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LUDZIE NAUKI
NOMINACJE PROFESORSKIE
Prof. dr hab. inż. PAWEŁ G. PARZUCHOWSKI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. nadał dr. hab. inż. Pawłowi
Parzuchowskiemu (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej) tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.
Uroczyste wręczenie nominacji profesorskiej odbyło się w Pałacu Prezydenckim 21 czerwca 2018 r.
Paweł Grzegorz Parzuchowski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (PW)
(1996). W 1999 r. w macierzystej uczelni obronił pracę
doktorską pt.: „Kaliksareny immobilizowane na matrycach polierowych”, pod opieką promotorską prof. dr. hab.
Gabriela Rokickiego. W okresie doktoratu odbył trzy staże naukowe w laboratorium prof. V. Böhmera na Uniwersytecie im. Jana Guttenberga w Moguncji (Niemcy).
W latach 2000–2003 przebywał na stażu na Uniwersytecie
Michigan (Ann Arbor, USA) w grupie prof. Marka Meyerhoffa znanego specjalisty w dziedzinie chemii bioanalitycznej, sensorów optycznych i elektrochemicznych oraz
nowoczesnych materiałów uwalniających tlenek azotu.
W marcu 2003 r. po powrocie do kraju włączył się
w prace dydaktyczne i naukowe prowadzone w Katedrze
Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. „Glicerol i cykliczne
węglany jako monomery w syntezie polimerów silnie
rozgałęzionych i sieci polimerowych” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.
Od 2013 r. jest zatrudniony na Politechnice Warszawskiej na etacie profesora nadzwyczajnego. Obecnie jest
kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów
na Wydziale Chemicznym PW.

Fot. Prof. Paweł Parzuchowski odbiera nominację z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

Zainteresowania naukowe
prof. dr. hab. inż. Pawła Parzuchowskiego są bardzo szerokie.
Obejmują swoim zakresem chemię, technologię, aplikację i recykling tworzyw polimerowych
oraz wykorzystanie surowców
odnawialnych w syntezie polimerów, a także chemię analityczną, technologię drewna,
materiały biomedyczne i analizę
dzieł sztuki. Prowadzi badania
podstawowe z zakresu chemii polimerów silnie rozgałęzionych dotyczące ich struktury i właściwości fizykochemicznych. Badania te są powiązane z tematyką wykorzystania dwutlenku węgla jako taniego i łatwo dostępnego
surowca, który jednocześnie jest uciążliwym gazem cieplarnianym. Tematyka wykorzystania dwutlenku węgla
jest też związana z pracami badawczymi z zakresu cyklicznych i biscyklicznych węglanów, oligowęglanodioli
i bezizocyjanianowych poliuretanów, nad którymi również sprawuje opiekę merytoryczną.
Jest autorem ponad 95 publikacji naukowych, w tym
67 z listy filadelfijskiej (Indeks Hirsha, H = 19, ponad
1200 niezależnych cytowań ), 5 monografii i rozdziałów w książkach oraz 18 patentów i zgłoszeń patentowych. Był kierownikiem czterech projektów naukowych.
Współpracuje z przemysłem realizując wspólne projekty
badawczo-rozwojowe. Wypromował 2 doktorów, a obecnie jest promotorem lub opiekunem naukowym 3 doktorantów. Pod Jego opieką zostało wykonanych ponad
40 prac magisterskich i inżynierskich.
Jest recenzentem publikacji w wielu czasopismach naukowych oraz bierze udział w panelach ekspertów i ocenia projekty naukowe w ramach instytucji krajowych
(NCN, FNP, MNiSW) i zagranicznych (Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (Belgia)).
Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą indywidualną Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (2012 r.) oraz indywidualnymi
i zespołowymi nagrodami JM Rektora Politechniki Warszawskiej.
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WITRYNA
PRACE HABILITACYJNE
Temat: Synteza i charakterystyka kopolimerów blokowych o morfologii, funkcjonalności i właściwościach zdefiniowanych przez parametry strukturalne
Autor: dr inż. Andrzej Plichta, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Skład Komisji Habilitacyjnej:
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska – przewodnicząca
dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, Politechnika
Warszawska – sekretarz
prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer, Politechnika Śląska w Gliwicach – recenzent
prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Politechnika Rzeszowska – recenzent
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Politechnika
Warszawska – recenzent
dr hab. Agnieszka Wilczewska, Uniwersytet w Białymstoku – członek komisji
prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński, Politechnika
Warszawska – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 19 czerwca 2018 r., Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany w
dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna
Podstawę wniosku habilitacyjnego stanowił cykl jednotematycznych publikacji zawierający 9 artykułów
i 1 patent, poświęcony syntezie i badaniom kopolimerów blokowych.
Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych przedłożonych do oceny w ramach postępowania habilitacyjnego należy wymienić:
– opracowanie efektywnej metody kopolimeryzacji
monomerów winylowych, w wyniku której powstają kopolimery blokowe zawierające segmenty o niesymetrycznej dyspersyjności, a także zbadanie sposobu samoorganizacji tej klasy materiałów w ciele stałym,
– zbadanie możliwości modyfikacji właściwości mechanicznych, termicznych oraz skłonności do degradacji
enzymatycznej polilaktydu (PLA) poprzez wprowadzanie do jego łańcuchów różnego typu segmentów elastycznych, w warunkach zbliżonych do przemysłowych
metod syntezy lub przetwórstwa PLA oraz ustalenie
wpływu budowy segmentu elastycznego na strukturę
fazową powstających produktów,
– opracowanie metod syntezy oryginalnych kopolimerów blokowych zawierających segmenty złożone
z merów winylowych i poliestrowych oraz wykazanie,
że tego typu połączenia mogą być skutecznie wykorzystane jako stabilizatory w procesie przetwórstwa PLA

oraz jako nośniki leków stosowanych w terapii przeciwnowotworowej.
Do syntezy kopolimerów blokowych wykorzystano
kontrolowane techniki polimeryzacji, takie jak: polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz
polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ROP).
W celu prowadzenia reakcji w stopie, otrzymywania
mieszanin polimerowych i formowania kształtek badawczych zastosowano techniki przetwórcze, m.in. wytłaczanie, wtryskiwanie i prasowanie.
Wykaz publikacji i patentu, stanowiących podstawę
do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:
Plichta A., Zhong M., Li W., Elsen A.M., Matyjaszewski K.: „Tuning dispersity in diblock copolymers using
ARGET ATRP”, Macromolecular Chemistry and Physics,
2012, 213 (24), 2659–2668.
Plichta A., Li W., Matyjaszewski K.: „ICAR ATRP of Styrene and Methyl Methacrylate with Ru(Cp*)Cl(PPh3)2”,
Macromolecules, 2009, 42 (7), 2330–2332.
Listak J., Jia X., Plichta A., Zhong M., Matyjaszewski K.,
Bockstaller M.R.: „Effect of block molecular weight distribution on the structure formation in block copolymer/
homopolymer blends”, Journal of Polymer Science, Part B:
Polymer Physics, 2012, 50 (2), 106–116.
Kundys A., Plichta A., Florjańczyk Z., Frydrych A., Żurawski K.: „Screening of metal catalysts influence on the
synthesis, structure, properties, and biodegradation of
PLA-PBA triblock copolymers obtained in melt”, Journal
of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, 2015, 53 (12),
1444–1456.
Florjańczyk Z., Jóźwiak A., Kundys A., Plichta A., Dębowski M., Rokicki G., Parzuchowski P., Lisowska P.,
Zychewicz A.: „Segmental copolymers of condensation
polyesters and polylactide”, Polymer Degradation and Stability, 2012, 97 (10), 1852–1860.
Plichta A., Lisowska P., Kundys A., Zychewicz A., Dębowski M., Florjańczyk Z.: „Chemical recycling of poly(lactic acid) via controlled degradation with protic (macro)molecules”, Polymer Degradation and Stability, 2014,
108, 288–296.
Plichta A., Jaskulski T., Lisowska P., Macios K., Kundys A.: „Elastic polyesters improved by ATRP as reactive
epoxy-modifiers of PLA”, Polymer, 2015, 72, 307–316.
Plichta A., Florjańczyk Z., Lisowska P., Macios K.,
Jaskulski T., Kundys A., Frydrych A.: „Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) i sposób wytwarzania reaktywnego modyfikatora poli(kwasu mlekowego)”, Pat. PL 227237, data udzielenia prawa wyłącznego
20-06-2017.
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Plichta A., Kowalczyk S., Kamiński K., Wasyłeczko M.,
Więckowski S., Olędzka E., Nałecz-Jawecki G., Zgadzaj
A., Sobczak M.: „ATRP of Methacrylic Derivative of
Camptothecin Initiated with PLA toward Three-Arm
Star Block Copolymer Conjugates with Favorable Drug
Release”, Macromolecules, 2017, 50 (17), 6439–6450.
Plichta A., Kowalczyk S., Olędzka E., Sobczak M.,
Strawski M.: „Effect of structural factors on release profiles of Camptothecin from block copolymer conjugates
with high load of drug”, International Journal of Pharmaceutics, 2018, 538, 231–242.
Dr hab. inż. Andrzej Plichta jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (2001), kierunek
technologia chemiczna. Promotorem Jego pracy dyplomowej
pt. „Poliarylany. Badanie kinetyki procesu polikondensacji międzyfazowej i mechanizmu działania katalizatora PTC podczas
optymalizacji syntezy poliarylanów o właściwościach specjalnych (uniepalnionych i UV-czułych) wobec różnych katalizatorów” był prof. dr hab. inż. Zbigniew K. Brzozowski.
W 2005 r. uzyskał na macierzystym Wydziale stopień naukowy doktora nauk chemicznych, na podstawie pracy pt. „Badania nad syntezą i budową materiałów polimerowych otrzymywanych z monomerów heterocyklicznych i dwutlenku węgla”
(promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk).
Od stycznia 2006 r. jest zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, na stanowisku adiunkta. W 1999 r. przebywał w Napier University (Edinburgh, UK) na 3-miesięcznej wymianie studenckiej
w ramach programu Erasmus, a w latach 2007–2009 odbył niespełna dwuletni staż podoktorski w Carnegie Mellon University
(Pittsburgh, USA)w zespole prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego.

