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Z żałobnej karty
Prof. dr hab. ZOFIA MICHALSKA (1934–2018)

24 lutego 2018 r. zmarła profesor Zofia Michalska, emerytowany pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, wybitna specjalistka w dziedzinie chemii krzemoorganicznej
i katalizy heterogenicznej, ceniony nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Zofia Michalska urodziła się w Warszawie w 1934 r.,
ale losy swoje związała z Łodzią. Tu wyszła za mąż za
Ludwika Michalskiego Profesora Politechniki Łódzkiej
i tu urodził się Jej syn Piotr.
W 1957 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej rozpoczęła pracę w Instytucie Włókien Sztucznych w Łodzi, ale już w 1959 r.
powróciła na macierzystą uczelnię do Zakładu Technologii Tworzyw Sztucznych, Katedry Technologii Organicznej Politechniki Łódzkiej.
Zakładem kierował wówczas prof. Stanisław Chrzczonowicz, który we współpracy z docentem, później
prof. Zygmuntem Lasockim tworzyli w zespole klimat
wzajemnej życzliwości oraz naukowego zaciekawienia
i entuzjazmu. W gorących dyskusjach naukowych budziły się zainteresowania i rodziły nowe koncepcje.
Zofia Michalska podjęła badania w rozwijającej się
wówczas dynamicznie dziedzinie syntezy polimerów
krzemoorganicznych. W 1966 r. obroniła pracę doktorską
pt „Wpływ środowiska na proces polikondensacji silanodioli”, której promotorem był prof. Z. Lasocki. Wyniki tej
pracy były szeroko omawiane w publikacjach przeglądowych, zwłaszcza w rozdziale poświęconym polimerom
krzemowym, w opracowaniu encyklopedycznym „Comprehensive Polymer Chemistry”.
W 1972 r. odbyła roczny staż naukowy w Uniwersytecie w Hull, W. Brytania, gdzie współpracując z dr. Davidem Websterem rozpoczęła pionierskie badania nad
homogenicznymi katalizatorami kompleksowymi heterogenizowanymi na stałych nośnikach, w tym polimerowych. Tematyka ta znajdowała się wówczas w początkowym stadium rozwoju. Artykuł przeglądowy autorstwa
Zofii Michalskiej i Davida Webstera opublikowany „Platinum Metals Review” i przedrukowany w czasopiśmie
CHEMTECH do dzisiaj stanowi istotne źródło wiedzy na
temat tego ważnego kierunku katalizy.
Systematyczne badania modelowych układów katalizatorów homogennych osadzonych na krzemionce,
rozszerzyła następnie na układy z matrycami polimerowymi. Jako pierwsza wykazała, że katalizator heterogenizowany może mieć większą aktywność katalityczną
niż jego odpowiednik homogeniczny dzięki stabilizacji

koordynacyjnego nienasycenia centrum metalicznego. Odbiło się to
szerokim echem w literaturze światowej. Duże
zainteresowanie wzbudziły też nowe katalizatory do syntez monomerów
i oligomerów krzemoorganicznych umożliwiające osiągnięcie bardzo
dużej wydajności i selektywności.
W 1985 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Synteza i własności
heterogenizowanych układów katalitycznych”, za którą
otrzymała indywidualną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W 2002 r. otrzymała tytuł profesora.
W wyniku dogłębnych badań nad heterogenizowaną
katalizą homogenną ustaliła szereg zależności aktywności
heterogenizowanych kompleksów metali od struktury nośnika. Nawiązała owocną współpracę z wiodącymi ośrodkami w dziedzinach badań morfologii powierzchni oraz
chemicznej i fizycznej struktury materiałów polimerowych, w tym m.in. z prof. Sherringtonem z Uniwersytetu
Strathclyde w Glasgow w W. Brytanii i prof. Guyot z Laboratorium CNRS w Lyon-Villeurbanne we Francji, a także
ze specjalistami z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie i Politechniki Łódzkiej. Zwłaszcza ciekawe wyniki uzyskała
w badaniach wpływu krystaliczności polimerów na aktywność i selektywność heterogenizowanych na nich katalizatorów oraz zależności stereochemii katalizowanych
reakcji od struktury ligandów tych katalizatorów. Szczególnie dużą aktywnością i stereoselektywnością w połowicznym uwodornieniu dienów charakteryzował się
opracowany przez Nią katalizator palladowy na nośniku
poliamidowym podczas gdy inne katalizatory palladowe
dawały wyłącznie produkty całkowicie uwodornione.
Wynikami badań prof. Zofii Michalskiej było zainteresowanych wiele firm przemysłowych. Była konsultantem
koncernu Dow Corning Europe, W. Brytania, współpracowała też z firmą TH. Goldschmidt AG, Niemcy.
Była bardzo zaangażowana w pracę dydaktyczną i organizacyjną w Politechnice Łódzkiej. Kierowała laboratorium z chemii polimerów i laboratorium z fizykochemii
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polimerów. Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu
Polimerów PŁ ds. dydaktycznych oraz Kierownika Zakładu Technologii Polimerów.
Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej z chemii, fizyko-chemii
i technologii polimerów oraz seminaria dyplomowe na
studiach magisterskich, a także seminaria specjalistyczne na Studium Doktoranckim dla Pracujących.
Była opiekunem ok. 60 prac magisterskich i inżynierskich. Wypromowała czterech doktorów, z których dwoje
uzyskało stopień doktora habilitowanego. Była też recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.
Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z organizacją nauki i dydaktyki oraz z organizacją wielu
konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Brała
czynny udział w opracowywaniu programów studiów
politechnicznych.

W uznaniu zasług na polu nauki i dydaktyki została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla
Politechniki Łódzkiej.
Profesor Zofia Michalska cieszyła się dużą sympatią zarówno współpracowników, jak i studentów. Przez
ostatni okres swojego życia walczyła z ciężką chorobą,
którą dzielnie znosiła, ale która wyłączyła ją z życia zawodowego.
Z Jej odejściem żegnamy wybitnego naukowca i wychowawcę wielu pokoleń chemików. W naszej pamięci
pozostanie jako człowiek o wielkiej dobroci i życzliwości.
prof. Julian Chojnowski
orazi Koledzy z Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN
i Politechniki Łódzkiej

WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr inż. Iwona Żymełka-Miara
– absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od
2009 roku zatrudniona w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk (CMPW PAN)
w Zabrzu.
Tytuł pracy doktorskiej: Termoczułe gwieździste polimetakrylany
– w roztworze i na powierzchni
Promotor:
– dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Recenzenci:
– dr hab. inż. Melania Bednarek, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
– prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Data i miejsce obrony: 15 marca 2018 r., Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Celem pracy było otrzymanie nowego typu termoczułych polimerów gwieździstych metakrylanów oraz
zbadanie wpływu temperatury na ich zachowanie
w roztworze i na powierzchni. Zsyntetyzowano makrocząsteczki gwieździste z hiperrozgałęzionym rdzeniem
poli(aryleno oksindolu) i ramionami poli(metakrylanów
glikolu oligoetylenowego). Gwiazdy otrzymano techniką polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu
(ATRP) metodą „rdzeń najpierw”. Struktury te były roz-

puszczalne w wodzie, a ich roztwory wykazywały wrażliwość na zmiany temperatury.
Zmieniając skład ramienia, w wyniku odpowiedniego
doboru (ko)monomerów w procesie polimeryzacji, można było sterować temperaturą przejścia fazowego (Tcp).
Wyznaczenie wymiarów oraz kształtu gwieździstych
makrocząsteczek w acetonie oraz w wodzie, poniżej
i powyżej temperatury przejścia fazowego, miało istotne znaczenie dla ich dalszego zastosowania. Poniżej Tcp
zarówno w acetonie jak i w wodzie nie zaobserwowano zjawiska agregacji, gwiazdy występowały w postaci izolowanych, pojedynczych makrocząsteczek. W wodzie powyżej Tcp obserwowano natomiast proces agregacji
gwiazd do większych struktur. Próby enkapsulacji sondy fluorescencyjnej 4-(dicyjanometyleno)-2-metylo-6-(4dimetyloaminostyrylo)-4H-piranu pokazały, że otrzymane gwiazdy mogą być użyte w charakterze nanonośników
substancji małocząsteczkowych w odpowiednim zakresie
stężenia i stosunku cząsteczek nośnika do polimeru. Metodą „szczepienia do” przyłączono chemiczne gwiazdy
do odpowiednio sfunkcjonalizowanego podłoża stałego.
Tak uzyskane nanowarstwy wykazywały termoczułość,
pozwalającą na wykorzystanie ich jako podłoży do hodowli
komórek fibroblastów i odczepiania ich pod wpływem temperatury. Po utworzeniu przez komórki konfluentnego arkusza i obniżeniu temperatury hodowli zaobserwowano samoistne, nieinwazyjne odczepianie się arkusza fibroblastów.
Wykazano, że gwieździsta topologia polimeru w istotnym stopniu skraca czas odczepiania konfluentnego arkusza fibroblastów.
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KRONIKA
Jubileusz 70-lecia
Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego (SITPChem)
15 marca 2018 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu
odbyły się uroczystości Jubileuszowe 70-lecia Oddziału
Wrocławskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemiczne (SITPChem).
Patronat nad Jubileuszem objęli: Prezes Zarządu Głównego SITPChem – prof. dr hab. Jacek Kijeński, Prezes
Wrocławskiej Rady Federacji Naukowych Organizacji
Technicznych NOT – mgr inż. Tadeusz Nawracaj, Prorektor Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. Andrzej
Trochimczuk, Dziekan Wydziału Chemicznego PWr –
prof. dr hab. Andrzej Ożyhar oraz Dziekan Wydziału
Chemicznego UWr – prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak.
Prezes Oddziału dr inż. Andrzej Puszyński powitał
gości, w tym członków honorowych SITPChem: mgr inż.:
Adama Mazura, Krystynę Stemler-Korczak, Barbarę
Łoś-Kuchtę, Honorowego Seniora NOT Krystynę Hebdzińską a następnie w okolicznościowym wystąpieniu
przedstawił w zarysie historię i osiągnięcia Oddziału
Wrocławskiego SITPChem w ciągu 70 lat Jego działalności. Poinformował, że założycielami Oddziału byli wybitni naukowcy: prof. Bogusława Trzebiatowska oraz prof.
Dionizy Smoleński, wybrany pierwszym Prezesem Oddziału w marcu 1948 r. (pełnił tę funkcję do 1960 r.).
Następnymi prezesami z wyboru byli: mgr inż. Tadeusz Kochanek (1960–1990, od 1990 r. Prezes Honorowy),
mgr inż. Edward Płatek (1990–2004), prof. Andrzej Matynia (2004–2006), mgr inż. Adam Mazur (2006–2010, od
2010 r. Prezes Honorowy) i dr inż. Andrzej Puszyński
(2010–2018).
Przedstawił też, najważniejsze, zakończone sukcesem
działania m.in.:
– utworzenie w 1949 r. z inicjatywy Wrocławskiego
Oddziału SITPChem Wydziału Chemicznego w nowoutworzonej wówczas Wieczorowej Szkole Inżynierskiej
we Wrocławiu,
– opracowanie wniosków dotyczących rozwoju chemii i gospodarki w kraju oraz kondycji kadry technicznej (przedstawione na III Kongresie Techników Polskich
w 1957 r.),
– powołanie:
• Sekcji Inżynierii i Budowy Aparatury Chemicznej (1971 r.),
• Komisji Kwalifikacyjnej obsługi urządzeń energetycznych (1972 r.),
• Sekcji Inżynierii Chemicznej (przy współpracy
z Instytutem Inżynierii Chemicznej PWr., 1989 r.),
• Zespołu Rzeczoznawców (1985 r.),

