POLIMERY 2019, 64, nr 2

143

LUDZIE NAUKI
Profesor ANDRZEJ GAŁĘSKI
laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
5 grudnia 2018 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cieszących się opinią
najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.
Nagroda Fundacji jest nagrodą indywidualną przyznawaną na drodze konkursu za szczególne osiągnięcia lub
odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania
i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnosząc wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy.
Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2018 r.
został profesor Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii
Nauk w Łodzi.
Nagrodę przyznano prof. A. Gałęskiemu w obszarze
nauk chemicznych i nauki o materiałach za zidentyfikowanie i wyjaśnienie mechanizmu deformacji plastycznej
tworzyw polimerowych.

nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz
prof. Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale, USA w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
Nagrody wręczyli laureatom Prezes Fundacji prof.
Maciej Żylicz oraz Przewodniczący Rady Fundacji prof.
Leon Gradoń.
Każdy z laureatów otrzymał unikatową statuetkę zaprojektowaną i wykonaną przez artystę rzeźbiarza Ryszarda Kozłowskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 tys. zł.
W uroczystości wzięło udział kilkaset osób, w tym
przedstawiciele władz państwowych, reprezentanci środowiska naukowego oraz rodziny, przyjaciele i współpracownicy laureatów. Gratulacje laureatom złożył wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin. List gratulacyjny do laureatów skierował też Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Fot. 1. Uroczyste wręczenie Nagrody FNP prof. A. Gałęskiemu
przez prof. M. Żylicza oraz prof. L. Gradonia (fot. P. Kula)

Fot. 2. Laureaci Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w 2018 r., od lewej: prof. A. Dziembowski, prof. K. Pachucki,
prof. A. Gałęski, prof. T. Snyder (fot. P. Kula)

Tegorocznymi laureatami nagrody FNP zostali też:
prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w obszarze nauk o życiu i o Ziemi, prof. Krzysztof Pachucki z Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze

Zespół redakcyjny czasopisma „Polimery” składa Panu Profesorowi serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszej aktywności
naukowej.
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PROF. DR HAB. ANDRZEJ GAŁĘSKI
Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1967 r.).
Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął prace
w Zakładzie Polimerów Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, od
1972 r. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM PAN) w Łodzi.
W 1972 r. obronił na Politechnice Łódzkiej pracę doktorską dotyczącą zastosowaniu światła laserowego do
badania struktury polimerów pt. „Wąskokątowe rozproszenie światła laserowego przez podstawowe struktury morfologiczne polimerów krystalicznych” (promotor
prof. Marian Kryszewski). W 1984 r. uzyskał na Politechnice Łódzkiej stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych, a w 1993 r. otrzymał tytuł profesora
nauk chemicznych.
W latach 1974–1975 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Case Western Reserve w Clevleland, USA.
W latach 1984–1990 przez 2,5 roku pracował jako profesor wizytujący w Massachusetts Institute of Technology,
6 miesięcy (w latach 1999–2015) w Case Western Reserve
University, Clevlend, Ohio, USA oraz 7 miesięcy (w latach 2006–2014) na prestiżowej francuskiej Politechnice
Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers, w Paryżu.
W latach 1995–2015 kierował Zakładem Fizyki Polimerów CBMiM PAN w Łodzi.
Zainteresowania naukowe prof. A. Gałęskiego to
f izyko-chemia nowoczesnych materiałów polimerowych, mechanizmy plastyczności kryształów polimerowych, kawitacja, wysokowytrzymałe materiały polimerowe, nanokompozyty nowej generacji typu „all
polymer”, otrzymywane w jednym, prostym procesie
technologicznym, materiały łączące biodegradowalność
z dobrymi właściwościami mechanicznymi i użytkowymi, uporządkowanie lamelarnych kryształów polimerowych w nanowarstwach umożliwiające otrzymanie
materiałów o doskonałych właściwościach fizycznych
i użytkowych.
Profesor odkrył, opisał i nazwał ważne zjawisko kawitacji występujące podczas deformacji plastycznej polimerów krystalizujących. Dogłębnie je zbadał i nauczył
się je kontrolować. Pokonał też skomplikowane zjawisko
splątania makrocząstek dzięki czemu uzyskał plastyczne
tworzywo, które można odkształcać do poziomu nanowłókien i wzmacniać tymi nanowłóknami inny polimer.
W ten sposób powstały odporne i wytrzymałe nanokompozyty, również w postaci lekkich i sztywnych pianek
nanokompozytowych, do wytwarzania elementów o wysokich wymaganiach mechanicznych.
*) Fot. Archiwum Fundacji na
(fot. M. Wiśniewska-Krasińska)

rzecz

Nauki

Polskiej

Profesor Gałęski jest autorem/współautorem ponad
200 publikacji w prestiżowych czasopismach, takich jak:
Nature, Science, Macromolecules, Progress in Polymer Science, Polymer, cytowanych ponad 6000 razy (Index Hirscha
wg Web of Science – 44), 16 rozdziałów w monografiach
(15 zagranicznych, 1 krajowa), ponad 100 referatów na zaproszenie, cykli wykładów dla studentów, doktorantów
oraz dla inżynierów firm przemysłowych (m.in. UMK
Toruń, Grupa Azoty, Polimarky, Elplast).
Jest promotorem 8 doktoratów (dwa otwarte przewody).
Jest członkiem Rad Redakcyjnych: J.Appl. Polym. Sci.,
J. Nanostruct. Polym. Nanocomp., Material.Sci., J. Materials.
Przez wiele lat był Członkiem Rad Naukowych: Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM
w Toruniu (1996–2002), Instytutu Włókiennictwa w Łodzi (2009–2017), CBMiM PAN w Łodzi (1995–2018).
Ma na swoim koncie wiele wyróżnień i nagród.
W 1996 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2010 r. prestiżową nagrodę „The Paul J. Flory Polymer Research Prize”
przyznawaną przez Komitet Naukowy World Forum on
Advanced Materials z oryginalny wszechstronny wkład
w naukę o polimerach, oraz Nagrodę Ministra za badania na rzecz rozwoju gospodarki, a w roku 2018 otrzymał
najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce – Nagrodę
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych i nauki o materiałach za opracowanie nowego
mechanizmu deformacji plastycznej polimerów.
Najważniejsze publikacje:
Kastelic J., Galeski A., Baer E.: “Multicomposite structure of tendon”, Connective Tissue Res. 1978 (IF=1.670 Liczba cyt.=363),
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Galeski A., Bartczak Z., Argon A.S., Cohen R.E.: “Morphological alterations during texture-producing plastic
plane-strain compression of high density polyethylene”,
Macromolecules 1992 (IF=5.599 Liczba cyt.=203),
Pluta M., Galeski A., Alexandre M., Paul M.A.,
Dubois P.: “Polylactide/montmorillonite nanocomposites
and microcomposites prepared by melt blending: Structure and some physical properties”, J. Appl. Polym. Sci.
2002 (IF=1.647 Liczba cyt.=293),
Galeski A.: “Strength and toughness of crystalline polymer systems”, Prog. Polym. Sci. 2003 (IF=33.920 Liczba
cyt.=325),
Morawiec J., Pawlak A., Slouf M., Galeski A., Piorkowska E., Krasnikova N.: “Preparation and properties of
compatibilized LDPE/organo-modified montmorillonite nanocomposites”, Eur. Polym. J. 2005 (IF=3.477 Liczba
cyt.=204),

Pawlak A., Galeski A.: “Plastic deformation of crystalline polymers: The role of cavitation and crystal plasticity”,
Macromolecules 2005 (IF=5.599 Liczba cyt.=158),
Piorkowska E., Kulinski Z., Galeski A., Masirek R.:
“Plasticization of semicrystalline poly(L-lactide) with
poly(propylene glycol)”, Polymer 2006 (IF=3.775 Liczba
cyt.=192),
Pawlak A., Galeski A.: “Cavitation during tensile deformation of polypropylene”, Macromolecules 2008 (IF=5.599
Liczba cyt.=158),
Wang H., Keum J., Hiltner A., Baer E., Freeman B., Rozanski A., Galeski A.: “Confined Crystallization of Polyethylene Oxide in Nanolayer Assemblies”, Science 2009
(IF=34.921 Liczba cyt.=214),
Pawlak A., Galeski A., Rozanski A.: “Cavitation during
deformation of semicrystalline polymers”, Prog. Polym.
Sci. 2014 (IF=33.920 Liczba cyt.=105).

