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Temat: Wpływ modyfikowanych i niemodyfikowanych krzemianów oraz kompatybilizatora na właściwości fizykochemiczne i procesy degradacji kompozytów polimerowych
Autor: dr Ewa Olewnik-Kruszkowska, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. inż. Adam Proń, Politechnika Warszawska – przewodniczący
– dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – sekretarz,
– prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – recenzent
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– dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – członek komisji
– dr hab. Katarzyna Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 18 kwietnia 2018 r., Uni
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk
chemicznych w dyscyplinie chemia
Realizacja badań została opisana w monotematycznym
cyklu dziesięciu publikacji i dwóch patentów:
Garman K.Ł., Olewnik E., Czerwiński W., Nowaczyk J.:
„Sposób modyfikowania właściwości powierzchniowych glinek smektycznych” – Pat. PL 221056, Wiadomości Urzędu Patentowego 02/2016.
Garman K.Ł., Olewnik E. Czerwiński W., Nowaczyk J.:
„Sposób modyfikowania właściwości powierzchniowych glinek smektycznych” – Pat. PL 221057, Wiadomości Urzędu Patentowego 02/2016.
Olewnik E., Czerwiński W., Garman K.: “Thermal properties of composites based on new modified nanoclay,
polyethylene and polypropylene”, Journal of Thermal Analysis and Calorymetry 2010, 101, 323–329.
Olewnik E., Garman K., Piechota G., Czerwiński W.:
“Thermal properties of nanocomposites based on polyethylene and N-heptaquinolinum modified montmorillonite”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2012,
110, 479–484.

Olewnik E., Richert J.: “Effect of the compatibilizing
agent on the structure, mechanical and thermal properties of polylactide filled with modified and unmodified
montmorillonite”, Polymer Composites 2014, 35, 1330–1337.
Olewnik E., Richert J.: “Influence of the compatibilizing
agent on permeability and contact angle of composites based on polylactide”, Polymer Composites 2015, 36, 17–25.
Olewnik-Kruszkowska E., Koter I., Skopińska-Wiś
niewska J., Richert J.: “Degradation of polylactide composites under UV irradiation at 254 nm”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2015, 311, 144–153.
Olewnik-Kruszkowska E.: “Effect of UV irradiation on
thermal properties of nanocomposites based on polylactide”,
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2015; 119, 219–228.
Olewnik-Kruszkowska E., Kasperska P., Koter I.: “Effect of poly(ε-caprolactone) as plasticizer on the properties of composites based on polylactide during hydrolytic
degradation”, Reactive and Functional Polymers 2016, 103,
99–107.
Olewnik-Kruszkowska E.: “Influence of the type of
buffer solution on thermal and structural properties of
polylactide-based composites”, Polymer Degradation and
Stability 2016, 129, 87–95.
Olewnik-Kruszkowska E., Nowaczyk J., Kadac K.: “Effect of ozone exposure on thermal and structural properties of polylactide based composites”, Polymer Testing
2016, 56, 299–307
Olewnik-Kruszkowska E., Nowaczyk J., Kadac K.: “Effect of compatibilizig agent on the properties of polylactide and polylactide based composite during ozone exposure”, Polymer Testing 2017, 60, 283–292.
Cel naukowy badań prowadzonych przez habilitantkę
obejmował: modyfikację właściwości powierzchniowych
nanonapełniacza krzemowego w postaci montmorylonitu za pomocą wybranych, wcześniej nie stosowanych w
tym celu, surfaktantów; otrzymanie nowych kompozytów polimerowych na bazie polipropylenu, polietylenu
i polilaktydu z dodatkiem niemodyfikowanych i modyfikowanych krzemianów, a w przypadku polilaktydu
(PLA) również z udziałem kompatybilizatora oraz określenie wpływu napełniaczy i kompatybilizatora na rozkład kompozytów PLA wystawionych na działanie wybranych czynników degradujących.
Efektem prowadzonych badań było otrzymanie nowych
modyfikatorów krzemianów warstwowych w postaci amidów kwasu tereftalowego, amidowych pochodnych kwasu 5-aminoizoftalowego oraz bromku N-heptylochinoliniowego, które posłużyły do modyfikacji montmorylonitu
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(MMT), a także ustalenie warunków modyfikacji MMT
oraz rozmiaru przestrzeni międzypakietowych montmorylonitu po procesie wymiany jonowej. Montmorylonit zmodyfikowany za pomocą bromku N-heptylochinoliniowego
i 4,4’-metylenobisaniliny posłużył do otrzymania nowych
kompozytów na bazie polietylenu i polipropylenu. Prace
obejmowały również otrzymanie kompozytów polilaktydu z dodatkiem czystego i zmodyfikowanego montmorylonitu oraz poli(e-kaprolaktanu) jako składnika dodatkowego ułatwiającego dyspersję napełniaczy, poprawiającego
udarność oraz zmniejszającego przepuszczalność dla tlenu
i pary wodnej. Badania te rozszerzono o analizy wpływu
obecności montmorylonitu i poli(e-kaprolaktonu) jako kompatybilizatora na proces fotodegradacji, degradacji hydrolitycznej i ozonowania. Wyniki badań pozwoliły na ustalenie
wpływu wprowadzonych dodatków na mechanizm i kinetykę poszczególnych procesów degradacji oraz na stwierdzenie, że nanonapełniacze i kompatybilizator nie wpływają na mechanizm rozkładu PLA, natomiast mają istotny
wpływ na kinetykę procesów degradacji.
Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska w 2001 roku ukończyła studia magisterskie (specjalność
polimery) na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
(UMK) w Toruniu pod kierunkiem
dr hab. Wojciecha Kujawskiego prof.
UMK. Pracę magisterską pt. „Metody formowania i charakterystyki
membran ceramicznych” częściowo
wykonała w ramach stypendium Erasmus-Socrates w Institut
Européen des Membranes w Montpellier (2001 r., Francja) pod
opieką prof. Andre Larbot. W 2007 r. uzyskała stopień nauko-
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Nano- i Mikrostrukturalnych
Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański
– przewodniczący
– dr hab. Marzena Białek, Uniwersytet Opolski – sekretarz
– prof. Gabriel Rokicki - Politechnika Warszawska, recenzent
– prof. dr hab. Maria Nowakowska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, recenzent
– prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Uniwersytet
Opolski, recenzent
– dr hab. Paweł Chmielarz – Politechnika Rzeszowska
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wy doktora nauk chemicznych. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Synteza i właściwości fizykochemiczne otrzymywanych w stopie kopolimerów PET i hydroksykwasów” był dr hab.
Wojciech Czerwiński, prof. UMK. Odbyła dwa staże naukowe:
w 2005 r. na Uniwersytecie Pierre i Marie Curie w Paryżu,
a w 2015 r. w Blaise Pascal University – Clermont-Ferrand
(Francja).
Od października 2005 r. jest zatrudniona w Katedrze Chemii
Fizycznej i Fizykochemii Polimerów Wydziału Chemii UMK
w Toruniu. Specjalizuje się w otrzymywaniu kompozytów polimerowych na bazie poliolefin i polimerów biodegradowalnych,
modyfikacji krzemianów warstwowych oraz otrzymywaniu
materiałów o właściwościach biobójczych. Jej zainteresowania
obejmują też badania nad przebiegiem procesów rozkładu materiałów kompozytowych pod wpływem różnych czynników środowiskowych. Dorobek naukowy dr hab. Ewy Olewnik-Kruszkowskiej obejmuje 38 artykułów naukowych, w tym 22 z listy
Filadelfijskiej i 11 patentów. Jest też współautorem 5 rozdziałów
w monografiach oraz autorem / współautorem kilkudziesięciu
wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych w
kraju i za granicą. Była kierownikiem czterech grantów, w tym
przyznanego przez NCN grantu Sonata (2012–2015).
Dzięki szerokiej współpracy z przemysłem brała udział
w programach: „Program Transferu Wiedzy NiP – Nauka
i Praktyka” oraz Staż Sukcesem Naukowca II edycja, organizowanym przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Współrealizowała też dwa Vouchery badawcze oraz dwa
Bony na Innowacje dla MŚP w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.
Jest recenzentem wielu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz projektów prowadzonym
przez NCBiR.
Jest członkiem Zespołu „Materiałów Polimerowych” Komitetu Nauki o Materiałach PAN (kadencja 2018– 2020).

