylic Binder System do otrzymywania elastycznych nawierzchni (nakładanych na place
zabaw, trasy do biegania) oraz powłokę na opakowania
do żywności Syl–Off EM 7978.
Firma TruDesign LLC została wyróżniona za powłoki
do stosowania w druku 3D opracowane we współpracy
z Polynt Composites oraz Oak Ridge National Laboratory
– powłokę odporną na wysoką temperaturę oraz powłokę
do zastosowań w temperaturze pokojowe.
Firma Oak Ridge National Laboratory otrzymało dziewięć nagród.
Southwest Research Institute otrzymał nagrodę za
opracowanie technologii źródła plazmy impulsowej
o dużej mocy High Power Impulse Plasma Source
(HiPIPS) przydatnej do poprawy adhezji międzyfazowej
w warstwowych materiałach kompozytowych.
www.paintsquare.com
Firma Basell Orlen Polyolefins (BOP) w produkcji tworzyw polipropylenowych (PP) typu Moplen wg technologii Spheripol zastosowała katalizator bezftalanowy
Zieglera–Natty najnowszej, V–generacji (z tzw. donorem
dieterowym). Katalizator ten jest stosowany przez BOP
także w produkcji różnych homopolimerów i kopolimerów randomicznych PP, w tym tworzyw PP o największej

czystości, spełniających wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 10/2011/EC w zakresie kontaktu z żywnością. Materiały te są przeznaczone do produkcji m.in.
sztywnych i giętkich opakowań do przechowywania
żywności. Rodzaje PP Moplen wytwarzane przez BOP
w technologii bezftalanowej:
– homopolimery PP do termoformowania i wytłaczania folii – HP640J, HP525J, HP515M,
– homopolimery PP do zastosowań tekstylnych –
HP456J, HP561R,
– homopolimery PP do wtryskiwania (MFR < 25) –
HP500N, HP400R, HP548R,
– homopolimery PP do wtryskiwania wyrobów cienkościennych (MFR > 25) – HP648T,
– kopolimery randomiczne do wytłaczania folii –
RP316M,
– kopolimery randomiczne do wtryskiwania wyrobów cienkościennych (MFR > 25) – RP398T, RP2380,
RP398U, RP398V,
– kopolimery udarowe do wytłaczania i termoformowania – EP440G,
– kopolimery udarowe do wtryskiwania (MFR < 25) –
EP300K, EP540N, EP548R,
– kopolimery udarowe do wtryskiwania wyrobów
cienkościennych (MFR > 25) – EP448S, EP548S, EP448T,
EP348U, EP548U, EP448V.
www.basellorlen.pl
Niemiecki koncern Evonik opracował nowy semikrystaliczny polimer na bazie poliftalamidu (PPA) – VESTAMID
HTplus TGP3717 – materiał dla przemysłu tworzyw polimerowych, odznaczający się stabilnymi właściwościami
mechanicznymi w wysokiej temperaturze. Nowy polimer
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną
i stabilnością wymiarową, a także dobrą wytrzymałością
na naprężenie mechaniczne do temperatury 135 °C oraz
temperaturą zeszklenia 155 °C. Moduł sprężystości nowego polimeru zmniejsza się tylko o 15 % w temp. 120 °C,
podczas gdy moduł sprężystości tworzywa standardowego zmniejsza się w tej temperaturze o ok. 80 %.
Materiał zaprojektowano jako zamiennik metali
w klasycznych zastosowaniach wyrobów metalowych.
VESTAMID HTplus jest stosowany do wytwarzania części dla przemysłu samochodowego, elementów maszyn
i urządzeń przemysłowych, urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, telekomunikacyjnych, a także sprzętu
gospodarstwa domowego.
www.vestamid.com
Firma Plasan Carbon Composites Inc., producent
komponentów z tworzyw wzmocnionych włóknem
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węglowym (CFRP) uruchamia produkcję pierwszych
kompozytowych ramp i płyt pomostowych dla firmy
przewozowej Amtrak. Pomosty i rampy zostaną wykonane z prepregów – włókna węglowego zaimpregnowanego żywicami epoksydowymi i utwardzonych metodą autoklawową w workach próżniowych. Rampy i pomosty
wykonane z kompozytu mają zastąpić ciężkie elementy
z aluminium, ułatwić pasażerom wejście i wyjście z pociągu (szczególnie dotyczy to pasażerów niepełnosprawnych i osób starszych).
www.plasticsnews.com
Podczas targów Medical Design and Manufacturing
2018 firma Tekni-Films, spółka zależna Tekni-Plex, zaprezentowała rodzinę kopoliestrów foliowych TekniMD PX.