– współpraca z Polskim Towarzystwem Chemicznym
przy organizowaniu Olimpiady Chemicznej i finału Regionalnego Konkursu „Młody Chemik Eksperymentuje”.
Ważny jest też dorobek publikacyjny Wrocławskiego
Oddziału obejmujący m.in.:
– monografię ,,40 lat Zakładów Chemicznych Dolnego Śląska i Kół Zakładowych Oddziału Wrocławskiego
SITPChem (1987 r.) wydaną z okazji 60-lecia ruchu związkowego i 40-lecia Wrocławskiego oddziału SlTPChem,
– „Historia zakładów: Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.,
3M Viskoplast, Zakładów Chemicznych Złotniki S.A.,
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne ,,Jefa” S.A. – rozdziały w wielotomowym dziele pt. „Karty historii polskiego
przemysłu chemicznego”, wydanym przez Zarząd Główny SITPChem.
Członkowie Oddziału przyczynili się również do popularyzacji wiedzy chemicznej w różnych środowiskach.
Brali czynny udział w Festiwalach Nauki, wygaszając
wykłady i/lub przygotowując pokazy. W latach 2010–2017
w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT organizowali sesje chemiczne, podczas których wygłoszono
87 prelekcji oraz przeprowadzali pokazowe zajęcia dla
uczniów szkół licealnych i studentów w ramach Wszechnicy Chemicznej nt. „Rozpoznanie tworzyw sztucznych”.
Prowadzili też na Wydziale Chemicznym PWr zajęcia laboratoryjne z przetwórstwa tworzyw polimerowych dla
uczniów szkół średnich.
Oddział organizował wycieczki dla pracowników
i studentów do zakładów chemicznych w tym, m.in. do
Zakładów Chemicznych w Blachowni, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie, Zakładów 3M we Wrocławiu,
PCC Rokita w Brzegu Dolnym oraz Kopalni rudy miedzi.
Za działalność na rzecz Stowarzyszenia i FSNT NOT
wielu wyróżniających się członków Oddziału zostało
uhonorowanych odznaczeniami m.in. 13 osób otrzymało Medal im. W. Świętosławskiego, 10 osób – medal
Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego, 3 osoby – Diamentową Honorową Odznakę NOT, 47 osób – Złotą Honorową Odznakę NOT, 87 osób – Srebrną Honorową Odznakę NOT.
Oddział Wrocławski SITPChem został też uhonorowany Złotą Odznaką NOT, przyznaną w 1987 r. przez Radę
Wojewódzką Naczelnej Organizacji Technicznej.
Po wystąpieniu dr. inż. A. Puszyńskiego Prezes Zarządu Głównego SITPChem prof. Jacek Kijeński i Prezes
Wrocławskiej Rady FSNT NOT mgr inż. Tadeusz Nawracaj wręczyli odznaczenia zasłużonym działaczom i sympatykom SITPChem.
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Z okazji Jubileuszu Prezes Wrocławskiej Rady FSNT
NOT mgr inż. Tadeusz Nawracaj i Wiceprezes dr inż.
Piotr Gorzelany wręczyli też na ręce Prezesa Oddziału
Medal ,,Zasłużony działacz Wrocławskiej Rady FSNT
NOT”.
Jubileusz uświetnił wygłoszony przez prof. Jacek Kijeński referat pt. „Chemicy polscy w odbudowie niepodległości Rzeczpospolitej”.
Uroczystość zakończyły okolicznościowe gratulacje
przekazane m.in. przez Prezesa Zarządu Głównego SITPChem – prof. Jacka Kijeńskiego, Prorektora Politechniki
Wrocławskiej – prof. Andrzeja Trochimczuka, Dziekana

Wydziału Chemicznego PWr – prof. Andrzeja Ożyhara
oraz Prezesów Oddziału w Brzegu Dolnym, w Krakowie,
w Toruniu i Wrocławkiego Oddziału SGP.
Wyrażono też słowa uznania i podziękowania skierowane do Prezesa Oddziału dr. inż. A. Puszyńskiego za
zaangażowanie i ogromny wkład pracy, co zaowocowało m.in. zwiększeniem liczebności członków, zwłaszcza
młodych naukowców, doktorantów i studentów.
prof. dr hab. inż. Danuta Żuchowska
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Wrocławskiego Oddziału SITPChem

KONFERENCJE I TARGII
Sympozjum PLASTECH 2018
Łochów, 12–13 kwietnia 2018 r.

Tegoroczna XXIV już edycja Sympozjum Technicznego PLASTECH, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym FOLWARK Łochów pod hasłem „Od pomysłu do
przemysłu – projektowanie i rozwój konstrukcji wyrobów
z tworzyw sztucznych” była doskonałą platformą prezentacji zarówno najnowszych rozwiązań aparaturowych,
jak i nowoczesnych technologii stosowanych w przetwórstwie tworzyw polimerowych. Była też okazją do merytorycznej, opartej na wieloletnim doświadczeniu dyskusji
w gronie przedstawicieli renomowanych firm z branży.
Organizatorami Sympozjum były firmy: ENTERIO,
Rzeszów; serwis internetowy www.tworzywa.pl;
GENPLAST, Rzeszów oraz Zakład Kompozytów
Polimerowych Politechniki Rzeszowskiej.

Fot. 1. Prezes Jacek Szczerba otwiera Sympozjum (fot. W. Filek)

Zgodnie z wieloletnią tradycją Mecenasem Sympozjum była firma WADIM PLAST, która w trakcie konferencji przedstawiła cztery wystąpienia poświęcone
nowoczesnym rozwiązaniom i technologiom dedykowanym branży przetwórstwa tworzyw, znajdujących się
w portfolio Firmy.
Partnerem Strategicznym była Grupa AZOTY, Tarnów,
a partnerami Sympozjum firmy: CAMdivision, Miękinia;
Fundacja PlasticsEurope Polska, Warszawa; GENPLAST,
Rzeszów; MManufaktura, Warszawa; POLYMARKY,
Rzeszów; SIEROSŁAWSKI Group, Mielec; SIRMAX
Polska, Łódź; STAUBLI, Łódź; STAUFEN Polska,
Wrocław; WITTMANN BATTENFELD Polska, Grodzisk
Mazowiecki.
W Sympozjum wzięło udział 188 osób reprezentujących 95 firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych
(z Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier).
Program konferencji obejmował:
– sesję otwarcia, na którą złożyły się wystąpienie Prezesa GENPLAST – Jacka Szczerby, referat Grzegorza
Gawrońskiego (STAUFEN, Wrocław) pt. „Dobór metodologii i urządzeń dla właściwej realizacji projektów biznesowych” i wystąpienie Pawła Jurkowskiego (WADIM
PLAST) dotyczące kryteriów ekonomicznych decydujących o wyborze wtryskarki,
– oraz osiem sesji tematycznych obejmujących 24 prezentacje i wystąpienia poświęcone nowoczesnym technologiom dedykowanym branży przetwórstwa tworzyw
polimerowych, w tym m.in. kierunkom rozwoju technologii przetwórstwa tworzyw (prof. M. Heneczkowski,
Politechnika Rzeszowska), trendom w rozwoju wysokowytrzymałego polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym (A. Tyszkiewicz, SIRMAXPolska, Kutno),
zastosowaniom technik radiacyjnych do modyfikacji
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Fot. 2. Prof. Maciej Heneczkowski podczas wygłaszania referatu
(fot. J. Jodłowska)