– dr hab. Teobald Kupka – Uniwersytet Opolski, członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 17 maja 2018 r., Uniwersytet
Opolski, Wydział Chemii
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk
chemicznych w dyscyplinie chemia
Monotematyczny cykl 12 publikacji był poświęcony opracowaniu i charakterystyce nowych, biozgodnych
warstw polimerowych o właściwościach pozwalających na
ich zastosowanie w medycynie rekonstrukcyjnej jako powłoki redukujące adsorpcję protein lub w inżynierii tkankowej do hodowli i odczepiania warstw komórkowych.
Prace w zakresie wykorzystania materiałów syntetycznych do zastosowań z biomedycynie są w środowisku
naukowych prowadzone intensywnie i w szerokim zakresie. Niestety na podstawie przedstawionych wyników
nie można wyciągnąć wniosków korelujących właściwości warstw polimerowych przeciwdziałających osadza-
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niu się protein bądź sprzyjających hodowli komórek ze
strukturą molekularną czy topologią makrocząsteczki
tworzącej powłokę, sposobem pokrycia powierzchni ani
grubością warstwy polimerowej. Tematyka ta została
podjęta w pracy habilitacyjnej.
Do konstrukcji warstw polimerowych redukujących
adsorpcję protein zastosowano biokompatybilne, hydrofilowe (ko)polimery glicydolu. Warstwy polimerowe
badano także pod katem ich wykorzystania jako podłoży do hodowli komórkowych. Do tego celu wykorzystano polimery termoczułe, aby umożliwić sterowanie powinowactwem do wody warstw utworzonych przez te
polimery. Do tego celu oprócz (ko)polimerów glicydolu
zastosowano również poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych) oraz poli(2-podstawione-2-oksazoliny). Warstwy polimerowe o różnym składzie i strukturze (polimery liniowe tworzące warstwę o strukturze przenikających
się łańcuchów wielokrotnie szczepionych z podłożem
lub „szczotek polimerowych”) uzyskano stosując żyjące
i kontrolowane polimeryzacje anionową i kationową oraz
kontrolowaną polimeryzację rodnikową z przeniesieniem
atomu (ATRP). Zbadano zależności pomiędzy składem
i strukturą polimeru a właściwościami warstw polimerowych (w tym przede wszystkim powinowactwo do wody
zarówno w temperaturze otoczenia, jak i w podwyższonej temperaturze). Powiązano właściwości uzyskanych
warstw z ich wpływem na redukcję osadzania się protein
bądź z rozwojem komórek i tworzeniem przez nie arkusza. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na przedstawienie możliwości zastosowania otrzymanych materiałów
w biomedycynie: do przeciwdziałania adsorpcji protein
oraz hodowli i odczepiania arkuszy komórkowych.
Spis publikacji stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej:
1. Petrov P., Utrata-Wesołek A., Trzebicka B., Tsvetanov Ch.B., Dworak A., Anioł J., Sieroń A.: “Biocompatible
cryogels of thermosensitive polyglycidol derivatives with
ultra-rapid swelling properties”, European Polymer Journal
2011, 47, 981–988.
2. Utrata-Wesołek A., Trzcińska R., Galbas K., Trzebicka B., Dworak A.: “Photodegradation of polyglycidol in
aqueous solutions exposed to UV irradiation”, Polymer
Degradation and Stability 2011, 96, 907–918.
3. Utrata-Wesołek A.: “Antifouling surfaces in medical
application” Polimery 2013, 58, 685–695.
4. Dworak A., Utrata-Wesołek A., Szweda D., Kowalczuk A., Trzebicka B., Anioł J., Sieroń A.L., Klama-Baryła A.,
Kawecki M.: “Poly[tri(ethylene glycol) ethyl ether methacrylate] - coated surfaces for controlled fibroblasts culturing”, ACS Applied Materials & Interfaces 2013, 5, 2197–2207.
5. Utrata-Wesołek A., Oleszko N., Trzebicka B., Anioł J.,
Zagdańska M., Lesiak M., Sieroń A., Dworak A.: “Modified polyglycidol based nanolayers of switchable philicity
and their interactions with skin cells”, European Polymer
Journal 2013, 49, 106-117.
6. Trzebicka B., Szweda D., Rangelov S., Kowalczuk A.,
Mendrek B., Utrata-Wesołek A., Dworak A.: “(Co)poly-
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mers of oligo(ethylene glycol) methacrylates – temperature-induced aggregation in aqueous solution”, Journal of
Polymer Science Part A-Polymer Chemistry 2013, 51, 614–623.
7. Dworak A., Utrata-Wesołek A., Oleszko N., Wałach W.,
Trzebicka B., Anioł J., Sieroń A.L., Klama-Baryła A., Kawecki M.: “Poly(2-substituted-2-oxazoline) surfaces for dermal
fibroblasts adhesion and detachment”, Journal of Materials
Science-Materials in Medicine 2014, 25, 1149–1163.
8. Oleszko N., Wałach W., Utrata-Wesolek A., Kowalczuk A., Trzebicka B., Klama-Baryła A., Hoff-Lenczewska D., Kawecki M., Lesiak M., Sieroń A.L., Dworak A.:
“Controlling the crystallinity of thermoresponsive poly(2-oxazoline)-based nanolayers to cell adhesion and detachment”, Biomacromolecules 2015, 16, 2805–2813.
9. Oleszko N., Utrata-Wesołek A., Wałach W., Libera M.,
Hercog A., Szeluga U., Domański M., Trzebicka B., Dworak A.: “Crystallization of poly(2-isopropyl-2-oxazoline)
in organic solutions”, Macromolecules 2015, 48, 1852–1859.
10. Utrata-Wesołek A., Wałach W., Anioł J., Sieroń A.L.,
Dworak A.: “Multiple and terminal grafting of linear polyglycidol for surfaces of reduced protein adsorption”, Polymer 2016, 97, 44-54.
11. Kawecki M., Kraut M., Klama-Baryła A., Łabuś W.,
Kitala D., Nowak M., Glik J., Sieroń A.L., Utrata-Wesołek A., Trzebicka B., Dworak A., Szweda D.: “Transfer of
fibroblast sheets cultured on thermoresponsive dishes
with membranes”, Journal of Materials Science: Materials in
Medicine 2016, 27(111), 1-12.
12. Utrata-Wesołek A., Żymełka-Miara I., Kowalczuk A.,
Trzebicka B., Dworak A.: “Photocrosslinking of polyglycidol and its derivative – route to thermoresponsive hydrogels”, Photochemistry and Photobiology 2018, 94, 52–60.
Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek w 2001 r. uzyskała tytuł magistra w zakresie specjalności Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii, Uniwersytetu Opolskiego. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale
Chemicznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. W 2005 r. została zatrudniona na stanowisku specjalisty w Zakładzie Karbochemii
PAN w Gliwicach w Pracowni Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych. W 2006 r. obroniła pracę doktorską pt.: “Stimuli sensitive polymers based upon reactive polyethers” (promotor: prof. dr hab. Andrzej Dworak oraz prof. dr hab. Brigitte
Voit), która została wyróżniona przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Od lipca 2007 r. jest zatrudniona na
stanowisku adiunkta w Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN w Zabrzu w Pracowni Materiałów Nanoi Mikrostrukturalnych. W 2008 r. odbyła staż badawczy w Instytucie Badań Polimerów w Dreźnie (Niemcy).
Zainteresowania naukowe dr hab. A. Utraty-Wesołek koncentrują się głównie na polimerach/powierzchniach polimerowych/nanowłóknach o inteligentnych właściwościach i ich

560

POLIMERY 2018, 63, nr 7–8

zastosowaniu w biologii i medycynie. Specjalizuje się w polimeryzacjach jonowych, otrzymywaniu nano- i mikromateriałów
polimerowych, a także syntezie powłok polimerowych wrażliwych na temperaturę. Jej dorobek naukowy obejmuje 28 publikacji z bazy JCR w czasopismach krajowych i zagranicznych,
3 rozdziały w monografiach oraz 2 patenty. Jest autorką/współautorką 40 wystąpień konferencyjnych. Łączna liczba cytowań
– 316, indeks Hirscha – 12. Była kierownikiem grantu badaw-

czego przyznanego przez NCN. Uczestniczyła też jako wykonawca w sześciu innych projektach badawczych finansowanych
przez NCN, NCBiR, VI PR UE i POIG oraz w ośmiu programach międzynarodowych. Sprawowała opiekę nad 5 pracami
magisterskimi oraz była promotorem pomocniczym 2 prac doktorskich. Była dwukrotnie przewodniczącą komitetu organizacyjnego międzynarodowych konferencji Gliwickiego Seminarium Polimerowego 2008 i Polimery nad Odrą POLYOR 2011.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr inż. Piotr Czyżewski – absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP)
w Bydgoszczy (2008r.). W latach
2008–2011 pracował na stanowisku konstruktora form wtryskowych w firmie AKSON Sp. z o.o.
Od 2011 r. jest zatrudniony w Zakładzie Przetwórstwa i Recyklingu
Tworzyw UTP. W 2014 r. ukończył
studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP
w Bydgoszczy (dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: przetwórstwo tworzyw polimerowych, konstrukcja
narzędzi przetwórczych).
Tytuł pracy doktorskiej: Badania przebiegu i efektów
wtryskiwania nakrętek poliolefinowych
Promotor:
– prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP) w Bydgoszczy
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika
Poznańska
– prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, UTP w Bydgoszczy
Data i miejsce obrony: 29 maja 2018 r., Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Praca podejmuje problematykę deformacji oraz dezintegracji gwintowanych zamknięć opakowań poprzez
analizę przebiegu i efektów wtryskiwania nakrętek poliolefinowych. Scharakteryzowano polimerowe gwintowane zamknięcia stosowane w opakowaniach w odniesieniu do wdrożonych rozwiązań konstrukcyjnych,
stawianych wymagań, wykorzystywanych materiałów oraz zastosowanych standaryzacji w połączeniach
gwintowych, a także technologię wytwarzania poprzez
analizę współczesnych maszyn przetwórczych, opis
konstrukcji narzędzi przetwórczych oraz obecnie wykorzystywane metody wytwarzania.
Badania wg opracowanej metodyki, wymagały skonstruowania i wykonania szeregu oryginalnych stano-

wisk badawczych pozwalających na przeprowadzenie
badań m.in. na obiektach rzeczywistych.
Badania realizowane w ramach rozprawy doktorskiej
podzielono na dwa etapy:
– Etap pierwszy – prace wstępne, podczas których
weryfikowano m.in. pękanie nakrętki w przyjętych warunkach, badano właściwości mechaniczne wybranych
tworzywa poliolefinowych, wykorzystywanych do wytwarzania gwintowanych zamknięć oraz metodą analizy
kalorymetrycznej badano próbki pobrane z newralgicznych obszarów nakrętki. W analizie numerycznej procesu wtryskiwania określono też wpływ właściwości przetwórczych oraz konstrukcji nakrętki na przebieg oraz
efekty procesu wytwarzania. W etapie pierwszym określono również wpływ właściwości wybranych materiałów na powstające deformacje zamknięcia podczas jego
nakręcania w połączeniu gwintowym „polimer-metal”.
– Etap drugi – badano deformacje w połączeniu gwintowym „polimer-polimer” dla zmiennych cech konstrukcyjnych nakrętki oraz przyjętych warunków nakręcania
oraz weryfikowano wpływ wybranych płynów chemii
motoryzacyjnej na warunki nakręcania. Analizie poddano też porowate wkładki uszczelniające w celu określenie
wpływu ich zmiennych cech geometrycznych na wybrane wskaźniki związane z nakręcaniem zamknięcia. Etap
drugi eksperymentu zawierał również badania związane z oznaczaniem odporności na środowiskową korozję
naprężeniową. Analizie poddano wybrane tworzywa
poliolefinowe, parametry nakręcania oraz wpływ cech
konstrukcyjnych zamknięcia gwintowanego.
Stwierdzono, że na występowanie deformacji oraz destrukcji polimerowego gwintowanego zamknięcia opakowań wpływ mają: dobór materiału, parametry procesu
wtryskiwania, cechy konstrukcyjne nakrętki, parametry i warunki nakręcania zamknięcia oraz czynniki zewnętrzne, w tym występujące podczas transportu i magazynowania.
Zaprojektowane stanowiska badawcze (w tym do
oznaczania odporności na środowiskową korozję naprężeniową) charakteryzujące się uniwersalnością w badaniach próbek wg różnych norm oraz do oceny właściwości użytkowych obiektów rzeczywistych w postaci
nakrętek.
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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 lutym i marcu
2018 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w lutym i marcu 2018 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in February and March 2018
Średnia
Razem
Artykuł
miesięczna
Luty 2018 r.
Marzec 2018 r.
I–III 2018 r.
w 2017 r.

%
I–III 2018/
I–III 2017

Węgiel kamienny

5 483 970

5 206 445

5 639 653

16 034 952

Węgiel brunatny

5 096 648

4 800 529

5 025 413

14 728 133

90,1

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

73 155

73 199

80 760

229 360

95,8

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

456 258

448 352

455 909

1 400 488

98,3

Etylen

40 163

44 286

46 721

138 394

112,4

Propylen

28 393

29 681

26 148

88 928

101,6

1,3-Butadien

4 704

4 585

4 998

14 669

103,3

Fenol

3 507

3 943

4 111

12 324

122,2

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

95,3

18

5

18

35

61,4

13 961

13 617

15 293

43 735

101,4

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w lutym i marcu 2018 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in February and March 2018
Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Średnia
miesięczna
w 2017 r.
259 725

Luty 2018 r.

Marzec
2018 r.

Razem
I–III 2018 r.