Do P.T. Czytelników
Informujemy, że prowadzona jest digitalizacja archiwalnych zeszytów
czasopisma „Polimery”, które po uzyskaniu zgody autorów będą sukcesywnie
udostępniane na naszej stronie internetowej www.ichp.pl/polimery
Autorów, którzy nie wyrażają zgody na publikacje ich archiwalnych
artykułów on-line, prosimy o kontakt z Redakcją
„Digitalizacja archiwalnych zeszytów czasopisma „POLIMERY” i nadanie
numerów DOI w celu zapewnienia otwartego dostępu w Internecie” jest finansowane
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę, na podstawie umowy nr 683/P-DUN/2018.
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witryna
PRACE HABILITACYJNE
Temat: Wpływ promieniowania elektronowego na
właściwości wybranych polimerowych tworzyw biodegradowalnych i ich mieszanin.
Autor: dr Rafał Malinowski, Instytut Inżynierii
Materiałów Polimerowych i Barwników
Skład Komisji Habilitacyjnej:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika
Krakowska – przewodniczący komisji
dr hab. inż. Józef Stabik, prof. PŚ, Politechnika Śląska
– sekretarz komisji
prof. dr hab. Leszek Jarecki, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN – recenzent
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny – recenzent
dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika
Poznańska – recenzent
prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz, Akademia GórniczoHutnicza – członek komisji
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW, Politechnika
Warszawska – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 24 października 2018 r.,
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny
Technologiczny.
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego stanowił monotematyczny cykl publikacji pt. „Wpływ promieniowania elektronowego na właściwości wybranych
polimerowych tworzyw biodegradowalnych i ich mieszanin”, składający się z 12 publikacji naukowych i jednej monografii.
Głównym celem naukowym prac było zbadanie wpływu promieniowania elektronowego lub jego łącznego
działania z małocząsteczkowymi związkami wielofunkcyjnymi, a przede wszystkim triallilo izocyjanuranem
(TAIC), na właściwości wybranych tworzyw biodegradowalnych (etap pierwszy) i ich mieszanin (etap drugi). Obróbce radiacyjnej poddawano głównie polikaprolakton (PCL) i poli(adypinian-co-tereftalan butylenu)
(PBAT), a także ich mieszaniny z polilaktydem (PLA).
Najważniejsze osiągnięcia i elementy nowości naukowej, zawarte w monotematycznym cyklu publikacji naukowych:
– Określenie korzystnych warunków sieciowania radiacyjnego wybranych tworzyw biodegradowalnych
oraz porównanie efektów i zjawisk występujących podczas ich obróbki radiacyjnej.
– Wykazanie, że degradacja radiacyjna PCL lub PBAT
nie jest – w przeciwieństwie do PLA – głównym efektem
napromieniania tych tworzyw, a także że sieciowanie ra-

diacyjne PBAT w obecności TAIC jest mniej efektywne
niż w przypadku PLA lub PCL, co jest związane z występowaniem tzw. efektu ochronnego.
– Wykazanie, że TAIC jest jednym z najlepszych małocząsteczkowych związków wielofunkcyjnych wspomagających sieciowanie tworzyw biodegradowalnych oraz
że jego jedna cząsteczka może łączyć się z trzema makrocząsteczkami polimerów (takich samych lub różnych).
– Wykazanie, że skutki napromieniania mieszanin polimerowych, których składniki wykazują różną podatność na promieniowanie elektronowe, zależą zarówno
od dawki promieniowania elektronowego, jak i samego
składu mieszaniny.
– Wykazanie, że modyfikowane radiacyjnie tworzywa
biodegradowalne i ich mieszaniny zachowują swoją podatność na procesy biodegradacji enzymatycznej, które
są jedynie spowolnione.
– Wykorzystanie niektórych efektów obróbki radiacyjnej tworzyw biodegradowalnych w zastosowaniach
praktycznych, np. w procesie chemicznego spieniania
PBAT lub w procesie obróbki termicznej folii PCL.
– Zastosowanie obróbki radiacyjnej jako korzystnej
metody modyfikowania właściwości tworzyw biodegradowalnych i zwiększenia obszaru ich zastosowań przy
zachowaniu ich podatności na procesy biodegradacji.
Wykaz publikacji stanowiących podstawę do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:
Malinowski R., Stepczyńska M., Raszkowska‑Kaczor
A., Żuk T.: Some effects of foaming of the poly(butylene
adipate-co-terephthalate) modified by electron radiation,
Polym. Adv. Technol., 2018, 29, 1117–1122.
Malinowski R.: Some effects of radiation treatment of
biodegradable PCL/PLA blends, J. Polym. Eng., 2018, 38.
635–640.
Malinowski R., Janczak K., Moraczewski K.,
Raszkowska-Kaczor A.: Analiza stopnia spęcznienia
i frakcji żelowej usieciowanych radiacyjnie mieszanin polilaktyd/poli(adypinian-co-tereftalan butylenu), Polimery,
2018, 63, 25–30.
Malinowski R.: Application of the electron radiation
and triallyl isocyanurate for production of aliphatic-aromatic co-polyester of modified properties, Int. J. Adv.
Manuf. Technol., 2016, 2016, 87, 3307–3314.
Malinowski R.: Mechanical properties of PLA/PCL
blends crosslinked by electron beam and TAIC additive,
Chem. Phys. Lett., 2016, 662, 91–96.
Malinowski R.: Effect of high energy β-radiation and
addition of triallyl isocyanurate on the selected properties of polylactide, Nucl. Instrum. Meth. B., 2016, 377, 59–66.
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Malinowski R.: Effect of electron radiation and triallyl isocyanurate on the average molecular weight and
crosslinking of poly(ε-caprolactone), Polym. Adv. Technol.,
2016, 27, 125–130.
Malinowski R., Rytlewski P., Janczak K., RaszkowskaKaczor A., Moraczewski K., Stepczyńska M., Żuk T.:
Studies on functional properties of PCL films modified
by electron radiation and TAIC additive, Polym. Test.,
2015, 48,169–174.
Malinowski R., Żenkiewicz M., Richert A.: Wpływ wybranych czynników sieciujących na stopnie zżelowania
i spęcznienia polilaktydu, Przem. Chem., 2012, 91, 1596–
1599.
Malinowski R., Żenkiewicz M.: Radiacyjne sieciowanie
polilaktydu, Przetwórstwo Tworzyw, 2012, nr 5, 458–462.
Malinowski R.: „Studium modyfikowania polimerowych tworzyw biodegradowalnych i ich mieszanin
wysokoenergetycznym promieniowaniem elektronowym”, Wydawnictwo Instytutu IMPiB, Toruń 2017, ISBN
978-83-63555-55-9.
Malinowski R.: Właściwości mechaniczne mieszanin
PLA/PCL modyfikowanych promieniowaniem elektronowym; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016, praca
zbiorowa pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej,
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin
2016, 113-114.
Malinowski R., Raszkowska-Kaczor A., Janczak K.,
Moraczewski K., Żuk T.: Wpływ zawartości PLA na
masowy wskaźnik szybkości płynięcia mieszanin 
PBAT/PLA modyfikowanych promieniowaniem elektronowym; Modyfikacja Polimerów – Stan i Perspektywy
w Roku 2015, praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera
i Danuty Żuchowskiej, Wydawnictwo Tempo s.c, Wrocław
2015, 356–360.
Dr hab. Rafał Malinowski w 2006 r. ukończył studia
magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W tym samym roku został zatrudniony
w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
(Instytut IMPiB) w Toruniu na stanowisku asystenta. W roku
2010 otworzył przewód doktorski na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w roku
2012 obronił rozprawę doktorską pt. „Wpływ sieciowania fizycznego i chemicznego na właściwości polilaktydu” (promotor:
prof. dr hab inż Marian Żenkiewicz), za którą otrzymał wyróżnienie Rady tego Wydziału.
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Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora rozpoczął pracę na
stanowisku adiunkta w Dziale
Pracowników
Naukowych
Instytutu IMPiB. W latach
2014–2015 pełnił obowiązki zastępcy kierownika tego działu.
W 2014 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku
„Menedżer projektu badawczo –
rozwojowego” w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu. Obecnie
jest kierownikiem Zakładu Badań i Technologii Materiałów
Polimerowych w Instytucie IMPiB.
Jego zainteresownia naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z przetwórstwem, modyfikowaniem i badaniami tworzyw polimerowych oraz na obróbce radiacyjnej polimerowych tworzyw biodegradowalnych. Poza tym specjalizuje
się w badaniach materiałów polimerowych techniką skaningowej mikroskopii elektronowej, a także w zastosowaniu tworzyw
polimerowych w technologii druku 3D.
Jest autorem lub współautorem 55 publikacji naukowych,
w tym 40 indeksowanych w bazie SCOPUS (łączny IF – 67,
liczba cytowań – 353, indeks Hirscha – 12), 20 artykułów
opublikowanych w pracach zbiorowych, 1 monografii, 60 wystąpień na konferencjach, a także współtwórcą 10 patentów
i 1 zgłoszenia patentowego.
Brał udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych,
w tym jako kierownik (projekt SONATA), finansowanych ze
środków NCN, NCBR, MNiSW, NOT i UE.
Za efekty swoich prac badawczych otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym na międzynarodowych targach i wystawach takich jak ARCA w Zagrzebiu lub INVENTIKA
w Bukareszcie.
W latach 2012–2014 odbył dwa staże naukowe (Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum
Modelowania Matematycznego Instytutu Problemów
Stosowanych Mechaniki i Matematyki im. J. Pidstryhacza
Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie), a także dwa staże naukowo-przemysłowe w ramach programu „Staż sukcesem naukowca”. Jest laureatem stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców
oraz dwukrotnym stypendystą programu „Krok w przyszłość
– stypendia dla doktorantów”, realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest
członkiem Rady Naukowej Instytutu IMPiB oraz stowarzyszeń i towarzystw: SIMP i SITPChem.

148

POLIMERY 2019, 64, nr 2

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)
we wrześniu 2018 r.

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

Wrzesień 2018 r.

Razem
I–IX 2018 r.

Węgiel kamienny

5 483 970

4 914 665

47 460 864

Węgiel brunatny

Artykuł

%
IX 2018/
IX 2017
96,7

5 096 648

3 943 605

38 651 099

96,8

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

73 155

49 976

642 276

101,1

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

456 258

443 981

4 147 976

105,3

Etylen

40 163

37 279

388 352

106,8

Propylen

28 393

26 885

241 283

90,6

1,3-Butadien

4 704

5 139

44 389

99,0

Fenol

3 507

2 859

34 969

112,7

18

3

97

57,1

13 961

14 584

124 657

101,0

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

266 738

2 465 908

%
IX 2018/
IX 2017
105,1

Polietylen

29 036

26 347

289 022

110,0

Polimery styrenu

12 672

14 153

109 454

94,9

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

23 992

23 910

205 120

93,8

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

2 127

2 592

27 888

142,2

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

6 535

6 569

64 985

110,9

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych

Wrzesień
2018 r.