Materiały stanowią tańszą alternatywę dla poli(tereftalanów etylenowo-poliglikolowych) (PETG) i są przeznaczone do wytwarzania opakowań medycznych metodą
termoformowania. Folie typu TekniMD PX mają szerokie okno przetwórcze i można je formować termicznie
w niższej temperaturze niż PETG, zmniejszając koszty
energii. Folie TekniMD PX (kod 01) mogą być poddawane recyklingowi w tym samym strumieniu, co butelki
po wodzie i gazowanych napojach bezalkoholowych.
Folie te stanowią zamiennik zarówno PETG, jak i PVC,
bez potrzeby modyfikacji narzędzi do ich przetwarzania.
Podczas targów Tekni-Films zaprezentowała także nową
ultrabarierową powłokę (PVDC) i wiele innych wielowarstwowych opakowań stanowiących barierę dla tlenu
i pary wodnej, co jest niezbędne do ochrony produktów
farmaceutycznych i urządzeń medycznych.
www.tekni-plex.com
Na wystawie Composites and Advanced Materials
(CAMX) 2017 w Orlando firma PolyOne zaprezentowała panele kompozytowe Hammerhead – kompozyty
termoplastyczne wzmocnione włóknem ciągłym wytwarzane z wykorzystaniem technologii Polystrand,
przeznaczone m.in. do produkcji łodzi. Panele te mogą
zastąpić tradycyjne drewno. Mogą być montowane z nich
elementy konstrukcyjne, elementy do zabudowy grodzi,
poszycia i szafek. Płyty z kompozytów termoplastycznych wzmocnionych włóknem ciągłym są o 50 % lżejsze
od sklejki, mają dużą wytrzymałość, sztywność i stabilność wymiarów. Dzięki zastosowaniu paneli Hammerhead, poza zmniejszeniem masy łodzi, można przyspieszyć
też ich budowę oraz zwiększyć wydajność pracy.
www.polyone.com
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W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu INCOM “Manufacturing processes for products
made of composites or engineered metallic materials”
zakończonego w 2017 r. opracowano opłacalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne produkcji lekkich
struktur na bazie zaawansowanych materiałów. Koordynatorem projektu był VTT Technical Research Centre
of Finland. Zastosowano nowe metody wytwarzania nanowłókien celulozowych Cellulosic NanoFibre (CNF) –
nanomateriału uzyskiwanego z celulozy znajdującej się
w biomasie i bioodpadach. Do produkcji, modyfikacji
i przetwarzania CNF wykorzystano dwie metody: fibrylację celulozy do prepolimeru przez mielenie w młynie
oraz fibrylację zmielonej celulozy w roztworze wodnym.
Z udziałem partnerów przemysłowych opracowano dwie
instalacje pilotowe do produkcji CNF obiema metodami.
Kompozyty zawierające żywicę i nanowłókna CNF
zostały zastosowane do otrzymywania lekkich struktur warstwowych trzech nowo opracowanych rdzeni:
z ekstrudowanej pianki PUR pochodzenia biologicznego
wzmocnionej CNF, z termoplastycznej pianki pochodzenia biologicznego oraz z termoplastycznego wypełnienia typu „plaster miodu”. Opracowano nowe produkty,
w tym: sztywne kompozytowe pianki z włókna nanocelulozowego i biopoliuretanu (PUR), pianki na bazie
polilaktydów (PLA) pochodzenia biologicznego, wypełniacze typu „plaster miodu” wzmacniane włóknem celulozowym oraz poliwęglanowe wypełniacze typu „plaster miodu” o bardzo dobrych właściwościach w zakresie
odporności na palenie i toksyczności dymu. Zaprojektowano i wyprodukowano lekkie, tanie i trwałe kompozytowe struktury z rdzeniem warstwowym i powłoką
zewnętrzną o zwiększonej wytrzymałości przeznaczone do różnych zastosowań, które mogą zastąpić struktury monolityczne. Pozwoli to ograniczyć zużycie materiałów, a tym samym zredukować masę konstrukcji,
a w konsekwencji zmniejszyć koszty, a także zmniejszyć
ilość odpadów pozostających po zakończeniu cyklu życia
produktu. Mniejsze zużycie surowców w porównaniu
ze strukturami monolitycznymi korzystnie wpływa na
środowisko naturalne, a w przypadku transportu i lotnictwa lżejsze materiały skutkują oszczędnością paliwa
i mniejszą emisja CO2.