271 224

289 680

849 601

%
I–III 2018/
I–III 2017
109,7

Polietylen

29 036

31 642

35 037

100 732

113,2

Polimery styrenu

12 672

10 476

9 860

31 689

96,8

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

23 992

21 870

27 570

75 890

100,0

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

2 127

2 208

2 512

7 057

117,8

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

6 535

7 313

7 972

22 471

119,4

672

807

650

2 317

105,3

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

Poliacetale, w formach podstawowych

7 459

5 413

7 515

21 466

83,7

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

2 587

3 191

3 161

9 379

108,5

Poliwęglany

1 762

1 949

1 869

5 799

109,3

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 554

3 059

2 906

8 589

99,1

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 926

8 401

9 088

26 144

123,4

Poliestry pozostałe

2 578

2 806

2 459

8 092

97,4

Polipropylen

22 312

26 710

22 174

74 460

115,8

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

2 272

4 617

4 311

13 387

189,3

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

10 583

16 102

16 885

47 776

155,8

Aminoplasty

13 689

15 993

15 945

45 713

105,0

959

840

1 282

2 974

94,8

20 531

22 339

24 153

72 342

116,5

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w lutym i marcu 2018 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in February and March 2018
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Luty
2018 r.

Marzec
2018 r.

Razem
I–III 2018 r.

%
I–III 2018/
I–III 2017

tys. zł

4 217 514

4 417 627

5 117 413

14 134 668

116,0

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

29 468

30 371

32 309

85 663

116,2

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

11 228

9 679

11 046

28 915

134,9

Wyrób

Wyroby z tworzyw polimerowych

t

9 319

10 819

10 922

29 247

122,3

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

t

2 954

2 862

3 639

9 036

107,9

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

t

38 395

37 155

42 752

119 687

104,8

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

t

5 458

8 027

8 805

23 389

138,4

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

t

27 589

22 683

25 830

68 309

110,8

t
tys. m²

11 335
9 334

9 415
7 441

10 511
7 938

27 831
21 800

112,2
104,9

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

22 322

24 108

26 414

75 384

115,5

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

23 536

24 594

26 039

77 034

107,9

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

4 032
1 293

4 226
1 269

4 829
1 533

13 191
4 019

110,6
107,5

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

32 214
626

27 254
528

32 026
618

83 627
1 617

114,6
114,3

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m2

390
158

301
99

386
170

988
387

101,1
111,5

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 161

1 317

1 378

4 489

146,7

Kleje poliuretanowe

t

817

885

755

2 424

92,9

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

Włókna chemiczne
Tkaniny kordowe (oponowe) z włókien syntetycznych
Nici do szycia z włókien chemicznych

t

3 795

3 666

3 930

11 452

97,7

t
tys. m²

1 599
4 732

1 483
4 747

1 594
5 099

4 589
14 684

92,5
96,1

t

36

38

40

113

102,5

Luty
2018 r.

Marzec
2018 r.

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy w lutym i marcu 2018 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in February and March 2018
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Średnia
Jednostka miesięczna
w 2017 r.

%
Razem
I–III 2018/
I–III 2018 r.
I–III 2017

t

95 216

91 572

99 622

282 427

99,0

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

t
tys. szt.

47 372
4 505

48 707
5 325

52 933
5 482

150 480
15 469

102,9
107,5

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 747

2 720

2 888

8 379

97,5

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

3 367

364

393

1 096

105,7

opony do ciągników

tys. szt.

27

15

17

60

69,6

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

3

15

14

33

403,8

t

974

998

1 157

3 189

101,7

t
km

5 080
3 192

4 829
3 877

5 007
3 874

14 975
11 672

88,7
113,6

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

mgr inż. Małgorzata Choroś
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ZE ŚWIATA
ALGIERIA
Total SA kontynuuje inwestycje w poliolefiny
Francuski gigant energetyczny Total SA podpisał
z firmą Sonatrach – algierską rządowa spółką petrochemiczną umowę dotyczącą wytwórni poliolefin w Arzew
(Zachodnia Algieria). Porozumienie, podpisane w maju
2018 r., dotyczy budowy dwóch zakładów: odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu o wydajności
550 000 ton rocznie.
Planowana inwestycja o wartości ok. 1,17 mld euro ma
się rozpocząć latem tego roku, pod warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie algierskie organy regulacyjne.
Zakład będzie przetwarzał propan, produkowany lokalnie w dużych ilościach, na polipropylen przeznaczony na zaspokojenie popytu lokalnego oraz regionu śródziemnomorskiego. Total SA będzie też odpowiedzialny
za komercjalizację części produkcji w Europie.
Inwestycja uzupełnia inne projekty Total SA zapowiedziane niedawno w USA i na Bliskim Wschodzie, koncentrujące się głównie na produkcji polietylenu.
www.total.com
FRANCJA
Hexcel i Arkema inwestują w sektorze lotniczym
Producent materiałów matrycowych, Heksel, i wytwórca
polieterów, Arkema, podpisały umowę dotyczącą opracowania technologii otrzymywania termoplastycznych kompozytów napełnionych włóknem węglowym do produkcji
części samolotowych nowej generacji. Kompozyty te zapewnią większą wydajność produkcji, będą też lżejsze i tańsze w porównaniu z elementami wytwarzanymi obecnie.
W ramach umowy zostanie utworzone wspólne laboratorium badawczo–rozwojowe z siedzibą we Francji.
Podpisane porozumienie wpisuje się w strategię Arkemy dotyczącą opracowania zaawansowanego kompozytu termoplastycznego z żywic polieteroeteroketonu
(PEKK), które będą produkowane w nowej fabryce powstającej w Mobile (Alabama, USA) której otwarcie zaplanowano na koniec 2018 r.
Hexcel Corporation jest wiodącą firmą zajmującą się
produkcją zaawansowanych wysokowydajnych materiałów konstrukcyjnych, w tym włókien węglowych, specjalnych wzmocnień, prepregów (tkanin wstępnie zaimpregnowanych żywicą) i innych materiałów matrycowych
wzmocnionych włóknami o strukturze plastra miodu, klejów, konstrukcji rdzeniowych i kompozytowych do różnego rodzaju zastosowań, w tym m.in. w lotnictwie, budownictwie, a także do celów kosmicznych i obronnych.