Temat: Metalizowanie polilaktydu: przygotowanie
powierzchni i bezprądowe osadzanie warstwy miedzi
Autor: dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Skład komisji Habilitacyjnej:
prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski, Politechnika Wrocławska – przewodniczący
dr hab. Grzegorz Chladek, Politechnika Śląska w Gliwicach – sekretarz
dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – recenzent
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika
Krakowska – recenzent
prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika
Śląska w Gliwicach – recenzent
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska – członek komisji
dr hab. inż. Józef Stabik, Politechnika Śląska w Gliwicach – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 11 lipca 2018 r., Politechnika
Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny
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Zainteresowania naukowe
dr. hab. inż. Andrzeja Plichty
koncentrują się na zagadnieniach
związanych z syntezą i badaniem
homopolimerów i kopolimerów
(statystycznych i blokowych) oraz
mieszanin polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem topologii i morfologii tych materiałów.
W swoich pracach wykorzystuje
metody polimeryzacji stopniowej,
ROP i ATRP. Prowadzi również badania w zakresie (reaktywnego) przetwórstwa polimerów termoplastycznych. Zajmuje się
także chemią i technologią polimerów kwasu mlekowego (PLA).
Jego dorobek naukowy obejmuje 31 publikacji naukowych
(o łącznym IF – ponad 82, liczbie cytowań – 351, indeks
Hirscha – 10), 9 patentów, 2 know-how i jedno wdrożenie (Basell Orlen Polyolefins).
Jest autorem/współautorem 94 prezentacji konferencyjnych.
Był kierownikiem grantu przyznanego przez NCN oraz głównym wykonawcą w 11 projektach badawczych finansowanych
przez KBN, MNiSW, NCBR, POIG i POIR.
Był opiekunem 30 prac inżynierskich i magisterskich oraz
promotorem pomocniczym dwóch prac doktorskich.
Jest recenzentem wielu publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych oraz projektów NCN. Jako pełnomocnik
Dziekana Wydziału Chemicznego organizuje na Politechnice
Warszawskiej doroczne „Spotkania z Przemysłem”.
Za osiągnięcia naukowe został nagrodzony nagrodą zespołową I stopnia JM Rektora PW (2008, 2016) oraz medalem KEN
(2017).`

Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa
Podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego stanowił jednotematyczny cykl publikacji „Metalizowanie
polilaktydu: przygotowanie powierzchni i bezprądowe
osadzanie warstwy miedzi”, składający się z 12 publikacji
naukowych i jednej monografii.
Głównym celem naukowym badań było uzyskanie
szczegółowej wiedzy z zakresu autokatalitycznego metalizowania polilaktydu (PLA). W tym celu niezbędny
był wybór odpowiedniej metody modyfikacji warstwy
wierzchniej (WW) polilaktydu, określenie właściwych
parametrów tego procesu oraz dobór odpowiedniej metody aktywacji powierzchni PLA. Wiedza uzyskana
w trakcie tych badań będzie mogła być wykorzystana do
opracowania przemysłowych technologii autokatalitycznego metalizowania tego polimeru.
Badania podzielono na trzy etapy. Na etapie pierwszym modyfikowano WW polilaktydu metodami wyładowań koronowych, chemiczną, plazmową oraz laserową. Modyfikacja miała dwa cele:
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– zmianę struktury geometrycznej powierzchni poprzez nadanie jej odpowiedniej chropowatości, zapewniającej niezbędną wytrzymałość adhezyjną osadzonej
warstwie miedzi.
– zmianę składu chemicznego WW polilaktydu w celu
ułatwienia procesu chemisorpcji katalizatora.
Na drugim etapie badań przeprowadzono proces aktywacji zmodyfikowanej powierzchni PLA. Zastosowano dwie odmiany tego procesu: jednoetapową i uproszczoną. Na tym etapie przeprowadzono również proces
metalizowania autokatalitycznego w kąpieli komercyjnej. Etap trzeci polegał na ocenie efektów metalizowania próbek modyfikowanych poszczególnymi metodami.
Wykonano badania wybranych właściwości osadzonej
warstwy miedzi oraz zbadano wpływ warstwy miedzi
na odporność termiczną PLA. Na podstawie uzyskanych
wyników ustalono najkorzystniejszą metodę modyfikowania WW polilaktydu przed procesem metalizowania.
Do najważniejszych osiągnięć i elementów nowości naukowej zawartych w jednotematycznym cyklu publikacji
naukowych należy zaliczyć:
– określenie zmian fizycznych i chemicznych zachodzących w warstwie wierzchniej polilaktydu pod wpływem różnych metod modyfikacji;
– porównanie efektów modyfikowania warstwy
wierzchniej polilaktydu metodami wyładowań koronowych, plazmą, chemicznie i laserowo;
– uznanie modyfikowania chemicznego, jako najkorzystniejszej metody przygotowania warstwy wierzchniej polilaktydu do autokatalitycznego miedziowania
bezprądowego;
– określenie podstawowych właściwości warstwy
miedzi osadzonej na powierzchni polilaktydu;
– wykazanie zależności między rodzajem zastosowanej metody modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu a strukturą osadzonej warstwy miedzi;
– wykazanie negatywnego wpływu warstwy miedzi
na odporność termiczną metalizowanego polilaktydu;
– określenie wpływu metody modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu na obniżenie odporności
termicznej tego polimeru;
– określenie wpływu czasu miedziowania na obniżenie odporności termicznej polilaktydu;
– wykazanie możliwości zastosowania prekursorów
metaloorganicznych w procesie autokatalitycznego bezprądowego miedziowania polilaktydu.
Wykaz publikacji, stanowiących podstawę do ubiegania
się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:
Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R.,
Tracz A., Żenkiewicz M.: Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania, Przemysł
Chemiczny 2013, 92/11, 2000–2005.
Moraczewski K., Stepczyńska M., Żenkiewicz M.: Wpływ
wyładowań koronowych na wybrane właściwości warstwy
wierzchniej polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania, Polimery 2014, 59, nr 6, 482–487.
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Moraczewski K.: Photoelectron spectroscopy (XPS)
studies of laser induced polylactide surface layer modification, Polimery 2014, 59, nr 10, 717–721.
Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R., Tracz
A., Żenkiewicz M.: Influence of DC plasma modification
on the selected properties and the geometrical surface
structure of polylactide prior to autocatalytic metallization, Materials Chemistry and Physics 2015, 153, 135–144.
Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Comparison of some effects of modification of
a polylactide surface layer by chemical, plasma, and laser
methods, Applied Surface Science 2015, 346, 11–17.
Moraczewski K., Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Autocatalytic metallization of polylactide, Polimery 2015, 60, nr 7–8, 492–501.
Moraczewski K., Mróz W., Budner B., Żenkiewicz M.:
Laser modification of polylactide surface layer prior autocatalytic metallization, Surface and Coatings Technology
2016, 304, 68–75.
Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Metalizowanie bezprądowe
tworzyw polimerowych, Polimery 2017, 92, 3, 163–169.
Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych, Polimery 2017,
62, 5, 371–380.
Moraczewski K.: Effect of metallization time on thermal stability of copper-plated polylactide, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2017, 129, 3, 1697–1703.
Moraczewski K.: Wpływ metody przygotowania powierzchni polilaktydu do procesu metalizowania na
strukturę osadzonej warstwy miedzi, Polimery 2017, 62,
6, 457–466.
Moraczewski K.: Effect of surface layer modification
method on thermal stability of electroless metallized polylactide, Polimery 2017, 62, 10, 750–756.
Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii
Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W 2008 roku rozpoczął pracę
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w Katedrze Inżynierii Materiałowej. W 2010 roku
otworzył przewód doktorski na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, a w 2012 r. obronił rozprawę doktorską pt.: „Nowy
kompozyt polimerowy przeznaczony do metalizowania autokatalitycznego”, za którą otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału.
W 2015 r. ukończył studia podyplomowe „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
Jest autorem i współautorem 62 publikacji naukowych,
42 wystąpień na konferencjach, 5 monografii, 2 patentów oraz
3 zgłoszeń patentowego.
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Brał udział w 10 projektach badawczych, w tym w dwóch
jako kierownik.
Jest laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy
dla wybitnych młodych naukowców oraz trzykrotnym stypendystą projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” przyznawanego przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Jest również absolwentem programu
stażowo-szkoleniowego „Top500 Innovators. Science – Management - Commercialization” realizowanego przez MNiSW.
W ramach tego programu odbył dwumiesięczny staż na Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie w Oxford.

Prowadzi badania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, należącej do najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się obszarów nauki o polimerach i metodach ich modyfikowania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na
zagadnieniach związanych z modyfikacją i metalizacją warstwy
wierzchniej polimerów oraz procesami związanymi ze starzeniem materiałów polimerowych. Specjalizuje się w badaniach
materiałów polimerowych takimi metodami badawczymi, jak:
skaningowa kalorymetria różnicowa, termograwimetria, dynamiczna analiza mechaniczna, spektroskopia w podczerwieni
oraz spektroskopia UV - Vis.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr Mariusz Szołyga – absolwent
Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność:
chemia materiałowa (2012 r.). W 2018 r.
ukończył studia doktoranckie na Wydziale
Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tytuł pracy doktorskiej: Żywice
s iloksanowo-silseskwioksanowe w roli komponentów
materiałów hybrydowych – synteza, charakterystyka
i zastosowanie
Promotor:
– prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor pomocniczy:
– dr inż. Michał Dutkiewicz, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Politechnika Poznańska
– prof. dr hab. inż. Marian Zaborski, Politechnika
Łódzka
Data i miejsce obrony: 9 maja 2018 r., Wydział Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opracowano metodę syntezy nowych żywic siloksanowo-silseskwioksanowych, w których cząsteczki
silseskwioksanów pełniące rolę węzłów sieci są połączone ze sobą łańcuchami polisiloksanowymi o różnej
długości i o różnym stopniu funkcjonalizacji grupami
Si-H lub grupami winylowymi. W trakcie realizacji badań otrzymano również serię żywic silseskwioksanowych o nieuporządkowanej strukturze zawierających
reaktywne wiązania Si-H. Opracowane metody syntezy

pozwalają na otrzymanie omawianych żywic z dużą wydajnością w relatywnie krótkim czasie.
Do scharakteryzowania żywic wykorzystano metody
spektroskopowe, mikroskopowe, analizy termicznej oraz
metody sorpcyjne. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na
jednoznaczne potwierdzenie struktury otrzymywanych
materiałów, wykazując wyraźną zależność pomiędzy
nią a morfologią, stabilnością termiczną i właściwościami teksturalnymi.
Wyniki kolejnych etapów badań potwierdziły podatność obu typów żywic (SiHQ i SiHT) zawierających reaktywne wiązania Si-H na funkcjonalizację w procesie
hydrosililowania olefin.
Otrzymano 36 nowych, funkcjonalizowanych żywic
typu SiHQ oraz osiem nowych żywic typu SiHT z ośmioma różnymi typami grup funkcyjnych.
Funkcjonalizowane żywice wykorzystano z powodzeniem jako napełniacze w kompozytach polimerowych na
osnowie poliuretanu, żywicy epoksydowej, polimetakrylanu metylu oraz poliolefin (HDPE i PP). Przygotowano
próbki 78 kompozytów o różnym stopniu napełnienia, na
osnowie 5 polimerów z udziałem 17 różnych napełniaczy.
Na podstawie wyników analizy FT-IR otrzymanych
kompozytów wykazano powstanie wiązań chemicznych pomiędzy napełniaczem i osnową polimerową.
Analiza termiczna (TGA, DSC) oraz morfologiczna
(SEM-EDS) próbek kompozytów potwierdziły wpływ
struktury i rodzaju zastosowanych żywic na właściwości materiałów.
Badania wykonano w ramach realizacji projektu
Nr PBS3/A1/16/2015 „Zaawansowane technologie syntezy
funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań
w materiałach specjalnych” finansowanego ze środków
Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
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Z KRAJU
TWORZYWA W LICZBACH

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

oraz najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a także wybranych wyrobów z tworzyw
polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) w maju 2018 r. oraz
zbiorczo za pięć miesięcy 2018 r.