Fot. 3. Dr inż. Kazimierz Borkowski podczas wygłaszania referatu (fot. J. Jodłowska)

tworzyw polimerowych (Wojciech Głuszewski, IChTJ,
Warszawa), zasadom przetwórstwa tworzyw częściowo
krystalicznych (Mariusz Makowski, DuPONT Poland,
Warszawa), kluczowym kryteriom projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych (Szymon Zięba, Politechnika Warszawska), zastosowaniom tworzyw konstrukcyjnych (Rafał Sperczyński, SABIC Innovative Plastics,
Warszawa), a także problemom wytryskiwania tworzyw,
w tym. m.in. nowoczesnej organizacji wydziału wtrysku
na przykładzie jednej ze specjalistycznych wtryskowni
w Polsce (Bogdan Zabrzewski, Wittmann BATTENFELD
Polska, Grodzisk), wtryskiwaniu hybrydowemu (Andrzej
Zwierzyński, AZ GK TECH, Otwock) oraz szybkiemu
projektowaniu form wtryskowych (Marcin Antosiewicz,
CAMdivision, Miękinia).
Przedstawiono też polski pomysł na dysze gorąco kanałowe (Michał Kurleto, WADIM PLAST, Reguły) oraz
praktyczne aspekty użytkowania form i systemów gorąco kanałowych (Adam Sobczyński, COKO WERK, Łódź).
Interesującym uzupełnieniem były wystąpienia dotyczące szybkiego prototypowania i druku 3D, jako alternatywy dla produkcji niskoseryjnej (Maciej Dobosz,
MManufaktura Biuro Konstrukcyjne, Warszawa), oraz
właściwego doboru narzędzi peryferyjnych (Jacek Kuliś,
Bogdan Zabrzewski, WITTMANN BATTENFELD Polska, Grodzisk Mazowiecki), a także informacje na temat
wpływu unijnych projektów legislacyjnych (w tym związanych z Circular Economy) na rozwój branży tworzyw
sztucznych w Polsce (dr inż. Kazimierz Borkowski, dyrektor PlasticsEurope Polska).

Sympozjum towarzyszyła ekspozycja firm partnerskich prezentujących swoje rozwiązania technologiczne i produkty, w tym m.in. urządzenia do druku 3D
(MMANUFAKTURA Biuro Konstrukcyjne, Warszawa)
oraz rozwiązania SMED w postaci mobilnego samochodu demonstracyjnego (STAÜBLI, Łódź).
Zwycięzcą GRAND PRIX PLASTECH’2018, uprawniającym do wzięcia udziału na koszt Organizatorów w następnej edycji PLASTECH, został Piotr Kamiński (DANJE-Polymer, Warszawa).
Sympozjum było też okazją do wspomnienia i uczczenia pamięci mgr. inż. Henryka Zawistowskiego, zmarłego w grudniu ub. roku wychowawcy wielu pokoleń
inżynierów i techników, twórcy PLASTECH, niepodważalnego autorytetu dla pracowników branży przetwórstwa tworzyw polimerowych (wspomnienie o Henryku
Zawistowskim autorstwa dr. hab. inż. Macieja Heneczkowskiego i dr hab. inż. Joanny Ryszkowskiej zostało
opublikowane w zeszycie Polimerów nr 4/2018, str. 311).
Tegoroczna edycja PLASTECH była rekordowa zarówno pod względem frekwencji uczestników, jak i liczebności reprezentowanych firm i potwierdziła zapotrzebowanie branży na tego typu wydarzenia.
Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom merytoryczny referatów prezentowanych podczas PLASTECH
2018, znakomita organizacja oraz koleżeńska atmosfera
sprzyjająca dyskusji, nawiązywaniu kontaktów i współpracy między uczestnikami.
Barbara Witowska-Mocek
Redakcja czasopisma Polimery
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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 styczniu 2018 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w styczniu 2018 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in January 2018
Średnia miesięczna
w 2017 r.

Styczeń 2018 r.

Węgiel kamienny

5 483 970

5 188 854

%
I 2018/
I 2017
91,9

Węgiel brunatny

81,0

Artykuł

5 096 648

4 902 190

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

73 155

78 922

96,3

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

456 258

496 227

101,2

Etylen

40 163

47 387

111,6

Propylen

28 393

33 099

108,9

1,3-Butadien

4 704

5 086

109,0

Fenol

3 507

4 270

103,0

18

12

41,4

13 961

14 825

99,2

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w styczniu 2018 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in January 2018

Tworzywa polimerowe

259 725

288 707

%
I 2018/
I 2017
111,6

Polietylen

29 036

34 053

115,3

Polimery styrenu

12 672

11 353

108,9

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

23 992

26 450

100,0

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

2 127

2 337

127,9

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

6 535

7 186

117,0

Tworzywo polimerowe/polimer

Poliacetale, w formach podstawowych

Średnia miesięczna
w 2017 r.

Styczeń
2018 r.

672

860

97,7

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

7 459

8 538

103,3

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

2 587

3 027

110,9

Poliwęglany

1 762

1 981

132,2

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 554

2 624

108,0

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 926

8 655

150,6

Poliestry pozostałe

2 578

2 827

108,7

Polipropylen

22 312

25 576

128,7

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

2 272

4 459

186,1

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

10 583

14 789

141,1

Aminoplasty

13 689

13 775

131,9

959

852

115,8

20 531

25 850

132,0

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w styczniu 2018 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in January 2018
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Styczeń
2018 r.

%
I 2018/
I 2017

tys. zł

4 217 514

4 426 125

122,0

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

29 468

22 915

133,7

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

11 228

8 190

116,9

t

9 319

2 967

95,0

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 954

2 531

113,5

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

t

38 395

39 773

108,4

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

t

5 458

6 556

130,2

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

t

27 589

19 794

142,8

t
tys. m²

11 335
9 334

7 903
6 420

150,6
140,4

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

22 322

24 830

117,0

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

23 536

26 347

120,9

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

4 032
1 293

4 136
1 217

145,9
127,0

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

32 214
626

23 703
460

134,6
134,9

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

390
158

301
118

89,1
100,0

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 161

1 794

187,5

Kleje poliuretanowe

t

817

784

85,1

Włókna chemiczne

t

3 795

3 856

104,4

t
tys. m²

1 599
4 732

1 512
4 839

88,4
90,7

t

36

35

114,5

Jednostka

Średnia miesięczna
w 2017 r.

Styczeń
2018 r.

%
I 2018/
I 2017

t

95 216

91 255

100,3

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

t
tys. szt.

47 372
4 505

48 842
4 662

101,6
98,8

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 747

2 771

97,3

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

3 367

339

104,6

opony do ciągników

tys. szt.

27

28

100,5

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

3

4

156,7

t

974

1 034

105,6

t
km

5 080
3 192

5 139
3 921

100,6
114,3

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

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

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy w styczniu 2018 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in January 2018
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
BUŁGARIA
Firma LS Tubes inwestuje w linie do produkcji laminowanych opakowań
Firma LS Tubes, joint venture bułgarskiej spółki inwestycyjnej STS Invest Holding i izraelskiej firmy Lageen
Tubes planuje zainwestować 5,5 mln euro w utworzenie
w Grabowie (środkowa Bułgaria) nowego zakładu produkującego elastyczne, laminowane rury z tworzyw.
Nowe zautomatyzowane linie LS Tubes, z których jedna została nabyta pod koniec ub. roku, pozwolą zakładowi produkować rocznie ponad 21 mln rur. Pierwsza zainstalowana już linia ma zdolność produkcyjną 130 rur/min.
Druga zostanie uruchomiona w bieżącym roku.
Lageen Tubes, wiodący wytwórca i dostawca opakowań z materiałów polimerowych i aluminium, jest producentem jedno- i wielowarstwowych rur, stosowanych
jako opakowania w branży kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej.
Firma eksportuje swoje produkty do klientów w 30 krajach na całym świecie.
STS Pack Holding (część STS Invest Holding) jest również producentem laminowanych rur z aluminiową lub
polimerową warstwą barierową.
www.lageentubes.com
www.plasticsnewseurope.com
CZECHY
Unipetrol rozszerza rekordowy program inwestycyjny
Unipetrol, czeski producent polimerów, finalizuje budowę w głównym kompleksie Litvinov nowego zakładu
produkującego polietylen (PE3) o wydajności 270 kt/r.
W ramach największej inwestycji kapitałowej o wartości 330 mln euro, dokonanej przez Unipetrol (będący
częścią grupy naftowej PKN Orlen), budowany kompleks
PE3 ma zastąpić PE1, jeden z dawnych zakładów firmy na
tym terenie. Fabryka PE3 zwiększy efektywne wykorzystanie etylenowego krakingu parowego i przyczyni się
do ściślejszej integracji rafinerii i petrochemii.
Firma Unipetrol rozpoczęła budowę PE3 w kompleksie chemicznym Záluží w Litvinovie w drugim kwartale
2016 r. Zgodnie z planem zakład ma być jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.
Dzięki zastosowaniu najnowszym technologiom Unipetrol będzie mógł rozszerzyć zasięg rynkowy na sektor
kosmetyków i opakowań.
Obecnie w głównym kompleksie Unipetrol produkuje
się 320 tys. t/r polietylenu dużej gęstości (HDPE), z wydajnością 120 000 t/r z jednostki PE1 i 200 tys. t/r z PE2.