Materiały te są przeznaczone dla branży opakowaniowej, transportowej, motoryzacyjnej, lotniczej oraz do
produkcji sprzętu sportowego.
cordis.europa.eu
dr Anna Łukszo–Bieńkowska
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WYNALAZKI
Sposób modyfikacji i sieciowania mieszanin kauczuku chloroprenowego z kauczukiem butadienowym
(Zgłoszenie nr 418098, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób modyfikacji i sieciowania mieszanin kauczuku chloroprenowego z kauczukiem butadienowym, polegający na ogrzewaniu tych
mieszanin z tlenkiem metalu, zmiękczaczem w postaci kwasu stearynowego i ewentualnie z napełniaczem,
w temperaturze 433 K, w czasie wynikającym z oznaczeń
wulkametrycznych. Sposób wg wynalazku charakteryzuje się tym, że jako tlenek metalu stosuje się tlenek cynku w ilości 1–3 cz. mas. na 100 cz. mas. mieszaniny kauczuków (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 3, 22).
Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene
i hybrydowej, nowe pochodne imidazo[1,2-a]pirydyny,
nowe fluorescencyjne sondy molekularne do monitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene i hybrydowej oraz zastosowania pochodnych imidazo[1,2-a]pirydyny (Zgłoszenie
nr 418195, Politechnika Krakowska)
Zgłoszenie dotyczy nowych systemów fotoinicjujących
do fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej, t iol-ene
i hybrydowej monomerów, nowych pochodnych imidazo[1,2-a]pirydyny, nowych fluorescencyjnych sond molekularnych do monitorowania procesów fotoinicjowanej
polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene i hybrydowej oraz zastosowań pochodnych imidazo[1,2-a]pirydyny. Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene
i hybrydowej zawierają co najmniej:
– jedną sól oniową wybraną z grupy obejmującej:
sole jodoniowe wybrane spośród heksafluorofosforanu difenylojodoniowego, heksafluoroantymonianu difenylojodoniowego, heksafluorofosforanu 4-metylo-4’-izopropylodifenylojodoniowego, heksafluorofosforanu
4,4’-dimetylodifenylojodoniowego, tetrakis pentafluorofenyloboranu 4-metylo-4’-izopropylodifenylojodoniowego oraz sole sulfoniowe wybrane spośrod heksafluorofosforanu trifenylosulfoniowego i heksafluoroantymonianu
trifenylosulfoniowego oraz
– jeden ko-inicjator wybrany z grupy pochodnych imidazo[1,2-a]pirydyny o wzorze (I) (wg Biul. Urz. Pat. 2018,
nr 4, 29).


(I)

Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene
i hybrydowej, nowe pochodne aniliny, nowe fluorescencyjne sondy molekularne do monitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene i hybrydowej oraz zastosowania
pochodnych aniliny (Zgłoszenie nr 418196, Politechnika
Krakowska)
Zgłoszenie dotyczy nowych systemów fotoinicjujących
do fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene
i hybrydowej monomerów, nowych pochodnych aniliny,
nowych fluorescencyjnych sond molekularnych do monitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene i hybrydowej oraz zastosowań pochodnych aniliny. Nowe systemy fotoinicjujące
do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej,
rodnikowej, tiol-ene i hybrydowej zawierają co najmniej:
– jedną sol oniową wybraną z grupy obejmującej:
sole jodoniowe wybrane spośrod heksafluorofosforanu difenylojodoniowego, heksafluoroantymonianu difenylojodoniowego, heksafluorofosforanu 4-metylo-4’-izopropylodifenylojodoniowego, heksafluorofosforanu
4,4’-dimetylodifenylojodoniowego, tetrakis pentafluorofenyloboranu 4-metylo-4’-izopropylodifenylojodoniowego oraz sole sulfoniowe wybrane spośród heksafluorofosforanu trifenylosulfoniowego i heksafluoroantymonianu
trifenylosulfoniowego oraz
– jeden ko-inicjator wybrany z grupy pochodnych aniliny o wzorze ogólnym (II) (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 4, 29).