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

Maj 2018 r.

Razem
I–V 2018 r.

Węgiel kamienny

5 483 970

5 279 613

26 565 070

Węgiel brunatny

Artykuł

%
I–V 2018/
I–V 2017
96,0

5 096 648

4 71 426

23 921 044

91,9

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

73 155

79 709

387 785

106,1

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

456 258

364 899

2 278 589

101,7

Etylen

40 163

39 259

223 341

114,4

Propylen

28 393

19 365

131 390

90,8

1,3-Butadien

4 704

4 401

24 092

99,5

Fenol

3 507

3 744

20 158

113,0

18

31

80

87,0

13 961

14 526

72 767

111,5

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w maju 2018 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in May 2018
Średnia
miesięczna
w 2017 r.
259 725

Maj
2018 r.

Razem
I–V 2018 r.

263 533

1 381 660

%
I–V 2018/
I–V 2017
107,4

Polietylen

29 036

31 650

166 650

120,4

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe
Polimery styrenu

12 672

13 279

54 586

1,7

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

23 992

16 550

118 600

97,6

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

2 127

3 930

14 545

135,6

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

6 535

7 752

37 530

114,5

672

840

4 087

112,0

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

Poliacetale, w formach podstawowych

7 459

6 613

34 757

89,4

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

2 587

1 557

8 749

100,7

Poliwęglany

1 762

2 052

9 896

114,4

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 554

2 713

14 176

97,5

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 926

9 091

43 583

115,1

Poliestry pozostałe

2 578

2 555

13 570

101,6

Polipropylen

22 312

17 676

115 012

106,7

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

2 272

4 493

21 884

188,4

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

10 583

16 006

80 671

156,1

Aminoplasty

13 689

13 402

72 982

96,9

959

941

4 918

97,6

20 531

21 713

114 251

109,7

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2017r.

Maj
2018 r.

Razem
I–V 2018 r.

%
I–V 2018/
I–V 2017

tys. zł

4 217 514

5 100 877

24 085 022

117,3

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

29 468

36 366

153 208

115,1

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

11 228

13 215

53 105

125,7

t

9 319

11 767

51 315

118,1

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 954

3 795

16 143

110,4

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

t

38 395

42 490

201 423

105,7

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

t

5 458

8 245

39 944

141,1

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

t

27 589

31 645

128 483

112,5

t
tys. m²

11 335
9 334

12 950
10 373

52 573
41 684

113,3
107,6

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

22 322

25 477

125 731

116,0

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

23 536

25 106

126 511

99,8

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

4 032
1 293

4 430
1 353

22 086
6 732

108,1
102,7

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

32 214
626

33 209
645

146 450
2 827

106,7
105,6

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

390
158

460
198

1 881
781

103,1
108,9

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 161

1 292

6 994

132,9

Kleje poliuretanowe

t

817

942

4 160

104,7

Włókna chemiczne

t

3 795

3 659

18 982

96,2

t
tys. m²

1 599
4 732

1 539
4 925

7 438
23 801

93,7
97,4

t

36

36

195

106,5

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Maj
2018 r.

Razem
I–V 2018 r.

%
I–V 2018/
I–V 2017

t

95 216

95 081

469 222

100,1

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

t
tys. szt.

47 372
4 505

51 964
4 616

250 338
24 630

103,0
104,9

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 747

2 904

13 967

98,5

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

3 367

404

1 164

106,3

opony do ciągników

tys. szt.

27

21

98

68,9

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

3

12

58

423,5

t

974

1 036

5 265

104,3

t
km

5 080
3 192

4 514
3 055

24 444
18 374

91,2
105,7

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

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

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy w maju 2018 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in May 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
FRANCJA
Intensyfikacja prac nad przemysłowymi metodami
recyklingu polistyrenu
Total SA – francuskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, którego działalność obejmuje wydobycie i przeróbkę
ropy naftowej, gazu ziemnego oraz produkcję wyrobów
chemicznych, Citeo – organizacja charytatywna zajmująca się recyklingiem, a także wielonarodowa korporacja
Saint-Gobain i francuski związek producentów produktów mlecznych ogłosili na Światowym Forum Materiałowym w czerwcu 2018 r. utworzenie partnerstwa w celu
stworzenia we Francji podstaw dla przemysłowego recyklingu polistyrenu.
Firmy potwierdzą techniczną i kosztową wykonalność
projektu w ciągu 18 miesięcy.
Według firmy Total, każdego roku we Francji wprowadza się do obrotu około 110 tys. ton opakowań polistyrenowych.
W ramach projektu Syndifrais zobowiązał się zorganizować, za pośrednictwem Citeo, rozdzielenie, sortowanie
i przygotowanie kilkuset ton polistyrenu pochodzącego z odpadów z gospodarstw domowych. Total planuje wykorzystać posortowany i przygotowany polistyren
w swoich zakładach produkcji materiałów polimerowych w Carling we Francji i Feluy w Belgii.
Firma będzie również wykorzystywać odpady polistyrenu pochodzące z innych źródeł np. budownictwa.
Total sprawdził swoją technologię recyklingu polistyrenu w 2017 r. we wstępnych próbach przemysłowych.
Obecny projekt zwaliduje wszystkie aspekty produkcji
na dużą skalę.
Celem projektu jest wyprodukowanie do 2019 roku
4000 ton materiału zawierającego co najmniej 20 % polistyrenu z recyklingu.
Planowane jest też opracowanie przez spółkę zależną
Saint-Gobain Placoplatre metody recyklingu spienionego
polistyrenu (EPS) pochodzącego m.in. z odpadów materiałów budowlanych.
www.plasticsnewseurope.com
Modernizacja
poliamidowe

zakładu

produkującego

proszki

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na proszek poliamidowy (PA) do zastosowań przemysłowych,
szczególnie na rynkach farb, kompozytów i druku 3D,
francuski producent chemikaliów Arkema planuje do połowy 2019 r. zwiększyć o ponad 50 % wydajność w zakładzie Mont w departamencie Pireneje Wysokie.
Koszt planowanej inwestycji wyniesie ok. 20 mln euro.