Po uruchomieniu nowego zakładu, całkowita produkcja
osiągnie 470 tys. t/r.
www.plasticsnewseurope.com
DANIA
Producent klocków Lego wycofuje ABS
Duńska firma Lego ogłosiła, że do 2030 roku zamierza
całkowicie zrezygnować ze stosowania w produkcji zabawek terpolimeru (akrylonitryl-butadien styren) (ABS).
Lego eksperymentuje z alternatywami dla ABS, głównego polimeru, z którego korzystała w dotychczasowej
produkcji (ABS stanowił ok. 70 % rocznego zapotrzebowania Lego na materiały polimerowe) i zamierza w miejsce ABS stosować polietylen (PE) otrzymany z trzciny
cukrowej, przede wszystkim do wytwarzania klocków
przedstawiających elementy botaniczne, takie jak drzewa, krzewy i liście.
Początkowo PE pochodzenia roślinnego będzie stanowił tylko 1–2 %, ale w dalszej perspektywie polimer ten
może zastąpić rocznie ponad 4,5 tys. ton ABS.
Dostawcą biopolietylenu będzie brazylijska firma
Braskem SA, która wprowadziła PE z trzciny cukrowej
w 2010 r. i od tego czasu produkuje ok. 4 mln t/r tego polimeru w Rio Grande do Sul w Brazylii.
Koszt budowy instalacji wyniósł 290 mln USD.
Firma Lego twierdzi, że trzcina cukrowa użyta jako
bio-baza PE jest pozyskiwana w sposób zrównoważony
zgodnie z Bioplastic Feedstock Alliance i jest certyfikowana przez standard Bonsucro Chain of Custody.
Braskem jest jedną z największych firm petrochemicznych w Ameryce Południowej produkującą polimery termoplastyczne. Segment petrochemiczny firmy wytwarza
olefiny, (m. in. etylen, propylen, butadien, buten-1), benzen, para-ksylen, toluen;, eter etylo-tert-butylowy, eter
metylo-tert-butylowy, kumen oraz alifatyczne, aromatyczne i uwodornione rozpuszczalniki, a także izopren,
dicyklopentadien, piperylen, nonen, tetramer, poliizobutylen i żywice węglowodorowe.
www.plasticsnewseurope.com
www.bloomberg.com
NIEMCY
Evonik rozbudowuje wytwórnię poliamidu 12
Niemiecka firma Evonik Industries AG z siedzibą
w Essen poinformowała w marcu 2018 r. o realizacji projektu o wartości 400 mln euro zwiększającego o 50 %
moce produkcyjne wytwórni poliamidu 12 (PA 12). Firma
spodziewa się znacznego zwiększenia zapotrzebowania
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na PA 12 w branży motoryzacyjnej, a także w przemyśle
naftowym i gazowym oraz druku 3D.
Według Evonik rynek PA 12 odnotowuje roczną stopę
wzrostu przekraczającą 5 %, znacznie wyprzedzając globalny produkt krajowy brutto.
Dzięki znakomitym właściwościom PA 12 (wytrzymałość, połączona z elastycznością, mały ciężar, odporność
na wysoką temperaturę) ma bardzo szerokie zastosowanie, m.in. jako zamiennik stali w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym.
W zastosowaniu do druku 3D tempo wzrostu stanowi
nawet kilkanaście procent.
Oczekuje się, że kompleks zostanie uruchomiony na
początku 2021 roku i wygeneruje roczny przepływ środków pieniężnych w wysokości setek mln euro.
Evonik Industries oferuje też m.in. szeroką gamę polimerów i dodatków stosowanych do produkcji różnego
rodzaju tworzyw, kosmetyków, środków medycznych,
rolniczych, włókienniczych i budowlanych. Jest producentem innowacyjnych materiałów podstawowych
i specjalistycznych do klejów, uszczelniaczy i preparatów silikonowych, dodatków do powłok, kompozytów
światłowodowych i elektroniki.
Firma jest wiodącym światowym dostawcą surowców
i dodatków do produktów chemii gospodarczej, superabsorbentów, środków przeciwpiennych, emulgatorów
i inhibitorów korozji, środków czyszczących do metali,
środków zwilżających i zagęstników do produkcji, przetwarzania i stosowania poli(chlorku winylu), poliuretanów, dyspersji polimerowych i klejów.
W roku 2017 Evonik osiągnął sprzedaż o wartości ok.
14,4 mld euro, a zysk operacyjny przedsiębiorstwa wyniósł ok. 2,36 mld euro.
www.plasticsnewseurope.com
http://corporate.evonik.com
SZWECJA
Grupa BEWi wiodącym dostawcą materiałów izolacyjnych w Europie Północnej
Synbra Holding B.V. produkuje szeroką gamę polimerowych materiałów spienionych, w tym spieniony
polistyren (EPS), polipropylen do pakowania oraz EPS
do celów termoizolacyjnych. Wprowadziła też na rynek
(2017 r.) pierwszy na świecie w pełni biodegradowalny
kubek do picia, o dużej zawartości polilaktydów (PLA).
Grupa BEWi z Solnej (Szwecja) – znaczący producent
EPS, izolacji z ekstrudowanego polistyrenu (XPS) i ekspandowanego polipropylenu, właściciel 14 zakładów
w krajach skandynawskich, w tym w Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii, poprzez zakup firmy Synbra Holding
B.V. zamierza stać się wiodącym dostawcą EPS przeznaczonego do opakowań i do izolacji budynków w Europie
Północnej. Grupa zawarła umowę, z konsorcjum prowadzonym przez firmę inwestycyjną Gilde Buy Out Partners, na zakup za 117,5 mln euro zakładów produkują-
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cych EPS. Umowa obejmuje fabryki Synbra Holding B.V.
w Danii, Portugalii i Holandii.
W styczniu 2018 r. Grupa BEWi przejęła też fińskiego producenta materiałów izolacyjnych Ruukin EPS Oy
(roczny obrót 2,5 mln euro).
www.plasticsnewseurope.com
ŚWIAT
Ekspansja firmy Mexichem
Mexichem (Tlalnepantla, Meksyk) – wiodący dostawca produktów i rozwiązań w wielu sektorach przemysłu i handlu, od budownictwa i infrastruktury po rolnictwo, opiekę zdrowotną, transport, telekomunikację
i energię – producent m. in. poli(chlorku winylu) kupił w
ub. roku 80 % udziałów (za 1,5 mld USD) w firmie Netafim, z grupy Permira Kibbutz Hatzerim (Tel Aviv, Izrael)
uznawanej za światowego lidera w produkcji rurek do
kroplówek i przewodów do systemów nawadniających.
Kibbutz zachował 20 % udziałów, a siedziba firmy pozostała w Izraelu.
Przejęcie izraelskiej firmy, która ma 29 spółek zależnych, 17 zakładów produkcyjnych i 4500 pracowników
na całym świecie, umożliwi Mexichem rozwój strategicznej działalności w sektorze systemów nawadniających.
Na początku 2018 r. Mexichem nabył za 39 mln USD
firmę Sylvin Technologies (Denver, USA), producenta
plastyfikatorów, stabilizatorów i mieszanek z poli(chlorkiem winylu).
www.plasteurope.com
www.mexichem.com
USA
Spółka joint venture firm Total, Borealis i Nova
Chemicals
Francuska firma naftowa Total S.A., austriackie konsorcjum Borealis AG i kanadyjska firma NOVA Chemicals Corporation poinformowały, o zamiarze utworzenia
petrochemicznego joint venture na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej.
Firmy podpisały umowy na mocy których Total będzie
właścicielem 50 % udziałów, a właścicielem pozostałych
50 % będzie Novealis Holdings LLC – spółka joint venture
Borealis i NOVA Chemicals.
Wspólne przedsięwzięcie o wartości 1,7 mld USD obejmie m. in. kraker parowy do produkcji olefin, o wydajności 1 Mt/r.
Projekt, którego rozpoczęcie przewidziane jest w
2020 r., utworzy ok. 1500 miejsc pracy.
Dodatkowo w zakładach Total’s Bayport w Teksasie
powstanie nowa wytwórnia polietylenu o mocy 625 kt/r
wykorzystująca technologię Borealis Borstar.
www.plasticsnewseurope.com
www.total.com
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WĘGRY
Ongropack inwestuje w nowy zakład produkcji folii
z PVC
Ongropack - węgierska firma specjalizująca się w wytłaczaniu folii, buduje zakład o wartości 29 mln euro w
gminie Szirmabesenyő, w pobliżu Miszkolca.
Ongropack od 2009 r. podwoił roczną produkcję folii
z poli(chlorku winylu) (PVC) i ponad dwukrotnie zwięk-
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szył przychody, zwiększając w ciągu dziewięciu lat roczną sprzedaż do ok. 43 mln euro.
Najnowsza inwestycja Ongropack otrzymała pomoc
rządową w wysokości 3,36 mln euro w formie bezzwrotnej dotacji państwowej.
Firma eksportuje ponad 90 % swojej produkcji, głównie do krajów UE.
www.plasticsnewseurope.com
mgr Irena Leszczyńska

NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Koncern Basell Orlen Polyolefins w Płocku uruchomił
produkcję Moplen EP448S –nowego, udarowego kopolimeru (heterofazowego) polipropylenu (PP) – zawierającego środek nukleujący oraz środek antystatyczny, przeznaczonego do produkcji metodą formowania wtryskowego
sztywnych opakowań i wyrobów konsumenckich.
Moplen EP448S jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji, w obecności wysokowydajnego bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji.
Materiał charakteryzuje się umiarkowaną płynnością
w stanie stopionym, dużą odpornością mechaniczną,
ocenianą w teście zrzutowym, korzystnym stosunkiem
sztywności do udarności oraz, dzięki większej czystości
bazowego polimeru, dobrymi właściwościami organoleptycznymi. Dzięki odpowiedniej kompozycji dodatków
łatwiejsze jest wyjmowanie detali z formy, co umożliwia
produkcję z zastosowaniem wysokowydajnych wtryskarek wyposażonych w formy wielogniazdowe. Cienkościenne opakowania można wytwarzać z zastosowaniem
krótkiego czasu trwania cyklu, można też je łatwo etykietować lub nadrukowywać bez pogorszenia odporności
mechanicznej na uderzenie i wytrzymałości na zrzuty.
Materiał przeznaczony jest do produkcji przede wszystkim sztywnych opakowań do żywności oraz opakowań
przemysłowych o zróżnicowanym kształcie i pojemności, stosowanych do napełniania na liniach przemysłowych, m.in. do pakowania farb malarskich i produktów
budowlanych. Może być też stosowany do wytwarzania
pojemników do żywności i produktów nieżywnościowych, artykułów użytkowych gospodarstwa domowego, zabawek, wyrobów meblarskich, wiaderek przemysłowych i skrzynek.
Podstawowe właściwości Moplenu EP448S: gęstość
– 0,90 g/cm3, masowy wskaźnik szybkości płynięcia
MFR(230 °C/2,16 kg) – 44 g/10, moduł sprężystości przy rozciąganiu –1400 MPa, naprężenie na granicy plastyczności
– 27 MPa, wydłużenie przy zerwaniu –50 %, wydłuże-

nie na granicy plastyczności – 5 %, udarność Charpy’ego z karbem w temp. -20 °C – 3 kJ/m2, 0 °C – 4 kJ/m2,
23 °C – 6 kJ/m2, temperatura mięknienia wg Vicata (A 50)
– 150 °C, temperatura ugięcia pod obciążeniem (0,45 MPa,
próbka niewygrzewana) – 100 °C.
www.basellorlen.pl
Opracowaną przez firmę Roctool technologię nagrzewania indukcyjnego Heat and Cool (H and C),wykorzystano do oceny możliwości zwiększenia obszaru zastosowań
innowacyjnego tworzywa akrylonitryl-butadien-styren
modyfikowanego poliwęglanem (ABS/PC) – ELIX Ultra
HH4115HI – firmy ELIX Polymers, wykazującego bardzo dużą wytrzymałość na uderzenie i dobrą odporność
cieplną. Dzięki zastosowaniu technologii Heat and Cool
do formowania wyrobów z ELIX Ultra HH4115HI uzyskano poprawę m.in. ich estetyki, szczególnie jakości powierzchni, oraz wydajności przetwarzania. Okazało się
także możliwe wyeliminowanie śladów linii zgrzewu,
płynięcia i wklęsłości. Gniazdo formy jest podgrzewane bardzo szybko do temperatury, która tuż przed wtryskiem może przekroczyć 200 °C, a następnie, w celu zminimalizowania czasu trwania cyklu, szybko chłodzone
do temperatury odformowania. Dzięki podgrzaniu formy do temperatury powyżej temperatury zeszklenia
materiału uzyskuje się doskonałe odwzorowanie powierzchni gniazda, co eliminuje konieczność malowania lub dekoracji elementów. Zmniejsza się też naprężenie ścinające w stopie, w istotnym stopniu wpływające
na właściwości mechaniczne wyprasek, a także grubość
ścianek wyrobów (można ją zmniejszyć, np. z 1,5 mm do
1 mm). ELIXu Ultra HH4115HI znajduje zastosowanie do
wytwarzania części samochodowych, takich jak: elementy wykończenia kabiny.
www.roctol.com
Podczas targów MidO Eyewear Show 2018 firma Evonik zaprezentowała lekkie, kolorowe i bardzo bezpieczne
okulary dziecięce. Kombinacja materiałów: przezroczy-
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stego, mikrokrystalicznego poliamidu (PA) – TROGAMIDu Terra – i elastomeru poliamidowego (PA12) –
VESTAMIDu Care – dopuszczonego do stosowania
w medycynie, umożliwia dużą swobodę projektowania
oprawek i zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa.
Przednią część oprawki okularów dziecięcych wykonano
z TROGAMIDu Terra wytwarzanego z surowców odnawialnych (nawet do 50 %), takich jak orzechy palmowe
i oleje kokosowe.
Materiał wykazuje dużą sztywność, małą gęstość oraz
dużą odporność na ścieranie i podwyższoną temperaturę. Wewnętrzna część oprawki i noski okularów zaprojektowano z polieteramidu blokowego (PEBA) – VESTMIDu Care ME – o bardzo małej gęstości. Dzięki temu
użytkownik ma zapewnione uczucie komfortu, a jednocześnie nie jest narażony na obrażenia i ześlizgiwanie się
okularów – co jest szczególnie ważne w wypadku okularów dziecięcych.
Kolejny typ VESTAMIDu Care ME jest przeznaczony
do wytwarzania elementów okularów, znajdujących się
w okolicy skroni. Materiał ten jest wystarczająco twardy, aby okulary były dobrze dopasowane, a jednocześnie
przyjemnie przylegały do skóry. Użycie tego materiał eliminuje konieczność stosowania metalu do łączenia zauszników z przednią częścią oprawki, pozwala na projektowanie okularów odpowiednich dla dzieci oraz ich
łatwą modyfikację.
www.evonic.com
Poliamid 66 (PA66) nowej generacji – Chemlon 102HI
BK001 – firmy Teknor Apex, jako pierwszy polimer tej grupy zastosowano do wytwarzania elementów złącznych. W
produkcji na skalę przemysłową, w liniach technologicznych wykorzystujących oprzyrządowanie o dużej kawitacji,
Chemlon 102HI BK001 wykazywał większą szybkość krystalizacji niż np. Chemlon 104H. Dzięki temu produktywność zwiększyła się nawet o 9 %.
Podstawowe właściwości Chemlonu 102HI BK001: gęstość – 1,1 g/cm3, skurcz przetwórczy wzdłużny – 1,5–2,0
%, wytrzymałość na rozciąganie – 60 MPa, wydłużenie
przy zerwaniu – 35 %, moduł sprężystości przy zginaniu
– 2,0 GPa, udarność Izoda z karbem, temp. 23 °C – 13 kJ/
m2, temperatura ugięcia pod obciążeniem (1,8 MPa) – 64 °C,
temperatura topnienia – 260 °C.
www.teknorapex.com
Podczas targów MD and M West 2018 firma Eastman
Chemical zaprezentowała nowy biokompatybilny kopoliester MXF221, przeznaczony do produkcji obudów
urządzeń medycznych, będący alternatywą dla mieszanek poliwęglanowych.
Materiał jest odporniejszy niż poliwęglany na działanie agresywnych środków dezynfekujących stosowanych w szpitalach do zwalczania opornych bakterii
i ograniczania ich rozprzestrzeniania. Firma Lubiao Liu
opracowała czteroetapowy, trwający 24 h, program badawczy oraz urządzenie do oceny długoterminowej od-
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porności tworzyw polimerowych na różne środki dezynfekujące. Stwierdzono, że MXF221 po ekspozycji na silne
środki dezynfekujące zachowuje ponad 90 % pierwotnej
wytrzymałości na uderzenie, znacznie więcej niż mieszanki poliwęglanów wykorzystywane dotychczas do
produkcji obudów. Oprócz dobrej udarności i odporności
na czynniki chemiczne MXF221 wykazuje odporność na
palenie (klasa V-2 wg UL 94 w wypadku próbki grubości
1,5 i 3,0 mm) oraz łatwo ulega barwieniu. Dzięki temu nie
jest konieczne stosowanie farb, często nieodpornych na
agresywne środki dezynfekujące.
www.eastman.com
Naukowcy z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
opracowali innowacyjną, celulozowo-elastomerową
agrotkaninę BioEcoFab, która dzięki zawartości biopolimerowych składników znacznie przyspiesza wzrost roślin, jest też całkowicie biodegradowalna, co umożliwia
jej kompostowanie. Agrotkanina może znaleźć zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie, kwiaciarstwie, zagospodarowywaniu terenów miejskich, górskich czy nasypów drogowych.
BioEcpFarb składa się głównie z naturalnych komponentów, zawiera składnik nawożący, który przyspiesza
wegetację roślin implementowanych na tym podłożu.
Materiał jest złożony z surówki bawełnianej pokrytej
mieszaniną lateksową, zawierającą różnego rodzaju biopolimery pochodzące z odpadów. Dzięki temu że materiał „oddycha”, mogą przez nią przenikać np. woda lub
płynne nawozy. Agrotkanina nie powoduje tworzenia
się szkodliwej dla systemu korzeniowego roślin grzybni (a przez to obumierania roślin), ogranicza też dostęp
promieniowania ultrafioletowego. Dzięki dużej zawartości naturalnych składników jest nieszkodliwa dla środowiska, a wykorzystane do jej produkcji odpadowe biopolimery dodatkowo zmniejszają obciążenie środowiska
naturalnego.
Materiał uzyskał bardzo dobre oceny w testach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, a także akredytowanych ośrodkach badawczych w Polsce pod kątem
hodowli kwiatów, warzyw, owoców i rolowanych trawników sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowania
trudnych terenów wysokogórskich.
www.naukawpolsce.pap.pl
Recykling
Firma Montello S.p.A zajmująca się recyklingiem
wykorzystuje najnowszą technologię zamontowanych
w 40 maszynach AUTOSORT firmy TOMRA Sorting Recycling, czujników optycznych, dzięki którym można
rozpoznawać i rozdzielać różne rodzaje tworzyw polimerowych, co zmniejsza do minimum konieczność ręcznego sortowania odpadów. W Montello SPA recyklingowi
poddaje się rocznie ok. 150 000 t pokonsumenckich odpadów opakowań. Dzięki temu emisja CO2 zmniejsza się
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o ok. 200 000 t/r., ponadto ok. 300 000 t odpadów organicznych sortuje się i przetwarza na biogaz (wykorzystywany do wytwarzania energii zasilającej produkcję) oraz
dobrej jakości nawóz.
We współpracy z firmą TOMRA Sorting Recycling
opracowano system automatycznego sortowania pojemników po płynach z bezbarwnego, niebieskiego i kolorowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) oraz polietylenu
dużej gęstości (HDPE).
W maszynach do sortowania AUTOSORT wykorzystuje się zarówno czujniki spektroskopii bliskiej podczerwieni NIR (Near InfraRed), jak i światła widzialnego
VIS (Visible Spectroscopy), szybko rozpoznające i rozdzielające ogromną ilość materiału. Technologia NIR służy do
sortowania wg rodzaju polimeru, a czujniki VIS – zależnie od koloru materiału.
Surowce pochodzące z recyklingu są wykorzystywane do produkcji m.in.: nowych materiałów opakowaniowych, pojemników oraz materiałów budowlanych. Firma
Montello produkuje geomembrany z wgłębieniami służące jako warstwa izolacyjna w branży budowlanej. Około
80 % tworzyw przetwarza się na surowce wtórne, a 20 %
na wtórne paliwa stałe (stosowane jako substytut koksu
w cementowniach i wielkich piecach), dzięki temu odpady nie trafiają na składowiska.
www.tomra.com/recycling
Grupę Ergis nominowano do nagrody w konkursie
„Plastics Recycling Awards Europe 2018” w kategorii „In-
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nowacje technologiczne w recyklingu tworzyw sztucznych” za technologię ErgisMark. Technologia dotyczy
znakowania specjalnymi markerami fluorescencyjnymi tworzyw w produkcji wyrobów wielomateriałowych
i wielowarstwowych, np. tacek do wędlin i serów. Markery nanoszone metodą zadrukowywania powierzchni, nie
zmieniają właściwości opakowania i są w pełni bezpieczna w użyciu, również w kontakcie z produktami spożywczymi. Tak oznakowane tworzywo, trafiające jako odpad
do systemu recyklingowego, w wyniku zastosowania
specjalnych metod detekcji jest łatwo klasyfikowane
i kierowane do odpowiednich strumieni materiałowych.
Technologia umożliwia szybkie, precyzyjne, a przede
wszystkim skuteczne sortowanie i odzyskiwanie materiałów, w tym tworzyw polimerowych. Technologia
ErgisMark to rozwiązanie pozwalające na efektywny
recykling produktów wielomateriałowych i wielowarstwowych, których sortowanie jest najtrudniejsze. Wykorzystanie surowców wtórnych z recyklingu butelek
PET m.in. jako materiału do produkcji polarów, folii PET,
desek tarasowych, paneli, folii izolacyjnych wpływa na
znaczną oszczędność zużycia ropy naftowej, ale przede
wszystkim na znaczne zmniejszenie emisji CO2.
Obecnie firma Ergis dopracowywuje technologię ErgisMark, aby można było odczytać marker także na rozdrobnionych już elementach opakowań (płatkach).
www.ergis.pl
dr Anna Łukszo–Bieńkowska

