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Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna
Monotematyczny cykl dziewięciu publikacji i jednego rozdziału w monografii będący podstawą nadania
stopnia doktora habilitowanego dotyczył możliwości
wielotorowej modyfikacji poliuretanów za pomocą różnorodnych funkcjonalizowanych związków krzemu i cyklofosfazenów w aspekcie ich zastosowania jako materiałów powłokowych. Dzięki wykorzystaniu reaktywności
ugrupowania oksiranowego z grupą aminową otrzymano układy typu high-solid oraz nowe częściowo przenikające się sieci polimerowe (semi-IPN). Natomiast zastosowanie hydroksyfunkcyjnych pochodnych siloksanowych
pozwoliło na uzyskanie powłok rozpuszczalnikowych
oraz nieopisanego wcześniej w literaturze utwardzacza
do powłok proszkowych. Ponadto w monografii o zasięgu międzynarodowym dokonano podsumowania najnowszej wiedzy dotyczącej tematyki hybrydowych materiałów poli(uretanowo-siloksanowych).
Wykaz publikacji i zgłoszeń patentowych wchodzących w skład osiągnięcia naukowego:

Byczyński Ł.: “Effect of different polyethers on surface
and thermal properties of poly(urethane-sloxane) copolymers modified with side-chain siloxane”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2013, 114 (1), 397–408.
Byczyński Ł., Dutkiewicz M., Maciejewski H.: “Thermal degradation kinetics of semi-interpenetrating polymer network based on polyurethane and siloxane”, Thermochimica Acta 2013, 560, 55–62.
Byczyński Ł., Dutkiewicz M., Maciejewski H.: “Thermal degradation studies of poly(urethane-siloxane) thermosets based on co-poly(dimethyl)(methyl, hydroxypolyoxyethylenepropyl)siloxane”, Thermochimica Acta 2014,
589, 252–261.
Byczyński Ł.: “Thermal degradation studies of poly(urethane-siloxane) thermosets based on co-poly(dimethyl)
(methyl, 3-glycidoxypropyl)siloxane and epoxy-terminated
urethane oligomers”, Thermochimica Acta 2014, 592, 58–66.
Byczyński Ł., Dutkiewicz M., Maciejewski H.: “Synthesis and properties of high-solids hybrid materials obtained from epoxy functional urethanes and siloxanes”,
Progress in Organic Coatings 2015, 84, 59–69.
Byczyński Ł., Dutkiewicz M., Maciejewski H.: “Thermal and surface properties of hybrid materials obtained
from epoxy functional urethane and siloxane”, Polymer
Bulletin 2016, 73, 1247–1265.
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł.: “Study on the thermal behavior of new blocked polyisocyanates for polyurethane
powder coatings”, Progress in Organic Coatings 2016, 101,
240–244.
Byczyński Ł., Dutkiewicz M., Maciejewski H.: “The effect of epoxyurethane modification on surface and thermal properties of fluorinated epoxyfunctional siloxane
high-solid coatings”, Progress in Organic Coatings 2017,
112, 118–126.
Byczyński Ł., Dutkiewicz M., Januszewski R.: “Thermal behaviour and flame retardancy of polyurethane
high-solid coatings modified with hexakis(2,3-epoxypropyl)cyclotriphosphazene”, Progress in Organic Coatings
2017, 108, 51–58.
Byczyński Ł.: “Poly(urethane-siloxane) Copolymers as
New Coating Materials”; Polyurethane Polymers: Blends
and Interpenetrating Polymer Networks 1st Edition ed.
Sabu Thomas, Janusz Datta, Haponiuk Józef, Arunima
Reghunadhan, Elsevier 2017, ISBN: 9780128040393, pp.
283–304.
Dr hab. inż. Łukasz Byczyński – absolwent Wydziału
Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Od 2010 r. zatrudniony w Katedrze Technologii Two-
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rzyw Sztucznych (od 2014 r. Zakład Polimerów i Biopolimerów)
na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, początkowo jako asystent, a od 2011 r. na etacie a diunkta.
W 2010 r. obronił pracę doktorską pt. „Badania nad syntezą wodorozcieńczalnych jonomerów poli(uretanowo-siloksanowych)” na macierzystym Wydziale uzyskując tytuł doktora
nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna (promotor prof. dr hab. inż. Piotr Król).
Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej
syntezy hybrydowych organiczno–nieorganicznych materiałów polimerowych, m.in. poliuretanowo–siloksanowych, do
zastosowań jako proekologiczne powłoki ochronne typu high-solid. Specjalizuje się również w technikach termoanalitycznych, głównie analizie termograwimetrycznej (TG) sprzężonej

z analizą gazów wylotowych (EGA)
oraz kinetyce degradacji termicznej.
Jest współautorem 29 publikacji
naukowych w czasopismach z bazy
Journal Citation Reports, 5 publikacji w ogólnokrajowych czasopismach
naukowych i branżowych bez Impact Factor oraz w opracowaniach
zbiorowych: 3 rozdziałów w monografiach, 24 wystąpień konferencyjnych oraz 4 zgłoszeń patentowych.
Brał udział w 6 projektach badawczych finansowanych ze
środków MNiSW, NCN, NCBiR oraz 4 programach finansowanych ze środków UE.

Temat: Procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach biodegradowalnych pod wpływem modyfikowania fizycznego i chemicznego: zmiana właściwości
warstwy wierzchniej, sterylizacja oraz biodegradacja