Razem
I–IX 2018 r.

672

433

7 220

124,0

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

7 459

6 721

60 246

90,6

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

2 587

1 237

14 366

96,7

Poliwęglany

1 762

2 216

17 921

114,5

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 554

2 364

25 723

100,3

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 926

8 411

79 264

114,2

Poliestry pozostałe

2 578

2 603

23 526

101,0

Polipropylen

22 312

25 060

209 747

102,9

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

2 272

4 298

38 370

189,0

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

10 583

16 852

142 782

160,5

Aminoplasty

13 689

14 761

128 472

95,7

959

1 926

13 052

141,2

20 531

20 941

204 205

111,7

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Wrzesień
2018 r.

Razem
I–IX 2018 r.

%
IX 2018/
IX 2017

tys. zł

4 217 514

–

–

–

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

29 468

35 232

294 815

113,1

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

11 228

12 306

102 788

118,4

t

9 319

12 567

99 858

116,1

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 954

3 445

29 335

107,2

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

t

38 395

40 383

370 996

108,2

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

t

5 458

8 920

73 846

148,6

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

t

27 589

37 935

270 182

107,5

t
tys. m²

11 335
9 334

16 131
12 385

111 197
87 395

106,8
102,4

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

22 322

24 102

226 673

114,7

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

23 536

25 069

229 023

100,2

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

4 032
1 293

3 327
1 158

36 639
11 598

97,4
96,0

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

32 214
626

38 377
742

300 841
6 007

106,1
108,5

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

390
158

469
210

3 822
1 691

103,5
111,4

t

1 161

1 449

14 788

149,4

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

Kleje na bazie żywic syntetycznych
Kleje poliuretanowe

t

817

953

7 933

110,7

Włókna chemiczne

t

3 795

3 742

33 151

96,2

t
tys. m²

1 599
4 732

1 313
4 202

12 658
40 505

86,6
92,8

t

36

42

339

105,3

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Wrzesień
2018 r.

Razem
I–IX 2018 r.

%
IX 2018/
IX 2017

t

95 216

94 199

825 215

99,0

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

t
tys. szt.

47 372
4 505

49 449
4 762

433 484
42 410

101,3
103,2

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 747

2 699

24 238

97,3

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

3 367

377

3 186

105,5

opony do ciągników

tys. szt.

27

14

152

62,7

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

3

10

106

430,9

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 we wrześniu 2018 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in September 2018
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

t

974

966

9 006

103,2

t
km

5 080
3 192

1 113
2 722

8 367
29 609

100,9
103,8

Wg danych GUS.

mgr inż. Małgorzata Choroś
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ZE ŚWIATA
CHINY
DuPont inwestuje w Chinach
DuPont Transportation & Advanced Polymers (T & AP)
zainwestuje ponad 80 mln USD w budowę nowego zakładu produkcyjnego w Zhangjiagang, w prowincji Jiangsu
we wschodnich Chinach, wytwarzającego zaawansowane technologicznie tworzywa polimerowe i kleje. Planowany termin uruchomienia fabryki – 2020 r.
Produkcja będzie się koncentrowała na tworzywach
z poliamidu (Zytel), żywicach acetalowych (Delrin),
poliestrach termoplastycznych (Hytrel), elastomerach
termoplastycznych (Multibase) i specjalnych materiałach silikonowych. Produkty znajdą zastosowanie m.in.
w branży samochodowej, elektronicznej oraz w produkcji artykułów przemysłowych i spożywczych.
Firma spodziewa się zwiększenia sprzedaży głównie
w branży motoryzacyjnej ze względu na duże zapotrzebowanie producentów pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
www.plasticsnewseurope.com
NIEMCY
Evonik inwestuje w materiały do druku 3D
Evonik Industries AG planuje zwiększyć o 50 % produkcję poliamidu 12 (PA12) w zakładzie w Marl w Niemczech. Wartość inwestycji wyniesie ok. 400 mln euro.
Uruchomienie fabryki jest planowane na początek 2021 r.
Zwiększenie zdolności produkcyjnych będzie dotyczyć wytwarzania zarówno monomerów, jak i polimerów i mieszanek.
W lutym 2018 r. firma Evonik zwiększyła o 50 % produkcję materiałów proszkowych marki „Vestosint”. Najnowsza inwestycja obejmie większy zakres polimerów PA12
marki „Vistamid”, odpowiednich szczególnie do spiekania
laserowego i techniki spajania wielostrumieniowego. Materiał ten wykazuje lepsze właściwości niż inne polimery
przeznaczone do druku 3D metodą spiekania laserowego.
Dzięki odporności na chemikalia i temperaturę (od -40 do
80 °C) doskonale nadaje się do zastosowań w przemyśle
motoryzacyjnym, np. jako materiał na przewody paliwowe lub chłodzące, znajduje również coraz więcej zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym jako alternatywa
dla materiałów metalowych.
www.plasticsnewseurope.com
Nowy zakład przetwarzający odpady opakowaniowe
Reiling Kunststoff Recycling GmbH – firma z siedzibą w Marienfeld w środkowych Niemczech – poinfor-

mowała, że zamierza zainwestować prawie 13 mln euro
w budowę zakładu recyklingu butelek z poli(tereftalanu
etylenu) (PET) o wydajności 60 000 ton w Burgbernheim
w południowych Niemczech.
Firma Reiling zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem w fabrykach w Niemczech, Danii, Szwecji i w Polsce różnych materiałów odpadowych, takich jak: szkło,
papier, tworzywa polimerowe i drewno.
Planowaną inwestycję podjęto po wprowadzeniu nowej
dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej recyklingu opakowań. Przewiduje się, że dzięki tej inwestycji w Europie będzie zbieranych ok. 500 000 ton odpadów opakowań rocznie.
W nowym zakładzie również zostanie zlokalizowana
baza logistyczna recyklingu paneli słonecznych. W zakładach w Osterweddingen we wschodnich Niemczech
i w Marienfeld firma Reiling przetwarza moduły fotowoltaiczne i folie z poli(winylobutyralu) (PVB) odzyskane z paneli słonecznych.
www.plasticsnewseurope.com
Evonik uruchamia nową instalację współwytłaczania
arkuszy z poli(metakrylanu metylu)
Firma Evonik Industries AG zainwestowała kilkadziesiąt mln euro w budowę w Weiterstadt (20 km na południe od Frankfurtu) nowej instalacji do współwytłaczania wielowarstwowych folii z poli(metakrylanu metylu)
(PMMA) umożliwiającej produkowanie arkuszy o szerokości 2700 mm, co stanowi największy dostępny na świecie format płaskich folii z PMMA.
Folie PMMA są stosowane w materiałach elewacyjnych, urządzeniach mikroprzepływowych oraz w opakowaniach i w przemyśle graficznym.
www.plasticsnewseurope.com
WĘGRY
Krones buduje swoją pierwszą fabrykę poza granicami Niemiec
Firma Krones AG, czołowy producent urządzeń do
pakowania napojów oraz płynnych produktów spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych i chemicznych, rozpoczęła budowę nowego zakładu produkcyjnego w Debreczynie na wschodzie Węgier. Krones planuje
do 2020 r. zainwestować 49 mln euro w budowę jednostki
i wyposażenie zakładu. Firma otrzymała dotację od węgierskiego rządu w wysokości prawie 17 mln euro.
Fabryka Krones jest pierwszą jednostką przemysłową, powstającą w nowo otwartym Parku Przemysłowym w Debreczynie. W nowym obiekcie produkcja elementów maszyn
i części linii technologicznych ruszyła w drugiej połowie 2018 r.