WYNALAZKI
Blokowane poliizocyjaniany, sposób ich wytwarzania i zastosowanie (Zgłoszenie nr 418764, Politechnika
Rzeszowska)
Przedmiotem zgłoszenia są blokowane poliizocyjaniany, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środków sieciujących do poliuretanowych systemów proszkowych. Blokowane poliizocyjaniany po usieciowaniu
żywicami stosowanymi do systemów proszkowych dają
powłoki poliuretanowe o zwiększonej hydrofobowości
i oleofobowości oraz dużej odporności na ścieranie i zarysowanie (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 7, 26).

rze 60–70 °C w ciągu 60–120 min, następnie w temp. 70–
95 °C do uzyskania mieszalności żywicy z wodą, mierzonej w temp. 20 °C, w granicach 1,5–2,5 ml/g, po czym
otrzymany produkt poddaje się reakcji z mocznikiem i/lub
pochodnymi mocznika o wzorze CO(NHR)2, gdzie R=H,
CH3, C2H5, w ilości 5–15 % mas. w stosunku do użytego
fenolu. Następnie zobojętnia się kwasami sulfonowymi
do wartości pH 6,5–7,5 i zatęża do uzyskania lepkości 80–
500 mPa · s, oznaczonej w temperaturze 20 °C oraz modyfikuje związkami zawierającymi grupy hydroksylowe (wg
Biul. Urz. Pat. 2018, nr 8, 34).

Sposób otrzymywania modyfikowanej żywicy rezolowej (Zgłoszenie nr 418897, Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; LERG
Spółka Akcyjna, Pustków)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
modyfikowanej żywicy rezolowej, polegjący na tym, że
kondensację fenolu z formaldehydem katalizowaną wodorotlenkiem sodowym i/lub potasowym w stosunku
molowym 1:1,3–1,7:0,01–0,10 prowadzi się w temperatu-

Żywice 3-[[[2-[bis(fosfinometylo)amino]etylo]-(fosfinometylo)]amino]propylosiloksanowe oraz sposób
ich wytwarzania (Zgłoszenie nr 422562, Politechnika
Wrocławska)
Zgłoszenie dotyczy żywic 3-[[[2-[bis(fosfinometylo)
amino] etylo](fosfino metylo)]amino]propylosiloksanowych (wzór 1), w którym n oznacza liczbę merów disiloksanowych, a m oznacza liczbę fragmentow 2-aminoetylowych przeznaczonych do stosowania jako substraty
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do syntezy żywic 3-[[[2-[bis(fosfonometylo)-amino]etylo]
(fosfonometylo)]amino]propylosiloksanowych oraz do
syntezy poliamfolitow.
Zgłoszenie dotyczy również sposobu wytwarzania
tych żywic, polegającego na tym, że jedną część molową
N-[3-(trialkoksysililo)propylo]polietylenopoliaminy poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią molową formaldehydu i z co najmniej jedną częścią molową kwasu
fosfinowego, na każdą część molową grup NH w N-[3-(trialkoksysililo)propylo]polietylenopoliaminie, a reakcję
prowadzi się w temperaturze 273–330 K, w wodzie, aż do
przereagowania N-[3-(trialkoksysililo)-propylo]polietylenopoliaminy i otrzymania koncentratu żywicy 3-[[[2-[bis(fosfinometylo)-amino]etylo](fosfinometylo)]amino]
propylosiloksanowej (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 7, 34).
Żywice 3-[bis(fosfinometylo)amino]-propylosiloksanowe oraz sposób ich wytwarzania (Zgłoszenie nr
422565, Politechnika Wrocławska)
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Zgłoszenie dotyczy żywic 3-[bis(fosfinometylo)amino]
propylosiloksanowych (wzór 2) oraz sposobu ich wytwa-

rzania, polegjącego na tym, że jedną część molową 3-(trialkoksysililo)propyloaminy poddaje się reakcji z co najmniej
dwiema częściami molowymi kwasu fosfinowego i z co
najmniej dwiema częściami molowymi formaldehydu w
postaci formaliny lub paraformu, a reakcję prowadzi się w
wodzie, w temperaturze 273–330 K, aż do przereagowania
substratów (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 8, 34).
Żywice 3-[[[2-[bis(fosfonometylo)amino]etylo]-(fosfonometylo)]amino]propylosiloksanowe oraz sposób
ich wytwarzania (Zgłoszenie nr 422566, Politechnika
Wrocławska)
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Zgłoszenie dotyczy żywic 3-[[[2-[bis(fosfonometylo)
amino]-etylo]-(fosfonometylo)]amino]propylosiloksanowych (wzór 3), w którym n oznacza liczbę merów disiloksanowych, a m oznacza liczbę fragmentow 2-aminoetylowych, przeznaczonych do sfunkcjonalizowania
powierzchni materiałów. Zgłoszenie dotyczy również
sposobu wytwarzania tych żywic, polegającego na tym,
że N-[3-(trialkoksysililo)propylo]polietylenopoliaminę poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią molową formaldehydu w postaci formaliny lub paraformu,
i z co najmniej jedną częścią molową kwasu fosfonowego,
na każdą część molową grup NH w substracie, a reakcję prowadzi się w temperaturze 340–373 K, w wodzie,
z dodatkiem co najmniej 0,6 części molowych HCl, aż do
przereagowania N-[3-(trimetoksysililo) propylo]polietylenopoliaminy (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 8, 35).
mgr inż. Małgorzata Choroś

NOWE KSIĄŻKI
 olymer Coatings
P
Practical Guide to Synthesis, Characterization and
Applications
G. de With (Wiley)
Wyd. 2018, 576 stron, 45 tabel, cena 159 €
ISBN 978-3-527-34210-5
To obszerne opracowanie może być traktowane jako
źródło podstawowych informacji i praktyczny przewodnik po zagadnieniach związanych z powłokami
polimerowymi. Omówiono w nim m.in. właściwości
powłok (adhezja, odporność na wodę i czynniki środowiskowe, połysk, przezroczystość, trwałość), zalety