(II)

Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu (Zgłoszenie nr 418184, Uniwersytet Opolski)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania kopolimerow etylenu, polegający na tym, że proces
kopolimeryzacji prowadzi się w warunkach beztlenowych, przepuszczając etylen przez bezwodny i odtleniony rozpuszczalnik aromatyczny, zawierający rozpuszczony w nim dialkenylosilseskwioksan o strukturze
DDSQ typu double-decker, posiadający dwa podstawniki
reaktywne z końcowymi grupami alkenylowymi. Proces prowadzi się w ciągu 15–120 min, w obecności glinoorganicznego aktywatora, w temperaturze 25–75 °C
i pod ciśnieniem etylenu 0,15–1 MPa. Po czym zamyka
się dopływ etylenu, redukuje się ciśnienie w reaktorze
do ciśnienia atmosferycznego, a produkt kopolimeryzacji
poddaje oczyszczaniu (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 4, 30).
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Cienka jednowarstwowa folia polietylenowa o podwyższonych parametrach techniczno-użytkowych oraz
sposób jej wytwarzania (Zgłoszenie nr 418143, KOMPOL
Sp. z o.o., Kozerki)
Zgłoszenie dotyczy cienkiej jednowarstwowej folii polietylenowej o podwyższonych parametrach techniczno-użytkowych, charakteryzującej się tym, że zawiera:
– 80–87 % polietylenu dużej gęstości (HDPE) o współczynniku płynięcia w granicach 0,2–0,7 g/10 min
(190 °C/2,16 kg, wg ISO 1133) i gęstości w zakresie 0,940–
0,960 g/cm3;
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– 10–15 % polietylenu liniowego małej gęstości (LLDPE)
o współczynniku płynięcia w granicach 1,8–2,2 g/10 min
(temp. 190 °C/2,16 kg, wg ISO 1133) oraz gęstości w zakresie 0,917–0,927 g/cm3;
– 3–5 % polietylenu liniowego małej gęstości typu heksenowego (mLLDPE) o współczynniku płynięcia w granicach 0,8–2,5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, wg ISO 1133)
i gęstości w zakresie 0,917–0,927 g/cm3. Przedmiotem
zgłoszenia jest także sposób wytwarzania folii (wg Biul.
Urz. Pat. 2018, nr 4, 30).
M.Ch.

NOWE KSIĄŻKI
Service Life Prediction of Polymers
and Plastics Exposed to Outdoor
Weathering
Ch.C. White, K.M. White, J.E. Pickett (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2017, 342 strony, cena 205 €
ISBN 9780323497763
Książka zawiera omówienie najnowszych metod pozwalających na prognozowanie czasu życia materiałów
polimerowych narażonych na działanie czynników zewnętrznych. W części pierwszej przedyskutowano zagadnienia dotyczące oceny i potrzeb badawczych w prognozach eksploatacyjnych oraz opracowanie „mapy
drogowej” obejmującej modyfikację i dopasowanie norm
dotyczących prognoz eksploatacyjnych. Omówiono modele laboratoryjne i powiększanie skali oraz wybór metody statystycznej do walidacji modeli w prognozowaniu czasu życia, przyspieszone testy do przewidywania
stopnia degradacji materiałów uszczelniających, połączenie eksperymentów i modelowania do oceny starzenia się materiałów oraz nanomechaniczne metody
testowe jako narzędzia predykcyjne do oceny zmian powłok. Zaprezentowano też wieloskalowy model starzenia dla silikonów, opisano degradację elastomeru etylenowo-propylenowo-dienowego pod wpływem ciepła
i/lub promieniowania oraz przedstawiono rozwój metod
przewidywania trwałości eksploatacyjnej zewnętrznych
powłok samolotowych i możliwości łącznego wykorzystania charakterystyki materiału i cyklicznego badania
zmęczeniowego do badań starzeniowych elastomeru.

różne metody wytwarzania nanokompozytów, a także
ich właściwości: mechaniczne, termiczne i barierowe.