POLIMERY 2019, 64, nr 2
Maszyny i urządzenia firmy Krones są stosowane
w całym procesie produkcji, rozlewu i pakowania płynów. Szeroki wachlarz produktów firmy Krones obejmuje
pojedyncze maszyny myjące, napełniające, etykietujące,
pakujące, systemowe rozwiązania z zakresu napełniania
aseptycznego, transportu pojemników i opakowań, inspekcji i systemów kontrolnych, technologii wytwarzania opakowań z poli(tereftalanu etylenu) (PET), urządzenia do produkcji piwa i napojów, a także kompletne linie
technologiczne produkcji piwa oraz rozlewania i pakowania produktów płynnych w szkło, opakowania typu PET
i puszki. Firma Krones zatrudnia 15 000 pracowników
w 90 spółkach zależnych i zakładach na całym świecie.
www.plasticsnewseurope.com
WŁOCHY
Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu biopolimerów
Włoska firma biotechnologiczna Novamont SpA
zwiększyła łączne moce produkcyjne fabryki biopolimerów zlokalizowanej na południu Rzymu ze 120 kt/r. do
150 kt/r. Ogólna kwota inwestycji wyniosła 70 mln euro.
Firma planuje zainwestować kolejne 30 mln euro w ciągu
najbliższych trzech lat.
Zakład Patrica, zarządzany przez Mater-Biopolymer –
spółkę zależną Novamont, produkuje biopoliestry Origo-BI wykorzystywane jako składniki biotworzyw kompostowalnych Mater-BI.
Wraz ze zwiększeniem mocy produkcyjnych udoskonalono proces oczyszczania ścieków, co umożliwi wytwarzanie tetrahydrofuranu (THF), pochodzącego z odnawialnych źródeł, stosowanego m.in. w przemyśle
farmaceutycznym do produkcji leków przeciwdepresyjnych i hormonalnych.
Modernizacja linii produkcyjnej i wprowadzenie procesu odzyskiwania THF zredukuje emisję CO2 o 246 kt/r.
Firma spodziewa się też zmniejszenia dystansu transportu
kołowego prawie o 1,3 mln km, w wyniku wyeliminowania
konieczności utylizowania odpadów zawierających THF.
W IV kwartale 2018 r. Novamont SpA poinformował o podpisaniu umowy z brytyjskim dystrybutorem na dostarczanie
biodegradowalnych i kompostowalnych toreb na zakupy.
Oczekuje się, że dodatkowe moce produkcyjne pomogą
zaspokoić zapotrzebowanie sprzedawców detalicznych
na biodegradowalne, nadające się do kompostowania
opakowania m.in. we Francji, Włoszech, Finlandii i Belgii.
www.plasticsnewseurope.com
ŚWIAT
Huhtamäkiis modernizuje zakład opakowań produktów spożywczych
Producent opakowań Huhtamäkiis z Finlandii rozpoczął modernizację rosyjskiego zakładu wytwarzającego
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opakowania do żywności. Jej zakończenie jest planowane
w 2020 r. Firma zamierza zmienić technologię wytwarzania niektórych produktów polimerowych na bardziej
przyjazną dla środowiska, np. słomki do napojów będą
wykonane z papieru, a pokrywy opakowań z włókien roślinnych.
Fińska grupa ogłosiła, że zainwestuje ok. 7 mln euro
w poszerzenie i unowocześnienie asortymentu opakowań produkowanych w zakładzie w Iwantiejewce. Projekt obejmuje zainstalowanie najnowocześniejszej linii do
formowania włókien oraz modernizację istniejącej linii.
Zakład dostarcza produkty na rynek rosyjski, do Białorusi i Kazachstanu oraz na rynki skandynawskie.
Grupa Huhtamäkiis, specjalizująca się w pakowaniu
żywności i napojów, posiada 78 zakładów produkcyjnych
w 34 krajach na całym świecie, zatrudniających ponad
18 000 osób. Roczna sprzedaż netto grupy w 2017 r. wyniosła 3 mld euro.
www.plasticsnewseurope.com
Budowa nowej fabryki części samochodowych
Turecki dostawca części samochodowych Feka Automotive planuje przed końcem 2018 r. rozpocząć budowę
nowego zakładu produkcyjnego o wartości 15 mln euro
w miejscowości Ćuprija w środkowej Serbii. Fabryka będzie zajmować powierzchnię ok. 4 ha i zatrudniać ok.
1000 pracowników.
Feka Automotive produkuje elementy: wtryskowe do
lusterek wewnętrznych i zewnętrznych samochodów,
oświetlenia przedniego i tylnego, zbiorników na olej hydrauliczny, zbiorników układu kierowniczego oraz wewnętrzne elementy wykończeniowe.
Klientami firmy są producenci samochodów, m.in.:
Forda, General Motors, Fiat Chrysler, Renault, Porsche,
Toyoty, Hyundai i Magneti Marelli.
www.plasticsnewseurope.com
Nowa fabryka żywic biodegradowalnych
Firma Secos – australijski wytwórca żywic biodegradowalnych – inwestuje w budowę fabryki w Telok Panglima Garang na przedmieściach Kuala Lumpur (Malezja). Zakład będzie wytwarzał biopolimery i żywice
kompostowalne stosowane do produkcji opakowań produktów spożywczych, farmaceutycznych i medycznych.
Planowana początkowa wydajność produkcji ma wynosić 3000 t/r., ale w dalszej perspektywie, w zależności od
popytu, może osiągnąć do 12 000 t/r.
Żywice Secos mogą być przetwarzane metodami formowania wtryskowego, formowania z rozdmuchem,
wytłaczania, foliowania lub powlekania.
Żywice „Cardia Biohybrid” stanowią mieszankę odnawialnych tworzyw termoplastycznych i tradycyjnych
poliolefin. Żywice „Cardia compostable”, certyfikowane
zgodnie z europejską normą EN 13432, są przeznaczone
do produkcji opakowań kompostowalnych.
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Firma Secos utworzona w 2015 r. w wyniku połączenia
australijskich spółek Cardia Bioplastics i Stellar Films jest
właścicielem zakładów produkcyjnych w Nanjing, Jiangsu (Chiny), Melbourne (Australia) i Kuala Lumpur (Malezja).
www.plasteurope.com
Eliminacja odpadów tworzyw polimerowych
Amerykańska firma inwestycyjna Circulate Capital
poinformowała, że spodziewa się otrzymać 90 mln USD
na sfinansowanie strategii zmierzającej do wyeliminowania odpadów z tworzyw polimerowych zanieczyszczających morza i oceany. Planuje się, że finansowanie
będzie pochodzić od czołowych firm chemicznych, producentów tworzyw polimerowych i artykułów spożywczych, w tym Coca-Coli, Danone, Dow, PepsiCo, P & G

i Unilever. Podpisanie umów z tymi firmami jest planowane w I kwartale 2019 r.
29 października 2018 r. podczas konferencji Our Ocean
Ellen MacArthur Foundation ponad 290 organizacji i firm
wytwarzających ok. 20 % opakowań z tworzyw polimerowych produkowanych na całym świecie podpisało zobowiązanie dotyczące eliminacji odpadów.
Najważniejsze cele zobowiązania są następujące: wyeliminowanie jednorazowych opakowań z materiałów
polimerowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia, wprowadzanie innowacji zapewniających wytwarzanie opakowań, które w 100 % można
ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub kompostowaniu oraz zwiększenie ilości tworzyw powtórnie
wykorzystanych lub poddanych recyklingowi w celu
przetworzenia ich na nowe opakowania i produkty.
www.plasteurope.com
mgr Irena Leszczyńska

NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Firma Basell Orlen Polyolefins wprowadziła do swojej
oferty kopolimery blokowe polipropylenu (PP-B), Hostalen PP H2464 i Hostalen PP H2483, przeznaczone do produkcji rur kanalizacyjnych i drenarskich, a także rur do
odprowadzania ścieków, wód opadowych i do systemów
filtracji wody deszczowej. Rury wytworzone z Hostalenu PP H2464 i Hostalenu PP H2483 charakteryzuje: duża
sztywność obwodowa, duża udarność w niskiej temperaturze, długa żywotność i bezpieczeństwo użytkowania, duża wytrzymałość mechaniczna i duża sztywność
rur o ściankach zarówno pełnych, jak i falistych, a także odporność na zarysowania. Ponadto rury te spełniają
wymagania norm EN 1852 odnoszących się do pełnych
systemów rurowych i EN 13476 – do systemów rur strukturalnych. Hostalen PP H2464 jest wykorzystywany do
produkcji rur falistych, natomiast Hostalen PP H2483
rur o ściankach pełnych. Rury pełne, o jednolitej ścianie,
wyprodukowane z Hostalenu PP H2483 o zwiększonej
sztywności, mają masę mniejszą o ok. 15 % , w przeliczeniu na metr rury, niż rury wytworzone z konwencjonalnego PP-B i mniejszą o ok. 29 % niż rury wyprodukowane
z typowego HDPE. Z Hostalenu PP H2464, odznaczającego się aż o 35 % lepszą odpornością na pełzanie w szerokim zakresie temperatury niż standardowy HDPE,
zazwyczaj są wytwarzane rury faliste do systemów drenarskich. Podczas użytkowania podlegają one mniejszemu ugięciu niż rury faliste wytworzone z HDPE, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze. Zarówno Hostalen
PP H2464, jak i Hostalen PP H2483 wykazują 50-krotnie
większą odporność na działanie surfaktantów i środków

powierzchniowo-czynnych niż standardowe HDPE, dzięki czemu można z nich wytwarzać systemy rur kanalizacyjnych. Rury o ściankach pełnych i falistych o różnej
średnicy, nawet do 1500 mm (rury o ściankach strukturalnych), można wytłaczać w liniach z dużą szybkością,
można też, zmniejszając grubość ścianek rur, zmniejszać
koszty ich wytwarzania. Łączenie rur na wcisk ułatwia
i przyspiesza ich montaż. Typowe właściwości Hostalenu
PP H2464 i Hostalenu PP H2483:
Właściwość