Arkema jest producentem m.in. tworzyw polimerowych
(poliestrów, silikonów, poliuertanów, poliakrylanów, poliamidów, fluoropolimerów, żywic fotoutwardzalnych),
klejów, uszczelniaczy, sit molekularnych, specjalistycznych środków powierzchniowo czynnych, a także dodatków stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym.
W 2017 r. firma działająca w blisko 55 krajach i zatrudniająca ok. 20 000 osób na całym świecie wykazała sprzedaż w wysokości 8,3 mld euro.
www.hexcel.com, www.arkema.com
JAPONIA
Arkema zwiększa produkcję klejów
Arkema SA intensyfikuje swoją działalność w zakresie
produkcji klejów poprzez przejęcie działu klejów przemysłowych firmy Nitta-Gelatin Inc. za pośrednictwem
japońskiego joint venture Bostik-Nitta.
Branża klejów przemysłowych japońskiej firmy Nitta-Gelatin obejmuje produkcję i sprzedaż klejów stosowanych m. in. w budownictwie, introligatorstwie, medycynie i w przemyśle opakowaniowym.
Bostik-Nitta jv buduje też w Nara (Japonia) nową fabrykę klejów do włóknin medycznych, elektroniki i motoryzacji.
Bostik jest światowym wytwórcą produktów do hydroizolacji, klejów do płytek i parkietów, taśm klejących,
uszczelniaczy, klejów termotopliwych, ognioodpornych
klejów przeznaczonych do wnętrz samolotów oraz do
wewnętrznych i zewnętrznych elementów motoryzacyjnych, do komponentów budowlanych odpornych na warunki atmosferyczne, do opakowań oraz do artykułów
higienicznych jednorazowego użytku. Firma zatrudnia
4 800 osób i jest obecna w ponad 50 krajach. W 2017 r.
osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro.
www.bostik.com, www.plasticsnewseurope.com
NIEMCY
Röchling Group inwestuje w produkcję opakowań
Röchling Medical Neuhaus GmbH & Co. KG zainwestował 35 mln euro w zwiększenie mocy produkcyjnych
wytwórni opakowań dla przemysłu farmaceutycznego
i diagnostyki medycznej w Neuhaus am Rennweg.
W wyniku inwestycji powstał nowy budynek produkcyjny, w którym znajdują się ultranowoczesne pomieszczenia, gdzie wytwarza się produkty sterylne klasy GMP
C (ok. 1100 m²) i klasy GMP D (ok. 500 m²).
Zasady prawidłowego wytwarzania leków (GMP –
Good Manufacturing Practice) w zakresie mikrobiolo-
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gii dotyczą przede wszystkim zapewnienia właściwej
czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy. W GMP
określono różne klasy czystości mikrobiologicznej wymaganej przy produkcji środków leczniczych lub podczas wytwarzania samego leku. W procesie otrzymywania sterylnych produktów farmaceutycznych wyróżnia
się cztery klasy czystości powietrza: klasa A – dotyczy
pomieszczeń, w których wykonuje się czynności największego ryzyka np. napełniania, zamykania korkami, wykonywania połączeń aseptycznych; klasa B – która obejmuje najczęściej strefę oddzielającą klasę A od C;
klasy C i D – pomieszczenia, w których przeprowadza
się mniej krytyczne etapy wytwarzania produktów sterylnych np. przygotowanie roztworów.
www.roechling.com
www.gmp-system.pl/klasyfikacja-pomieszczen.html
SERBIA
Inwestycje w przemyśle samochodowym
Niemiecki producent kabli i pasów bezpieczeństwa Leoni AG ogłosił rozpoczęcie budowy czwartego zakładu.
Jest to druga faza inwestycji o wartości 22 mln euro.
Pierwszy etap inwestycji, obejmujący budowę trzeciego zakładu w Niszu w południowej Serbii, rozpoczął
się w lutym 2017 r., a produkcję podjęto w lipcu ub. r.
Pierwsza fabryka firmy, zbudowana w 2009 r., znajduje
się w Prokuplje, a druga otwarta pięć lat później w pobliskim Malošište.
Obecnie fabryka Leoni Wiring Systems, która produkuje wiązki kabli do samochodów, zatrudnia 1200 pracowników. Do końca przyszłego roku liczba ta wzrośnie
do 2200.
Czwarty zakład powstajacy w Kraljevie (w południowo-wschodniej Serbii) będzie produkować kable do samochodów Mercedesa. Fabryka której budowa powinna
zostać ukończona do początku 2020 r. będzie zatrudniać
od 4000 do 5000 pracowników. Obiekt stanowi największą
inwestycję, jaką Leoni zrealizował do tej pory w Serbii.
Gdy niemiecka firma uruchomi planowany zakład
w Kraljevie, Leoni stanie się największym pracodawcą
w Serbii, zatrudniającym ponad 11 000 pracowników.
Firma Leoni jest globalnym dostawcą produktów, rozwiązań i usług w zakresie zarządzania energią i danymi w sektorze motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu. Grupa spółek, notowana na niemieckim indeksie
giełdowym MDAX, zatrudnia ponad 86 000 pracowników
w 31 krajach, a jej sprzedaż w 2017 r. wyniosła 4,9 mld euro.
Największą grupą klientów Leoni jest światowy przemysł samochodowy. Oprócz kabli standardowych i specjalnych oraz niestandardowych systemów okablowania
i powiązanych komponentów, w ofercie spółki znajdują się rozwiązania software’owe i usługi projektowania.
Leoni dostarcza też produkty i świadczy usługi dla teleinformatyki, opieki zdrowotnej, przetwórstwa spożywczego, transportu, energetyki, infrastruktury, auto-
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matyki produkcji, maszyn i czujników oraz transportu
morskiego.
www.plasticsnewseurope.com
www.leoni-polska.com
ŚWIAT
Samochód elektryczny z elementami wytworzonymi
metodą druku 3D
Polymaker – szanghajski dostawca materiałów do drukowania 3D i XEV – włoska firma produkująca samochody elektryczne zaprezentowali pierwszy samochód
zawierający elementy wytworzone metodą druku 3D
(LSEW), który mógłby być produkowany masowo.
Współpraca ww. firm zaowocowała opracowaniem
szeregu nowych materiałów polimerowych, zastosowaniem ich do wytwarzania innowacyjnych elementów
konstrukcyjnych samochodu, a także opracowaniem
konstrukcji samochodu, który waży tylko 450 kg, czyli
znacznie mniej niż pojazdy o podobnej wielkości, ważące zwykle ok. 1 tony.
Oprócz podwozia, siedzeń i szyb, wszystkie widoczne części samochodu są otrzymane metodą druku 3D,
z wykorzystaniem zastrzeżonych materiałów Polymaker.
W porównaniu z dotychczasowym systemem produkcji ta zmiana prowadzi do ponad 70-proc. redukcji kosztów inwestycyjnych.
Konwencjonalny proces badawczo-rozwojowy modelu samochodu trwa od 3 do 5 lat, ukończenie nowego
projektu w przypadku LSEW zajmie tylko 3–12 miesięcy.
XEV ma nadzieję rozpocząć produkcję nowatorskiego
samochodu w drugim kwartale 2019 roku.
www.plasticsnewseurope.com
Współpraca BASF z Essentium Materials
BASF 3D Printing Solutions (Heidelberg/Niemcy),
spółka w całości zależna od BASF New Business (Ludwigshafen/Niemcy), rozszerza współpracę z Essentium
Materials (College Station, Texas/USA) mającą na celu
stworzenie globalnej sieci dystrybucyjnej włókien z tworzyw polimerowych. Transregionalna umowa dystrybucyjna obejmuje kilka produktów, w tym Ultrafuse Z,
bardzo wytrzymały filament na bazie materiałów BASF,
który został zmodyfikowany przez Essentium Materials
i który jest oferowany razem z amerykańską technologią
przetwarzania „FlashFuse”.
BASF opracował również szereg nowych materiałów
do drukowania 3D. Jednym z nich jest „Ultrasint PA6 LM
X085” proszek na bazie poliamidu 6, który może być stosowany w procesach selektywnego spiekania laserowego (SLS). Proszek topi się w temperaturze około 193 °C
i jest łatwy do obróbki na większości powszechni stosowanych maszyn SLS, produkujących elementy m.in.
z branży motoryzacyjnej wyróżniające się dużą sztywnością i wytrzymałością.
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BASF wprowadza też nowe rozwiązania w dziedzinie
materiałów reagujących na promieniowanie UV. Materiał
polimerowy „Photo-Resin X004M”, który jest dostępny
od niedawna, został specjalnie zoptymalizowany pod
kątem stereolitografii (SLA), cyfrowych procesów świetlnych (DLP) i drukarek LCD, w których źródło światła
znajduje się pod materiałem do drukowania.
Współpraca dotyczy też rozwoju fotopolimerów ceramicznych, które umożliwiają addytywne wytwarzanie form do odlewania metali mających zastosowanie
w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.
www.plasteurope.com
Nowy zakład produkcji opakowań farmaceutycznych
w Brazyli
Niemiecki producent opakowań Gerresheimer (Dusseldorf) uruchomił nowy zakład wytwarzający opakowania
z materiałów polimerowych w Anápolis (Brazylia).
Fabryka Gerresheimer Anápolis będzie produkować
całą gamę pojemników i zakrętek z polipropylenu, polietylenu i poli(tereftalanu etylenu). W 2021 r. fabryka o powierzchni 3200 m² zostanie rozbudowana do 20 000 m².
Niemiecka firma jest właścicielem trzech innych brazylijskich zakładów opakowań z tworzyw polimerowych
w Butantã, Cotia i Embu, wszystkie w regionie São Paulo.
Gerresheimer produkuje również automatyczne wstrzykiwacze do insuliny (długopisy insulinowe) w Indaiatuba (Brazylia) i Buenos Aires (Argentyna), a także ampułki
farmaceutyczne i szklane fiolki w Querétaro (Meksyk).
Gerresheimer jest wiodącym światowym producentem
opakowań w branży farmaceutycznej i medycznej. Zatrudnia około 10 000 pracowników w fabrykach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji. Roczne przychody firmy wynoszą około
1,4 mld euro. Kompleksowe portfolio wyrobów obejmuje opakowania farmaceutyczne i produkty do bezpiecznego, prostego podawania leków: długopisy insulinowe,
inhalatory, strzykawki, fiolki do wstrzykiwań, ampułki,
butelki i pojemniki na leki płynne i stałe z zamknięciami,
jak również opakowania dla przemysłu kosmetycznego.
www.plasteurope.com, www.gerresheimer.com
USA
DuPont i Archer Daniels Midland otwierają zakład
produkujący biomonomer
DuPont Industrial Biosciences, jednostka biznesowa
DowDuPont Specialty Products Division – światowy
lider w dziedzinie biotechnologii przemysłowej, produkujący m.in. enzymy, biocydy i biomateriały i firma Archer Daniels Midland Company (ADM) ogłosiły otwarcie w Decatur w stanie Illinois pierwszego na świecie
zakładu wytwarzającego ester dimetylowy kwasu furano-2,5-dikarboksylowego (2,5-furan dicarboxylic acid
dimethyl ester – FDME). Firmy opracowały metodę produkcji FDME z fruktozy. FDME może być surowcem do

565
otrzymywania różnorodnych chemikaliów i materiałów
pochodzenia biologicznego, w tym tworzyw polimerowych, które będą bardziej opłacalne, bardziej wydajne
ekonomicznie i przyjazne dla środowiska niż ich odpowiedniki produkowane na bazie ropy naftowej.
Jednym z pierwszych polimerów z FDME opracowywanych przez DuPont jest poli(furanodikarboksylan
propylenu) (PTF), poliester, którego składnikiem glikolowym jest Bio-PDO ™ (1,3-propanodiol pochodzenia organicznego, również opatentowany przez DuPont). PTF
jest polimerem całkowicie odnawialnym, wykorzystywanym w produkcji lekkich, wydajnych i tanich opakowań. Ma ponad dziesięciokrotnie większą barierowość
dla CO2 niż poli(tereftalan etylenu) (PET), co wydłuża
okres trwałości opakowań, jest też lżejszy, co prowadzi
do zmniejszenia kosztów produkcji i transportu.
Archer Daniels Midland Company jest jednym z największych na świecie producentów żywności i pasz dla
zwierząt. Firma zatrudnia około 31 000 pracowników obsługujących klientów w ponad 170 krajach.
www.dow-dupont.com.
W. Brytania
Novares inwestuje w rozwój elastycznych układów
elektronicznych
Novares Group SA producent części samochodowych
z materiałów polimerowych ogłosił plany zainwestowania w ciągu najbliższych pięciu lat do 50 mln euro w rozwój innowacji technologicznych z dziedziny konstruowania giętkich układów elektronicznych i mechanotroniki.
Wytwarzanie elastycznych układów elektronicznych
wymaga wiedzy o właściwościach polimerów i warunkach, w jakich zachodzi ich samoorganizacja. Kluczowym problemem w procesie produkcji organicznych
układów elektronicznych jest wytworzenie cienkich
warstw polimerów o wysokim stopniu uporządkowania. Materiały polimerowe umożliwiają produkowanie
tańszych, cieńszych i lżejszych układów elektronicznych
(np. wyświetlaczy, które można zwijać w rulon lub wytwarzać z przezroczystych elementów i nanosić bezpośrednio na szyby w samochodach).
Pierwsza inwestycja o wartości 5 mln euro obejmie
brytyjską spółkę FlexEnable Ltd z Cambridge specjalizującą się m. in. w organicznych tranzystorach cienkowarstwowych (OTFT).
W ramach współpracy obie firmy opracują tanie, niezawodne, innowacyjne, pozbawione szkła, elektroniczne wyświetlacze i czujniki lub „inteligentne powierzchnie” – powłoki superhydrofobowe, ze zdolnością samooczyszczania
się i samonaprawy do zastosowań motoryzacyjnych.
Novares to globalny dostawca rozwiązań z zakresu
materiałów polimerowych, który projektuje i produkuje
złożone komponenty i systemy dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma wytwarza też metodą wtryskiwania nowoczesne części samochodowe.
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W skład firmy wchodzą 42 zakłady produkcyjne,
7 centrów umiejętności, 5 centrów technicznych i 17 centrów obsługi klienta. Firma, z siedzibą we Francji, jest
obecna w 21 krajach na całym świecie. Przychody Novares w 2017 r. wyniosły 1,2 mld euro.
www.plasticsnewseurope.com
www.novaresteam.com
Nowa metoda przemysłowego recyklingu materiałów
polimerowych
Firma ReNew ELP ogłosiła plany budowy i eksploatacji zakładów wykorzystujących przełomową technologię
chemicznego recyklingu i przetwarzania zużytych tworzyw polimerowych na oleje i chemikalia. W procesie
stosuje się wodę pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturę, co oznacza, że metoda ta jest bardziej wydajna
niż piroliza lub gazyfikacja.