Opisano zastosowania – w tym biomedyczne – mieszanin, kompozytów i nanokompozytów, zastosowanie nanowłókien, wykorzystanie nośników opartych na białku
sojowym do kapsułkowania bioaktywnych składników
oraz soję jako potencjalne źródło bioaktywnych białek
w nutraceutykach.
Responsive Polymer Surfaces
Dynamics in Surface Topography
D. Liu, D.J. Broer (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2017, 257 stron, 148 ilustracji, 122 w kolorze, cena
129 €
ISBN 978-3-527-33869-6
W książce zaprezentowano najnowsze osiągnięcia dotyczące teorii, badań oraz zastosowań inteligentnych, odpowiadających na bodźce powłok polimerowych. W części pierwszej opisano powierzchnie zmieniające kształt
z płaskich na przypadkowo pofałdowane lub na struktury uformowane w określony sposób. Część druga dotyczy struktur powierzchniowych zintegrowanych z powierzchnią pokrycia, które zmieniają swój kształt lub
rozmiar pod wpływem czynników zewnętrznych. Badano różnorodne materiały polimerowe, m.in. polimery
ciekłokrystaliczne, hydrożele, akrylany i silikony. Całości
dopełnia dyskusja na temat różnych zastosowań, w tym
kontrolowanych powierzchniowo przepływów w układach mikroprzepływowych.

Soy Protein-Based Blends, Composites
and Nanocomposites
P.M. Visakh, O. Nazarenko (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2017, 276 stron, cena 202 €
ISBN 978-1-119-41830-6
Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące chemii, przetwórstwa, charakterystyki, reologii oraz zastosowania mieszanin polimerów, kompozytów i nanokompozytów na bazie nanocząstek sojowych. Przedstawiono

Fundamentals of Polymer Science
for Engineers
S. Fakirov (Wiley)
Wyd. 2017, 408 stron, cena 108 €
ISBN 978-3-527-34131-3
Podręcznik w zwięzły sposób zapoznaje czytelnika z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi polimerów, koncentrując się na najbardziej istotnych w zastosowaniach inżynierskich aspektach chemicznych,
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fizycznych i materiałowych. Całość materiału została podzielona na cztery części obejmujące 14 rozdziałów. Część
pierwsza stanowi wprowadzenie, w części drugiej omówiono fizyczne właściwości polimerów (giętkość łańcuchów polimerowych, stan amorficzny i krystaliczny, roztwory polimerów, c.cz., metody charakteryzacji). Trzecia
część obejmuje syntezę (polikondensacja, polimeryzacja
łańcuchowa, kopolimeryzacja), reakcje polimeroanalogowe i destrukcję polimerów. Ostatnia część książki została poświęcona materiałom polimerowym (termoplasty,
kompozyty polimerowe, ale też polimery przewodzące,
inteligentne itp.), metodom przetwarzania (formowanie
wtryskowe i wytłaczanie) oraz metodom charakteryzowania polimerów na dużą skalę. Tekst książki kończy się
przeglądem tworzyw konstrukcyjnych.
Reactive Extrusion
Principles and Applications
G. Beyer, Ch. Hopmann (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2017, 432 strony, 40 ilustracji, 20 tabel, cena 144 €
ISBN 978-3-527-34098-9
Książka stanowi kompleksowy przegląd teoretycznych i praktycznych aspektów dotyczących technologii
reaktywnego wytłaczania. W części pierwszej opisano
zagadnienia związane z modelowaniem i kontrolą procesu. Następnie omówiono mechanizmy reakcji wymiany w procesie reaktywnego wytłaczania polimerów
kondensacyjnych, syntezę in situ faz nieorganicznych
i/lub organicznych w polimerach termoplastycznych
podczas reaktywnego wytłaczania, koncepcję reaktywnego kompatybilizatora-znacznika, dobór kompatybilizatora i optymalizację procesu niemieszalnych (reaktywnych) mieszanin polimerów. Opisano także reaktywne
kompatybilizatory grzebieniowe dla niemieszalnych
mieszanin polimerów, reaktywne mieszanie wysoko napełnionych, uniepalnionych mieszanin, reaktywne wytłaczanie poliamidu 6 z wielokrotnym odgazowaniem
stopu oraz produkcję przemysłową i zastosowanie szczepionych poliolefin.