Hostalen PP H2464

Hostalen PP H2483

Gęstość, g/cm3

0,90

0,90

Masowy wskaźnik
szybkości płynięcia
MFR(190 °C/5,0 kg)
g/10 min

0,5

0,5

Masowy wskaźnik
szybkości płynięcia
MFR(230 °C/2,16 kg)
g/10 min

0,3

0,3

Masowy wskaźnik
szybkości płynięcia
MFR(230 °C/5,0 kg)
g/10 min

1,3

1,3

Moduł sprężystości
(23 °C,
v = 0,05 mm/min,
sieczna), MPa

1450

1850

Moduł sprężystości
(23 °C,
v = 1 mm/min,
sieczna), MPa

1350

1800
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Właściwość

Hostalen PP H2464

Hostalen PP H2483

Naprężenie rozciągające (23 °C,
v = 50 mm/min)
MPa

28

32

Udarność metodą
Izoda z karbem
(23 °C), kJ/m2

55

67

Udarność metodą
Izoda z karbem
(0 °C), kJ/m2

34

20

Udarność metodą
Izoda z karbem
(-20 °C), kJ/m2

10

4,3

FNCT (Full Notch
Creep Test)
(3,0 MPa, NM5,
80 °C), h

340

280

Czas indukcji utleniania (OIT, 200 °C)
min

30

30

www.basellorlen.pl
Pochodzący z recyklingu, bardzo dobrej jakości poliamid 66 (PA66) firmy Solway – Technyl4earth A4E
218V30 – wzmocniony dodatkiem włókna szklanego
w ilości 30 % mas. wykorzystała firma Kärcher, m.in. do
produkcji lanc spryskiwaczy w urządzeniach do wysokociśnieniowego czyszczenia. Lance spryskiwaczy muszą wykazywać m.in.: stabilność hydrolityczną, odporność na wysokie ciśnienie, bardzo dużą odporność na
uderzenie, drukowalność oraz kompatybilność ze środkami czyszczącymi. Technologia recyklingu opracowana
w firmie Solway umożliwia znaczne ograniczenie emisji CO2, zużycia wody i energii nieodnawialnej, a jednocześnie zachowanie pożądanych właściwości materiału
i bezpieczeństwa dostaw. Technyl4earth stanowi serię
konstrukcyjnych poliamidów PA66, opracowanych w ramach projektu Move4earth wspieranego przez Komisję
Europejską (program LIFE +). Surowcem do recyklingu
są tkaniny techniczne, takie jak np. powłoki poduszek
powietrznych. Dostępne są poliamidy Technyl4earth
wzmocnione dodatkiem 50 % mas. włókna szklanego.
Można z nich wytwarzać m.in. podzespoły samochodowe, urządzenia elektryczne oraz towary konsumpcyjne
i przemysłowe.
www.solvaygroup.com
Firma HEW-KABEL opracowała przewody elektryczne
HEW-Selindo z powłoką zewnętrzną wytworzoną z silikonu o nieprzywierającej powierzchni, dostosowane do
potrzeb medycyny, w tym: stomatologii, robotyki medycznej, chirurgii, monitorowania pacjenta i diagnostyki
obrazowej. Dzięki powłoce silikonowej wolnej od zanieczyszczeń, a także powierzchni, do której nie przywierają
cząstki brudu i ciał obcych, zostało zminimalizowane tar-

cie ślizgowe przewodów, nie występuje efekt też stick-slip
(drgań ciernych) u pacjentów lub w komponentach systemów medycznych. Właściwości powierzchni nie zmieniają się nawet po ponad 500 cyklach sterylizacji w autoklawie. Doskonałe właściwości mechaniczne uzyskano
w wyniku zmodyfikowania struktury kabli, zastosowania dobrej jakości materiałów i opatentowanych metod
produkcji. Przewody HEW-Silindo są kompatybilne biologicznie, ich cytotoksyczność jest zgodna z wymaganiami
normy EN ISO 10993-5, mogą być sterylizowane. Przewody, zoptymalizowane pod kątem robotów medycznych,
mogą stanowić połączenie światłowodów, przewodów
koncentrycznych, pojedynczych przewodów i łączników
redukujących naprężenia. Wytrzymują także znaczne obciążenia rozciągające i skrętne. Medyczne przewody do
systemów monitorowania pacjentów spełniają surowe
wymagania dotyczące jakości transmisji sygnału. Zminiaturyzowane, niskoszumowe kable minimalizują i eliminują zewnętrzne wpływy, takie jak: tarcie, skręcanie
lub wibracje, powodujące powstawanie sygnałów zakłócających w postaci szumu tryboelektrycznego i mikrofonowego. Przewody do zastosowań w diagnostyce obrazowej, takiej jak: tomografia komputerowa (CT), rezonans
magnetyczny (MRI) i promieniowanie rentgenowskie X,
to wysokowydajne i elastyczne kable płaskie, które zachowują swoją niezawodność nawet po milionach cykli zginania, co umożliwia uzyskiwanie dokładnych wyników
badań. Hybrydowe kable stanowiące wyposażenie foteli
dentystycznych zawierają przewody elektryczne, zasilanie wodą lub powietrzem, np. za pomocą zintegrowanych
rur z politetrafluoroetylenu (PTFE). Przewody HEW-
-Silindo są odporne na konwencjonalne procesy sterylizacji, w tym sterylizację parową (autoklaw), sterylizację
plazmową za pomocą nadtlenku wodoru (STERRAD NX),
mycie dezynfekcyjne, sterylizację ultradźwiękową, sterylizację gazową tlenkiem etylenu oraz sterylizację z użyciem promieniowania gamma.
Firma HEW może opracowywać wspólnie z klientami
specjalistyczne wersje kabli do różnych zastosowań i dostarczać je w krótkim czasie. Przewody zaprezentowano
w Düsseldorfie na targach MEDICA 2018.
www.hew-kabel.com
Podczas targów Fakuma 2018 firma Grafe zaprezentowała najnowsze osiągnięcia w dziedzinie koncentratów
do tworzyw termoplastycznych – Grafe Marker Masterbatch – wykorzystywanych do znakowania produktów.
System służący m.in. do wykrywania podróbek tworzyw
jest kombinacją substancji chemicznych oraz detektorów
analitycznych. Substancje czynne w Grafe Marker Masterbatch mogą być stosowane do wszystkich tworzyw
termoplastycznych, nie ulegają degradacji podczas standardowych procesów przetwarzania, ponadto są odporne na wpływy czynników zewnętrznych. Opracowywane są na indywidualne potrzeby klientów, na każdym
etapie procesu można dołączyć do koncentratu dowolny
barwnik lub dodatek, bez konieczności wprowadzania
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zmian w procesie. Wyraźne oznakowanie wyrobu jest
możliwe po dodaniu nawet niewielkiej ilości koncentratu,
w związku z tym w niewielkim stopniu wpływa zarówno na kolor lub właściwości mechaniczne, jak i na koszty
wytwarzania produktu. Podrobione wyroby zazwyczaj
są wytwarzane z materiałów gorszej jakości, gorsza jest
jakość ich przetwarzania, nie gwarantują też bezpieczeństwa użytkowania. Dlatego już w procesie planowania
nowego produktu są opracowywane różne zabezpieczenia gwarantujące klientowi weryfikowalność oryginalnego produktu za pomocą nowoczesnych metod detekcji,
takich jak: fluorescencja świetlna lub fluorescencja rentgenowska. Jeżeli w procesie produkcji elementu z tworzywa
wykorzystano koncentrat znakujący, jest on aktywowany
przez impuls świetlny, a otrzymana w ten sposób informacja dostarcza wiarygodny dowód pochodzenia produktu. Nowe rozwiązania, oprócz ochrony przed fałszerstwami, dotyczą zapewnienia jakości procesów produkcji
u klientów. Pozwalają na zmniejszenie uszkodzeń lub
wad jakościowych i na zapobieganie nieuzasadnionym
reklamacjom. Firma Graf oferuje weryfikację pochodzenia produktów z wykorzystaniem własnych przyrządów
pomiarowych, a także pomoc i instruktaż w obsłudze
detektorów znajdujących się w ofercie firmy. O potrzebie
znakowania wyrobów z tworzyw świadczyć może fakt,
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że tylko w Niemczech podróbki tego rodzaju wyrobów
generują straty rzędu kilku mld euro rocznie.
www.grafe.com
Przetwórstwo
Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki Taropak 2018 firma Hurmak Polska
zaprezentowała wtryskarkę hydrauliczną ECO o sile
zwarcia 180 ton. ECO to seria jedenastu maszyn z kolanowym układem zamykania o sile zwarcia od 100 do
750 ton. Wtryskarki ECO są proste, koszty ich eksploatacji małe, a konserwacja łatwa. Mogą być wykorzystane
do zastosowań specjalnych, wymagających dużej prędkości i precyzji, jak np. do wytwarzania wyrobów cienkościennych. Na zaprezentowanej na stoisku Hurmak
Polska wtryskarce Eco 180 wytwarzano detale z polipropylenu (PP) o masie 13 g. Wtryskarka posiada certyfikat
Bioplast Ready potwierdzający kompetencje na podstawie wykonanych udanych prób technologicznych z wykorzystaniem biotworzywa Bioplast GS 2189 – materiału
termoplastyczego bez plastyfikatorów, z dużym udziałem surowców pochodzenia naturalnego.
www.hurmak.pl
dr Anna Łukszo–Bieńkowska

WYNALAZKI
Kompozyt izotaktycznego polipropylenu o kontrolowanej szybkości krystalizacji i polepszonych właściwościach optycznych oraz sposób jego otrzymywania
(Zgłoszenie nr 421623, Politechnika Poznańska)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozyt izotaktycznego polipropylenu o kontrolowanej szybkości krystalizacji i polepszonych właściwościach optycznych oraz
sposób jego wykonania. Osnowa izotaktycznego polipropylenu jest zmodyfikowana pochodnymi sorbitoli
w ilości 0,01–3 % mas., korzystnie 0,2–0,5 % mas., oraz
związkami posiadającymi w swojej budowie grupy
funkcyjne mogące oddziaływać z pochodnymi sorbitoli w ilości 0,5–20 % mas., korzystnie 5–10 % mas. – kompatybilizator, stanowiący bezwodnik maleinowy, bezwodnik maleinowy szczepiony na polipropylenie lub
kopolimerze styren-etylen/butadien-styren, kwas stearynowy lub alkohol poliwinylowy (wg Biul. Urz. Pat.
2018, nr 24, 22).
Sposób wytwarzania termoaktywnej farby akrylowej oraz termoaktywna farba akrylowa (Zgłoszenie nr
421561, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania termoaktywnej farby akrylowej zawierającej napełniacze,
pigmenty, środki uniepalniające, środki powierzchniowo-czynne, związki krzemianowe, kopolimery akrylowe,