oraz zastosowania (elektryczne, dekoracyjne, ochronne). Opisano powłoki rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne, proszkowe, high-solids, powłoki z żywic hiperrozgałęzionych oraz sieciowanie radiacyjne.
W kolejnej części uzasadniono celowość stosowania
dodatków m.in. środków powierzchniowo czynnych,
modyfikatorów powierzchni, środków koalescencyjnych. Przedstawiono laboratoryjne i przemysłowe metody nakładania powłok (zanurzeniowa, z użyciem rakla,
obrotowa, natryskowa). Przedyskutowano zagadnienia
fizykochemiczne związane z powłokami takie jak rozpuszczalność monomerów, i polimerów, oddziaływa-
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nia międzycząsteczkowe i stabilizacja koloidalna, zwilżalność, reologia i adhezja. Podano metody określania
składu chemicznego (IR, Raman, XPS), morfologii (OM,
SEM, TEM, AFM, konfokalna mikroskopia optyczna)
oraz właściwości termicznych i mechanicznych (DSC,
pomiary reologiczne, DMTA, twardość, testy przyczepności). Opisano powłoki przewodzące (mechanizmy
przewodzenia, dodatki, perkolacja, metody charakteryzacji, defekty) oraz powłoki hydrofobowe i hydrofilowe (chemia, morfologia, pęcznienie, tarcie). Omówiono
powłoki „samonaprawiające się”.
 ydrogen Bonding in Polymeric MateH
rials
Shiao-Wei Kuo (Wiley)
Wyd. 2018, 368 stron, 366 ilustracji, 196 w kolorze,
cena 149 €
ISBN 978-3-527-34188-7
W monografii podsumowano najnowsze badania nad
wiązaniami wodorowymi w materiałach polimerowych.
Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące wiązania wodorowego w mieszaninie polimerów, w tym właściwości termodynamiczne mieszanin, model wiązań
oraz czynniki wpływające na wiązania wodorowe, poprawę mieszalności poprzez wiązanie wodorowe. Przedyskutowano znaczenie rozkładu sekwencji w kopolimerze z wiązaniem wodorowym, samoorganizujące się
struktury kopolimeru blokowego mediowane wiązaniem wodorowym, mezoporowate materiały z wiązaniem wodorowym.
 olecularly Imprinted Polymers for
M
Analytical Chemistry Applications
W. Kutner, Piyush Sindhu Sharma (Eds.), (RCS)
Wyd. 2018, 436 stron , cena 179 £
ISBN 978-1-78262-647-3
Wytworzenie syntetycznych receptorów do selektywnych czujników chemicznych jest możliwe dzięki odwzorowaniu cząsteczkowemu (imprinting molekularny).
Znanych jest coraz więcej syntez sztucznych konstrukcji
z wykorzystaniem analitów jako wzorników do imprintingu molekularnego. Trwałość kompleksów tych konstrukcji z docelowymi analitami jest często zbliżona do trwałości biologicznych receptorów, a późniejsza polimeryzacja
kompleksów prowadzi do polimerów z nadrukiem molekularnym o selektywności zbliżonej do naturalnych receptorów. W książce podsumowano najnowsze osiągnięcia
dotyczące syntezy i zastosowania polimerów z nadrukiem
molekularnym do selektywnych sensorów chemicznych.
Polymer Gels
Science and Fundamentals
V. K. Thakur, M. K. Thakur (Eds.), (Springer)
Wyd. 2018, 600 stron, 200 ilustracji w kolorze, cena 214 €
ISBN 978-981-10-6085-4
W książce omówiono podstawy, rozwój i najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie syntetycznych i naturalnych

475
żeli polimerowych, poświęcając szczególną uwagę ich
zastosowaniom w biomedycynie i inżynierii. Omawiane
zagadnienia obejmują żele na bazie polisacharydów, żele
na bazie chitozanu stosowane w terapii nowotworów,
żele do immobilizacji enzymów i komórek, jako nośniki
w efektywnym dostarczaniu leków przez skórę, żele reagujące na bodźce oraz funkcjonalne żele i żelowe nanokompozyty polimerowe.
Hydrogels
Recent Advances
V. K. Thakur, M. K. Thakur (Eds.), (Springer)
Wyd. 2018, 600 p. 200 w kolorze, cena 200 € / 160 £ / 249 $
ISBN 978-981-10-6076-2
Dzięki swoim specyficznym właściwościom materiały
na bazie hydrożeli znajdują wiele potencjalnych zastosowań, od inżynierii biomedycznej po systemy oczyszczania wody. W książce zawarto najnowsze osiągnięcia
dotyczące hydrożeli oraz zamieszczono kompendium
podstawowych pojęć związanych z tą grupą materiałów. Autorzy skupili się na najważniejszych rodzajach
hydrożeli, w tym hydrożelach fizycznych, chemicznych
i nanohydrożelach oraz omówili nowe inteligentne materiały hydrożelowe reagujące na bodźce zewnętrzne (temperaturę, ciśnienie, pH, światło, czynniki biochemiczne
lub pole magnetyczne). Kluczowe zagadnienia opisane
w książce to m.in. hydrożelowe superabsorbenty, inteligentne hydrożele do kontrolowanego dostarczania leków, nanomateriały hydrożelowe, elektroprzędzenie
hydrożeli, hydrożele na bazie biopolimerów, hydrożele
nadające się do wtryskiwania, wzajemnie przenikające
się sieci hydrożelowe (radiacyjna i sonochemiczna synteza hydrożeli mikro /nano/ makroskopowych) oraz hydrożele na bazie DNA.
New Polymer Nanocomposites for Environmental Remediation
Chaudhery Mustansar Hussain, Ajay Kumar Mishra
(Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2018, 756 stron, cena 165 €
ISBN 9780128110331
New Polymer Nanocomposites for Environmental Remediation stanowi podsumowanie najnowszych postępów
w opracowywaniu, wytwarzaniu i zastosowaniu nowych materiałów do wykrywania, detekcji i usuwania
zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego. Książka
przedstawia aktualne badania nad wykorzystaniem nanokompozytów polimerowych w remediacji środowiska,
ze wskazaniem głównych problemów oraz polimerów
lub nanomateriałów o określonych właściwościach, dzięki którym problemy te mogą zostać rozwiązane. Tematyka książki obejmuje zagadnienia związane z nanotechnologią i nanokompozytami polimerowymi. Opisano
nanokompozyty polimerowe na bazie nanomateriałów
węglowych, nanokompozytowe membrany i sensory oraz magnetyczne nanokompozyty polimerowe do
ekologicznej rekultywacji. Omówiono toksykologię na-
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nokompozytów polimerowych, aspekty i zagadnienia
prawne związane ze stosowaniem tej grupy materiałów
oraz „zielone” nanokompozyty polimerowe.
Cellulose Derivatives
Synthesis, Structure, and Properties
T. Heinze, O. A. El Seoud, A. Koschella (Springer)
Wyd. 2018, 531 stron, 316 ilustracji, 22 w kolorze, cena
200 € / 160 £ / 229 $
ISBN 978-3-319-73167-4
Biodegradowalne pochodne celulozy, w szczególności estry i etery, są stosowane na coraz większą skalę.
Książka zawiera podsumowanie najnowszych osiągnięć
w chemii tej grupy materiałów polimerowych uwzględniające zrównoważony rozwój, obejmujące niekonwencjonalne metody syntezy pochodnych, wprowadzenie
nowych rozpuszczalników, np. cieczy jonowych, a także
nowe podejścia do regioselektywnej derywatyzacji celulozy, przygotowanie nanocząstek i nanokompozytów do
konkretnych zastosowań. Opisano produkcję i charakterystykę celulozy pochodzącej z różnych źródeł, strukturę
i właściwości celulozy i jej pochodnych, aktywowanie,
rozpuszczalność i zasady derywatyzacji celulozy, estry
i etery oraz inne pochodne celulozy.
Chemical Resistance of Thermosets
E. Baur, K. Ruhrberg, W. Woishnis (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2018, 1000 stron, cena 245 €
ISBN 9780128144800
W książce zawarto kompleksowe, dane na temat odporności chemicznej tworzyw termoutwardzalnych,
uwzględniające wpływ odczynników, środowiska i innych mediów na właściwości i charakterystykę ww. materiałów. Dane te dotyczą materiałów takich jak żywice
allilowe, epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe,
nienasycone żywice poliuretanowe, żywice winyloestrowe, furanowe, poli(aminobismaleimidowe), akrylowe,
poli(cyjanurany) i wzmocnione tworzywa termoutwardzalne. Książka stanowi źródło wiedzy dla inżynierów
i naukowców projektujących i pracujących z materiałami
termoutwardzalnymi stykającymi się z różnorodnymi
czynnikami korozyjnymi i/ lub reaktywnymi.
The Chemistry of Membranes Used in
Fuel Cells
Degradation and Stabilization
S. Schlick (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2018, 304 strony, cena 182 €
ISBN 978-1-119-19605-1
W książce omówiono zagadnienia dotyczące membran stosowanych w ogniwach paliwowych, poczynając od projektowania, poprzez mechanizmy degradacji
chemicznej, aż po możliwość stabilizacji. W dziesięciu
rozdziałach przedstawiono podstawowe tematy związane z ogniwami paliwowymi, mechanizm degradacji
membran perfluorowanych, ranking stabilności perfluorowanych membran pod względem odporności na rod-
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niki hydroksylowe, stabilizację perfluorowanych membran jonami Ce (III) i Mn (II) lub za pomocą nanocząstek,
mechanizm degradacji i strategie stabilizacyjne w membranach perfluorowanych Aquivion, anionowymienne
membranowe ogniwa paliwowe, profilowanie procesów degradacji z użyciem 2D Spectral-Spatial FTIR oraz
kwantowe mechaniczne obliczenia mechanizmu degradacji w membranach perfluorowanych.
Phthalonitrile Resins and Composites
Properties and Applications
Mehdi Derradji, Wang Jun, Liu Wenbin (Elsevier)
Wyd. 2018, 404 strony, cena 150 €
ISBN 9780128129661
W książce zawarto podsumowanie najnowszych badań dotyczących żywic ftalonitrylowych. Podano szczegółowe informacje na temat syntezy i technik przygotowania najważniejszych monomerów ftalonitrylowych.
Omówiono właściwości, mechanizm i techniki utwardzania żywic ftalonitrylowych, a także ich mieszaniny
i kopolimery z epoksydami, benzoksazyną i bismaleimidem. Opisano kompozyty ftalonitrylowe wzmocnione
włóknami, mikro i nanokompozyty ceramiczne oraz nanorurki węglowe z żywic ftalonitrylowych. Podano ich
potencjalne zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym,
na statkach i platformach wiertniczych, w samolotach,
skrzydłach wiatraków, łożyskach wysokotemperaturowych, zaworach, elektronice, ognioodpornych tekstyliach i wielu innych dziedzinach.
Dielectric Polymer Materials for High-Density Energy Storage
Zhi-Min Dang (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2018, 300 stron , cena 196 €
ISBN 9780128132159
Książka poświęcona problematyce projektowania
i przygotowania dielektrycznych materiałów polimerowych do magazynowania energii o dużej gęstości.
W kolejnych rozdziałach omówiono podstawy teorii
dielektryków, otrzymywanie, strukturę i właściwości
fluoropolimerów oraz zmianę właściwości dielektrycznych poprzez modyfikację struktury molekularnej polimerów. Opisano polimerowe materiały dielektryczne
magazynujące energię z napełniaczami o strukturze hierarchicznej, napełniacze strukturalne „core-shell” do dielektrycznych materiałów polimerowych, wielofazowe/
wieloskładnikowe dielektryczne materiały o wysokiej
przenikalności elektrycznej i wysokiej wytrzymałości na
przebicie, a także kompozyty polimerowe z napełniaczami funkcyjnymi wytwarzanymi metodą elektroprzędzenia. Omówiono przewodnictwo cieplne i przedstawiono
charakterystykę ładowania i rozładowania, dielektrycznych materiałów polimerowych. Opisano dielektryczne
materiały polimerowe o wysokiej stabilności termicznej.
dr inż. Stanisława Spychaj
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Informacje PlasticsEurope Polska
„NIE” dla odpadów tworzyw w środowisku
PolyTalk 2018: Wspólna walka z zaśmieceniem oceanów
Inicjatywa PolyTalk – forum dyskusji inicjowanej przez
producentów tworzyw polimerowych, mające na celu
konfrontowanie różnych punktów widzenia, rzeczową
dyskusję i konstruktywny dialog wokół aktualnych tematów dotyczących zagospodarowania odpadów tworzyw.
Tegoroczna edycja konferencji PolyTalk, zorganizowana pod hasłem „Wspólna walka z zaśmieceniem
oceanów”, która odbyła się w dniach 26–27 kwietnia
w St-Julian’s na Malcie zgromadziła ponad 190 uczestników reprezentujących organizacje międzynarodowe, administracje rządowe z różnych krajów, organizacje pozarządowe, przemysł tworzyw sztucznych oraz środowiska
naukowe.
To dwudniowe wydarzenie było doskonałą okazją do
pogłębienia relacji oraz zbudowania nowych partnerstw
wśród różnych interesariuszy, w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań w skali globalnej problemu zaśmiecenia środowiska morskiego, uwzględniając m.in.: obieg
materiałów i gospodarkę odpadami.
Danielle Ferrari, Prezes PlasticsEurope i CEO firmy
Versalis (Eni) stwierdził: „Mamy wspólny cel: chronić
nasze morza, oceany i całe środowisko morskie. Podczas
konferencji PolyTalk 2018 nie tylko chcemy podnosić
świadomość na temat zaśmiecenia środowiska morskiego, ale także dzielić się doświadczeniami i budować nowe
partnerstwa, aby skutecznie zapobiegać temu problemowi. Będziemy zwiększać wysiłki przemysłu i współpracę
w kluczowych obszarach, abyśmy wspólnie mogli zidentyfikować słabe punkty i przedyskutować możliwości poprawy zagospodarowania odpadów”.