Modernizacja będzie dotyczyć głównie linii produkcyjnej proszków specjalistycznych sprzedawanych pod
nazwą handlową „Orgasol” (gama polimerów i kopolimerów PA 6 i PA 12), które cechuje ściśle kontrolowany
rozkład wielkości cząstek i wyjątkowa wytrzymałość.
Dzięki tym właściwościom „Orgasol” świetnie nadaje się
jako wysokowydajny dodatek do powłok i zaawansowanych materiałów kompozytowych, a także do druku 3D.
Zakład w Mont wytwarza 100 tys. ton produktów rocznie. Firma specjalizuje się w produkcji laurylolaktamu
Lactame 12, monomeru stosowanego w innych zakładach Arkema do produkcji poliamidu 12 (Rilsamid®),
który jest używany m. in. w transporcie (części do samochodów), w przemyśle naftowym (powlekanie rur) i akcesoriach sportowych (buty, rakiety śnieżne). W Mont
produkowane są również szczepione polimery Orevac®
stosowane m.in. w opakowaniach żywności (butelki, tacki, folie). Arkema Mont produkuje też Nanostrength® –
nanostrukturalne kopolimery i Graphistrength® – nanorurki węglowe. Materiały te są wykorzystywane głównie
w aeronautyce, motoryzacji i sporcie.
https://www.arkema.fr, www.plasteurope.com
NIEMCY
BASF rozwija produkcję materiałów do druku 3D
BASF SE przejęła dwóch europejskich producentów
materiałów do druku 3D: niemiecką firmę Advanc3D Materials GmbH z Hamburga i francuską Setup Performance z Lionu. Obie firmy wytwarzają proszki i preparaty
z materiałów polimerowych do selektywnego spiekania
laserowego (SLS). W porównaniu do innych technologii
druku 3D systemy SLS są tak szybkie i precyzyjne, że
opłacalne staje się wykorzystywanie ich nie tylko do celów prototypowych, ale również do produkcji seryjnej.
Technologia selektywnego spiekania polimerów (głównie
poliamidów) umożliwia wydruki z materiałów o dużej
wytrzymałości mechanicznej, temperaturowej i chemicznej. Podczas drukowania 3D SLS nie potrzeba fizycznych
podpór pod skomplikowane geometrycznie modele, gdyż
niezwiązany materiał polimerowy w komorze drukującej
jest samoistną podporą dla kolejnych warstw.
Aby stać się wiodącym dostawcą materiałów i proszków do przemysłowego druku 3D BASF 3D Printing Solutions wykupiła w 2017 r. holenderskiego producenta
filamentów Innofil3D BV oraz otworzyła zakład druku
3D w Heidelbergu w Niemczech.
W kwietniu 2018 r. firma ogłosiła, że we współpracy
z firmą Essentium z Teksasu buduje globalną sieć dystrybucji filamentów z tworzyw polimerowych.
www.plasticsnewseurope.com
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Borealis inwestuje w recykling
Borealis, wiodący producent poliolefin, chemikaliów
i nawozów, w czerwcu b.r. ogłosił, że zainwestuje 15 mln
euro w rozbudowę i modernizację firmy mtm plastics
GmbH z siedzibą w Niedergebergu w Niemczech, uznawanej za lidera technologicznego recyklingu mieszanych
poużytkowych odpadów z materiałów polimerowych
oraz jednego z największych w Europie producentów
recyklatów poliolefin. Borealis planuje zainwestować
w tym roku dodatkowe 2,5 mln euro w ochronę środowiska i rozbudowę mtm compact, siostrzanej firmy mtm
plastics, w Fürstenwalde. Borealis przejęła obie ww. firmy w lipcu 2016 r.
Projekt inwestycyjny obejmuje rozbudowę istniejącego sprzętu, co spowoduje zwiększenie łącznej zdolności
przetwarzania odpadów do 80 Kt i umożliwi wytwarzanie regranulatów dobrej jakości.
W lipcu 2018 r. Borealis poinformował o podpisaniu
umowy nabycia 100 % udziałów w austriackiej firmie recyklingowej Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH.
Firma Ecoplast, z siedzibą w Wildon w Austrii, przetwarza każdego roku około 35 tys. ton zużytych tworzyw
polimerowych pochodzących z gospodarstw domowych
i przemysłu, wytwarzając z nich wysokiej jakości recyklaty PE-LDE i PE-HD. Podczas gdy mtm produkuje poliolefiny do formowania wtryskowego, podstawowym
kierunkiem działalności Ecoplast jest recykling elastycznych materiałów z wysoce zanieczyszczonych odpadów
do produktu, który nadaje się do wytwarzania folii.
Strategicznym zamiarem Borealis jest zdobycie pozycji
lidera w technologii mechanicznego recyklingu, a przez
to zwiększenie obiegu poliolefin. Obecnie firma zatrudnia około 6600 pracowników i działa w ponad 120 krajach. Borealis wygenerował w 2017 r. 7,5 mld euro przychodów ze sprzedaży i zysk netto w wysokości 1095 mln
euro.
www.plasticsnewseurope.com
www.borealisgroup.com
RUMUNIA
Röchling rozbudowuje wytwórnię części samochodowych
Röchling Automotive ukończył rozbudowę zakładu
w Oarja, w pobliżu Piteşti w Rumunii. Firma uruchomiła halę produkcyjną o powierzchni 7500 m2, co powiększyło teren zakładu do 16 000 m2.
Ponadto Röchling Precision Components oferuje szeroki asortyment obudów i precyzyjnych części samochodowych, których odbiorcami są takie firmy jak: Volkswagen, Ford, Daimler i Renault/Dacia.
Röchling Group produkuje elementy z materiałów polimerowych stosowane głównie w aparaturze medycznej
i przemyśle motoryzacyjnym oraz kompaktowe i lekkie
kolektory wlotowe i filtry powietrza.
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Firma niedawno ukończyła rozbudowę oddziału przetwórczego Röchling Plásticos Técnicos S.A.U. w Bocairent
koło Walencji (Hiszpanii). Powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 1 500 m2. Hiszpański oddział specjalizuje
się w obróbce części produkowanych na zamówienie i dostarcza klientom z branży chemicznej, spożywczej, energii odnawialnej i budownictwa półprodukty i produkty
z tworzyw polimerowych wzmacnianych włóknami.
www.plasticsnewseurope.com
ŚWIAT
Clariant uruchamia nowe zakłady produkcji dodatków
do tworzyw
Firma Clariant AG – wiodąca na świecie specjalistyczna firma chemiczna, z siedzibą w Muttenz (Szwajcaria)
produkująca m.in.: uniepalniacze, przeciwutleniacze,
stabilizatory UV, antyodoranty, katalizatory, barwniki,
koncentraty barwiące, woski etylenowe, produkty bentonitowe, anionowe i niejonowe emulgatory – otworzyła w Zhenjiang (Chiny) dwa nowe zakłady dodatków do
materiałów polimerowych.
Obiekty, w których będą wytwarzane synergiczne dodatki do AddWorks (stabilizatorów UV) i zmikronizowane woski Ceridust do tworzyw polimerowych, powłok
i farb drukarskich, są częścią wielomilionowej inwestycji w Chinach, jednym z najważniejszych rynków strategicznych dla Clariant.
Szwajcarski gigant chemikaliów realizuje obecnie
„specjalną strategię” mającą na celu zwiększenie mocy
produkcyjnych w Chinach.
https://www.clariant.com
www.plasticsnewseurope.com,
Największa inwestycja BASF
Niemiecki koncern chemiczny BASF SE produkująca
m.in.: chemikalia, materiały polimerowe (głównie poliuretany), środki uszlachetniające, produkty chemii specjalistycznej, środki ochrony roślin, a także ropę naftową
i gaz ziemny planuje zbudować swój trzeci co do wielkości kompleks chemiczny w chińskiej prowincji Guangdong.
Projekt szacowany na 10 mld dolarów będzie największą inwestycją BASF. Pierwsze instalacje mają być uruchomione do 2026 r., a zakończenie budowy jest planowane w 2030 r.
W pierwszym etapie zostaną wybudowane zakłady petrochemiczne, w tym krakingu parowego o mocy
1 mln ton etylenu rocznie.
Powstający kompleks będzie trzecim pod względem
wielkości zakładem BASF na świecie, po Ludwigshafen
w Niemczech i Antwerpii w Belgii.
Guangdong, mający ponad 110 mln mieszkańców, jest
najbardziej zaludnioną prowincją Chin.
www.plasticsnewseurope.com, www.basf.com
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DuPont modernizuje wytwórnię części samochodowych
DowDuPont Specialty Products zainwestuje 40 mln
USD w modernizację zakładu produkującego części samochodowe w Shenzhen.
Jednocześnie firma planuje połączenie swojego laboratorium w Szanghaju z laboratorium w Shenzen w celu
intensyfikacji badań nad nowymi technologiami mogącymi mieć zastosowanie w pojazdach elektrycznych.
Na bazie poliamidów firmy DuPont zapewniających
odporność na wysoką temperaturę, dobrą wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną opracowano
we współpracy z chińskim dostawcą Taizhou ChangLi
Plastics Co. Ltd. m.in. przewody chłodzące do zestawów
akumulatorów pojazdów elektrycznych, a także inne
produkty stosowane w kanałach powietrznych silników
samochodowych.
Aplikacje motoryzacyjne obejmują również takie części samochodów jak tablice przyrządów, konsole wewnętrzne i elementy wykończeniowe.
www.rubbernews.com
United Caps inwestuje w wytwórnie opakowań
Główny producent nakrętek i zamknięć United Caps,
z siedzibą w Luksemburgu, zainwestował 20 mln euro
w nowy zakład produkcyjny w Wielkiej Brytanii.
Fabryka, która zostanie wybudowana w Dinnington w Sheffield, początkowo będzie zajmować 5000 m2,
z możliwością rozbudowy do 20 000 m2 w miarę wzrostu potrzeb biznesowych. Produkcja rozpocznie się pod
koniec 2019 r. i początkowo będzie się koncentrować na
zamknięciach do opakowań napojów.
Dodatkowo pod koniec 2018 r. firma otworzy nowy zakład produkcyjny w Azji.
United Caps ogłosił również, że ukończył rozbudowę
zakładu badawczo-rozwojowego w Messia we Francji.
W kwietniu 2018 r. firma nabyła hiszpańskie przedsiębiorstwo Embalatap, z siedzibą w Sopelana, specjalizujące się w zakrętkach do butelek na olej jadalny.
Embalatap produkujący rocznie ponad pół miliarda zakrętek miał w ubiegłym roku 5,6 mln euro przychodów.
United Caps współpracuje też z brazylijskim dostawcą
biopolimerów, Brasem, wytwarzającym zamknięcia do
produktów mlecznych i napojów niegazowanych.
Innym obszarem inwestycji w United Caps jest opracowywanie rozwiązań przeciwdziałających podrabianiu
zamknięć np. poprzez drukowanie w formie na nieusuwalnej etykiecie lub holograficzne grawerowanie zinte-
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growane z zamknięciem, tworzące wewnętrzną i nieusuwalną cechę bezpieczeństwa.
www.plasticsnewseurope.com
Bain Capital kupuje firmę specjalizującą się w dodatkach uszlachetniających
Bain Capital Private Equity (Boston, Massachusetts,
USA) podpisało umowę na zakup firmy Italmatch produkującej dodatki uszlachetniające stosowane do smarów,
materiałów polimerowych oraz preparaty do uzdatniania wody. W skład firmy wchodzi 17 zakładów znajdujących się we Włoszech, w Hiszpanii, Niemczech, W. Brytanii, Chinach, Japonii, Indiach i USA.
Italmatch Chemicals produkuje wysokiej jakości dodatki do specjalnych zastosowań smarowniczych. Wytwarza m.in: polimerowe estry zapewniające doskonałe właściwości smarne, małą lepkość, kompatybilność
z płynem bazowym i stabilność produktu (Ketjenlube®),
oleoestry (Dapralube®), amidowe modyfikatory tarcia
(Dapramid®), pochodne kwasu bursztynowego (Dapral®),
pochodne fosforynowe, fosfonianowe i fosforanowe
(Dapraphos®) oraz pentasiarczek fosforu (Pentasit®).
Italmatch Chemicals jest również ogólnoświatowym producentem bezhalogenowych uniepalniaczy, m.in. na bazie
melaminy (Melagard®), fosforu (Phoslite®) oraz związanych
z polimerem koncentratów czerwonego fosforu (Mastaret®).
www.plasteurope.com, www.italmatch.it
WĘGRY
Nowa wytwórnia folii poliestrowej
Indyjska firma SRF produkująca m.in. poliestry, poliamidy, poliwęglany, polisulfidy, tworzywa konstrukcyjne, folie opakowaniowe, tekstylia techniczne, przędze przemysłowe, chlorowane i fluorowane związki
organiczne planuje zainwestować około 60 mln euro
w nową fabrykę dwuosiowo orientowanej folii poliestrowej (BOPET).
Fabryka zostanie wybudowana w węgierskim Jászfényszaru położonym 50 km na wschód od Budapesztu.
Planowana roczna produkcja zakładu wyniesie 40 tys.
ton. Pod koniec 2019 roku, zakłady SRF będą miały łączną roczną wydajność 220 000 ton dwuosiowo orientowanej
foli polipropylenowej i poliestrowej, dzięki czemu staną się
jednym z największych producentów obu rodzajów folii.
www.plasteurope.com, www.srf.com
mgr Irena Leszczyńska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Firma Covestro rozszerzyła ofertę materiałów termoprzewodzących Makrolon TC na bazie poliwęglanu (PC)
o kilka nowych typów. Nowe poliwęglany Makrolon
TC511 i Makrolon TC611 wykazują podobne wartości
przewodnictwa cieplnego jak produkowane już Makrolon TC8010 i Makrolon TC8030, ponadto charakteryzują
się większą płynnością, co jest istotne w wypadku wytwarzania cienkościennych wyrobów, mniejszą gęstością
niż konwencjonalne termoprzewodzące tworzywa polimerowe i są dostępne w kolorze czarnym. Nowy Makrolon TC110 przewodzi ciepło, jest izolatorem elektrycznym i może być przetwarzany na drodze formowania
wtryskowego lub wytłaczania, wykazuje większą odporność na uderzenie niż inne tworzywa termoprzewodzące; jest dostępny w kolorze białym. Poliwęglany Makrolon TC są alternatywą dla materiałów stosowanych
dotychczas w aplikacjach zarządzania ciepłem. W porównaniu z aluminiowymi wyroby z poliwęglanów są
znacznie lżejsze, a jednocześnie umożliwiają bezpieczne
odprowadzanie ciepła. Wymiary wytworzonych z nich
elementów są zgodne z projektem, wyroby zachowują doskonałą stabilność wymiarową w szerokim zakresie temperatury. Poliwęglany Makrolon TC można także łączyć
z innymi poliwęglanami podczas obróbki wieloskładnikowej. Materiały te mogą być stosowane np. w lampach
LED lub oprawach oświetleniowych, mogą być alternatywą dla metalu w aplikacjach związanych z radiatorami,
integrować więcej funkcji, optymalizować projekt w wyniku zmniejszenia liczby komponentów, a także zmniejszać stopień złożoności produkcji. Poliwęglany Makrolon TC charakteryzują się zrównoważoną przewodnością
cieplną i lepkością, co ułatwia ich przetwarzanie, skraca
czas trwania cyklu i zmniejsza zużycie energii.
www.covestro.com
W holenderskim mieście Zwolle jest budowana pierwsza droga z tworzyw – PlasticRoad. Koncepcję drogi opracowała w 2015 r. firma budownictwa drogowego KWS (spółka zależna Royal VolkerWessels). W 2016 r.
KWS zawarła współpracę z koncernami Wavine i Total w celu dalszego rozwoju systemu PlasticRoad. Dwa
pierwsze projekty pilotażowe mają mieć postać 30-metrowych ścieżek rowerowych wykonanych z prefabrykowanych pustaków, umożliwiających odprowadzanie
wody i układanie kabli i rur. PlasticRoad jest budowana z prefabrykowanej, modułowej i pustej konstrukcji,
wykonanej z tworzywa pochodzącego z recyklingu.
Prefabrykaty oraz lekka i modułowa konstrukcja jezdni sprawiają, że zarówno jej budowa, jak i konserwacja
są szybsze, prostsze i bardziej wydajne niż w wypadku
tradycyjnych konstrukcji drogowych. Partnerzy projek-