Ponadto nie ma potrzeby suszenia surowca przed obróbką, co znacznie zmniejsza koszty operacyjne w porównaniu z alternatywnymi technologiami, a podczas procesu nie powstają dioksyny ani inne związki toksyczne.
Opatentowana przez ReNew ELP technologia katalitycznego hydrotermalnego reaktora (Cat-HTR) została
opracowana przez australijską firmę Licella i została już
przetestowana w pilotażowym zakładzie w Australii.
ReNew ELP buduje pierwszą na skalę przemysłową fabrykę Cat-HTR w Wilton International, zakładzie
produkcji chemicznej znajdującym się w Redcar (Anglia), gdzie początkowo będzie poddawać recyklingowi 20 000 ton materiału polimerowego w ciągu roku, ale
ReNew ELP ma już zgodę na wybudowanie kolejnych
trzech jednostek o potencjalnej całkowitej zdolności przerobowej wynoszącej 80 000 ton/r.
www.plasticsnewseurope.com
mgr Irena Leszczyńska

NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Technologia hybrydowa łączenia tworzyw polimerowych z metalami jest opracowaną przez koncern
LANXESS metodą przeznaczoną do wykorzystywania
w produkcji ultralekkich elementów konstrukcyjnych
i części samochodowych takich jak np. pedalboxy i pedały hamulców. Materiałem do formowania wtryskowego jest poliamid 6 (PA6) wzmocniony włóknami szklanymi, a metalową wkładkę stanowią blachy stalowe lub
aluminiowe. Obecnie LANXESS rozszerza zastosowanie
tej technologii, wprowadzając zamiast blach metalowe
profile drążone o przekrojach okrągłych i prostokątnych,
które w porównaniu z blachami wykazują zdecydowanie
większą stabilność wymiarową, a także większą sztywność i wytrzymałość na skręcanie. Nowa technologia wykorzystująca profile drążone umożliwia produkcję komponentów takich jak belki poprzeczne w samochodach,
które otrzymywane za pomocą klasycznej technologii
hybrydowej łączenia tworzyw z metalami nie wykazywały dostatecznie dobrych właściwości wytrzymałościowych. Firma opracowała ekonomiczny, jednoetapowy proces, w którym metalowe wkładki w urządzeniu
do formowania wtryskowego są umieszczane automatycznie i możliwie płynnie. Ze względu na swoją dużą
tolerancję wymiarową podczas procesu produkcyjnego wkładki te mogą zostać uszkodzone. Dodatkowym
utrudnieniem jest konieczność podparcia metalowej
wkładki, w celu uniknięcia zapadnięcia się profilu pod
wpływem dużego docisku podczas formowania. Kolej-

ną trudnością jest zapewnienie trwałego połączenia tworzywa z metalem, dobrze przylegającego we wszystkich
kierunkach. Opracowany przez firmę LANXESS proces
można wykorzystywać w produkcji masowej, wymaga
jedynie zainwestowania w formy i urządzenia do formowania wtryskowego. Umożliwia osiągnięcie krótkiego czasu trwania cyklu produkcyjnego, takiego jak przy
standardowym formowaniu wtryskowym, przy tym
jest równie prosty, jak proces z zastosowaniem klasycznej technologii hybrydowej wykorzystujący blachy metalowe. Nową technologię można zastosować nie tylko
do produkcji poprzecznych belek w samochodach, ale
także innych elementów konstrukcyjnych, którym stawiane są duże wymagania odnośnie do właściwości mechanicznych, np. foteli, przednich części samochodów,
klap bagażników i uchwytów lusterek w ciężarówkach.
Do formowania wtryskowego użyto niestandardowe materiały poliamidowe firmy LANXESS, dostosowane do
technologii hybrydowej z zastosowaniem profili drążonych, zwłaszcza odmiany o dużej płynności, wykorzystywane do produkcji złożonych żebrowanych konstrukcji i kształtów, a także typy poliamidu 6 (PA6) o dużej
zawartości włókna szklanego, które dzięki bardzo dobrym właściwościom mechanicznym zapewniają dobrą
wytrzymałość strukturalną hybrydowych komponentów. Obecnie LANXESS pracuje nad rozszerzeniem zastosowania technologii hybrydowej o wkładki odlewane
i wytłaczane. Technologia może być stosowana również
do produkcji mebli, drabin i wózków.
www.lanxess.com
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Podczas wystawy Aircraft Interiors Expo 2018 w Hamburgu firma SABIC przedstawiła szereg innowacyjnych,
związanych z przemysłem lotniczym aplikacji, opracowanych we współpracy z ich producentami przy użyciu
zaawansowanych materiałów termoplastycznych. Celem innowacji było zmniejszenie zużycia paliwa przez
samoloty, zwiększenie trwałości komponentów, poprawa estetyki przedmiotu, a także spełnienie rygorystycznych przepisów OEM dotyczących palności, emisji dymu
i jego toksyczności. Zaprezentowano żywice, płyty, folie,
włókna i pianki oraz metody ich produkcji: formowanie
wtryskowe i termoformowanie.
Wytrzymałą i odporną na palenie innowacyjną pokrywą zatrzaskową, wytworzoną z kompozytu termoplastycznego TenCate Cetex TC1000 Premium na bazie
polieteroimidu (PEI) ULTEM firmy SABIC, opracowała
firma Harper Engineering. Odporna na uderzenia pokrywa ma zabezpieczać bagaż podręczny pasażerów samolotu umieszczony w górnych schowkach kabiny, a także
zapobiegać jego nadmiernemu przemieszczaniu podczas
lotu. Jest lekka, trwała i odporna na palenie. Przedstawiono także najnowsze oparcia siedzeń samolotowych
i podłokietniki wyprodukowane z zastosowaniem zautomatyzowanej hybrydowej metody wytwarzania kompozytów, łączącej proces formowania laminatu i overmoldingu (obtryskiwania) termoplastycznym materiałem
kompozytowym, co skraca czas potrzebny na formowanie, montowanie i łączenie laminatu z kompozytem. Proces umożliwia też redukcję masy elementów w wyniku
zastąpienia metali materiałami kompozytowymi. Prezentowana płyta LEXAN LIGHT F6L300 firmy SABIC
o gęstości 0,85 g/cm3 i strukturze o zamkniętych porach
jest najlżejszą dostępną płytą termoplastyczną. Za pomocą druku 3D można z niej formować elementy o bardzo
cienkich ściankach – grubości mniejszej niż 0,6 mm. Zastąpienie elementów wytwarzanych dotychczas z poli(chlorku winylu) (PVC) i mieszanek akrylowych wyrobami z LEXAN LIGHT F6L300 umożliwia zmniejszenie
masy gotowego produktu nawet o 40 %. Z płyty wytwarza się siedzenia, obudowy tablicy rozdzielczej kokpitu,
przegrody kabin, bagażniki i jednostki do obsługi pasażerów. Zastosowanie lekkich elementów samolotów pozwala liniom lotniczym na minimalizację kosztów oraz
zmniejszenie liczby konserwacji i remontów, z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu przelotów.
www.sabic.com
Spółka Bond-Laminates podczas targów JEC 2018
zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowych materiałów kompozytowych Tepex, przeznaczonych do
stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, w branży
elektroniki użytkowej i sprzętu sportowego. We współpracy z producentami automatyki i maszyn do przetwórstwa tworzyw polimerowych spółka opracowała nowe
technologie obróbki, jak np. hybrydowe formowanie
wtryskowe – stanowiące jednoetapowy proces umożliwiający formowanie kompozytowych półproduktów
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w formie wtryskowej, co pozwala na ich wzmocnienie
w wybranych punktach materiałami termoplastycznymi,
również wzmocnionymi krótkimi włóknami szklanymi,
oraz na przyłączenie nowych funkcji, np. za pomocą mocowań lub prowadnic. Hybrydowe formowanie wtryskowe zastosowano do produkcji seryjnej wielu bardzo lekkich części samochodowych, takich jak: siedziska foteli,
belki zderzaka, pedały hamulca oraz mechanizmy nośne
różnych modułów. Bond-Laminates zaprezentowała także hybrydowy proces wykończeniowy wykorzystywany do produkcji zdobionych części, łączący hybrydowe
formowanie wtryskowe z technologią zdobienia w formie IMD (In-Mold Decoration). Nowy proces umożliwia
w pełni automatyczną i niewymagającą dodatkowej obróbki masową produkcję lekkich części ze zdobieniami
powierzchniowymi, np. cienkich, a jednocześnie niezwykle sztywnych obudów do smartfonów, notebooków i tabletów.
W celu wspierania klientów firma Bond-Laminates
w ramach usługi HiAnt połączyła specjalistyczną wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, technologii kompozytowych, metod symulacji, testowania części, obróbki
i produkcji. Usługi HiAnt obejmują m.in. optymalizację
topologiczną oraz wskazówki na temat poprawnego obtryskiwania wkładek w wypadku danego komponentu,
symulację procesu formowania (drapowania) oraz chłodzenia kompozytowych półproduktów, a także analizy strukturalne służące np. do obliczania mechanicznego obciążenia części wytworzonych z materiału Tepex.
Wyniki analiz są potwierdzane za pomocą badań mechanicznych lub badań w zmiennych warunkach klimatycznych z wykorzystaniem zautomatyzowanych pokazowych linii produkcyjnych działających w warunkach
zbliżonych do przemysłowych.
www.bond-laminates.com
Firma Röchling Engineering Plastics opracowała całkowicie nową konstrukcję zbiornika w formie sześcianu
wytworzonego z płyt Polystone P CubX produkowanych
z polipropylenu (PP) – Polystone P. Innowacyjne płyty są
zbudowane z jednorodnej ortogonalnej siatki połączonej
z dwoma arkuszami zewnętrznymi, tworzącymi jej powierzchnie. Płyta konstrukcyjna Polystone P CubX jest
dobrym izolatorem termicznym, charakteryzuje się bardzo dużą sztywnością wzdłużną i poprzeczną oraz małą
masą. Wytworzone z niej zbiorniki na ogół nie wymagają wzmocnień, a dzięki dobrej odporności chemicznej materiału nadają się do stałego kontaktu z różnymi
chemikaliami. Płyty Polystone P CubX znalazły zastosowanie w galwanizerniach, zakładach wytrawiania stali, systemach kanalizacyjnych, systemach oczyszczania,
a także do wytwarzania osprzętu zbiorników, pokryw
i przegród okrągłych zbiorników, obudów do systemów
wentylacyjnych oraz do modernizacji i naprawy sześciennych zbiorników. Płyty Polystone P CubX o grubości 57 mm wykazują większą wytrzymałość na zginanie
niż dwukrotnie cięższa płyta o grubości 35 mm wyko-
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nana z polipropylenu (PP). Płyty można spawać z zastosowaniem procesów spawalniczych powszechnie wykorzystywanych do tworzyw termoplastycznych, takich
jak zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie gorącym gazem
lub spawanie ekstruzyjne. Płyty znalazły zastosowanie
poza przemysłem chemicznym do produkcji zbiorników
do hodowli ryb, basenów, a także konstrukcji przeciwpowodziowych. Dostępne są płyty Polystone P CubX o wymiarach 2000 × 1500 mm i grubości 57 mm, w kolorze szarym, oraz, na życzenie klienta, w innych kolorach.
www.roechling.com
Przetwórstwo
Filtr ERF 200 firmy Ettlinger zamontowano w recyklerach austriackiej firmy Candi Plastic Recycling, zajmującej się produkcją w systemie ciągłym dobrego jakościowo regranulatu z odpadów tworzyw polimerowych
zanieczyszczonych dużą ilością aluminium lub papieru.
Pracujący w trybie ciągłym filtr nadaje się do filtrowania stopów tworzyw zanieczyszczonych zarówno w niewielkim, jak i znacznym stopniu. Zamknięty system charakteryzuje stały nacisk stopu, bardzo małe jego straty
i bardzo krótki czas przebywania zanieczyszczeń, co jest
bardzo ważne ze względu na wydajność przetwarzania.
Wytłaczarka odgazowująca do recyklingu topi i homogenizuje rozdrobnione i wstępnie przetworzone odpady
z tworzyw, a wydajny filtr ERF 200 usuwa z obrabianego
stopu zanieczyszczenia resztkowe. Dużą skuteczność filtracji osiągnięto dzięki zastosowaniu filtrów o całkowicie
zamkniętej konstrukcji, umożliwiającej stabilne przetwarzanie stopu w warunkach stałego ciśnienia i objętości.
Centralnym elementem jest obrotowy ekran w formie
bębna z milionami stożkowych otworów, przez które
stop przepływa od zewnątrz do wnętrza filtru. Zanieczyszczenia znajdujące się na zewnątrz ekranu są w sposób ciągły usuwane za pomocą skrobaka, a następnie