Profesor Richard Thompson (Wydział Biologii Morskiej, Uniwersytet Plymouth) podkreślił konieczność, zarówno intensyfikacji badań naukowych, w celu lepszego
zrozumienia problemu, w tym źródeł wpływu zanieczyszczeń, jak i potrzebę odpowiedniego projektowania
wyrobów z tworzyw polimerowych, uwzględniającego
końcową fazę cyklu życia, cyt.: „Moim zdaniem kluczowe znaczenie ma odpowiednie projektowanie wyrobów
z tworzyw i tam, gdzie jest to możliwe, należy zmaksymalizować możliwości recyklingu wyrobów”.
Podczas konferencji poruszono także aspekty właściwej gospodarki odpadami oraz regulacji prawnych, które mogłyby ograniczyć zaśmiecanie środowiska. Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej
i rybołówstwa w Komisji Europejskiej, przedstawił kluczowe punkty polityki europejskiej dotyczące zaśmiecenia środowiska morskiego, takie jak: Pakiet Gospodarki o obiegu zamkniętym i Strategia na temat tworzyw
sztucznych. Powiedział m.in.: „Nowa strategia nt. tworzyw sztucznych, przedstawiona przez Komisję Europejską, to wizja przemysłu tworzyw sztucznych, który
będzie się rozwijać w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony sposób. Odpowiednie wykorzystanie naszych
zasobów ma sens środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Działając wspólnie możemy rozwinąć nowe, lepsze
sposoby zarządzania przemysłem” .
Zwrócono także uwagę na pozytywną rolę przemysłu,
polegającą m.in. na inicjowaniu na poziomie globalnym
działań w ramach World Plastics Council oraz Global
Plastic Alliance.

Fot. 1. Panel dyskusyjny, od lewej: prof. Richard Thomson (Plymouth University), prof. Francois Galgani (IFREMER), moderatorka Karin Helmstaedt (fot. PlasticsEurope)

Fot. 2. Karmenu Vella podczas wystąpienia (fot. PlasticsEurope)
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„Wiodący europejscy i światowi producenci tworzyw
sztucznych wspólnie poszukują rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego. Do dzisiaj 74 organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z 40 krajów podpisały Światową
Deklaracje Przemysłu Tworzyw Sztucznych z roku 2011 i zaangażowały się w ponad 355 projektów, wprowadzonych
do tej pory” podkreślił Jim Seward, Przewodniczący World
Plastic Council oraz Wice prezes LyondellBasell.
Na znaczenie właściwych działań na poziomie lokalnym zwrócił uwagę Jose A. Herrera, Minister Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatycznych
Malty. „Ochrona i zachowanie środowiska morskiego to
jeden z głównych priorytetów Malty. Wszyscy powinni
wspólnie pracować na rzecz czystszego oceanu, aby faktycznie można było osiągnąć sukces”.
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Tegoroczna edycja konferencji PolyTalk 2018 miała na
celu dyskusję nad nowymi rozwiązaniami i formami
współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionu Morza Śródziemnego. Wydarzenie było
okazją do wymiany doświadczeń i wzmocnienia wspólnych wysiłków w zakresie znalezienia rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. Przedmiotem
dyskusji szerokiego grona interesariuszy była nie tylko
rola badań i rozwoju w pełnym zrozumieniu wszystkich
aspektów zanieczyszczenia środowiska morskiego, ale
także wspólne strategie mającą na celu zmianę postaw
ludzi w kwestii zaśmiecania środowiska oraz znaczenie
wydajnych systemów zagospodarowania odpadów.
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska

KALENDARZ IMPREZ
17–19 września 2018 r., Madryt, Hiszpania. Agricultural Films 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja łącząca specjalistów z dziedzin
rolnictwa i ogrodnictwa, producentów surowców i folii,
naukowców i przedstawicieli instytucji naukowych, hodowców i członków stowarzyszeń, oraz przedstawicieli prywatnych i państwowych organów zajmujących się
problemami rolnictwa. Tematyka konferencji obejmuje
zagadnienia dotyczące folii stosowanych w rolnictwie,
w tym folii fotoselektywnych i ich wpływu na wzrost
plonów, folii stosowanych podczas fumigacji i sterylizacji
gleby, używanych do ochrony wód, a także zagadnienia
związane z recyklingiem folii i ich biodegradowalnością.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C890, kontakt: Sophie Harrisson, e-mail:
Sophie.harrisson@ami.international
25–27 września 2018 r., Berlin, Niemcy. Thermosetting Resins 2018 – From Basics to Applications
Organizator: InnoMat GmbH
Tematyka: Międzynarodowa konferencja poświęcona
żywicom termoutwardzalnym. Tematykja konferencji
obejmuje zagadnienia z zakresu chemii, przetwórstwa
i charakterystyki żywic, nowe i ekologiczne żywice m.in.
żywice oparte na surowcach naturalnych), ich zastosowania m.in. we wzmocnionych włóknami materiałach
termoutwardzalnych, klejach, powłokach, drukowaniu
3D oraz recykling wyrobów.
Informacje: http://thermosetting-resins.de/, kontakt:
contact@thermosetting-resins.de

9–10 października 2018 r., Hamburg, Niemcy. Smart
Packaging 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja skupia wytwórców, dostawców, technologów i ekspertów z dziedziny zastosowań
tworzyw polimerowych w „inteligentnych” opakowaniach. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem polimerów w opakowaniach do
żywności i produktów szybkozbywalnych (FMCG), opakowaniach farmaceutycznych z nadrukowaną elektroniką, a także technologie bezprzewodowe i wydłużające
trwałość produktu, np.: w opakowaniach o właściwościach przeciwbakteryjnych, zapobiegających podrabianiu, zmiataczach gazów, podłożach foliowych do drukowania, „inteligentnych” etykietach.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C0904, kontakt: Emily Renshaw, e-mail:
Emily.renshaw@ami.international
15–16 października 2018 r., Las Vegas, USA. 5th International Conference on
Polymer Science and Engineering
Organizator: Conference Series LLC Ltd
Tematyka: W trakcie konferencji będą omawiane problemy z zakresu: chemii i fizyki polimerów, nanotechnologii, a także materiały kompozytowe, struktury polimerowe oraz rola polimerów w biologii i układach
biologicznych.
Informacje: https://polymerscience.conferenceseries.
com/, kontakt: polymerscience@materialsconferences.org
MKP