tu PlasticRoad przeprowadzili badania w celu walidacji
i optymalizacji parametrów, takich jak: nośność elementów modułowych, odpowiedni skład mieszanki tworzyw
pochodzących z recyklingu oraz trójwymiarowa konstrukcja samej drogi. Zrealizowano też badania obejmujące zmniejszenie jej negatywnego wpływu na środowisko. Elementy PlasticRoad zawierają puste przestrzenie,
które mogą pełnić rolę tymczasowych zbiorników wody,
zapobiegających zalewaniu drogi podczas ekstremalnych opadów atmosferycznych. Przestrzenie te mogą być
także wykorzystywane do układania kabli i rur, chroniących w ten sposób przed uszkodzeniami związanymi z wykopami. Możliwe są również inne zastosowania,
w tym instalacja czujników lub urządzeń do ładowania
elektrycznego pojazdów.
www.plasticroad.eu
Koncern LANXESS podczas konferencji UTECH Europe 2018 przedstawił nowe jednoskładnikowe produkty blokowe przeznaczone do wytwarzania elastomerów
lanych Adiprene K. Systemy te umożliwiają zachowanie
większego bezpieczeństwa pracy podczas przetwarzania dzięki nieobecności rozpuszczalników i monomerów, lepszą kontrolę procesu utwardzania i doskonałe
właściwości materiału, dostosowane do szerokiego obszaru zastosowań. Opracowana nowa technologia blokowa LF (Low Free) umożliwia lepszą kontrolę procesu
utwardzania, co gwarantuje korzystniejsze właściwości
produktu i mniejsze zagrożenie ze względu na małą zawartość resztkowych grup izocyjanianowych. Systemy
blokowe umożliwiają rozszerzenie zastosowania prepolimerów uretanowych w zakresie formowania rotacyjnego i formowania wtryskowego płynnego tworzywa.
Systemy Adiprene K są dostępne w postaci kompletnych
i gotowych do użycia mieszanek. Potencjalne ich wykorzystanie obejmuje impregnowanie taśm tkaninowych,
wytwarzanie powłok wałów przemysłowych oraz produkcję bardzo dużych i złożonych części dla przemysłu,
górnictwa, sektora ropy naftowej i gazu, a także ręczną
produkcję dużych wyrobów. Koncern LANXESS pomaga
klientom w wyborze najlepszego systemu lub opracowuje specjalne mieszanki dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
www.lenxess.com
Firma 3M opracowała nowy samoprzylepny klej 3M
4077 przeznaczony do mocowania urządzeń medycznych. Wodoodporny, oddychający, elastyczny i trwały
klej nie jest cytotoksyczny, jest kompatybilny ze sterylizatorami EtO, E-beam i gamma, spełnia wymagania normy ISO: 10993, sekcje 5 i 10, i jest dopuszczony do stosowania na nieuszkodzoną skórę. Po naniesieniu kleju na
elastyczną włókninę typu meltblown otrzymuje się cien-
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ką wodoodporną taśmę, która po usunięciu silikonowej
przekładki doskonale przylega do skóry zarówno tuż
po przyklejeniu, jak i po 14 dniach użytkowania. Można ją rozciągnąć w wielu kierunkach w celu osiągnięcia
lepszego dopasowania do powierzchni skóry i większej
zdolności do „oddychania”. Taśma dopasowuje się do
podłoża podczas długiego użytkowania lepiej niż inne,
dotychczas stosowane taśmy.
www.3m.com
Jednostka Additives koncernu Lanxess rozszerzyła
ofertę stabilizatorów hydrolizy przeznaczonych do tworzyw polimerowych, szczególnie poliuretanów, o dodatek Stabaxol L. Jest to pierwszy produkt z nowej serii
innowacyjnych, niskoemisyjnych, monomerycznych karbodiimidów, które mogą być dostosowane do indywidualnych zastosowań i doskonale spełniają wymagania dotyczące stabilizacji, toksykologii, emisji i przetwarzania.
Stabaxol L jest wydajnym dodatkiem wykorzystywanym
do stabilizacji hydrolitycznej polioli poliestrowych/polilaktonowych, termoplastycznych poliuretanów (TPUR)
i innych elastomerów poliuretanowych. Jego zastosowanie w poliuretanach przedłuża trwałość gotowych wyrobów, szczególnie w warunkach pracy o dużej wilgotności i wysokiej temperaturze. Stabaxol L może być łatwo
przetwarzany, jest dostarczany w postaci płynnej, dlatego nie musi być podgrzewany w procesie produkcyjnym,
a dzięki małej lepkości w temperaturze pokojowej, może
być równomiernie dozowany.
Stabaxol L jest przeznaczony do stabilizacji tworzyw,
z których wytwarza się osłony kabli, obuwie, obudowy
sprzętu elektronicznego, rolki, a także do stabilizacji systemów odlewania PUR na gorąco i zimno oraz wtryskiwania tworzyw konstrukcyjnych.
www.lanxess.com
Koncern Volvo Cars poinformował, że od 2025 r. co
najmniej 25 % elementów z tworzyw w nowych samochodach producenta będzie wytwarzane z materiałów
pochodzących z recyklingu. Firma wezwała dostawców z branży motoryzacyjnej do ściślejszej współpracy z producentami samochodów w celu otrzymywania
nowej generacji komponentów, możliwie jak najbardziej
zrównoważonych, zwłaszcza w odniesieniu do zwiększonego wykorzystania tworzyw z recyklingu. Opracowano specjalnie skonstruowaną wersję hybrydowego Volvo XC60 T8, wyglądającego identycznie jak już
istniejący model, w którym kilka tworzywowych komponentów zastąpiono odpowiednikami zawierającymi
materiały pochodzące z recyklingu. Konsolę tunelową
w zaprezentowanym modelu wykonano z tworzyw uzyskanych z sieci rybackich oraz włókien wytworzonych
z butelek PET, użytych również w fotelach samochodowych. Dywaniki wytworzono z mieszanki bawełny
z recyklingu i ścinków odzieżowych. Materiały z foteli
samochodowych starych aut Volvo użyto do wygłuszenia pod maską samochodu. Samochód zaprezentowano
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na konferencji „Ocean Summit”, która odbyła się w Goeteborgu po zakończeniu dziesiątego etapu 13-tej edycji
okołoziemskich regat Volvo Ocean Race. Wcześniej koncern poinformował, że do końca 2019 r. usunie ze swych
biur wszystkie tworzywowe przedmioty jednorazowego
użytku. Ponad 20 milionów jednorazowych przedmiotów z tworzyw, takich jak: kubki, pojemniki na żywność
i sztućce zostaną zastąpione bardziej proekologicznymi
wyrobami, w tym biodegradowalnymi produktami wykonanymi z papieru, pulpy i drewna. Oznacza to likwidację rocznie ponad 500 przedmiotów z tworzyw zużywanych przez jednego pracownika. Do końca 2018 r.
jednorazowe przedmioty będą wycofywane z użycia
na globalnych imprezach, takich jak premiery nowych
modeli, a także ze wszystkich biur i restauracji w fabrykach Volvo Cars w Chinach, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Malezji. W roku 2019 wszystkie narodowe przedstawicielstwa (NSC) mają usunąć jednorazowe
przedmioty ze swoich przedsięwzięć, w tym lokalnych
imprez. Volvo Cars szacuje, że tylko w 2018 roku zastąpienie jednorazowych przedmiotów z tworzyw alternatywnymi zaowocuje zmniejszeniem obciążenia nimi
środowiska o przeszło 140 ton. Akcja firmy przeciwko
jednorazowym przedmiotom z tworzyw to kolejne działanie po wsparciu kwotą 300 000 euro programu naukowego Volvo Ocean Race. Kilka wybranych łodzi, spośród biorących udział w tegorocznym rejsie, wyposażono
w czujniki gromadzące dane o stanie wód morskich
i oceanicznych, w tym dotyczące zanieczyszczeń mikrocząstkami tworzyw.
www.volvocars.com
Przetwórstwo
Na targach Plastpol 2018 w Kielcach firma CAMdivision otrzymała złoty medal za autorską aplikację RAPID
MOLD, umożliwiającą automatyzację i optymalizację
procesu projektowania form w środowisku NX Mold Wizard. Program NX Mold Wizard jest narzędziem otwartym, które można dostosować do potrzeb firmy. Dzięki
temu, przy dobrze zorganizowanej bazie części znormalizowanych, czas konstrukcji formy zostaje skrócony do
30 % czasu potrzebnego na standardowe modelowanie
w Mold Wizard. Ze względu na to, że korzystanie z konfiguracji wymaga dużej wiedzy dotyczącej zarówno
technik parametryzacji, jak i konstrukcji firma CAMdivision przygotowała już gotowe narzędzie dostosowane
do projektowania form wtryskowych. Rapid Mold stanowi zestaw ustawień startowych zoptymalizowanych
pod kątem firm konstruujących formy. Użytkownik uruchamia NX za pomocą skrótu, automatycznie pobiera
jego zestaw ustawień. Pierwsze uruchomienie zapewnia
komfort pracy zarówno w środowisku 3D, jak i 2D (odpowiednie kolory, grubości strzałek, wielkości liter itp.).
Przeniesienie ustawień na inne stanowisko robocze wiąże się wyłącznie ze skopiowaniem odpowiedniego folderu. Dzięki temu można zachować większą spójność da-