charakteryzujący się tym, że do mieszalnika wprowadza
się 60–70 % mas. przygotowanej uprzednio Przedmieszki
1, którą podgrzewa się ciągle mieszając do temperatury
30–40 °C, po czym w trakcie ciągłego mieszania dodaje się przygotowaną uprzednio Przedmieszkę 2 w ilości
30–40 % mas. i utrzymując temperaturę 30–40 °C prowadzi się proces homogenizacji przez 10 do 30 minut.
Przedmieszkę 1 sporządza się z 46–50 % dyspersji wodnej kopolimerów akrylowych; roztworu dyspergatora
polimerowego w ilości 1,3–1,6 % mas.; środka przeciwpiennego w ilości 0,75–0,85 % mas.; środków powierzchniowo-czynnych w ilości 2,7–3,0 % mas.; 19–20 % mas.
bieli tytanowej (TiO2); 12–13 % mas. węglanu wapnia;
4,2–4,6 % mas. kaolinu; 1,4–1,5 % mas. koalescentu; 2,2–
2,4 % mas. izopropanolu; 2,0–2,4 % mas. kopolimeru;
4,0–4,5 mas. wody zdemineralizowanej. Przedmieszkę
2 sporządza się z 42–45 % mas. wody zdemineralizowanej; 0,4–0,5 % mas. środka powierzchniowo-czynnego; 0,8–0,9 % mas. roztworu wodnego odpieniacza;
1,2–1,6 % mas. wodnego roztworu dyspergatora polimerowego; 26–29 % mas. kopolimeru octanu winylu z wersenianem winylu oraz z dodatkiem polialkoholu winylu;
20–24 % mas. szklanych mikrosfer; 3,9–4,4 % mas. środka
spajającego. Przedmiotem zgłoszenia jest także termoaktywna farba akrylowa wytworzona wyżej opisanym sposobem (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 24, 23).
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Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en
i hybrydowej, nowe związki kompleksowe samaru(III)
i sposób ich wytwarzania, zastosowania związków
kompleksowych samaru(III), nowe luminescencyjne
sondy molekularne do monitorowania procesów fotopolimeryzacji, nowe luminescencyjne sensory molekularne do badań materiałów powłokowych (Zgłoszenie
nr 421683, Politechnika Krakowska)
Zgłoszenie dotyczy nowych systemów fotoinicjujących
w procesach fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej,
rodnikowej, tiol-en i hybrydowej, nowych związków
kompleksowych samaru(III), sposobu ich wytwarzania,
zastosowań związków kompleksowych samaru(III), nowych luminescencyjnych sond molekularnych do monitorowania procesów polimeryzacji oraz nowych luminescencyjnych sensorów molekularnych do badań
materiałów powłokowych. Nowe systemy fotoinicjujące
do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej,
rodnikowej, tiol-en i hybrydowej, zawierające sole oniowe
i ko-inicjator, charakteryzują się tym, że zawierają: a) co
najmniej jedną sól oniową wybraną spośród następujących: sole jodoniowe wybrane spośród heksafluorofosforanu difenylojodoniowego, heksafluoroantymonianu
difenylojodoniowego, heksafluorofosforanu 4-metylo-4’-izopropylodifenylojodoniowego, heksafluorofosforanu
4,4’-dimetylodifenylojodoniowego, tetrakispentafluorofenyloboranu 4-metylo-4’-izopropylodifenylojodoniowego; sole sulfoniowe wybrane spośród heksafluorofosforanu trifenylosulfoniowego i heksafluoroantymonianu
trifenylosulfoniowego; oraz b) co najmniej jeden ko-inicjator wybrany z grupy związków kompleksowych sa-

(I)

(III)

(V)

(II)

(IV)

(VI)

maru(III) o wzorze (I), w którym A1 oznacza ugrupowanie o wzorze (II), natomiast, podstawnik R1 oznacza
grupę 2-tienylową lub grupę fenylową lub grupę 2-naftylową, a podstawnik R2 oznacza grupę trifluorometylową
lub grupę fenylową. A1 oznacza ugrupowanie o wzorze
(III), zaś A2 oznacza ugrupowanie o wzorze (IV), w którym R3 oznacza grupę butylową, grupę oktylową lub
grupę fenylową, albo A2 oznacza ugrupowanie o wzorze
(V) lub A2 oznacza ugrupowanie o wzorze (VI), n oznacza 0, 1 lub 2 (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 25, 18).
Hydrożele fosforoorganiczne oraz sposób ich wytwarzania (Zgłoszenie nr 425780, Politechnika Wrocławska)
Zgłoszenie dotyczy hydrożeli fosforoorganicznych,
składających się z 90,00–99,95 % mas. kwasu akrylowego
oraz 0,05–8,00 % mas. 2-metakryloilooksyetylofosforanu
(MEP) lub 0,05–10,00 % mas. bis-[(2-metakryloilooksy)etylo]fosforanu (BMEP).
Zgłoszenie obejmuje też sposób wytwarzania hydrożeli fosforoorganicznych, charakteryzujący się tym, że
kwas akrylowy w ilości 90,00–99,95 % mas. oraz 0,05–
8,00 % mas. 2-metakryloilooksyetylofosforanu (MEP) lub
0,05–10,00 % mas. bis-[(2-metakryloilooksy)etylo]fosforanu (BMEP) poddaje się reakcji polimeryzacji blokowej wg
mechanizmu wolnorodnikowego, w obecności inicjatora: dichlorowodorku 2,2’-azobis(2-metylopropionamidyniowego) (AAPH) i wody destylowanej, z zachowaniem
stosunku masowego woda : monomery 1 : 1. Przez mieszaninę przepuszcza się w ciągu 10 minut gazowy azot.
Polimeryzację prowadzi się 4 godz., zwiększając w początkowym etapie temperaturę o 5 °C co 15 minut, aż do
osiągnięcia 65 °C, po czym uzyskany hydrożel fosforoorganiczny przemywa się metanolem, a następnie wodą
w celu odmycia nieprzereagowanych monomerów i inicjatora (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 25, 19).
Sposób wytwarzania warstw naprawczych przeznaczonych do samonaprawiających się laminatów epo
ksydowych oraz sposób wytwarzania samonaprawiającego się laminatu epoksydowego (Zgłoszenie nr 421688,
Politechnika Łódzka)
Sposób wytwarzania warstw naprawczych przeznaczonych do samonaprawiających się laminatów epoksydowych polega na tym, że porowatą matę szklaną (3)
lub celulozową (4), impregnuje się ciekłą żywicą epoksydową stanowiącą substancję naprawczą metodą „mokrej
próżni” do uzyskania przez matę z żywicą masy równej
200–1000 % masy samej maty, po czym na matę zaimpregnowaną żywicą metodą natryskiwania nanosi się obustronnie warstwę lakieru akrylowego. Sposób wytwarzania samonaprawiającego się laminatu epoksydowego
polega na tym, że warstwy naprawcze zawierające jako
substancję naprawczą żywicę epoksydową, otrzymane
opisanym wyżej sposobem, poddaje się laminowaniu
mieszaniną żywicy epoksydowej i utwardzacza, zawierającą utwardzacz w ilości od stechiometrycznej w sto-
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sunku do ilości żywicy zawartej w tej mieszaninie do
ilości stanowiącej sumę ilości stechiometrycznej w stosunku do ilości żywicy zawartej w tej mieszaninie i ilości
stechiometrycznej w stosunku do ilości żywicy uwięzionej w warstwach maty, w czasie nie dłuższym niż czas
żelowania stosowanej żywicy epoksydowej.
Proces laminowania polega na umieszczeniu warstw
naprawczych w formie między warstwami mieszaniny
żywicy i utwardzacza oraz poddaniu tych warstw dociśnięciu w czasie nie dłuższym niż czas żelowania stosowanej żywicy epoksydowej (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr
25, 19).
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
Rozpuszczalna w wodzie folia polimerowa i sposób
wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej (Zgłoszenie nr 421644, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Przedmiotem zgłoszenia jest rozpuszczalna w wodzie
folia polimerowa, zawierająca akrylan 2-hydroksypropylu i kwas akrylowy. Folia ta jest produktem rozpuszczalnikowej polimeryzacji rodnikowej hydrofilowych
monomerów: 40–80 % mas. akrylanu 2-hydroksypropylu, 10–40 % mas. kwasu akrylowego, 5–20 % mas. kwasu winylofosfoniowego, 0,5–5 % mas. kwasu 2-akrylo-

amido-2-metylopropanosulfonowego i 0,05–1 % mas.
akryloamidu. Suma wszystkich monomerów stanowi
100 % mas.
Zgłoszenie obejmuje też sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej, polegający na
rozpuszczalnikowej polimeryzacji rodnikowej hydrofilowych polimerów, w tym akrylanu 2-hydroksypropylu
i kwasu akrylowego, a następnie powleczeniu na nośnik
dehezyjny i suszeniu. Sposób wg wynalazku charakteryzuje się tym, że polimeryzacji poddaje się 40–80 % mas.
akrylanu 2-hydroksypropylu, 10–40 % mas. kwasu akrylowego, 5–20 % mas. kwasu winylofosfoniowego, 0,5–
5 % mas. kwasu 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowego i 0,05–1 % mas. akryloamidu, przy czym suma
wszystkich monomerów stanowi 100% mas. (wg Biul.
Urz. Pat. 2018, nr 25, 19).
Sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii
polimerowej (Zgłoszenie nr 421645, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej, polegający na
rozpuszczalnikowej polimeryzacji rodnikowej hydrofilowych polimerów, w tym akrylanu 2-hydroksypropylu i kwasu akrylowego, a następnie powleczeniu na nośnik dehezyjny i suszeniu. Sposób ten charakteryzuje się
tym, że polimeryzacji poddaje się 45–75 % mas. akrylanu 2-hydroksypropylu, 15–40 % mas. kwasu akrylowego,
5–15 % mas. kwasu winyloacetamidu, 1–5 % mas. metakryloamidu i 0,05–3 % mas. akrylanu benzofenylu. Suma
wszystkich monomerów stanowi 100 % mas. Po suszeniu
prowadzi się sieciowanie promieniowaniem UV-C o natężeniu 5–50 mJ/cm2, otrzymując rozpuszczalną w wodzie folię o gramaturze 30–90 g/m2 (wg Biul. Urz. Pat.
2018, nr 25, 19).
mgr inż. Barbara Witowska-Mocek