nym cyklu publikacji naukowych przedłożonych do oceny
w ramach postępowania habilitacyjnego należy wymienić:
– wyjaśnienie powstania powierzchni o strukturze
kroplowej pod wpływem modyfikowania wyładowaniami koronowymi w materiałach biodegradowalnych;
– wyjaśnienie mechanizmu działania biobójczego wyładowań koronowych oraz plazmy niskotemperaturowej
na drobnoustroje osadzone na materiałach biodegradowalnych;
– wykazanie istotnego wpływu włókien lnianych na
szybkość biodegradacji polilaktydu oraz polikaprolaktonu;
– wykazanie istotnego wpływu stosowania różnych
enzymów na szybkość degradacji biokompozytów.
Ważne osiągnięcia poznawcze i elementy nowości naukowej, mające również charakter aplikacyjny:
– określenie korzystnych parametrów modyfikowania
wyładowaniami koronowymi oraz plazmą niskotemperaturową w celu poprawy zwilżalności i właściwości adhezyjnych materiałów biodegradowalnych;
– określenie trwałości efektów modyfikowania wyładowaniami koronowymi oraz plazmą niskotemperaturową polimerów biodegradowalnych;
– określenie właściwych parametrów modyfikowania
wyładowaniami koronowymi oraz plazmą niskotemperaturową w celu sterylizacji polimerów biodegradowalnych;
– określenie trwałości opakowań biodegradowalnych
z PLA poddanych napromienianiu;
– opracowanie przeciwdrobnoustrojowych materiałów biodegradowalnych, w tym korzystnego składu
przeciwdrobnoustrojowych naturalnych związków przeznaczonych do materiałów biodegradowalnych.
Znaczącym osiągnięciem naukowym było również
opracowanie pierwszej wydanej w języku polskim monografii dotyczącej tematyki modyfikowania właściwości warstwy wierzchniej polimerów biodegradowalnych
pt. „Studium plazmowego modyfikowania warstwy
wierzchniej oraz metod sterylizacji materiałów biodegra-
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– sekretarz komisji
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Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – członek komisji
– prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski, Politechnika Wrocławska – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 11 lipca 2018 r., Politechnika
Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa
Podstawę wniosku habilitacyjnego stanowił jednotematyczny cykl publikacji „Procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach biodegradowalnych pod wpływem modyfikowania fizycznego i chemicznego: zmiana
właściwości warstwy wierzchniej, sterylizacja oraz biodegradacja”, składający się z 11 publikacji naukowych,
w tym jednej monografii.
Wśród najważniejszych osiągnięć poznawczych i elementów nowości naukowej zawartych w jednotematycz-
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dowalnych” Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2017, w której Autorka posumowała wybrane wyniki swoich badań
literaturowych i eksperymentalnych oraz przedstawiła
ich rozszerzoną interpretację. Opisała też zmiany zachodzące w polimerach biodegradowalnych pod wpływem
modyfikowania plazmą, przedstawiła efekty praktyczne
tych zmian oraz odpowiednie techniki ich badania.
Spis publikacji stanowiących podstawę rozprawy
habilitacyjnej:
Stepczyńska M., Rytlewski P.: “Enzymatic degradation
of flax-fibers reinforced polylactide”, International Biodeterioration & Biodegradation 2017, (in press). http://dx.doi.
org/10.1016/j.ibiod.2017.11.001
Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Żenkiewicz M.: “Effects of UV radiation on some properties
of dyed PLA film”, Polimery 2017, 3, 193–197.
Stepczyńska M.: “Surface Modification by Low Temperature Plasma: sterilization of biodegradable materials”,
Plasma Processes and Polymers 2016, 13, 1080–1088.
Stepczyńska M.: “Analysis of decay of some effects of
modification of polylactide surface layer”, Polimery 2015,
7-8, 462–467.
Stepczyńska M.: „Wpływ promieniowania UV-VIS na
właściwości termomechaniczne i strukturę barwionej folii PLA”, Polimery 2015, 6, 385–390.
Stepczyńska M., Żenkiewicz M., Tracz A.: „Zmiany
chropowatości powierzchni folii poliaktydowej zachodzące w czasie po zmodyfikowaniu jej metodą wyładowań koronowych”, Przemysł Chemiczny 2015, 1, 62–65.
Stepczyńska M., Żenkiewicz M.: „Wpływ wyładowań
koronowych na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu”, Polimery 2014, 3, 220–226.
Stepczyńska M.: “Research of biocidal effect of corona
discharges on poly(lactic acid) packaging films”, Journal
of Food Engineering 2014, 126, 56–61.
Stepczyńska M., Walczak M., Żenkiewicz M.: „Wpływ
wyładowań koronowych na śmiertelność niektórych
szczepów bakterii”, Przemysł Chemiczny 2013, 5, 710–714.
Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Rytlewski P., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: “Stability studies of plasma modification effects of polylactide and
polycaprolactone surface layers”, Applied Surface Science
2016, 377, 228–237.
Stepczyńska M.: „Studium plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej oraz metod sterylizacji materiałów biodegradowalnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017.
Dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska jest absolwentką (2008 r.) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Bezpośrednio po studiach podjęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy. W 2012 r. na Wydzia-
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le Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechniki Poznańskiej obroniła
z wyróżnieniem pracę doktorską pt.:
„Wpływ wyładowań koronowych
na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu”. W 2012 r. awansowała na stanowisko adiunkta
w Katedrze Inżynierii Materiałowej
UKW, pełniąc jednocześnie funkcję
kierownika Laboratorium Inżynierii
Powierzchni. W 2015 r. ukończyła
z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe dla pracowników naukowych Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego,
prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach
z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych, głównie
biodegradowalnych, w tym szczególnie modyfikowaniu ich
warstwy wierzchniej z wykorzystaniem plazmy niskotemperaturowej oraz sterylizacji materiałów biodegradowalnych.
Obecnie kontynuuje badania nad otrzymywaniem biokompozytów o zwiększonej szybkości biodegradacji, wykazujących właściwości biobójcze w stosunku do drobnoustrojów
oraz materiałów biodegradowalnych z powłokami biobójczymi
o zwiększonej trwałości. Prowadzi też badania mające na celu
opracowanie nowej technologii wytwarzania biokompozytów
o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i szybkości biodegradacji oraz badania dotyczące bezprądowego metalizowania
materiałów polimerowych, w tym biodegradowalnych.
Jest laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, trzykrotną laureatką stypendium Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Krok w przyszłość” oraz dwukrotną
laureatką projektu „Staż sukcesem naukowca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego odbyła półroczne staże naukowe. Za osiągnięcia naukowe otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego oraz Nagrodę zespołową I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe.
Odbyła kilka zagranicznych i krajowych staży naukowych.
Brała udział w sześciu projektach badawczych, w tym w dwóch
jako kierownik lub główny wykonawca. W ramach realizacji
prac badawczych współpracowała z wieloma ośrodkami naukowymi, m. in. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Instytutem Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników w Toruniu, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. Wykonywała ekspertyzy dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych.
Oprócz działalności naukowej prowadzi też działalność dydaktyczną. Była promotorem kilkunastu prac inżynierskich lub
magisterskich. Jest również opiekunem Koła Naukowego Studentów Inżynierii Materiałowej UKW w Bydgoszczy, angażuje
studentów w badania naukowe, a także organizuje im szkolenia
w innych instytutach badawczych w zakresie metod przetwórstwa i badania materiałów polimerowych.
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OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr inż. Anna Zgrzeba –
a bsolwentka (2011 r.) Wydziału
Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, kierunek technologia chemiczna, specjalność technologia polimerów. W 2017 r. ukończyła
Studium Doktoranckie „Technologia
Chemiczna”. Nadany stopień naukowy: doktor nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Fotopolimeryzacja tiol-en w cieczach jonowych
Promotor:
– prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska, Politechnika
Poznańska
Promotor pomocniczy:
– dr inż. Agnieszka Marcinkowska, Politechnika Poznańska
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, Uniwersytet
Śląski
– prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Politechnika Rzeszowska
Data obrony i miejsce obrony: 19 czerwca 2018 r., Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła otrzymywania i właściwości jonożeli polimerowych powstających in
situ w procesie fotopolimeryzacji tiol-en, przebiegającej