odprowadzane przy uzyciu ślimaka. Oczyszczony stop
z wnętrza bębna jest doprowadzany do wylotu filtru,
a następnie do maszyny do granulacji. Filtr jest napędzany za pomocą energooszczędnych siłowników, które
umożliwiają bardzo dokładną regulację filtrowanej masy
i ślimaka odprowadzającego. W granulatorze z pierścieniem wodnym materiał jest granulowany, a następnie
pakowany. W Candi Plastic są przetwarzane przede
wszystkim butelki i tuby po kosmetykach z uszczelkami
pokryw zawierającymi silikon oraz skrawki folii, a także duża ilość aluminium pochodzącego głównie z opakowań napojów lub jogurtów. Filtry ERF są oferowane
w trzech rozmiarach: ERF 200 o maksymalnej przepustowości 1 t/h, ERF 350 o wydajności do 3,8 t/h oraz ERF 500
o wydajności 6 t/h. Filtry te umożliwiają przetwarzanie
zadrukowanych folii lub materiałów, takich jak: polietylen (PE), polipropylen (PP) lub polistyren (PS), zawierających do 18 % papieru i/lub aluminium. Recyklingowi są
też poddawane płyty z polistyrenu (PS) lub kopolimeru
akrylonitryl-butadien-styren (ABS), pochodzące z lodówek i odpadów elektronicznych, zawierające dużą ilość
drewna i gumy. Na ekranie skutecznie są rozdzielane
żele lub wielkocząsteczkowe i usieciowane frakcje. W zależności od rodzaju materiału, stopnia zanieczyszczenia
i wielkości ekranu, dzięki zastosowaniu filtru ERF 200,
osiąga się wydajność do 700 kg/h. Filtr może być użytkowany przez kilka tygodni bez konieczności czyszczenia,
zmiana ekranu zajmuje nie więcej niż godzinę, a przerwy
w produkcji są krótkie. Otrzymany granulat jest przeznaczony do przetwarzania za pomocą wtryskarek, wtryskarek z rozdmuchiwaniem, wytłaczarek i rotomolderów. Wytwarzane z niego są folie, folie rozdmuchiwane,
a przede wszystkim materiały budowlane, takie jak: rury,
płyty montażowe, przekładki lub materiały szalunkowe.
www.ettlinger.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Kompozycja elastomerowa z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (Zgłoszenie nr
419470, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa; Politechnika Łódzka; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa; Politechnika Rzeszowska)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja elastomerowa z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, mająca postać mieszanki zawierającej karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy
o zawartości 25–35 % mas. związanego nitrylu kwasu
akrylowego oraz ≥ 5 % mas. związanego, nienasyconego
kwasu organicznego, hybrydowy zespół sieciujący złożony z 1,05–1,8 cz. mas. siarki, 1,75–3,0 cz. mas. tlenku magne-

zu i 0,96 –1,65 cz. mas. ultraprzyspieszacza, 0,5–0,7 cz. mas.
nieplamiącego przeciwutleniacza, 1,5–2,5 cz. mas. dyspergatora oraz 1,0–4,0 cz. mas. nanonapełniacza z grupy glinokrzemianów warstwowych, a mianowicie
bentonitu zmodyfikowanego chlorkiem (3-chloro-2-hydroksypropylo)trimetyloaamoniowym, charakteryzującego się odległością między płytkową > 15 · 10-10 m,
przy czym cz. mas. danego składnika oznaczają jego
ilość na 100 cz. mas. kauczuku. Kompozycja może zawierać dwa rodzaje nanonapełniaczy: nanonapełniacz
z grupy glinokrzemianow warstwowych, a mianowicie
ww. bentonit zmodyfikowany chlorkiem (3-chloro-2-hydroksypropylo)trimetyloaamoniowym i nanonapełniacz
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z grupy nanonapełniaczy węglowych – tlenek grafenu
funkcjonalizowany grupami karboksylowymi, w ilości
1,0–2,0 cz. mas., otrzymywany w wyniku funkcjonalizacji tlenku grafenu kwasem cytrynowym, syntezowanego
metodą Hummersa z grafitu płatkowego, charakteryzującego się dużymi płatkami: 95 % > 180 μm (+ 180 mesh),
w tym 60 % > 300 μm (+ 50 mesh) (wg Biul. Urz. Pat. 2018,
nr 11, 23).
Sposób otrzymywania żywic epoksydowych
o zmniejszonej palności i dymotwórczości (Zgłoszenie
nr 419413, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
żywic epoksydowych o zmniejszonej palności i dymotwórczości. Sposób polega na tym, że do nieutwardzonej żywicy epoksydowej dodaje się glinokrzemiany
warstwowe w ilości 5–7 % mas. w stosunku do masy
nieutwardzonej żywicy, antypiren zawierający 93%
mas. mieszaniny aktywnej składającej się z P,P’-ditlenku bis [(5-etylo-2-metylo-1,3,2-dioksa fosforinianu-5-yl)
metylo] metylo fosfonianu i P-tlenku 5-etylo-5-[metoksy(metylofosforylo)-oksymetylo]-2-metylo-1,3,2-dioksa fosforinianu w ilości 5–7 % mas. w stosunku do użytej ilości
nieutwardzonej żywicy oraz antypiren w postaci fosforanu trietylu, w ilości 2–4 % mas. w stosunku do masy
nieutwardzonej żywicy, a następnie poddaje procesowi mieszania po czym wprowadza się do mieszaniny
6–9 % mas. w stosunku do ilości użytej nieutwardzonej
żywicy antypireny w postaci siedmiowodnego dokozatlenku dodekaboru tetra cynku oraz 6–9 % mas. antypirenu zawierającego co najmniej 99,5 % wodorotlenku glinu (III), a także śladowe ilości (≥ 0,5 % mas.) tlenku sodu,
żelaza (III) i krzemu (IV), i kolejny raz poddaje się procesowi mieszania, a następnie żywicę odpowietrza się,
dodaje utwardzacz i po ponownym wymieszaniu oraz
odpowietrzeniu, utwardza, przy czym łączna ilość glinokrzemianów warstwowych i wszystkich zastosowanych
antypirenów wynosi 24–36 % mas. w stosunku do masy
nieutwardzonej żywicy (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 11, 24).
Mieszanina fosforescencyjna (Zgłoszenie nr 419448,
Wysokiński Karol Tomasz, Gdynia)
Przedmiotem zgłoszenia jest mieszanina fosforescencyjna, służąca do nakładania warstw świecących
w ciemności. Mieszanina składa się ze spoiwa w postaci
polimeru w ilości 1–50 % mas., rozpuszczalnika w ilości 20–80 % mas., pigmentu fosforescencyjnego w ilości
1–70% mas. oraz napełniacza w ilości 0,2–80 % mas. (wg
Biul. Urz. Pat. 2018, nr 11, 24).
Przeciwdrobnoustrojowa biodegradowalna kompozycja polimerowa (Zgłoszenie nr 419560, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Przedmiotem zgłoszenia jest przeciwdrobnoustrojowa
biodegradowalna kompozycja polimerowa o biodegradowalnej osnowie polimerowej, przeznaczona do wytwa-
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rzania materiałów opakowaniowych, charakteryzująca
się tym, że zawiera kombinację substancji w postaci karwakrolu i eugenolu (w ilościach 0,02–5 % mas.) (wg Biul.
Urz. Pat. 2018, nr 12, 19).
Biodegradowalny kompozyt o zwiększonej szybkości degradacji i aktywności przeciwdrobnoustrojowej
(Zgłoszenie nr 419561, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Przedmiotem zgłoszenia jest biodegradowalny kompozyt polimerowy o zwiększonej szybkości degradacji, o biodegradowalnej osnowie polimerowej, przeznaczony do wytwarzania materiałów opakowaniowych,
charakteryzujący się tym, że zawiera kombinację substancji w postaci tymolu i karwakrolu (w ilościach 0,02–
5 % mas.) oraz
tymolu i eugenolu (w ilościach 0,02–5 % mas.) (wg Biul.
Urz. Pat. 2018, nr 12, 20).
Biokompozycja elastomerowa z kauczuku naturalnego (Zgłoszenie nr 419627, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest biokompozycja elastomerowa zawierająca kauczuk naturalny, siarkowy zespół
sieciujący o składzie merkaptobenzotiazol, siarkę, tlenek
cynku i stearynę, a jako napełniacz rozdrobnioną mechanicznie słomę owsianą, żytnią lub pszenżytnią. Wyroby gumowe wytworzone z tej kompozycji mogą znaleźć
zastosowanie m.in. jako maty wygłuszające, wykładziny
podłogowe, materiały izolacyjne (termo-, hydro-, wiatro-,
akustyczno- oraz elektroizolacyjne), kompozyty tłumiące, wszelkiego rodzaju uszczelnienia, do zastosowania
w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, elektronicznym i elektrotechnicznym, maszynowym, a także
w artykułach gospodarstwa domowego (wg Biul. Urz.
Pat. 2018, nr 12, 20).
Sposób otrzymywania kompozycji elastomerowych zawierających kauczuk butadienowo-styrenowy, o zwiększonej odporności na palenie (Zgłoszenie
nr 419628, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
kompozycji elastomerowych zawierających kauczuk
butadienowo-styrenowy, o zwiększonej odporności
na palenie. Sposób polega na sporządzeniu mieszaniny kauczuku butadienowo-styrenowego z kauczukiem
chloroprenowym, tlenkiem metalu w postaci tlenku
miedzi(I), zmiękczaczem w postaci kwasu stearynowego
oraz napełniaczem w postaci krzemionki strącanej, kaolinu, kredy lub warstwowego bentonitu modyfikowanego
IV-rzędową solą amoniową, a następnie na ogrzewaniu
tej mieszaniny w obecności kwasu Lewisa jako katalizatora powstającego in situ z kauczuku chloroprenowego oraz tlenku metalu, pod ciśnieniem w prasie, w temperaturze nie niższej niż 433 K, w czasie wynikającym
z oznaczeń
wulkametrycznych (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 12, 20).
mgr inż. Małgorzata Choroś
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NOWE KSIĄŻKI
 lectrical Conductivity in PolymerE
-Based Composites
Experiments, Modelling and Applications
Reza Taherian, Ayesha Kausar (Elsevier)
Wyd. 2018, 350 stron, cena 183 €
ISBN 9780128125410
Książka zawiera szczegółowe informacje o właściwościach i zastosowaniu kompozytów przewodzących.
Kompozyty te mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi materiałami przewodzącymi i można je stosować np. jako kondensatory, termistory, ogniwa paliwowe
itp. Zagadnienia omówione w poszczególnych rozdziałach obejmują różne rodzaje kompozytów przewodzących oraz teorię przewodnictwa elektrycznego. Szczegółowo przedstawiono techniki wytwarzania, metody
modelowania przewodnictwa elektrycznego oraz metody badań/testy dotyczące kompozytów przewodzących.
Przedstawiono szeroką gamę możliwych zastosowań
kompozytów przewodzących, w tym przewodzących
klejów i past.
Książka stanowi doskonałe źródło informacji dla naukowców i inżynierów zajmujących się wytwarzaniem
i badaniami materiałów przewodzących.
Handbook of Material Weathering
G. Wypych (Elsevier)
Wyd. szóste, 2018, 982 strony, cena 336 €
ISBN 9781927885314
“Handbook of Weathering”, wydanie szóste, zaktualizowane i rozszerzone, stanowi cenne źródło wiedzy na
temat wpływu czynników atmosferycznych na polimery i wytworzone z nich wyroby przemysłowe. Książka
zawiera liczne ilustracje graficzne i dane liczbowe odnośnie wpływu czynników zewnętrznych na charakterystyczne zmiany właściwości 52 polimerów i 42 grup
wyrobów przemysłowych. W badaniach uwzględniono
parametry ekspozycji i czynniki atmosferyczne, m.in.
temperaturę, skład atmosfery, zanieczyszczenia, substancje biologiczne, promieniowanie, czas ekspozycji na
słońce, względną wilgotność oraz czas oddziaływania,
deszcz itd. Próbki poddawano testom podczas ekspozycji
na zewnątrz w różnych warunkach klimatycznych i pogodowych. W warunkach laboratoryjnych brano pod
uwagę rodzaj źródła światła, promieniowanie, temperaturę, wilgotność, zanieczyszczenia. Analiza danych obejmowała cykle pogodowe, sposób przygotowania próbek,
interpretację warunków pogodowych i prognozę czasu
życia próbki, a także sztuczne warunki atmosferyczne
versus naturalne naświetlenie. Oceniano takie cechy materiału jak: zmiana masy, chropowatość powierzchni, stopień degradacji, gęstość, kąt zwilżania, dyfuzja gazów
i transport wody, właściwości elektryczne, reologiczne