Rapid Communications
Przypominamy P.T. Autorom, że publikujemy artykuły typu Rapid Communications. Prace oryginalne
wyłącznie w języku angielskim o objętości 4 – 5 stron maszynopisu z podwójną interlinią (plus ewentualnie 2 – 3 rysunki lub 1 – 2 tabele), którym umożliwiamy szybką ścieżkę druku (ok. 4 miesiące od
chwili ich otrzymania przez Redakcję). Artykuł należy przygotować wg wytycznych zamieszczonych
we wskazówkach dla Autorów.
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NOWE KSIĄŻKI
Cellulose Science and Technology
Chemistry, Analysis, and Applications
T. Rosenau, A. Potthast, J. Hell (Wiley)
Wyd. 2018, 496 stron, cena 206 €
ISBN 978-1-119-21763-3
Tematyka książki obejmuje zarówno klasyczne koncepcje, jak i najnowocześniejsze technologie dotyczące celulozy. Zwrócono uwagę na aktualne zagadnienia
związane z bioekonomią, biorafinacją i utylizacją biomasy. W 17 rozdziałach omówiono kolejno: aminocelulozy, fotoprzewodzące pochodne celulozy, syntezę i samoorganizację pochodnych celulozy z regioselektywnie
podstawionymi łańcuchami bocznymi („szczotka do
butelek”). Przedyskutowano pęcznienie, rozpuszczanie
i regenerację celulozy na poziomie molekularnym, omówiono zagadnienia związane z interakcją cząsteczek
wody z karboksyalkilocelulozą oraz chiralne struktury
celulozy. Opisano chemię powierzchni i scharakteryzowano nanokryształy celulozy, włókna lignocelulozowe
przędzone z roztworu cieczy jonowej, nanofibryle celulozy i bioaerożele. Omówiono różne supramolekularne
aspekty natywnej celulozy (model z frędzlami-włóknami, stopień wyrównywania polimeryzacji i produkcja
nanokryształów celulozy). Przedyskutowano zagadnienia związane z nanocelulozą w interfazie olej-woda oraz
opisano celulozę o strukturze plastra miodu.

odpadów oraz omówiono zalety stosowania materiałów
polimerowych pochodzenia naturalnego. Opisano także
metody recyklingu poszczególnych rodzajów tworzyw
polimerowych.
Handbook of Transition Metal Polymerization Catalysts
Ray Hoff (Ed.), (Wiley)
Wyd. drugie 2018, 768 stron, cena 259 €
ISBN 978-1-119-24213-0
Niniejsza książka zawiera przegląd metod wytwarzania oraz kierunków stosowania katalizatorów polimeryzacji z uwzględnieniem zarówno najnowszych osiągnięć,
jak i historycznie ważnych katalizatorów. Szczególną
uwagę poświęcono katalizatorom o dużej efektywności,
umożliwiającym uzyskanie w skali przemysłowej dużej
wydajności polimeru w odniesieniu do masy katalizatora
lub wydajności procesu. Książka jest przewodnikiem w
zakresie projektowania, syntezy katalizatorów oraz ich
zastosowań w syntezie polimerów. „Handbook” zawiera cenne informacje niezbędne do odtworzenia syntez,
zmaksymalizowania wydajności syntetyzowanego polimeru lub użycia katalizatora do nowych zastosowań.
W aktualnym wydaniu dodano nowe rozdziały na temat katalizatorów wanadowych, katalizatorów Zieglera,
a także homopolimeryzacji i kopolimeryzacji.

Polymer Waste Management
J.K. Fink (Wiley)
Wyd. 2018, 366 stron, cena 232 €
ISBN 978-1-119-53608-6
W ostatnich latach znacząco zwiększyło się zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza oceanów, odpadami różnego rodzaju tworzyw polimerowych. Wiele krajów opublikowało oficjalne komunikaty i ostrzeżenia dotyczące
tych zanieczyszczeń i ograniczyło lub zakazało stosowania plastikowych opakowań jednorazowego użytku.
Recykling tworzyw polimerowych umożliwia odzyskiwanie – całkowite lub częściowe - oryginalnych materiałów. Istnieje wiele zróżnicowanych metod przetwarzania
i zarządzania odpadami z tworzyw. W recyklingu chemicznym monomery i związki pokrewne są odzyskiwane specjalnymi metodami chemicznymi, a w procesach
pirolizy można z odpadowych tworzyw polimerowych
produkować np. paliwa. Te i inne metody są kompleksowo omówione w książce “Polymer Waste Management”.
Przedstawiono w niej ogólne omówienie wielkości produkcji tworzyw, analityczne procedury identyfikacji rodzajów odpadów, normy związane z przetwarzaniem
odpadów oraz zanieczyszczenia materiałów z recyklingu. Przedyskutowano aspekty środowiskowe, takie jak
zanieczyszczenie środowiska morskiego i składowiska

 ltrasonic Production of Nano-emulU
sions for Bioactive Delivery in Drug
and Food Applications
T h.S.H. Leong, S. Manickam, G. Martin, W. Li,
M. Ashokkumar (Springer)
Wyd. 2018, 36 stron, cena 48 €
ISBN 978-3-319-73490-3
Opracowanie zawiera przegląd metod wytwarzania
emulsji z zastosowaniem ultradźwięków oraz postępy
w opracowywaniu stabilnych emulsji do nowych leków
i żywności funkcjonalnej. Emulgowanie to proces łączenia dwóch lub więcej niemieszających się cieczy (zazwyczaj fazy organicznej i wodnej) w celu utworzenia stabilnej mieszaniny. Najbardziej powszechne emulsje to
emulsja typu olej w wodzie (O/W), ale mogą być również
emulsje typu woda w oleju (W/O) lub emulsje wielokrotne woda-olej-woda (W/O/W) lub olej-woda-olej (O/W/O).
Tworzenie emulsji wymaga dostarczenia energii do rozprowadzenia fazy rozproszonej w fazie ciągłej. Wydajne
i skuteczne w porównaniu z innymi technikami, takimi
jak: mieszanie, homogenizacja wysokociśnieniowa i mikrofluidyzacja są metody wytwarzania emulsji z zastosowaniem ultradźwięków. Oddziaływanie ultradźwięków
z hydrokoloidami i biopolimerami, często stosowanymi
do stabilizowania emulsji, pozwala uzyskać korzystne
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efekty, m.in. większą stabilność lub kontrolę nad rozkładem wielkości kropelek emulsji. W opracowaniu omówiono wybór parametrów roboczych i możliwości zastosowania emulgowania ultradźwiękami.
Pozycja ta stanowi doskonałe wprowadzenie do obróbki ultradźwiękowej dla początkujących, a dla ekspertów
przydatne źródło informacji w tej dziedzinie.
Polysaccharide Based Hybrid Materials
Metals and Metal Oxides, Carbon Nanotubes and
Graphene
C. Vilela, R.J.B. Pinto, S. Pinto, P. Marques, A. Silvestre,
C.S. da Rocha Freire Barros (Springer)
Wyd. 2018, 116 stron, 17 ilustracji, cena 59 €
ISBN 978-3-030-00346-3
W opracowaniu omówiono polisacharydy będące najliczniejszą grupą naturalnie występujących polimerów,
kładąc szczególny nacisk na ich znaczenie jako źródła innowacyjnych materiałów pochodzenia naturalnego. Autorzy opisali szereg materiałów, w tym szeroki wachlarz
hybrydowych nanomateriałów polisacharydowych do
różnych zastosowań. Przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie hybrydowych nanomateriałów polisacharydowych z nanocząstkami metali i tlenków metali,
nanorurkami węglowymi oraz grafenem, a także najważniejsze polisacharydy, m.in.: celulozę, chitynę i chitozan,
skrobię i ich pochodne. Omówiono także metody produkcji, właściwości oraz zastosowania tego typu hybryd.
Silk
Processing, Properties and Applications
K. Murugesh Babu (Elsevier)
Wyd. 2, 2018, 300 stron, cena 170 €
ISBN 9780081025406
W drugim wydaniu książki uwzględniono wszystkie aspekty technologii jedwabiu, w tym wytwarzanie
i przetwarzanie, właściwości, relacje między strukturą
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a właściwościami, barwienie, drukowanie i wykończenie oraz zastosowania. Nowe wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o najnowsze osiągnięcia w tej tematyce. Przedstawiono wprowadzenie do zagadnień
jedwabnictwa, omówiono wytwarzanie włókna i tkanin
jedwabnych, strukturalne aspekty, mechaniczne i termiczne właściwości oraz barwienie, drukowanie i wykańczanie jedwabnych tkanin. W kolejnych rozdziałach
skupiono się na najnowszych osiągnięciach w zakresie
przetwarzania i zastosowań, produktach ubocznych jedwabnictwa i przemysłu jedwabniczego oraz jedwabiu pozyskiwanym z nietypowych źródeł (np. pająki).
Książka jest cennym źródłem informacji dla technologów, inżynierów i producentów tekstyliów oraz dla
naukowców zajmujących się włóknami naturalnymi.
 odelling of Damage Processes in BioM
composites, Fibre-Reinforced Composites and Hybrid Composites
M. Jawaid, M. Thariq, N. Saba (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2018, 500 stron, cena 205 €
ISBN 9780081022894
Tematyka książki obejmuje zaawansowane metody
charakteryzacji stosowane w analizie materiałów kompozytowych wytwarzanych z włókien naturalnych/biomasy, włókien syntetycznych i kombinacji tych materiałów
stosowanych jako napełniacze i wzmocnienia w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i budownictwie. Książka zawiera omówienie ostatnich osiągnięć w analizie
uszkodzeń, SHM (structural health monitoring), trwałości,
przewidywaniu czasu życia i modelowaniu uszkodzeń
w materiałach kompozytowych zawierających włókna naturalne. Obejmuje analizę eksperymentalną, analityczną i numeryczną oraz dostarcza szczegółowych
i wyczerpujących informacji na temat właściwości mechanicznych, metod testowania i technik modelowania.
dr inż. Stanisława Spychaj
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Informacje PlasticsEurope Polska
Tworzywa sztuczne – Fakty 2018