w obecności cieczy jonowych (ILs). Główną część prac
poświęcono kinetyce reakcji i ustaleniu jej mechanizmu
w środowisku ILs, co wymagało przeprowadzenia analogicznych badań w rozpuszczalnikach niejonowych,
a także określenia oddziaływań międzycząsteczkowych
w kompozycjach tiol/en/rozpuszczalnik.
Zaproponowano mechanizm polimeryzacji tiol-en
(w oparciu o stabilizację stanu przejściowego) w rozpuszczalnikach, uwzględniający wpływ rodzaju kationu
i anionu cieczy jonowej oraz budowę rozpuszczalników
niejonowych (w powiązaniu z parametrami Kamleta-
-Tafta).
Otrzymane nowe materiały – jonożele z matrycą tiol-en – scharakteryzowano pod względem ich morfologii
oraz właściwości fizykochemicznych, w tym elektrochemicznych. Uzyskano duże wartości przewodnictw jonowych oraz bardzo wysokie przewodnictwa względne.
Wykazano znaczny wpływ separacji faz zarówno na kinetykę polimeryzacji, jak i na właściwości powstających
materiałów oraz wpływ ILs na morfologię jonożelu związany z ograniczoną kompatybilnością środowiska z tworzącym się polimerem.
Stwierdzono, że w środowisku cieczy jonowych polimeryzacja tiol-en może przebiegać jako dyspersyjna, co
wskazuje na stabilizujące działanie cieczy jonowej na koloidalne cząstki polimeru. Separacja faz może też prowadzić do występowania zjawisk antyplastyfikacji oraz
efektu uwięzienia (ang. confinement effect) cieczy jonowej
w jonożelu.
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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 czerwcu i lipcu
2018 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w czerwcu i lipcu 2018 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in June and July 2018
Średnia
Razem
Artykuł
miesięczna Czerwiec 2018 r. Lipiec 2018 r.
I–VII 2018 r.
w 2017 r.

%
I–VII 2018/
I–VII 2017

Węgiel kamienny

5 483 970

5 368 733

5 172 437

37 106 240

Węgiel brunatny

5 096 648

4 986 232

5 594 888

34 502 164

95,6

73 155

47 946

79 936

512 523

105,9

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m )

456 258

413 947

441 784

3 184 021

104,3

Etylen

40 163

37 581

45 921

306 843

110,4

Propylen

28 393

25 129

29 177

185 696

92,4

1,3-Butadien

4 704

4 577

5 358

34 027

99,3

Fenol

3 507

3 361

4 408

27 920

108,5

Ropa naftowa – wydobycie w kraju
3

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

97,5

18

6

6

92

69,2

13 961

11 873

10 792

95 432

101,4

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

Średnia
miesięczna
w 2017 r.
259 725

Czerwiec
2018 r.

Lipiec
2018 r.

Razem
I–VII 2018 r.

258 678

281 894

1 924 199

%
I–VII 2018/
I–VII 2017
105,9

Polietylen

29 036

29 057

33 902

229 609

116,1

Polimery styrenu

12 672

13 385

13 437

81 408

92,2

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

23 992

16 270

23 400

158 270

91,5

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

2 127

3 996

3 729

22 270

145,6

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

6 535

7 812

7 640

52 982

115,3

Poliacetale, w formach podstawowych

672

870

980

5 937

118,7

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

7 459

6 903

5 913

47 573

89,8

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

2 587

1 515

1 755

12 019

98,2

Poliwęglany

1 762

1 912

2 067

13 875

114,2

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 554

3 529

3 252

20 957

99,2

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 926

9 347

9 231

62 163

117,9

Poliestry pozostałe

2 578

2 414

2 460

18 444

101,4

Polipropylen

22 312

24 184

24 407

163 603

104,5

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

2 272

4 473

3 801

30 158

188,2

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

10 583

16 405

14 375

111 451

155,3

Aminoplasty

13 689

12 132

14 328

99 442

94,4

959

1 122

1 503

9 508

132,6

20 531

24 217

22 723

161 191

119,5

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w czerwcu i lipcu 2018 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in June and July 2018
%
Razem
I–VII 2018/
I–VII 2018 r.
I–VII 2017

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Czerwiec
2018 r.

Lipiec
2018 r.

tys. zł

4 217 514

5 366 222

5 107 034

34 778 194

119,5

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

29 468

35 910

33 710

222 828

113,8

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

11 228

12 472

11 638

77 215

119,1

Wyrób

Wyroby z tworzyw polimerowych

t

9 319

12 040

11 445

74 800

117,7

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

t

2 954

3 437

3 060

22 640

107,7

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

t

38 395

42 608

42 472

287 024

108,3

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

t

5 458

8 365

8 254

56 572

144,5

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

t

27 589

34 879

33 184

196 546

110,3

t
tys. m²

11 335
9 334

14 235
11 245

13 491
10 683

80 299
63 612

109,9
105,3

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

22 322

25 138

24 745

176 374

116,3

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

23 536

27 176

25 248

178 950

100,5

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

4 032
1 293

3 803
1 290

4 373
1 357

30 260
9 379

103,3
99,7

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

32 214
626

36 915
720

38 191
736

223 452
4 325

107,0
106,0

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m2

390
158

517
249

544
289

2 942
1 319

104,4
115,0

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 161

1 263

1 247

9 554

124,8

Kleje poliuretanowe

t

817

1 002

912

6 022

110,1

Włókna chemiczne

t

3 795

3 823

3 418

26 223

96,5

t
tys. m²

1 599
4 732

1 410
4 516

1 310
4 192

10 158
32 506

93,2
98,5

t

36

43

18

256

104,6

Czerwiec
2018 r.

Lipiec
2018 r.

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 czerwcu i lipcu 2018 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in June and July 2018
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Średnia
Jednostka miesięczna
w 2017 r.

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

t

95 216

93 814

88 230

651 268

101,0

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

t
tys. szt.