POLIMERY 2018, 63, nr 10

735

nych w całej firmie. Obecnie na polskim rynku istnieje
kilkanaście programów wspomagających pracę inżynierską w zakresie tworzenia modeli przestrzennych (3D), np.
form wtryskowych. Rozbudowano też bazę materiałów
o szereg pozycji, m.in. obok nazwy podano przedział stosowanego skurczu. Dodatkowo na tym poziomie można
uzupełnić dane wejściowe, które są automatycznie generowane na liście złożeniowej, generowana jest też zopty-

malizowana struktura złożenia z polską nomenklaturą.
Zastosowanie konfiguracji pozwala użytkownikowi na
uporządkowany styl pracy i dużą wydajność bez zwiększenia obciążenia, łatwiejszą obsługę i wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności.
www.camdivisin.pl
dr Anna Łukszo–Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób otrzymywania termoodpornych i niepalnych
pianek poliuretanowych (Zgłoszenie nr 419895, Politechnika Rzeszowska)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
termoodpornych i niepalnych pianek poliuretanowych
z mieszaniny polieteroli, otrzymanej w reakcji diboranu
melaminy z węglanem etylenu, polimerycznego diizocyjanianu difenylometanu, oleju silikonowego jako środka powierzchniowo czynnego i wody jako środka spieniającego.
W pierwszym etapie procesu do 100 cz. mas. mieszaniny
polieteroli o wzorach (I) i (II), w których a+b+c+p+r+s+x+y+
+z≥20, wprowadza się od 14 cz. mas. oleju silikonowego
oraz od 1–6 cz. mas. wody i miesza się ww. składniki.
W drugim etapie do uzyskanej mieszaniny wprowadza
się od 20–40 cz. mas. diboranu melaminy i ponownie miesza, zaś w trzecim etapie, do mieszaniny wprowadza się
(
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epoksydowych (Zgłoszenie nr 419957, Instytut Ciężkiej
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Syntezy Organicznej
„Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle;
CIECH Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania
średniocząsteczkowych żywic epoksydowych. Proces
prowadzi się wieloetapowo: etap addycji epichlorohydryny do bisfenolu A przy stosunku molowym 1,3–1,7:1 pro-

wadzi się w temperaturze 70–85 °C, w ciągu 1–3 godzin,
w obecności 0,05–0,25 mola wodorotlenku sodu na 1 mol
bisfenolu A oraz mieszaniny toluenu, alkoholu izopropylowego i wody w ilości 100–150 % w stosunku do masy
bisfenolu A, zawierającej 25–55 % alkoholu Izopropylowego oraz < 10 % wody, w etapie dehydrochlorowania do reaktora wprowadza się 1,15–1,75 mola wodorotlenku sodu
na 1 mol bisfenolu A, w temperaturze 70–85 °C w ciągu
1–3 godzin, a następnie mieszaninę reakcyjną wygrzewa
się w tej temperaturze przez 0,5–3 godzin.
W etapie oczyszczania żywicy, po rozpuszczeniu powstałego chlorku sodu i oddzieleniu solanki, do reaktora
wprowadza się strumień toluenu, alkoholu izopropylowego i wody w ilości 75–125 % w stosunku do masy bisfenolu A, zawierający 25–55 % alkoholu izopropylowego
i nie więcej niż 10 % wody, a następnie przemywa się roztwór żywicy wodą w temperaturze 60–80 °C i oddziela
warstwę wodną.
Etap destylacji warstwy organicznej prowadzi się
w 4-stopniowym układzie wyparek cienkowarstwowych, usuwając alkohol izopropylowy, toluen i wodę
w temperaturze końcowej 165–175 °C, pod ciśnieniem
1–10 kPa. Etap addycji, etap dehydrochlorowania i etap
oczyszczania żywicy prowadzi się w reaktorze wyposażonym w minimum trzy mieszadła łopatkowe o czterech
łopatkach w każdym mieszadle, osadzone na wspólnym
wale (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 14, 27).
Sposób wytwarzania ciekłych żywic epoksydowych
(Zgłoszenie nr 419991, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle; CIECH Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
ciekłych żywic epoksydowych, polegajacy na tym, że
proces prowadzi się wieloetapowo: etap addycji bisfenolu
A lub bisfenolu F lub mieszaniny bisfenolu A i bisfenolu
F i epichlorohydryny, w środowisku alkoholu izopropylowego i wody, prowadzi się w obecności 0,02–035 mola
wodorotlenku sodu na 1 mol bisfenolu, w temperaturze
55–65 °C, w ciągu 1–4 godzin, przy stosunku molowym
bisfenol:epichlorohydryna:alkohol izopropylowy:woda
jak 1:3–9,5:1–3,5:0,4–6.
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Etap dehydrochlorowania prowadzi się w obecności 1,3–1,95 mol wodorotlenku sodu na 1 mol bisfenolu, w temperaturze 50–60 °C w ciągu 1–3,5 godziny, po
czym mieszaninę reakcyjną wygrzewa się jeszcze w tej
temperaturze przez 0,25–2 godziny. Etap destylacji warstwy organicznej, po oddzieleniu solanki, prowadzi się
w 3-stopniowym układzie wyparek cienkowarstwowych,
usuwając nieprzereagowaną epichlorohydrynę, alkohol
izopropylowy i wodę w temperaturze końcowej 135–
145 °C pod ciśnieniem końcowym 70–80 kPa. Etap drugiego dehydrochlorowania surowej żywicy prowadzi się
w temperaturze 40–60 °C w ciągu 1–3 godzin, z użyciem
1–3 moli wodorotlenku sodu w przeliczeniu na 1 mol
chloru hydrolizującego w żywicy, w obecności 30–80 %
rozpuszczalników w odniesieniu do masy żywicy, zawierających 50–100 % toluenu, 0–50 % alkoholu izopropylowego i 0–50 % wody. Etap przemywania roztworu żywicy gorącą wodą prowadzi się w temperaturze 60–80 °C,
etap destylacji warstwy organicznej, po oddzieleniu warstwy wodnej, prowadzi się w 3-stopniowym układzie
wyparek cienkowarstwowych, usuwając rozpuszczalniki
i wodę w temperaturze końcowej 165–175 °C, pod ciśnieniem końcowym 1–10 kPa, przy czym etap addycji, etap
dehydrochlorowania, etap drugiego dehydrochlorowania
i etap przemywania prowadzi się w reaktorze wyposażonym w minimum trzy mieszadła łopatkowe o czterech
łopatkach w każdym mieszadle, osadzone na wspólnym
wale. (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 14, 27).
Sposób wytwarzania układu kopolimer–paklitaksel, przeznaczonego do pokrywania polimerowych
stentów naczyniowych i zastosowanie układu kopolimer–paklitaksel do wytwarzania powłoki o kontrolowanej kinetyce uwalniania paklitakselu na polimerowych stentach naczyniowych (Zgłoszenie nr 420020,
Centrum materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,
Zabrze)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania
układu kopolimer-paklitaksel przeznaczonego do pokrywania polimerowych stentów naczyniowych. Sposób
polega na tym, że z węglanu trimetylenu i laktydu wytwarza się kopolimer stosując jako inicjator reakcji kopolimeryzacji związki cyrkonu(IV), a następnie uzyskany
kopolimer poli(laktydo-ko-węglan trimetylenu) rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym o dużej lotności,
korzystnie chlorku metylenu, tak aby uzyskać roztwór
o stężeniu 1–2 % mas. i dodaje do niego uprzednio przygotowany roztwór paklitakselu w rozpuszczalniku organicznym o dużej lotności, korzystnie chlorku metylenu
o stężeniu 1–13 % wagowo-objętościowych i całość miesza, aż do uzyskania homogenicznego roztworu roboczego zawierającego paklitaksel, z ktorego po naniesieniu na
polimerowy stent naczyniowy tworzy się powłokę, korzystnie o grubości 1,5–2,0 μm, zawierającą po usunięciu
rozpuszczalnika 5–40 % mas. zdyspergowanego w niej
paklitakselu w stosunku do poli–(laktydo-ko-węglan trimetylenu), a korzystnie 20–30 % mas. Powłokę tworzy
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się poprzez zanurzanie stentu w roztworze roboczym,
z szybkością zanurzania 40–3000 mm/min, przez 0,1–30 s.
Czas trwania zanurzenia wynosi od 0,2–50 s/cykl. Utworzona powłoka jest suszona, utwardzana i w końcowym
etapie sterylizowana, korzystnie z wykorzystaniem promieniowania jonizacyjnego. (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr
14, 28).
Sposób otrzymywania biodegradowalnych folii rozpuszczalnych w wodzie oraz biodegradowalna folia
rozpuszczalna w wodzie (Zgłoszenie nr 419929, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
biodegradowalnej folii rozpuszczalnej w wodzie, na bazie
pochodnych polisacharydowych, w obecności plastyfikatora, który charakteryzuje się tym, że karboksymetyloskrobię lub karboksymetyloskrobię i karboksymetylocelulozę rozpuszcza się w wodzie, dodaje glicerynę i miesza
się do uzyskania homogenicznego układu, następnie wylewa się i suszy w temperaturze od 50 °C do 100 °C, w warunkach rH 35 do 70 %, w ciągu 6 do 48 godzin. Zawartość
karboksymetyloskrobi w mieszaninie wynosi 10–100 %
masowych w suchej masie pochodnych polisacharydowych. Stosuje się karboksymetyloskrobię o stopniu podstawienia 0,3 do 0,9. Stosuje się karboksymetylocelulozę
o stopniu podstawienia 0,5, do 2.3.
Zgłoszenie obejmuje też folię biodegradowalną rozpuszczalną w wodzie, na bazie pochodnych polisacharydowych, która charakteryzuje się tym, że stanowi
produkt otrzymany z roztworu wodnego karboksymetyloskrobi lub karboksymetyloskrobi i karboksymetylocelulozy zawierającego plastyfikator w postaci gliceryny. Zawartość karboksymetyloskrobi wynosi 10–100 %
wagowych. Karboksymetyloskrobia charakteryzuje się
stopniem podstawienia 0,3 do 0,9, zaś karboksymetyloceluloza charakteryzuje się stopniem podstawienia 0,5 do
2,3 (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 14, 28).
Kompozycja asfaltowo–polimerowa otrzymywana
metodą polimeryzacji monomerów winylowych i akrylowych w środowisku ponaftowego asfaltu i sposób
otrzymywania kompozycji (Zgłoszenie nr 420065, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja asfaltowo–polimerowa i sposób jej otrzymywania. Kompozycja przeznaczona jest zwłaszcza do zabezpieczania przed korozją
zagruntowanych powierzchni metalowych, betonowych,
ceglanych murów oraz dachów pokrytych papą. Kompozycja asfaltowo-polimerowa otrzymywana metodą polimeryzacji monomerow winylowych i akrylowych w środowisku ponaftowego asfaltu, charakteryzuje się tym,
że składa się z utlenionego ponaftowego asfaltu w ilości
50 cz. wag. oraz stopionych monomerow : octanu winylu,
kwasu metakrylowego, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, allilometakrylanu i glicydylometakrylanu w ilościach
2,5–25 cz. mas., zawierających mieszaninę inicjatorow:
nadtlenku benzoilu w ilości 1,0 % mas. i nadtlenku tretbu-
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tylu w ilości 1,0 % mas., obliczonych od ilości użytego monomeru i w nim rozpuszczonych. Sposób otrzymywania
kompozycji asfaltowo-polimerowej metodą polimeryzacji
monomerów, winylowych i akrylowych w środowisku ponaftowego asfaltu, charakteryzuje się tym, że monomery
wkrapla się do stopionego asfaltu w temp. 95 °C, przez ok.
10 s, kolejno temperaturę masy reakcyjnej podnosi się do
120–135 °C i prowadzi się reakcję przez 5 minut, a następnie gorącą masę wlewa się do szablonu formując powłokę
(wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 14, 28).
Dwuwarstwowa izolacja rur preizolowanych
Przedmiotem zgłoszenia jest dwuwarstwowa izolacja rur preizolowanych, składająca się z wewnętrznej
warstwy pianki poliuretanowej i zewnętrznej warstwy
osłonowej z polietylenu wysokiej gęstości. Warstwa we-
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wnętrzna jest wykonana z pianki poliuretanowej, otrzymanej z 0,3–1,5 cz. obj. składnika poliolowego o lepkości
od 200 do 2400 mPa · s oraz 0,3–1,5 cz. obj. składnika izocyjanianowego o lepkości od 120 do 600 mPa · s, z dodatkiem do przynajmniej jednego składnika grafitu ekspandowanego powyżej temperatury 800 °C w ilości od
0,0001 do 0,5 % obj. i/albo nanorurek węglowych w ilości
od 0,0001 do 0,5 % obj. w stosunku do sumy objętości
składników poliuretanu. Zewnętrzna warstwa osłonowa
jest wykonana z polietylenu wysokiej gęstości z dodatkiem napełniacza wybranego spośrod: grafitu ekspandowanego powyżej temperatury 220 °C, nanorurek węglowych, montmorylonitu, saponitu, hektorytu, krzemionki
lub ich mieszanin, w ilości od l do 10 % mas. w stosunku
do masy polietylenu.
mgr inż. Małgorzata Choroś