Szczyt koniunktury w branży tworzyw w Europie
na razie za nami
Opublikowana w grudniu 2018 r. najnowsza edycja raportu PlasticsEurope „Tworzywa sztuczne – fakty” zawiera dane na temat produkcji i zapotrzebowania na
tworzywa polimerowe w 2017 r.
Światowa produkcja tworzyw polimerowych w 2017 r.
zwiększyła się o 3,9 % w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 348 mln ton.
Europa, z udziałem 18,5 %, pozostaje nadal drugim regionem pod względem wielkości produkcji tworzyw polimerowych, ustępując jedynie Chinom, których udział
wyniósł 29,4 %. Niestety rekordowy wzrost produkcji
tworzyw w Europie odnotowany w 2017 r. (7,3 %) nie został utrzymany w 2018 r. – spodziewany jest spadek produkcji o ok. 1,5 %.
Zapotrzebowanie na tworzywa polimerowe ze strony
przetwórców w Europie wyniosło w 2017 r. 51,2 mln ton,
co oznacza wzrost o ok. 2,7 %. Udział sektora opakowaniowego w ogólnym zużyciu tworzyw wyniósł 39,9 %,
budownictwa – 19,7 %, a motoryzacji – 10 %.
Największe zapotrzebowanie na tworzywa w krajach
europejskich zanotowano w Niemczech (ok. 24,5 % europejskiego zapotrzebowania). Na kolejnych miejscach
znajdują się Włochy, z udziałem – 14,2 % i Francja – 9,6
%. Polska, z udziałem – 6,3 % zajmuje 6. miejsce, ustępując miejsca Wielkiej Brytanii (7,5 %) i Hiszpanii (7,7 %).
Bilans handlu zagranicznego przemysłu tworzyw
polimerowych w Europie jest dodatni i wynosi ponad
17 mld euro. Eksport tworzyw poza UE odbywa się
przede wszystkim do Turcji (13 %), USA (13 %) i Chin (12
%). Europa importuje tworzywa z USA (18 %), Korei Południowej (9 %) i Arabii Saudyjskiej (9 %).
„Europejski przemysł tworzyw polimerowych w ostatnim
czasie musi sprostać wielu wyzwaniom i lokalnym i globalnym. Zajmując 7. miejsce w europejskim rankingu pod względem wnoszonej wartości dodanej przemysłu pozostaje ważnym
sektorem europejskiej gospodarki, wnoszącym corocznie do finansów publicznych 32,5 mld euro. Branża tworzyw sztucznych daje zatrudnienie dla 1,5 mln pracowników w krajach
UE28+2, a każde nowe miejsce pracy w przemyśle tworzyw
daje impuls do stworzenia dwóch dodatkowych miejsc pracy
w innych branżach. ” mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor

Fundacji PlasticsEurope Polska dodając, że „w Polsce branża tworzyw sztucznych od ponad dziesięciu lat jest w czołówce
najszybciej rozwijających się branż przemysłowych”.
Dane dotyczące zagospodarowania tworzyw polimerowych w Europie (za 2016 r.) wskazują, że w odpadach
pokonsumenckich znalazło się blisko 27,1 mln ton odpadów tworzyw. Prawie 73 % tej ilości zostało odzyskane,
z czego 31 % stanowił recykling, natomiast 27 % trafiło
na wysypiska odpadów.
W Polsce, mimo znacznego postępu obserwowanego w ostatnich latach, na wysypiska trafia ponad 44 %,
a recykling i odzysk energii stanowią odpowiednio
26,8 i 29,1 %.
„Wyzwania dla branży tworzyw sztucznych przez wynikające z wymagań Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Strategii dla
Tworzyw Sztucznych, w tym osiągnięcie znacznie wyższych
poziomów recyklingu odpadów, mobilizują branżę do intensyfikacji działań na rzecz pełniejszego wykorzystania zasobów.
Deklaracje podjęte przez przemysł w ramach Dobrowolnego Zobowiązania Plastics 2030, wskazują na obszary intensyfikacji
prac badawczych podejmowanych przez przemysł w kierunku
zwiększenia zdolności do recyklingu wyrobów z tworzyw. Bierze się tu pod uwagę między innymi nie tylko nowe zasady
ekoprojektowania czy nowe struktury folii wielowarstwowych,
ale także praktyczne kierunki udoskonalenia metod sortowania
i recyklingu, zarówno mechanicznego, jak i chemicznego. Nie
należy zapominać, że New Plastics Economy to wyzwanie nie
tylko dla przemysłu, ale i dla innych działów gospodarki oraz
dla konsumentów.
W 2019 r. planowane jest przyjęcie przez europejskich legislatorów Dyrektywy Single Use Plastics, która wprowadzi szereg ograniczeń na wiele produktów konsumenckich używanych
masowo w życiu codziennym, takich jak jednorazowe naczynia
i sztućce, kubeczki do napojów oraz środki higieny osobistej.
Będzie to wymagało od wszystkich konsumentów dostosowania
się do nowych wymogów, a dla części może nawet oznaczać rezygnację z ich codziennych rytuałów, takich jak poranna kawa
w drodze do pracy w samochodzie lub metrze” podsumowuje
Kazimierz Borkowski.
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska
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KALENDARZ IMPREZ
23–27 czerwca 2019 r., Praga, Czechy. Polymers in Medicine 2019
Organizator: Institute of Macromolecular Chemistry,
Czech Academy of Sciences
Tematyka: Przedmiotem obrad będą m.in.: polimery
stosowane w nanomedycynie, polimery biomedyczne,
biomateriały w inżynierii tkankowej, polimery używane do zaawansowanego uwalniania leków, polimery stymulująco-reagujące.
Informacje: https://www.imc.cas.cz/sympo/83pmm/
9–12 lipca 2019 r., Aveiro, Portugalia. 2nd International
Conference on Nanomaterials Science and Mechanical
Engineering
Organizator: University of Aveiro, Department of Mechanical Engineering
Tematyka: Zostaną omówione m.in.: nowe typy kompozytów, mikro i nanoprzewody, biomateriały, materiały
optyczne, elektroniczne i magnetyczne, czujniki, nowe
materiały energetyczne, materiały przyjazne dla środowiska, ogniwa paliwowe, nowe metody modelowania
właściwości materiałów, mikrofalowe przetwarzanie
materiałów, metody usuwania odpadów, szybkie prototypowanie, symulacja i optymalizacja procesów technologicznych.
Informacje: http://icnmsme2019.web.ua.pt/
4–5 sierpnia 2019 r., Kolonia, Niemcy. Performance
Polyamides
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć m.in. sposobów poprawy właściwości i przetwarzalności poliamidów, nowych technologii produkcji i zastosowań wysokowydajnych polimerów, w tym możliwości zastąpienia
elementów metalowych częściami wykonanymi z materiałów polimerowych.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C0993
4–5 sierpnia 2019 r., Kolonia, Niemcy. Performance
Polyamides
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć m.in. sposobów poprawy właściwości i przetwórstwa poliamidów,
nowych technologii produkcji i zastosowań wysokowydajnych polimerów, a także możliwości zastąpienia elementów metalowych częściami wykonanymi z materiałów polimerowych, w tym poliamidów.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C0993

10–11 września 2019 r., Hamburg, Niemcy. Smart
Packaging
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Podczas konferencji będą omawiane nowe
technologie produkcji i zastosowania inteligentnych opakowań artykułów spożywczych i farmaceutyków.
Według Rozporządzenia Komisji Europejskiej opakowania inteligentne są definiowane jako materiały i wyroby, które monitorują stan opakowanej żywności lub
jej otoczenia. Wskaźniki mogą być umieszczone wewnątrz opakowania, bezpośrednio na opakowaniu, lub
na etykiecie. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami są
detektory wycieku gazów, wskaźniki temperatury oraz
integratory czasu i temperatury, które należą do grupy wskaźników pośrednich. Ich działanie opiera się na
procesach polimeryzacji, dyfuzji oraz przemianach chemicznych i enzymatycznych. Wskaźnikami bezpośrednimi, informującymi o stanie zapakowanej żywności, są
np. wskaźniki wzrostu mikroorganizmów lub biosensory.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C0996
25–26 października 2019 r., Paryż, Francja. European
Industrial Polymer Chemistry Congress
Organizator: Lexis Conferences
Tematyka: Tematyka konferencja będzie dotyczyć
m.in.: metod syntezy polimerów, katalizatorów polimeryzacji, postępów w inżynierii makromolekularnej,
technologii przetwórstwa polimerów i biopolimerów,
możliwości zastosowania biopolimerów i biotworzyw w
inżynierii tkankowej i w medycynie, zaawansowanych
technik charakterystyki polimerów, a także recyklingu i
zarządzania odpadami.
Informacje: https://www.lexisconferences.com/industrialpolymerchemistry
25–26 listopada 2019 r., Miami, USA. International
Conference on Polymer Science and Technology
Organizator: Meetings International Pte Ltd.
Tematyka: Zostaną omówione m.in.: zagadnienia inżynierii materiałowej, kompozytowe materiały polimerowe, najnowocześniejsze zastosowania polimerów w biotechnologii i medycynie, nanotechnologie polimerowe,
procesy degradacji oraz metody stabilizacji polimerów,
biopolimery i materiały polimerowe z surowców odnawialnych.
Informacje: https://www.meetingsint.com/conferences/polymer-science
IL