47 372
4 505

48 127
4 532

43 087
4 541

341 553
33 701

103,7
104,8

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 747

2 577

2 710

19 253

100,3

tys. szt.

3 367

360

265

2 479

107,0

opony do ciągników

tys. szt.

27

15

11

125

64,2

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

3

15

11

84

446,2

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

t

974

1 015

1 068

7 348

106,9

t
km

5 080
3 192

4 586
3 054

5 210
2 695

34 240
24 123

92,4
104,9

mgr inż. Małgorzata Choroś
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Bydgoski Klaster Przemysłowy jako przykład organizacji
wspierającej kooperację krajowych firm produkcyjnych
w zakresie działalności promocyjnej
Utworzony w 2006 r. Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej związanej
z przetwórstwem tworzyw polimerowych.
Obecnie członkami Klastra jest 75 firm z całego kraju,
8 instytucji otoczenia biznesu oraz 4 jednostki naukowo-badawcze, w tym dwie bydgoskie uczelnie: Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy i Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego, a także Politechnika Poznańska oraz Instytut
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Sumarycznie w firmach zrzeszonych w BKP jest
zatrudnionych ok. 6 tys. pracowników.
W październiku 2016 r. BKP uzyskał status Krajowego
Klastra Kluczowego (KKK), przyznawany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie wyników dwuetapowego konkursu i jest obecnie jedynym
w Polsce Krajowym Klastrem Kluczowym działającym
w branży wytwarzania form wtryskowych i przetwórstwa tworzyw polimerowych. Uzyskanie statusu KKK
umożliwia bardziej dynamiczny rozwój Klastra, a Jego
Członkom przynosi korzyści wynikające z członkostwa
w tej uprzywilejowanej strukturze.
Firmy zrzeszone w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym tworzą naturalny łańcuch powiązań – mają w ofercie zarówno stale narzędziowe i maszyny, jak i specjali-

Fot. 1. Stoisko BKP na Targach PLASTPOL 2017, od lewej:
Krzysztof Błażejczyk – Wiceprezes Zarządu BKP, Piotr Wojciechowski – Dyrektor BKP, Piotr Bieliński – Dyrektor w Lifocolor Farbplast Sp. z o.o., prof. Dariusz Sykutera – Wiceprezes Zarządu BKP, prof. Marek Bieliński – Członek Zarządu BKP (fot.
BKP)