NOWE KSIĄŻKI
Gel Chemistry
Interactions, Structures and Properties
J. Zhang, Y. Hu, Y. Li (Springer)
Wyd. 2018, 213 stron, 195 ilustracji, 158 w kolorze, cena
100 €
ISBN 978-981-10-6880-5
Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące
struktury i właściwości różnych rodzajów żeli. W sześciu rozdziałach scharakteryzowano żele podzielone na
grupy wg rodzaju oddziaływań. Żele supramolekularne
powstają w wyniku połączenia małych cząstek. Żele zawierające grupy funkcyjne mogą tworzyć inteligentne
struktury reagujące na bodźce zewnętrzne (temperatura, światło, naprężenia mechaniczne, chemiczne, zmiany
pH). Żele metaloorganiczne podzielono w zależności od
natury czynników żelujących i interakcji między nimi:
żelowane przez małe cząstki (związki metaloorganiczne
z różnymi ligandami) i przez polimery koordynacyjne.
W kolejnej części książki przedstawiono dwa rodzaje dynamicznych żeli kowalencyjnych: tworzone w wyniku
żelowania przez pojedyncze cząsteczki lub przez dynamiczne polimery kowalencyjne. W rozdziale dotyczącym
żeli polimerowych omówiono żele podzielone wg rodzaju oddziaływań między czynnikami żelującymi (wiązania wodorowe, koordynacja metaliczno-organiczna i dynamiczne wiązanie kowalencyjne). Szczegółowo opisano
aspekty termodynamiczne związane z pęcznieniem żeli
polimerowych w kontakcie z cieczą oraz przedstawiono
koncepcję połączenia żeli polimerowych i żeli małocząsteczkowych. W ostatniej części skupiono się na omówieniu żeli nieorganicznych. Wprowadzono pojęcie procesu
przejścia zol-żel wyjaśniające powstawanie żeli nieorganicznych. Następnie szczegółowo omówiono żele na bazie krzemionki i chalkożele, a na koniec podano krótki

opis innych żeli, w tym żeli zawierających AgVO3 i V2O5.
Książka stanowi interesujący i przydatny przewodnik
dla chemików i materiałoznawców.
 onducting Polymers, Fundamentals
C
and Applications
Including Carbon Nanotubes and Graphene
P. Chandrasekhar (Springer)
Wyd. drugie 2018, 810 stron, cena 116 €
ISBN 978-3-319-69376-7
W drugim wydaniu podręcznika wyczerpująco omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące polimerów
przewodzących, nowe pojęcia i modele przewodnictwa,
metody polimeryzacji, scharakteryzowano różne rodzaje polimerów przewodzących oraz podano kierunki ich
stosowania. Szczególną uwagę poświęcono nowym materiałom, w tym nanorurkom węglowym i grafenowi.
Na końcu każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia
do opracowania.
 lectrically Conductive Polymers
E
and Polymer Composites
From Synthesis to Biomedical Applications
A. Khan, M. Jawaid, A.A.P. Khan, A.M. Asiri (Ed.),
(Wiley)
Wyd. 2018, 244 strony, cena 119 €
ISBN 978-3-527-34289-1
W książce zawarto przegląd najnowszych trendów
badawczych w dziedzinie polimerów przewodzących
i hybryd polimerowych. W poszczególnych rozdziałach
omówiono m.in. polimery i kompozyty polimerowe
przewodzące prąd elektryczny, nieorganiczne nanokompozyty polimerowe, nanorurki węglowe w przewodzących kompozytach polimerowych, kompozyty polime-
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rowe z grafenem i tlenkiem grafenu, nanokompozyty
polimerowe z domieszką czystego grafenu, nanokompozyty metal – polimer przewodzący, nanokompozyty na bazie polianiliny do biosensorów, przewodzące
kompozyty polimerowe z włóknem naturalnym do zastosowań biomedycznych, biosensory z chitozanu i poli(kwasu itakonowego), elektrochemiczne biosensory
z przewodzących nanokompozytów, samonaprawiające
się przewodzące materiały polimerowe oraz elektrycznie przewodzące polimery i kompozyty do zastosowań
biomedycznych.
 aterials, Chemicals and Methods
M
for Dental Applications
J.K. Fink (Wiley)
Wyd. 2018, 330 stron, cena 202 €
ISBN 978-1-119-51031-4
Zagadnienia omawiane w książce obejmują podstawowe problemy związane z materiałami używanymi w stomatologii. Książka zawiera przegląd szerokiej gamy materiałów dentystycznych oraz surowców chemicznych
do ich przygotowania i wytwarzania. Kolejno omówiono
pożądane właściwości chemiczne, fizyczne i mechaniczne tych materiałów, opisano metody ich charakterystyki i klasyfikacji, a także prowadzone badania kliniczne.
Szczególną uwagę poświęcono materiałom przeznaczonym na korony dentystyczne i implanty, składnikom
past do zębów, płukankom do ust, a także materiałom
na szczoteczki do zębów i nici dentystyczne. Przykładowo w skład pasty do zębów wchodzą m.in. środki ścierne, detergenty, środki utrzymujące wilgoć, zagęszczacze,
środki słodzące, barwiące i smakowo-zapachowe, zapewniające świeży oddech, zapobiegające osadzaniu się kamienia nazębnego i inne. Wszystkie te komponenty, wraz
z ich strukturami, są szczegółowo opisane w tekście.
Novel Nanoscale Hybrid Materials
Bhanu P. S. Chauhan (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2018, 368 stron, cena 82 €
ISBN 978-1-119-15624-6
W książce skoncentrowano się na nowych kierunkach
projektowania i stosowania materiałów hybrydowych,
łączących najlepsze właściwości poszczególnych składników, obejmujących biopolimery oraz polimery organiczne i nieorganiczne. Monografia stanowi kompleksowe
i interdyscyplinarne opracowanie pełne strategicznych
wskazówek, narzędzi i technik projektowania materiałów hybrydowych. Szczegółowo omówiono także problematykę dotyczącą zmiany właściwości makrocząsteczek
wraz ze zmianą skali. Główne tematy to: hybrydy nanorurek węglowych i nanocząstek metali, hybrydy półprzewodnikowych polimerów i biopolimerów, hybrydy
biopolimerów i metali, hybrydy bioorganiczno-nieorganiczne i wiele innych. Przedstawiono także możliwości
zastosowania materiałów hybrydowych w wielu dziedzinach, m.in. w: biomedycynie, katalizie, zielonej chemii
i chemii grafenu oraz w ochronie środowiska.
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Temperature-Responsive Polymers
Chemistry, Properties and Applications
V.V. Khutoryanskiy, T.K. Georgiou (Wiley)
Wyd. 2018, 408 stron, cena 175 €
ISBN 978-1-119-15778-6
Tematyka książki obejmuje polimery hydrofilowe
zdolne do zmiany swoich właściwości fizykochemicznych w odpowiedzi na zmianę temperatury otoczenia.
Autorzy omówili różne metody syntezy polimerów reagujących na temperaturę, fizykochemiczne metody ich
charakterystyki i potencjalne zastosowania w obszarach
biomedycznych. Tematy omówione w książce to m.in.:
metody charakterystyki polimerów reagujących na temperaturę, w tym spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia Ramana, przegląd podstawowych cech i właściwości polimerów wrażliwych na zmianę temperatury,
możliwości zastosowania polimerów termowrażliwych
szczepionych na nanocząstkach itd. Autorzy przeanalizowali również wykorzystanie omawianych polimerów
w biomedycynie w inżynierii tkankowej jako nośniki leków i w terapii genowej.
Conjugated Polymers for Biological
and Biomedical Applications
Bin Liu (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2018, 410 stron, cena 149 €
ISBN 978-3-527-34273-0
W pierwszej monografii poświęconej zastosowaniom
skoniugowanych polimerów w biologii i biomedycynie na
wstępie omówiono metody syntezy i właściwości optyczne tej grupy polimerów. Szczególną uwagę poświęcono
modyfikacji (hydrofilizacji?) polimerów prowadzącej do
ich kompatybilizacji ze środowiskiem wodnym. Dalej
opisano bezpośrednią syntezę nanocząstek skoniugowanego polimeru i szereg możliwości ich zastosowania.
Nanocząstki polimerowe wykorzystano m.in. do wykrywania cząsteczek i obrazowania in vitro, do obrazowania
fluorescencyjnego in vivo i do obrazowania fotoakustycznego. Rozpuszczalne w wodzie sprzężone polimery znalazły zastosowanie m.in. w czujnikach. Polimery skoniugowane służą także do efektywnego dostarczania genów,
jako rusztowania do rekonstrukcji tkanek mózgu, fotouczulacze w terapii fotodynamicznej, w terapii fototermalnej, w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, w diagnostyce chorób i medycynie teranostycznej.
 igh Performance Polymers and Their
H
Nanocomposites
P.M. Visakh, A. Semkin (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2018, 500 Pages, Hardcover, 232 €
ISBN 978-1-119-36365-1
Książka stanowi podsumowanie najnowszych osiągnięć badawczych w dziedzinie wysokosprawnych polimerów, takich jak polimery ciekłokrystaliczne, poliamid 4, 6, poliamidoimid, poliakryloamid i kompozyty na
bazie poliakrylamidu do różnych zastosowań, polibenzimidazol, poli(tereftalan dimetylocykloheksylenu), po-
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lieteroeteroketon, polieteroimid, polieteroketonoketon,
polieterosulfon, poli(siarczek fenylenu), polisulfon, polifenylosulfon, poliftalamid, samowzmocniony polifenylen i termoplastyczny poliimid.
Practical Testing and Evaluation of
Plastics
A. Frick, C. Stern, V. Muralidharan (Wiley)
Wyd. 2018, 230 stron, cena 69 €
ISBN 978-3-527-33411-7
W książce zestawiono najnowsze metody testów i badań materiałów polimerowych, zwykle rozproszone
w różnych materiałach źródłowych, ułatwiając tym samym ich praktyczne zastosowanie inżynierom chemikom i inżynierom materiałoznawstwa pracującym
w przemyśle. Część pierwsza książki zawiera przegląd
właściwości tworzyw polimerowych (struktura, wpływ
c.cz. na właściwości materiału, homo- i kopolimery, mieszaniny polimerów, właściwości mechaniczne: pełzanie,
temperatura przejścia w stan szklisty, topnienie, krzepnięcie, odkształcenie w czasie, wybór materiału i przetwarzanie polimerów). W części drugiej podano charakterystykę materiałów, typowe wady wyrobów (m.in.
rozwarstwienie, inkluzje, niekompletne wypełnienie,
skurcz, złuszczanie, pękanie i szereg innych), problemy i możliwe rozwiązania (identyfikacja i klasyfikacja
materiału, napełniacze, recykling, wstępne suszenie
itd.) i metody kontroli jakości wytwarzanych elementów
z tworzyw. Kolejna część dotyczy testowania wyrobów
końcowych różnymi metodami fizycznymi i chemiczny-
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mi. Opisano planowanie testów, przygotowanie próbek
i wykonanie testu. Podano też metody oceny właściwości makromolekularnych (FTIR, SEC, wiskozymetria, reometria), sposoby oceny geometrii kształtek, omówiono
testy mechaniczne, ocenę optyczną, analizę termiczną,
testy chemiczne, tribologiczne, palności i elektryczne.
Adhesive Joints
Ageing and Durability of Epoxies and Polyurethanes
W. Possart, M. Brede (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2018, 536 stron, 59 ilustracji, 32 w kolorze, cena169 €
ISBN 978-3-527-34185-6
Książka stanowi kompleksowy przegląd zagadnień dotyczących połączeń klejowych. Zawiera zarówno podstawową wiedzę na temat klejów polimerowych, jak i wgląd
w ich właściwości mechaniczne i starzenie. Opisuje najnowsze osiągnięcia, teorię, syntezę i właściwości mechaniczne oraz zastosowania połączeń klejowych. W rozdziale pierwszym przedstawiono mechanizmy adhezji
i tworzenie interfazy, formowanie sieci oraz mechanikę
pękania spoin klejowych. W kolejnym omówiono starzenie i modelowanie starzenia połączeń klejowych, wzrost
pęknięć w klejonych złączach, złącza z podstawowym
klejem epoksydowym i klejem poliuretanowym oraz lepkosprężystość w starzejących się połączeniach. Omówiono też wpływ czynników pogodowych/ zewnętrznych
na spoiny i przewidywany czas życia połączenia. Tekst
uzupełniony jest prognozą odnośnie postępów technologicznych w dziedzinie klejów.
dr inż. Stanisława Spychaj