Introduction to Polymer
Viscoelasticity
M.T. Shaw, W.J. MacKnight (Wiley)
Wyd. 4, 2018, 384 strony, cena 108 £ / 129 €
ISBN 978-1-119-18180-4
W czwartym, uaktualnionym wydaniu książki autorzy zapoznają czytelnika ze specyficznym, charakterystycznym dla polimerów, zjawiskiem lepkosprężystości.
Zakres tematyczny w porównaniu z poprzednimi wydaniami rozszerzono o techniki pomiarowe [nanotwardość, mikroskopia sił atomowych (AFM) i dyfuzyjna
spektroskopia falowa (DWS)], lepkosprężystość biopolimerów oraz relacje między właściwościami mechanicznymi a funkcjami lepkosprężystymi polimerów. Dodano
też dwie nowe sekcje dotyczące nowoczesnych metod po-
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miarów lepkosprężystych: ścinanie oscylacyjne o dużej
amplitudzie (LAOS) i mikroreologię.
Organic Coatings
Science and Technology
F.N. Jones, M.E. Nichols, S.P. Pappas (Wiley)
Wyd. 4, 2017, 512 stron, cena 156 £ / 187 €
ISBN 978-1-119-02689-1
Najnowsza edycja Organic Coatings: Science and Technology została zaktualizowana i uzupełniona o nowe
zagadnienia, takie jak powłoki superhydrofobowe, antybakteryjne i samonaprawiające się. Książka zawiera
aktualne informacje na temat najnowszych osiągnięć
w tej dziedzinie, wraz z dyskusją odnośnie technologii,
zrównoważonego rozwoju, produkcji i stosowania powłok organicznych. W 34 rozdziałach omówiono podstawy teoretyczne (polimeryzację, właściwości mechaniczne, adhezję, ochronę antykorozyjną) oraz polimery
i dodatki wchodzące w skład powłok (żywice akrylowe,
poliestrowe, aminowe, epoksydowe i fenolowe, alkidowe, lateksy, poliuretany i poliizocyjaniany, oleje schnące, środki sieciujące, rozpuszczalniki i pigmenty). Dużo
uwagi poświęcono metodom nanoszenia oraz rodzajom powłok z uwzględnieniem ich zalet i wad. Opisano powłoki typu high solids, powłoki wodorozcieńczalne, proszkowe, nanoszone elektrostatycznie, sieciowane
promieniowaniem, powłoki na podłoża metalowe i niemetalowe, drewno i tworzywa oraz powłoki specjalnego przeznaczenia. Oddzielnie zaprezentowano powłoki
funkcjonalne, w tym superhydrofobowe i superhydrofilowe, przeciwoblodzeniowe (ice phobic) samonaprawiające się, a także powłoki przeciwdrobnoustrojowe i wrażliwe ekologicznie.
Hyperbranched Polymers for
Biomedical Applications
A. Bandyopadhyay, S. Sengupta, T. Das (Springer)
Wyd. 2018, 178 stron, 109 ilustracji, cena 123 €
ISBN 978-981-10-6513-2
Tematyka książki dotyczy nowej grupy rozgałęzionych polimerów, znanych jako polimery hiperrozgałęzione (HBP). Przedstawiono różne strategie syntezy HBP
– w polimeryzacji stopniowej lub mieszanej, łączącej polimeryzację łańcuchową i stopniową, z uwzględnieniem
szeregu możliwości otrzymywania hiperrozgałęzień
(w wyniku szczepienia). Przedyskutowano zależność
między strukturą a ich właściwościami. Zaprezentowano
też najnowsze zastosowania biomedyczne HBP m.in. jako
nośniki w kontrolowanym dostarczaniu leków i w bioobrazowaniu (czynniki fluorescencyjne, kontrast, obrazowanie tomograficzne) oraz w inżynierii tkankowej jako
elementy rusztowania tkanek, a także lepiszcza komórek
i tkanek.
dr inż. Stanisława Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
17–21 czerwca 2018 r., Praga, Czechy. Polymer Net
works and Gels 2018, 82nd Prague Meeting on Macromolecules (82 PMM – PNG 2018)
Organizator: Instytut Chemii Makromolekularnej,
Czeska Akademia Nauk
Tematyka: Tematyka konferencji będzie skoncentrowana na sieciach i żelach polimerowych, w tym na
otrzymywaniu oraz chemicznej modyfikacji sieci i żeli,
modelowaniu, charakterystyce oraz właściwościach sieci
polimerowych.