styczne oprogramowanie, a także tworzywa polimerowe,
koncentraty barwiące oraz modyfikatory. Wytwarzają
zaawansowane konstrukcyjnie narzędzia do przetwórstwa tworzyw oraz produkują wyroby z tworzyw polimerowych dla odbiorców z branży AGD, spożywczej,
medycznej, farmaceutycznej, samochodowej, kosmetycznej i opakowaniowej.
Odbiorcami produktów firm zrzeszonych w KKK
są m.in.: IKEA, Mercedes, Bosch, VW, AVON, AUDI,
ALGIDA, REVELL, Philips, L’Oreal. W ramach tej struktury funkcjonuje też grupa przedsiębiorstw zajmujących
się recyklingiem tworzyw.
Działalność Klastra jest prowadzona zgodnie z celami
zapisanymi w jego Strategii Rozwoju na lata 2014–2022,
której uszczegółowieniem są roczne plany operacyjne.
Cele i wynikające z nich działania pokazują, że, mimo,
iż członkami Klastra są często firmy konkurencyjne, to
możliwa jest współpraca i znalezienie wspólnych zakresów działania. Dotychczasowa działalność Klastra
potwierdza, że kooperacja ta może być realizowana na
coraz wyższym poziomie i dotyczyć coraz bardziej złożonych zagadnień, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju firm – Członków stowarzyszenia.
Początki wspólnych działań dotyczyły udziału członków Klastra w szkoleniach organizowanych przez dostawców na rynek bydgoski maszyn, technologii i materiałów. Kolejny ważny element współpracy, który
zadecydował o postępie w tworzeniu „wspólnoty interesów” były szkolenia dla pracowników firm, realizowane
w ramach projektów m.in.: „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat” oraz „Przez EKSPORT do
sukcesu” – szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim
Klastrze Przemysłowym.
W ramach tych szkoleń, prowadzonych przez specjalistów wywodzących się zarówno ze środowiska naukowego, jak i przedsiębiorców z całej Polski, są poruszane
zagadnienia z tematyki proponowanej przez zainteresowanych pracodawców. Ten sposób funkcjonowania BKP
jest realizowany w sposób otwarty (w miarę zgłaszania
zapotrzebowania ze strony pracodawców) i ma na celu
doskonalenie umiejętności nowych pracowników oraz
wprowadzenie innowacyjnych technologii.
Obecnie duży nacisk jest położony na działalność promocyjną i współpracę międzynarodową. Prowadzonych
jest również szereg innych działań, w tym kontynuacja
szeroko rozumianej edukacji (staże, szkolenia) oraz prac
B+R (utworzenie działu B+R, plany zaplecza laboratoryjnego, własnego produktu).
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Przykładem dobrej współpracy konkurencyjnych firm
są m.in. wspólne stoiska targowe na Międzynarodowych
Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL (od 2007 roku), na których Klaster w ostatnich latach dwukrotnie otrzymał wyróżnienie za ciekawą aranżację wspólnego stanowiska. Na jednym stoisku
targowym o charakterze otwartym (o powierzchni 300–
400 m2) swoją ofertę prezentują przedsiębiorcy skupieni
w Klastrze, naukowcy i studenci z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, a także Miasto Bydgoszcz.
Pokazuje to, że w ramach organizacji klastrowej możliwa jest zarówno współpraca między konkurencyjnymi
firmami, jak i współpraca świata biznesu, nauki i administracji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tego typu
stoiska pozwalają też na nawiązywanie wspólnych kontaktów z kontrahentami i podjęcie współpracy w ramach
realizacji kontraktu.
Najnowszym przedsięwzięciem BKP w zakresie promocji środowiska jest organizacja w Bydgoszczy – ważnym ośrodku branży narzędziowo-przetwórczej, w sercu tzw. „doliny narzędziowej” – Międzynarodowych
Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® oraz prezentacja na tej imprezie, w ramach wspólnego stoiska, firm stowarzyszonych
w Klastrze.
Pierwsza, bardzo udana edycja w kwietniu 2017 r. pokazała, że zorganizowanie Targów było ryzykowną, ale
właściwą decyzją. Uczestniczyło w nich 151 wystawców reprezentujących 255 producentów i dystrybutorów
z 20 krajów. Kolejna edycja Targów w kwietniu 2018 r.
w Bydgoszczy (www.innoform.pl) zgromadziła 263 wystawców z całego Świata. Targom towarzyszyły, podobnie jak to miało miejsce w czasie pierwszej edycji, konferencje prezentujące najnowsze rozwiązania techniczne
w branży narzędziowo-przetwórczej oraz specjalne prelekcje dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, mające na celu promocję szkolnictwa technicznego. Każdą z dwóch pierwszych edycji Targów odwiedziło ok.
3000 osób z całego świata, w tym zdecydowana większość to osoby decyzyjne (właściciele, prezesi, dyrektorzy). Wskazuje to na bardzo duży potencjał Targów
INNOFORM®, które w następnych latach mogą się stać
wizytówką Klastra i Regionu. Dowodem integracji w ramach całego Regionu było zorganizowanie przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., we współpracy z Bydgoską Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,
giełdy kooperacyjnej.
Kolejna edycja Targów odbędzie się w Bydgoszczy
w dniach 12–14 marca 2019 r.
Przykładami wspólnych działań promocyjnych są też:
wydanie katalogu Klastra oraz prowadzenie strony internetowej z ofertą usług świadczonych przez Członków Klastra, a także profilu na Facebooku. Działalność
Klastra obejmuje także publikacje w prasie krajowej
i zagranicznej dotyczące branży, ofert Członków Klastra oraz informacji na temat spotkań i konferencji branżowych.
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Ważnym obszarem działań Klastra jest, odbywająca się
na dwóch płaszczyznach, współpraca międzynarodowa
(również promocyjna) obejmująca:
– organizowanie wyjazdów zagranicznych dla Członków Klastra,
– współpracę z branżowymi klastrami z całej Europy.
W ostatnich latach członkowie Klastra z dużym sukcesem uczestniczyli w wielu misjach gospodarczych:
w Danii, Szwecji, Niemczech, Słowenii i Rosji oraz w wizytach studyjnych w Czechach, Słowenii i Portugalii.
Brali też udział w największych branżowych imprezach
targowych, np. w Targach FAKUMA we Friedrichshafen
oraz Targach K w Düsseldorfie.
Klaster rozpoczął realizację projektu „InterBKP – ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki
międzynarodowe”, na który pozyskał dofinansowanie
w ramach Działania 2.3.3 POIR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. W ciągu najbliższych dwóch
lat BKP będzie uczestniczyć jako wystawca na Targach:
IZB (Wolfsburg), Elmia (Jonkeping), INNOFORM (Bydgoszcz), PLASTPOL (Kielce) oraz Z (Lipsk) – będą to, tak