KALENDARZ IMPREZ
4–7 grudnia 2018 r., Hiroszima, Japonia. 12th SPSJ International Polymer Conference IPC2018
Organizator: Society of Polymer Science, Japan
Tematyka: Tematyka konferencji obejmuje m.in.: metody syntezy polimerów, postępy chemii supramolekularnej, właściwości fizykomechaniczne materiałów polimerowych, materiały hybrydowe, polimery mające
zastosowanie w optyce, elektronice, energetyce, ochronie środowiska i medycynie.
Informacje: http://main.spsj.or.jp/ipc2018/
5–7 stycznia 2019 r., Bangkok, Tajlandia. Conference
on Advanced Composite Materials
Organizator: Engineering Information Institute, China
Tematyka: Konferencja będzie poświęcona m.in. syntezie, analizie, właściwościom, charakterystyce i funkcjom zaawansowanych materiałów polimerowych.
Informacje: https://10times.com/pms-bangkok

27 stycznia–1 lutego 2019 r., Ventura, USA. Exploiting
the Functionality of Soft Materials
Organizator: Gordon Research Conference
Tematyka: Program konferencji obejmuje m.in.: syntezę
i wykorzystanie nowej generacji „miękkich” materiałów,
zdolnych do reagowania na bodźce zewnętrzne poprzez
istotne zmiany swych właściwości (termicznych, mechanicznych, optycznych, elektromagnetycznych), a efekt takich
zmian uzyskuje się w sposób przewidywalny i kontrolowany. Materiały „miękkie” cechuje zazwyczaj słabe wiązanie
między cząsteczkami (np. siłami van der Waalsa, wiązaniami wodorowymi) co powoduje, że niewielkie zmiany środowiska (np. stężenia, temperatury, pH) mogą powodować
duże zmiany w strukturze tych materiałów. Złożona natura
miękkich materiałów i ich zmienny, szeroki zakres właściwości fizycznych umożliwiają nowatorskie zastosowania.
Informacje: https://www.grc.org/complex-active-andadaptive-material-systems-conference/2019/
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24–27 lutego 2019 r., Pacific Grove, Kalifornia, USA.
Polymers for Fuel Cells, Energy Storage, and Conversion
Organizator: ACS Division of Polymer Chemistry, Inc.
Tematyka: Tematyka konferencji obejmuje m.in. nowe
membrany polimerowe o ulepszonych właściwościach
i wydajności, badania struktury i morfologii oraz relacje
struktura-właściwości membran. Omawiane będą m.in.:
membrany polimerowe do ogniw paliwowych, membrany anionowymienne, fotoelektrochemiczne membrany
komórkowe, membrany do baterii litowych i przepływowych oraz membrany do elektrolizy wodnej i wodorowej.
Informacje: http://polyacs.net/Workshops/19Fuel/
home.html
27–28 lutego 2019 r., Berlin , Niemcy. Breathable Films
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć najnowszych
osiągnięć technicznych w produkcji folii przepuszczających powietrze wykonanych z polietylenu, polipropylenu, poliuretanu i poli(tereftalanu etylenu).
Program obejmie rozwój i innowacje w zakresie surowców, dodatków do folii, metod otrzymywania materiałow
polimerowych, sposobów badania, technologii wytłaczania i przetwarzania, a także trendów rynkowych pozwalających na obniżanie kosztów bez uszczerbku dla parametrów folii i kryteriów bezpieczeństwa.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C0958
5–6 marca 2019 r., Dearborn, USA. Long-Fibre Thermoplastics
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Podczas konferencji będą przedstawione
najnowsze trendy w syntezie, produkcji i zastosowaniach (głównie w branży motoryzacyjnej) termoplastów
wzmocnionymi długimi włóknami (LFT).
Informacje: https://www.ami.international/events/
event? Code=C975
5–7 marca 2019 r., Düsseldorf, Niemcy. Cables – 2019
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja, połączona z wystawą, dotyczy materiałów polimerowych stosowanych w produkcji
kabli. Omawiane będą najnowsze osiągnięcia w zakresie
materiałów, technologii, optymalizacji procesów produkcyjnych, zastosowań, a także nowe przepisy dotyczące
poprawy wydajności kabli.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C948

POLIMERY 2018, 63, nr 10
5–8 maja 2019 r., Budapeszt, Węgry. 6th International
Symposium Frontiers In Polymer Science
Organizator: Elsevier
Tematyka: Tematyka konferencja obejmuje m.in. najnowsze, zaawansowane metody syntezy polimerów,
struktury polimerowe wyższego rzędu, polimery specyficzne pod względem sekwencji i topologii, nowe
struktury polimerowe uzyskane metodami inżynierii
makromolekularnej, mechanizmy polimeryzacji i kinetyki, modyfikację polimerów, nanocząsteczki o strukturze hierarchicznej oraz polimery przewodzące. Omawiana będzie charakterystyka i symulacja właściwości
molekularnych i materiałowych, dynamika molekularna w pobliżu przemian fazowych, struktura i dynamika samoorganizujących się układów makromolekularnych, nanotechnologia nanomolekularna i dynamiczna
spektroskopia sił, maszyny molekularne, polimery do
wytwarzania i przechowywania energii, polimery odnawialne, membrany polimerowe, nanomateriały hybrydowe, biopolimery oraz degradacja i stabilizacja polimerów.
Informacje: https://www.elsevier.com/events/conferences/frontiers-in-polymer-science
26–30 maja 2019 r., Çeşme-Izmir, Turcja. 35th International Conference Of The Polymer Processing Society
PPS-35
Organizator: DEKON Group
Tematyka: Konferencja poświęcona m. in. najnowszym osiągnięciom w zakresie przetwórstwa materiałów polimerowych (wytłaczania, termoformowania, formowania z rozdmuchem i formowania rotacyjnego oraz
reaktywnego przetwarzania), metod syntezy polimerów
biodegradowalnych, funkcjonalnych, biopolimerów,
kompozytów i pianek polimerowych, a także zastosowania polimerów w opakowalnictwie, kosmetologii, medycynie, rolnictwie itp.
Informacje: http://www.pps-35.org/en/
11–14 czerwca 2019 r., Hamburg, Niemcy. 13th International Workshop on Polymer Reaction Engineering
Conference
Organizator: DECHEMA e.V.
Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć m.in.: inżynierii procesów chemicznych, mechanicznych i cieplnych,
inżynierii bezpieczeństwa, a także modułowych instalacji, analizy procesów, produkcji dodatków i badań energii chemicznej.
Informacje: https://dechema.de/en/PRE2019.html
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