Informacje: http://www.imc.cas.cz/sympo/82pmm_
png2018/, kontakt: Miroslava Dušková-Smrčková, e-mail:
sympo@imc.cas.cz
19–21 czerwca 2018 r., Wiedeń, Austria. Biax Film 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Ogólnoświatowa konferencja poświęcona tematyce folii z polimerów orientowanych dwukierunkowo:
polipropylenu (BOPP), poli(tereftalanu etylenu) (BOPET), poliamidu (BOPA), polietylenu (BOPE), w tym zagadnieniom
związanym z właściwościami folii, dodatkami, technologiami obróbki folii, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, technologiami nadruku oraz kwestiami prawnymi.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C876, kontakt: Sabrina Redl, e-mail:
Sabrina.redl@ami.international
19–20 czerwca 2018 r., Filadelfia, USA. Polymers in
Cables 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja i wystawa poświęcone kluczowym zagadnieniom dotyczącym technologii polimerów,
dodatków stosowanych w produkcji kabli oraz polimerom ognioodpornym. Zostaną również omówione kwestie poprawy jakości i trwałości kabli oraz aspekty związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem
i kwestie prawne.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C902, kontakt: Michael Wagner, e-mail:
michael.wagner@ami.international
19–20 czerwca 2018 r., Kolonia, Niemcy. Medical Tubes 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym najnowszych osiągnięć w dziedzinie polimerów, m.in.: elastomerów termoplastycznych, uretanów,
poliolefin, fluoropolimerów, poliamidów, poliimidów,
silikonów, stosowanych w sprzęcie medycznym wykorzystywanym do wkłuć dożylnych, infuzji, w dializach,
urządzeniach do wspomagania oddychania, karmienia
i odprowadzania płynów. Zostaną też zaprezentowane

najnowsze standardy i wymogi certyfikacyjne w tym silnie regulowanym sektorze.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C877, kontakt: Kaja-Marie Beiswanger,
e-mail: Kaja-Marie.beiswanger@ami.international
19–20 czerwca 2018 r., Kolonia, Niemcy. Heavy Duty
Sacks 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Druga edycja konferencja poświęconej tematyce zastosowaniu tworzyw polimerowych w opakowaniach przemysłowych, w tym zwłaszcza folii form-fill-seal (FFS), worków z zaworami, worków otwartych (open
mouth sacks), tkanych i elastycznych kontenerów (flexible
inter-bulk containers – FIBC). Będą też omówione aspekty
dotyczące wytwarzania takich opakowań, kwestii ekonomicznych i środowiskowych ich produkcji, użytkowania
i recyklingu, a także ich właściwości barierowych, antypoślizgowych, odporności na ciepło.
Infor macje:
ht t ps://w w w.ami.i nter nat ional/
events/event?Code=C877, kontakt: Agata Swietek,
e-mail: agata.swietek@ami.international
19–20 czerwca 2018 r., Pittsburgh, USA. Polymer Foam
2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja będzie poświęcona technologii
pianek, w tym technologii formowania pianek strukturalnych, zagadnieniom dotyczącym środków porotwórczych,
możliwości kontroli struktury pianek, badań ich właściwości oraz głównym wymaganiom stawianym produktom
wykonanym z pianek stosowanych np.: do izolacji budynków, w opakowaniach oraz w przemyśle motoryzacyjnym.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C883, kontakt: Christina Winegarden, e-mail:
christina.winegarden@ami.international
21–22 czerwca 2018 r., Kolonia, Niemcy. Medical Fluid Bags 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Pierwsza europejska konferencja połączona
z wystawą poświęcona wykorzystaniu polimerów w produkcji pojemników stosowanych w medycynie (np. worków na krew, pojemników używanych do kroplówek). Zostaną omówione metody wytwarzania takich opakowań,
m.in. z poli(chlorku winylu), poliolefin, termoplastycznych
elastomerów i poliuretanów, właściwości, jakie muszą wykazywać gotowe wyroby, metody badania ich jakości i normy oraz wymagania certyfikacyjne, jakim muszą sprostać.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C897, kontakt: Kaja-Marie Beiswanger,
e-mail: Kaja-Marie.beiswanger@ami.international
MKP