jak w przypadku Targów PLASTPOL i INNOFORM, stoiska wspólne. Zaplanowano również misje gospodarcze
Członków Klastra na Targach AMBIENTE w latach 2018
i 2019 r. (Frankfurt, Niemcy), ChinaPlas 2018 (Szanghaj,
Chiny) oraz NPE 2018 (Orlando, USA).
W ramach projektu w strukturze Klastra uruchomiono
punkt odpowiedzialny za koordynację wyjazdów oraz
obsługę wspólnych zleceń realizowanych przez Klaster
i dział B+R koordynujący projekty badawcze w ramach
BKP prace nad wspólnym produktem i budowę zaplecza
laboratoryjnego.
Drugim z projektów związanych z internacjonalizacją jest realizowany obecnie projekt z działania
1.5.2 RPO WK-P pt. „LIDERZY EKSPORTU – ekspansja
członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe”, w ramach którego Klaster i jego
Członkowie wezmą udział w kolejnych misjach gospodarczych oraz w międzynarodowych imprezach targowych, m.in. w prestiżowych Targach K w 2019 r. (stoisko
o powierzchni 100 m2). W najbliższym czasie rozpocznie
się też realizacja kolejnego projektu w tym zakresie, na
który pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych) – udział
w kolejnych imprezach targowych i misjach gospodarczych zaplanowano aż do końca 2021 r. Tym razem projekt jest ukierunkowany głównie na poznanie rynków
pozaeuropejskich – m.in. Japonii, USA, Australii, Chin
czy Brazylii – łącznie zaplanowano udział w 21 wydarzeniach.
Wszystkie te działania mają na celu promocję oferty członków BKP na forum międzynarodowym. Ma to
szczególnie znaczenie na rynkach, gdzie dominują duże
firmy i gdzie wspólne działania w ramach klastrów mają
dłuższą tradycję niż w Polsce (Niemcy, Austria). W krajach tych występowanie jako Klaster reprezentujący kil-
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kadziesiąt firm zapewnia zdecydowanie wyższą pozycję
podczas kontaktów biznesowych.
Drugą płaszczyzną współpracy międzynarodowej
BKP jest sieć kontaktów i współpraca z branżowymi klastrami z całej Europy. Podpisano już umowy z klastrami
ze Słowenii, Czech, Niemiec, Słowacji, Włoch, Rumunii,
Portugalii i Hiszpanii, ale współpraca ta jest zdecydowanie szersza i polega m.in. na przygotowywaniu i realizowaniu wspólnych projektów w zakresie edukacji,
wspomnianej już internacjonalizacji – wyjazdy na misje
gospodarcze – oraz prac B+R. Przykład takiej współpracy stanowi projekt „MERGEurope – The internationalization of the cluster”/MERGEurope Lightweight Innovation
Network, realizowany w konsorcjum klastrów i jednostek badawczych z Niemiec, Holandii, Czech, Włoch,
Hiszpanii i Polski. W ramach ww. projektu zawiązano
Europejskie Partnerstwo tzw. struktur lekkich, wykonano analizę kompetencji członków konsorcjum oraz
opracowano tematy badawcze, będące przedmiotem kolejnych prac na dalszych etapach współpracy. Efektem
powyższego jest przygotowanie wniosku i pozyskanie
dofinansowania na realizację międzynarodowego projektu badawczego z Programu EUREKA – w skład kon-
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sorcjum wchodzi Technische Universitat Chemnitz (lider międzynarodowy), Bydgoski Klaster Przemysłowy
(lider krajowy), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz ML Sp. z o.o.
Klaster jest również członkiem innego konsorcjum
międzynarodowego – European Lightweight Clusters
Alliance – składającego się z 14 klastrów z 11 państw europejskich (BKP jest jedynym przedstawicielem z Polski).
Na bazie kontaktów międzynarodowych (m.in. z Czechami, Niemcami, Słowenią i Hiszpanią) powstają kolejne projekty badawcze, przygotowane m.in. w ramach
Programu H2020, EUREKA oraz CORNET. Wszystkie te
działania mają na celu promocję Członków Bydgoskiego
Klastra Przemysłowego oraz zwiększenie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej.
Biuro Klastra jako koordynator ww. prac wdrożyło
Standardy Zarządzania Klastrem opracowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. oraz uzyskało certyfikat „Bronze label” poświadczający wdrożenie międzynarodowych standardów zarządzania
klastrem.
Piotr Wojciechowski
Dyrektor Bydgoskiego Klastera Przemysłowego
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ZE ŚWIATA
CHINY
Invista buduje fabrykę monomeru poliamidowego
Firma Invista zbuduje w Szanghaju fabrykę o wartości
1 mld USD, produkującą adyponitryl (heksanodinitryl,
ADN), podstawowy monomer do otrzymywania poliamidu 66, oraz heksametylenodiizocyjanianu. Rozpoczęcie
inwestycji planowane jest w 2020 r., a podjęcie produkcji
w 2023 r. Zakład będzie miał wydajność ponad 300 000 t/r.
Poliamid (PA) 66 charakteryzuje się odpornością na wysoką temperaturę oraz dużą wytrzymałością na rozrywanie. Jest stosowany m.in. do produkcji przegubów kulowych, uchwytów do narzędzi, elementów poślizgowych,
prowadnic, obudów pomp, części do przekładni, łożysk
ślizgowych oraz w przemyśle samochodowym.
Firma Invista jeden z największych światowych producentów adyponitrylu, heksametylenodiaminy i kwasu
adypinowego w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowała
w Chinach ponad 600 mln USD w dwa przedsiębiorstwa:
zakład produkujący poliamid o wydajności 150 000 t/r.
i fabrykę heksametylenodiaminy o wydajności 220 000 t/r.
Firma produkuje PA6 i PA66, z których wytwarza wysokiej jakości włókna oraz tkaniny odzieżowe, dywanowe, tapicerskie itp. Produkty Invisty to m.in. włókno LYCRA®, wykładzina STAINMASTER®, tkaniny
CORDURA®, włókno TACTEL®, wykładzina dywanowa
ANTRON® oraz żywice poliestrowe.
www.plasticsnewseurope.com, www.invista.com
Evonik zwiększa produkcję krzemionki koloidalnej
Evonik Industries AG i China Wynca Group (Zhejiang
Xinan Chemical Industrial Group) zawarły umowę joint
venture dotyczącą produkcji pirogenicznej (płomieniowej, aktywnej) krzemionki Aerosil.
W ramach umowy Evonik Wynca (Zhenjiang) Silicon
Material Co zainwestuje kwotę rzędu kilkunastu milionów euro w budowę zakładu produkcji krzemionki
w Zhenjiang New Material Industry Park, w prowincji
Jiangsu, na północ od Szanghaju.
Produkcja rozpocznie się w 2021 r., a planowana wydajność instalacji wyniesie 8000 t/r.
Jest to już druga inwestycja Evonik w produkcję krzemionki w 2018 r.
Pod koniec lipca firma ogłosiła, że planuje rozbudować
zakład w Antwerpii (Belgia). Inwestycja, rzędu kilkudziesięciu milionów euro, ma rozpocząć się latem przyszłego roku.
Krzemionka pirogeniczna jest produktem syntetycznym, wytwarzanym w procesie hydrolizy termicznej tetrachlorku krzemu, dzięki czemu jest produktem o bar-