i mechaniczne, zmiana barwy i właściwości optycznych,
morfologia i temperatura zeszklenia, odporność na zarysowania i uszkodzenia, porowatość oraz test wzrostu
mikroorganizmów. Stosowane metody badań to m.in.:
ocena wizualna, mikroskopia, spektrofotometria UV,
IR, Ramana, NMR, spektrometria mas, absorpcja atomowa, chemiluminescencja, fluorescencja i fosforescencja,
WAXS, SAXS, spektroskopia rentgenowska, analiza termiczna, pomiary ultradźwiękowe, chromatografia gazowa i cieczowa. Badano również wpływ typowych dodatków do tworzyw polimerowych na zmianę parametrów
użytkowych. Omówiono też stabilizację próbek oraz
stosowane stabilizatory. Oddzielny rozdział poświęcono
biodegradacji i kontrolowanej biodegradacji materiałów.
W części dotyczącej recyklingu omówiono wpływ degradacji na recykling, restabilizację materiału do recyklingu,
materiały wielowarstwowe i recykling chemiczny. Podano definicję, omówiono mechanizm i kinetykę oraz metody badań środowiskowej korozji naprężeniowej (ESC).
 andbook of Surface Improvement and
H
Modification
G. Wypych (Elsevier)
Wyd. 2018, 300 stron, cena 236 €
ISBN 9781927885338
“Handbook of Surface Improvement and Modification” zawiera informacje i dane o dodatkach i procesach
modyfikacji wpływających na właściwości powierzchniowe materiałów. Wprowadzając określone substancje
chemiczne można modyfikować odporność na zarysowanie i uszkodzenie, zwiększać połysk lub zmatowić
powierzchnię, zwiększać lub zmniejszać lepność i zapobiegać powstawaniu plam. Omówiono mechanizmy
i zapobieganie uszkodzeniom oraz sposoby polepszenia
określonych właściwości. Książka bardzo przydatna dla
naukowców, inżynierów i technologów zainteresowanych modyfikacją powierzchni.
 atabook of Surface Modification
D
Additives
G. Wypych (Elsevier)
Wyd.2018, 746 stron, cena 278 €
ISBN 9781927885352
„Databook of Surface Modification Additives” gromadzi dane o siedmiu grupach dodatków poprawiających
jakość powierzchni. Są to substancje zapobiegające zarysowaniu powłoki lub powstawaniu zmarszczeń, polepszające połysk bądź matujące powierzchnię, zwiększające lub zmniejszające lepność powierzchni, zapobiegające
powstawaniu plam, ułatwiające czyszczenie, hydrofobizujące itp. Informacje na temat każdego promotora przyczepności są podzielone na pięć sekcji. Każda z nich za-
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wiera ogólne omówienie, właściwości fizykochemiczne,
informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania, a także właściwości ekologiczne oraz zastosowanie. Podano
także zalecenia dotyczące metod przetwarzania, zastosowań i odpowiedniego udziału dodatków w określonych
produktach.
Biobased Aerogels
Polysaccharide and Protein-based Materials
S. Thomas, L. A. Pothan, R. Mavelil-Sam (Eds.), (RSC)
Wyd. 2018, 550 stron, cena 149£
ISBN 978-1-78262-765-4
Aerożele są znane i wykorzystywane od ponad 80. lat.
Coraz powszechniejsza świadomość oddziaływania materiałów na środowisko zaowocowała opracowaniem nowych ekologicznych aerożeli ze składników pochodzenia
biologicznego, takich jak polisacharydy i białka. “Biobased Aerogels” to pierwsza książka, w której autorzy patrzą na aerożele z tzw. „zielonej perspektywy”.
Szczegółowo omówiono w niej przygotowanie i charakterystykę aerożeli na bazie polisacharydów i białek.
Na wstępie opisano stan wiedzy, źródła pozyskiwania
i chemię aerożeli polisacharydowych i białkowych. W kolejnych rozdziałach omówiono wytwarzanie i morfologię
aerożeli z takich surowców jak: skrobia, celuloza, nanoceluloza i celuloza wytworzona przez bakterie, chityna/
chitozan, morskie polisacharydy i białka. Oddzielnie
opisano zielone aerożele hybrydowe. Omówiono metody badań (spektroskopia, rozpraszanie, dyfuzja, absorpcja, starzenie, degradacja, analiza cyklu życia). Podano
właściwości: mechaniczne, powierzchniowe, termiczne, elektryczne, magnetyczne, izolacyjne i reologiczne.
Przedstawiono teorie modelowania i symulacji, a w części końcowej podano zastosowania aerożeli m.in. w przemyśle opakowaniowym, w lotnictwie i w biomedycynie.
Chemically Derived Graphene
Functionalization, Properties and Applications
Jintao Zhang (Ed.), (RCS)
Wyd. 2018, 383 strony, cena 169£
ISBN 978-1-78801-080-1
Rosnące zainteresowanie grafenem stymuluje intensywne badania nad grafenem otrzymanym metodami
chemicznymi. Książka zawiera omówienie najnowszych
badań nad chemicznie wytworzonymi materiałami grafenowymi. Tematyka kolejnych rozdziałów obejmuje
omówienie możliwości funkcjonalizacji takiego grafenu pod kątem jego specyficznych zastosowań, m.in jako
elektrokatalizatorów do ogniw paliwowych, akumulatorów metal-powietrze, akumulatorów Li-S, w super kondensatorach i w bateriach litowo-jonowych, w urządzeń
energetycznych, do konwersji energii słonecznej na paliwo, w dostarczaniu leków i w inżynierii tkankowej,
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w oczyszczaniu wody i separacji gazu, w fotokatalizie,
sensorach i biosensorach oraz do otrzymywania powłok
antykorozyjnych.
W książce położono nacisk na badania w ww. dziedzinach, a także unikatowe aspekty chemicznego grafenu, w tym szczególne właściwości fizykochemiczne oraz
nowe metody funkcjonalizacji.
Click Polymerization
Anjun Qin, Ben Zhong Tang (Eds.), (RCS)
Wyd. 2018, 254 strony, cena 169£
ISBN 978-1-78262-716-6
Chemia „klik” opisuje wysoko wydajne reakcje organiczne, które są, regioselektywne i przebiegają w łagodnych warunkach. Archetypowa reakcja „klik” cykloaddycji azydek-alkin katalizowanej przez Cu (I) jest
stosowana w wielu różnych dziedzinach i została także wykorzystana w syntezie polimerów (polimeryzacja
„klik”, ang. click polymerization). Technika ta umożliwia
otrzymanie funkcjonalnych polimerów o liniowych i topologicznych strukturach, które mogą znaleźć zastosowanie w optoelektronice i dziedzinach biologicznych.
Napisana przez światowej sławy ekspertów, Click Polymerization jest pierwszą książką, która kompleksowo
podsumowuje ten typ syntezy polimerów. We wstępie
przedstawiono omówienie reakcji polimeryzacji „klik”,
następnie podano przykłady tej reakcji, m.in. polimeryzację katalizowaną metalem przejściowym, polimeryzację azydku i alkinu bez użycia metalu, polimeryzację bez
katalizatora z wykorzystaniem N-tlenków nitryli, polimeryzację tiol-yne, polimeryzację z przeniesieniem protonu poprzez reakcje „klik” tiol-epoksy i amino-epoksy
oraz polimeryzację wieloskładnikową mediowaną przez
chemię „klik”.
Electrospinning
From Basic Research to Commercialization
E. Kny, K. Ghosal, S. Thomas (Eds.), (RCS)
Wyd. 2018, 251 stron, cena 159£
ISBN 978-1-78801-100-6
Elektroprzędzenie jest techniką stosowaną do przędzenia nanowłókien z roztworu polimeru za pomocą
sił elektrostatycznych. Autorzy książki skupili się na
najnowszych osiągnięciach w projektowaniu, doborze
odpowiednich polimerów oraz parametrów procesu
umożliwiających elektroprzędzenie w skali większej niż
laboratoryjna. W części pierwszej omówiono technikę
elektroprzędzenia, następnie opisano przejście od skali
laboratoryjnej do przemysłowej oraz podano przykłady
zastosowań (drukowanie 3D, inżynieria tkankowa, powierzchnie superhydrofobowe, sensory, ogniwa paliwowe, przemysł opakowaniowy itp.)
mgr inż. Stanisława Spychaj
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Informacje PlasticsEurope Polska
Spotkanie branży tworzyw sztucznych
„Perspektywy –Innowacje – wyzwania”
Kielce, 21 maja 2018 r.

Doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych zorganizowane wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
(PZPTS) odbyło się w Kielcach, w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych Plastpol 2018.
Spotkania te, organizowane w formie jednodniowej
konferencji zakończonej networkingową kolacją, od lat
gromadzą czołowych przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce i stanowią doskonałe forum
dyskusji nad kondycją branży i jej aktualnymi wyzwaniami.
W tym roku tematem przewodnim spotkania była
„Strategia dla tworzyw sztucznych” ogłoszona w styczniu br. przez Komisję Europejską, a także inne zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz
zmiany planowane w tym zakresie i ich wpływ na branżę tworzyw sztucznych w Polsce i Europie.
Konferencję otworzył Andrzej Mochoń, Prezes Targów
Kielce, który krótko przedstawił rozwój targów Plastpol
– najważniejszego wydarzenia branżowego w Polsce.
W swoim przemówieniu podkreślił, że Fundacja Plastics
Europe Polska już po raz dwunasty jest patronem honorowym tych targów.
Wiceprezes Basell Orlen Polyolefins – Jaap Rabou, pełniący także funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Plastics
Europe Polska, przedstawiając stan polskiego przemysłu tworzyw sztucznych z punktu widzenia producenta
surowca zwrócił uwagę na stałą tendencję obserwowaną
w Polsce w ciągu minionych 10 lat, dotyczącą wzrostu
zapotrzebowania na surowce do przetwórstwa (powyżej
średniej europejskiej), co świadczy o dużym potencjale
polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Potwierdził
to także Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA i Prezes Zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw
Sztucznych wskazując na nowe duże inwestycje w branży przetwórstwa tworzyw w Polsce. Przedstawiając stan
polskiej gospodarki z perspektywy minionych 25 lat Jeremi Mordasewicz, ekspert ekonomiczny reprezentujący konfederację Lewiatan, zwrócił uwagę na konieczność
reform związanych ze stabilnością finansów publicznych
oraz zapewnienia mechanizmów napędzających długookresowy wzrost.
Wprowadzeniem do dyskusji panelowej pt. „Strategia
dla tworzyw sztucznych i jej konsekwencje dla przemysłu tworzyw sztucznych” było wystąpienia Piotra Zabadały z Departamentu Innowacji Ministerstwa Przed-

siębiorczości i Technologii, który zwrócił uwagę na
konieczność odpowiedniego przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian prawnych, będących
konsekwencją m.in. „Strategii dla tworzyw sztucznych”.
Debata, z udziałem przedstawicieli PlasticsEurope Polska, Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Plastics Recyclers Europe, poprowadzona
przez Katarzynę Błachowicz, dziennikarkę zajmującą
się tematyką ekologiczną, koncentrowała się wokół takich zagadnień jak: realizacja celów recyklingu tworzyw
sztucznych sformułowanych w pakiecie Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym, konieczność zmian w zakresie
projektowania wyrobów (ecodesign), możliwe ograniczenia dotyczące stosowania niektórych wyrobów z tworzyw polimerowych oraz konieczność zapobiegania zaśmieceniu środowiska morskiego.
Wszyscy paneliści podkreślali pilną potrzebę poprawy w zakresie zbierania i sortowana odpadów, w celu
zapewnienia odpowiedniej ilość i jakość surowca wtórnego do recyklingu. Zwracano także uwagę na wyzwania związane z ecodesignem i potrzebą utrzymania pełnej funkcjonalności wyrobów, co jest szczególnie ważne
w przypadku opakowań. Przedstawiciele przemysłu zaprezentowali także założenia dobrowolnego zobowiązania Plastics 2030, będącego odpowiedzią na dokument
KE „Strategii dla tworzyw sztucznych”.
Wśród programów ujętych w Plastics 2030 znalazł się
program Operation Clean Sweep® dotyczący zapobiegania przedostawaniu się granulatu tworzyw polimerowych do środowiska. Doświadczeniami z wprowadzania
tego programu w firmie produkującej polimery podzieliła się Agnieszka Rejnowicz, z Basell Orlen Polyolefins,
która program Operation Clean Sweep® realizuje od lipca ub. roku.
Paneliści z jednej strony podkreślali, że wiele z elementów gospodarki o obiegu zamkniętych jest już realizowanych przez przemysł tworzyw, np. poprawa efektywności energetycznej, optymalizacja zużycia surowców,
z drugiej strony zwracali uwagę, że zbyt duży nacisk
legislacyjny dotyczący np. zagospodarowania odpadów
wyłącznie metodami recyklingu może w konsekwencji
doprowadzić do skutków negatywnych dla gospodarki
i dla środowiska.
Podczas drugiego panelu dyskusyjnego, zatytułowanego „Czy branża tworzyw sztucznych w Polsce odczuwa zmiany związane z dyskusją na temat nowej roli
tworzyw sztucznych w gospodarce?” przedstawiciele
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Fot 1. Panel dyskusyjny, od lewej: dr inż. Kazimierz Borkowski
(PlasticsEurope Polska), dyr. Robert Szyman (PZPTS) (fot. Targi
Kielce)

Fot. 2. Jaap Rabou – Wiceprezes Basell Orlen Polyolefins podczas wystąpienia (fot. Targi Kielce)

firm produkujących tworzywa polimerowych oraz firm
zajmujących się ich przetwórstwem zastanawiali się
wspólnie na ile branża tworzyw w Polsce jest świadoma nadchodzących zmian. Paneliści reprezentujący producentów, przetwórców i recyklerów tworzyw zwrócili
uwagę na zagrożenia dla branży, które może przynieść
agresywna i emocjonalna narracja o negatywnych dla
środowiska skutkach stosowania tworzyw. Podkreślono
fakt, że legislacyjne wyzwania dla branży tworzyw polimerowych są dostrzegane przez coraz większą grupę

przedsiębiorstw. Można zatem przypuszczać, że argumenty branży na temat pozytywnej roli tworzyw m.in.
w oszczędności energii oraz w ograniczeniu strat żywności itp. coraz częściej będą docierały zarówno do władz
jak i do konsumentów. Uczestnicy panelu wskazywali
również, że branża musi się dynamicznie adaptować do
sytuacji i do zmieniających się wymagań legislacji, rynku
i preferencji konsumentów.
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska

Trend wzrostowy rynku tworzyw sztucznych w Polsce utrzymany
– pozytywny sygnał na przyszłość
Konferencja prasowa, Kielce, 24 maja 2018 r.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez
PlasticEurope Polska podczas Targów w Kielcach podano
m.in., że najnowsze szacunkowe dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania na tworzywa w Polsce i w Europie
w roku 2017, które wskazują na rosnące w kraju zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców oraz
dynamiczny rozwijaj branży. Zużycie tworzyw w Polsce
w 2017 r. szacuje się na ok. 3,5 mln ton, co oznacza wzrost
aż o 9 % w porównaniu do roku 2016.
Jest to bardzo dobry wynik na tle całej Europy, gdzie
wzrost ten jest szacowany na 3,5 %, a zapotrzebowania
na 51,7 mln ton. Zużycie tworzyw na potrzeby przetwórstwa w Polsce stanowi ok. 6,8 % średniego zapotrzebowania europejskiego, a Polska pozostaje na szóstym miejscu
pod względem zapotrzebowania na tworzywa w Europie, po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i W. Brytanii.
W ogólnym zużyciu tworzyw udział sektora opakowaniowego wynosi 32,5 % (niewielki spadek w porównaniu
do ub. r.), a udział sektora budowlanego wzrósł z 24 % do

26 %. Od kilku lat zwiększają się również udziały sektora motoryzacyjnego (wzrost do 10,3 %) oraz E&E (6,4 %).
Znaczący wzrost zapotrzebowania na surowiec do
produkcji ze strony krajowych przetwórców powoduje,
że Polska importuje duże ilości polimerów, co powoduje
zwiększenie ujemnego salda wymiany handlowej z zagranicą, które w 2017 r. wyniosło 2200 tys. ton. Głównym
partnerem handlowym Polski w wymianie wewnątrzunijnej, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie tworzyw
(w formach podstawowych oraz w formie wyrobów) są
od wielu lat Niemcy. Z krajów spoza UE nasze największe rynki eksportowe to Ukraina – w zakresie tworzyw
i Rosja – w zakresie wyrobów. Spoza UE najwięcej tworzyw importujemy z Korei Płd., a wyrobów z Chin.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zwiększenie zatrudnienia w firmach produkujących wyroby z tworzyw polimerowych i gumy wyniosło 6,2 %. Roczny wzrost produkcji w tym sektorze
osiągnął wartość 9,8 %, przy czym wg szacunków PlasticsEurope sam sektor produkcji wyrobów z tworzyw
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zwiększył się ok. 9,1 %. Producenci wyrobów z tworzyw i gumy chętnie inwestują w produkcję – inwestycje w 2017 r. wzrosły o 7,2 % w stosunku do roku
poprzedniego, a ich wartość wyniosła 4,1 mld zł, co stanowi ok. 4,7 % wartości sprzedaży sektora oraz 8,3 %
wartości inwestycji w całe przetwórstwo przemysłowe.
Analizy PlasticsEurope Polska wskazują także, że wśród
ok. 300 największych firm przetwarzających tworzywa
w Polsce ponad 2/3 stanowią firmy z kapitałem polskim,
które realizują 56 % obrotów tej grupy firm. Natomiast
kapitał zagraniczny i najwięcej inwestorów pochodzi
z Niemiec, Francji, Austrii i Włoch.
Wielkość światowej produkcji tworzyw polimerowych w 2017 r. jest szacowana na 348 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 3,8 %.
Prognozy do 2021 r. wskazują, że wzrost ten utrzyma
się na podobnym poziomie, przy czym w przypadku
tworzyw standardowych będzie on niższy w przypadku
tworzyw konstrukcyjnych (odpowiednio 3,7 % i 4,5 %).
Dr inż. Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska, zwrócił uwagę, że „Tworzywa

sztuczne stały się powszechne w każdej niemal dziedzinie życia,
przyczyniając się do poprawy higieny, bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa żywności i umożliwiając wprowadzanie innowacji, bardzo często niemożliwych do osiągnięcia bez tych
materiałów. Niestety, nie zawsze umiemy docenić te korzyści
i postrzegamy ten niezwykły materiał przez pryzmat zaśmiecania środowiska. Przed polskim i europejskim przemysłem
tworzyw sztucznych stoją obecnie nowe wyzwania, mogące
negatywnie wpłynąć na konkurencyjność branży tworzyw,
związane z ogłoszoną przez Komisję Europejską na początku
2018 r. „Strategią dla tworzyw sztucznych” oraz wdrażaniem
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Być może pojawią
się ograniczenia związane z konkretnymi wyrobami, podobnie
jak to było w przypadku torb foliowych. Równie ważne jest
efektywne zatrzymanie zanieczyszczanie środowiska, w tym
środowiska morskiego, odpadami tworzyw. Przemysł od lat realizuje programy mające na celu promowanie sprawdzonych
rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów tworzyw, a także
promowania prawidłowych zachowań konsumenckich”.
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska

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)

która odbędzie się w Sosnowcu, w dniach 13–15 listopada 2018 r.
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• Nowoczesne, przyjazne środowisku technologie wytwarzania wyrobów lakierowych:
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• 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
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