dzo wysokiej czystości. Dzięki swoim właściwościom
znajduje szerokie zastosowanie m.in. w medycynie, kosmetyce i syntezie chemicznej oraz w produkcji silikonów, powłok, farb, klejów i niepalnych, wysokowydajnych materiałów izolacyjnych.
www.plasticsnewseurope.com
INEOS Styrolution przejmuje wytwórnie polistyrenu
INEOS Styrolution ogłosił porozumienie z Total S.A.
dotyczące przejęcia dwóch zakładów produkujących polistyren. Umowa obejmuje zakup zakładów w Chinach:
w Ningbo w prowincji Zhejiang i Foshan w prowincji
Guangdong. Przejęcie to zwiększy potencjał produkcyjny INEOS o 400 kt polistyrenu rocznie
Dla INEOS Styrolution – wiodącego, światowego dostawcy monomerów styrenu, polistyrenu, kopolimeru
(butadien-styren) oraz kopolimeru (akrylonitryl-butadien-styren) – jest to pierwsza inwestycja w Chinach,
która ma stanowić podstawę dalszego rozwoju bazy produkcyjnej w tym kraju.
Firma oferuje odmiany polistyrenu mające zastosowania w przemyśle samochodowym, elektronice, gospodarstwie domowym, budownictwie, opiece zdrowotnej, opakowaniach i zabawkach. W 2017 r. sprzedaż
wyniosła 5,3 mld euro. INEOS Styrolution ma 18 zakładów produkcyjnych w dziewięciu krajach, zatrudnia ok.
3300 pracowników.
http://www.ineos-styrolution.com/de_DE/news/K-Resin_SBC_business
KOREA Płd.
Inwestycja w wytwórnię polipropylenu
PolyMirae Company Ltd., wiodąca firma produkująca
polipropylen ogłosiła, że utworzy joint venture z SK Advanced z Korei Południowej. Spółka zamierza zbudować
nową fabrykę polipropylenu o wydajności 400 000 t/r.
Zakład zostanie zlokalizowany w mieście Ulsan w południowo-wschodniej części Korei Południowej. Prace
nad projektem rozpoczną się w styczniu 2019 r., a zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2021 r. Nowa
fabryka będzie jedną z największych tego typu w Azji.
Wytworzony polipropylen, wykorzystywany głównie do
produkcji części samochodowych, będzie można przetwarzać metodami formowania wtryskowego lub formowania z rozdmuchem.
PolyMirae jest spółką joint venture w 50 % należącą do
LyondellBasell, a w 50 % należącą do Daelim.
LyondellBasell to jedna z największych firm petrochemicznych na świecie, produkująca m.in. poliolefiny
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i chemikalia. Firma jest również największym na świecie licencjodawcą technologii poliolefinowych. Zatrudnia
ponad 13 000 pracowników i sprzedaje produkty w około
100 krajach. Przychody koncernu w 2017 r. wynosiły ponad 29 mld USD.
Daelim Industrial jest przedsiębiorstwem budowlanym i petrochemicznym należącym do grupy Daelim
z Korei Południowej. Firma zatrudnia około 5300 pracowników na całym świecie.
Przychody za 2017 r. wyniosły około 7 mld USD.
www.lyondellbasell.com
LITWA
Zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki PET
NEO Group, wiodący europejski producent żywic na
bazie poli(tereftalanu etylenu) (PET), uruchomił nową
linię produkcyjną o wydajności 160 000 t/r. w fabryce
w Kłajpedzie na Litwie. Wartość inwestycji wyniosła
około 50 mln euro. Dzięki nowej linii całkowita wydajność zakładu osiągnie 480 000 t/r., co spowoduje, że NEO
stanie się najbardziej konkurencyjnym producentem PET
w Europie. Spodziewany roczny przychód NEO Group
przekroczy w 2018 r. 500 mln euro, z czego 400 mln z eksportu.
W zakładzie produkcyjnym w Kłajpedzie są również
dwie linie produkcyjne polioli, w których jako surowiec
wykorzystuje się odpady z produkcji PET. W 2014 r. oddano do użytku jednostkę biogazowni, która pomogła obniżyć o 30 000 ton roczną emisję CO2.
NEO inwestuje także w programy oszczędzania
energii i wody, które pozwolą zmniejszyć rocznie o ok.
4 mln kW zużycie energii elektrycznej i o ok. 20 000 m3
zużycie wody.
www.plasticsnewseurope.com
ROSJA
Inwestycja w kompleks polimerowy
Wiodąca rosyjska firma GC Titan JSC poinformowała o planowanej budowie fabryki wytwarzającej poli(tereftalan etylenu) (PET) wraz z zakładem pilotażowym
do opracowywania kopoliestrów oraz dwóch linii produkcyjnych dwuosiowo orientowanej folii PET (BOPET).
Koszt inwestycji to ok. 259 mln euro. Titan sfinansuje
20 % kosztów projektu ze środków własnych. Pozostałe
koszty sfinansuje m.in. rosyjski Fundusz Rozwoju Przemysłu i Rosyjskie Centrum Eksportu.
Zakład ma powstać do 2022 r. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w regionie Pskowa.
Dostawcą głównego sprzętu będzie niemiecka firma
Dornie. Kompleks będzie zaopatrywał rosyjski przemysł
tekstylny w nici i włókna poliestrowe.
Nowe centrum naukowo-techniczne, we współpracy
z Państwowym Uniwersytetem Pskowskim i Rosyjską
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Akademią Nauk, zajmie się nowoczesnymi metodami
przetwórstwa materiałów poliestrowych i opracowywaniem zaawansowanych technicznie produktów.
www.plasticsnewseurope.com
Nowe zakłady produkcji etylenu
Wiodący rosyjski producent poliolefin Niżnie
kamsknieftechim (NKNKh) przygotowuje się do rozpoczęcia budowy w Niżniekamsku (republika Tatarstan)
dwóch zakładów produkujących etylen o planowanej
sumarycznej wydajności 1 200 000 t/r.
W ubiegłym roku NKNKh podpisał z niemiecką grupą
inżynieryjną Linde AG umowę dotyczącą zaprojektowania nowego kompleksu i dostarczenia aparatury. Jednocześnie z budową kompleksu etylenu będą powstawały
zakłady produkujące poliolefiny.
W 2017 r. NKNKh wyprodukował 613 000 ton etylenu,
z którego wytworzono polietylen, tlenek etylenu i glikol
etylenowy.
Łączne przychody firmy w pierwszym półroczu 2018 r.
wyniosły 1,15 mld euro, co stanowi wzrost o 8,1 % w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłego roku.
www.plasticsnewseurope.com
ŚWIAT
Indorama przejmuje pakiet większościowy w Medco Plast
Indorama Ventures, lider światowego rynku poli(tereftalanu etylenu) (PET) mający 19 fabryk w 11 krajach
[jedna na pięć butelek PET na świecie wytwarzana jest
z poli(tereftalanu etylenu) tej firmy], podpisał umowę
zakupu 74 % kapitału zakładowego Medco Plast z Gizy,
największego w Egipcie producenta preform do wyrobu
butelek z PET.
Zakład ma zdolność produkcyjną ok. 70 000 t/r. Przejęcie zostanie zakończone w trzecim kwartale 2018 r.
Indorama Ventures zatrudnia ok. 15 000 pracowników
na całym świecie, a w 2017 r. osiągnęła przychody w wysokości 8,4 mld USD.
Indorama Ventures ma swoją główną siedzibę w Bangkoku w Tajlandii, z oddziałami operacyjnymi m.in.
w Holandii, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Polsce, Luksemburgu, Hiszpanii, Portugalii, Turcji,
Nigerii, Ghanie, USA, Meksyku, Kanadzie, Brazylii, Indonezji i Chinach.
www.plasticsnewseurope.com
www.indoramaventures.com
Modernizacja fabryki folii i nakrętek
Europejski producent opakowań, firma RETAL Industries, z siedzibą w Limassol na Cyprze, poinformowała o zamiarze zainwestowania 4 mln euro w rozbudowę
Baltic APET – fabryki w Wolnej Strefie Ekonomicznej
(WSE) w Kłajpedzie, Litwa.
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RETAL Industries w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowała wzrost obrotów o 20 % w skali rocznej i w 2018 r.
spodziewa się rekordowego obrotu w wysokości 44 mln
euro. W ubiegłym roku firma wyprodukowała 12 000 t
folii z amorficznego poli(tereftalanu etylenu) (APET)
i 2,5 mld nakrętek dla klientów w Europie i Afryce.
Obecnie Grupa RETAL jest właścicielem 23 zakładów
w 12 krajach, w tym kilku w Rosji, i prowadzi sprzedaż
w 60 krajach. Od 2012 r. uruchomiła zakłady produkcji
PET na Cyprze i w Luksemburgu, nabyła włoską firmę
produkującą opakowania Plastec Srl. oraz zbudowała fabrykę opakowań w USA.
www.plasticsnewseurope.com

Covestro należy do największych na świecie firm produkujących zaawansowane technologicznie materiały
polimerowe. Ma 30 zakładów produkcyjnych na całym
świecie i zatrudnia ok. 16 000 osób. W 2017 r. sprzedaż
koncernu wyniosła 14,1 mld euro. Produkty mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym,
meblowym, elektrycznym, elektronicznym, kosmetycznym i w medycynie.
www.covestro.com

Japoński producent włókna węglowego wkracza
na europejski rynek motoryzacyjny

Eco-Bat SpA, Paderno Dugnano (Mediolan), firma
z Grupy EcoBat Technologies, przejęła 100 % udziałów
Politec Srl, Pieve di Cento (Bolonia), zakładów produkujących polimery m.in. dla branży motoryzacyjnej.
Eco-Bat SpA, mający zakłady wytłaczania w Europie
(Niemczech, W. Brytanii, Francji, Włoszech, Austrii) wytwarza produkty głównie z materiałów pochodzących
z recyklingu. Zdolność produkcyjna zakładów wynosi
ponad 70 000 t/r.
www.ecobatgroup.com, www.bloomberg.com

Japoński producent włókna węglowego Teijin Ltd rozszerzył działalność w branży motoryzacyjnej poprzez
przejęcie portugalskiej firmy Inapal Plasticos SA.
Firma Inapal, z siedzibą w Porto, produkuje części karoserii samochodowych oraz elementy konstrukcyjne
i podwozia m.in. dla Jaguara Land Rovera, BMW i Mercedesa. Inapal dostarcza również komponenty siedzeń
pasażerskich dla przemysłu autobusowego i kolejowego.
W ostatnich latach portugalska firma rozszerzyła produkcję w zakresie przetwarzania materiałów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi (CRP),
z których wytwarza części karoserii do samochodów, pojazdów szynowych oraz elementy konstrukcyjne i podwozia.
Oprócz zakładu produkcyjnego w Porto, Inapal ma też
fabrykę w Quinta do Anjo, niedaleko Lizbony. W ubiegłym roku firma osiągnęła sprzedaż w wysokości
31,9 mln euro.
W ramach przejęcia Teijin będzie kontynuował rozwój
technologii Sereebo umożliwiajacej wydajną produkcję termoplastu wzmocnionego włóknami węglowymi
(CFRTP). Inwestycja jest częścią planu Teijin polegającego na rozszerzeniu portfolio produktów o projektowanie
elementów samochodowych i produkcję podzespołów,
co umożliwiłoby zwiększenie wartości sprzedaży w ciągu dziesięciu lat o 1 mld USD.
www.plasticsnewseurope.com
Zwiększenie produkcji folii polimerowych
Firma Covestro, światowy dostawca folii technicznych
z poliwęglanu i termoplastycznego poliuretanu, zamierza znacząco rozszerzyć produkcję folii z poliwęglanu.
W szczególności planuje zwiększenie mocy zakładów
produkcyjnych w Tajlandii (Map Ta Phut), Chinach (Guangzhou), USA (South Deerfield) i Niemczech (Dormagen). Łączna wartość inwestycji przekroczy 100 mln euro.
Wysokogatunkowe produkty będą wykorzystane m.in.
w medycynie i przemyśle motoryzacyjnym.

WŁOCHY
Eco-Bat inwestuje w polimery

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Borouge buduje kolejny zakład polipropylenu
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (Borouge) podpisał kontrakt z włoską Grupą Maire Tecnimont dotyczący budowy piątej fabryki polipropylenu (PP5) w Ruwais w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Borough spółka joint venture (50:50) austriackiego Borealis AG i Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) jest wiodącym dostawcą poliolefin.
Nowa jednostka zwiększy zdolność produkcyjną firmy o 25 % (do 2,24 mln ton polipropylenu rocznie). Zakład o zdolności produkcyjnej 480 kt/r. zostanie zintegrowany z istniejącą fabryką PP3 w Ruwais. Rozpoczęcie
produkcji nastąpi w trzecim kwartale 2021 roku.
Wykorzystanie opatentowanej przez firmę Borealis
technologii produkcji polietylenu i polipropylenu Borstar
spowoduje zwiększenie sumarycznej mocy produkcyjnej
polimerów Borouge o 11 % (do 5 mln t/r.).
Podstawową cecha ww. technologii Borstar jest możliwość uzyskiwania polimerów w pełnym zakresie ich gęstości, co pozwala na połączenie w jednym wyrobie korzystnych parametrów uzyskiwanych dotąd w różnych
konwencjonalnych rodzajach poliolefin. Granulaty Borstar wykazują bardzo dobre właściwości fizyczne w połączeniu z łatwością przetwarzania oraz kompatybilnością z innymi typami poliolefin.
www.plasticsnewseurope.com
mgr Irena Leszczyńska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Koncern SABIC zapowiedział wprowadzenie na rynek nowych, przeznaczonych do budownictwa płyt
STADECK, wykonanych z żywicy termoplastycznej
wzmocnionej włóknem szklanym. Te niezwykle lekkie
płyty mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju zastosowaniach i technikach budowlanych, w których ważna jest mała masa, a jednocześnie duża wytrzymałość.
Płyty STADECK wykazują bardzo dobrą odporność na
warunki atmosferyczne i chemikalia, są antypoślizgowe
i odporne na palenie, nadają się do recyklingu. Ich masa
jest mniejsza nawet o 60 % od masy drewnianych desek
powszechnie wykorzystywanych w budownictwie, dzięki
czemu oszczędność w wyniku ich użycia może wynieść
nawet 32 %. Płyty są odporne na korozję i wilgoć, są więc
znacznie trwalsze niż drewniane deski. Płyty STADECK
otrzymały certyfikat NEN-EN 12811-1, pozwalający na wykorzystywanie ich do budowy rusztowań, są odpowiednie
zwłaszcza do takich zastosowań budowlanych, jak: rusztowania, prace szkieletowe, ogrodzenia, wały przeciwpowodziowe, pomosty, poszycia i podjazdy dla wózków. Płyty
STADECK można szybko zmontować, nadają się więc również do budowy konstrukcji tymczasowych, np. podłóg
na imprezach i festiwalach. Produkowane są w różnych
kolorach i fakturach, np. drewna, kamienia, trawy i wymiarach: grubość 55 mm, szerokość 230 mm, długość 3000
i 6000 mm, a na życzenie mogą mieć inną długość.
www.sabic.com
Firma Evonik Industries AG opracowała elastyczny materiał na bazie PEBA (blokowy polieteroamid) do zastosowania w druku 3D, pod handlową nazwą PrimePart ST.
Materiał nadaje się do wykorzystania w różnych technologiach druku 3D opartych na proszku, takich jak:
spiekanie laserowe LS (Laser Sintering), spiekanie z dużą
prędkością HSS (High Speed Sintering) lub łączenie ciekłym
spoiwem (Binder Jetting). Nowy materiał ma dużą wytrzymałość i elastyczność oraz jest odpowiedni do wytwarzania nie tylko prototypów, ale także małych serii wyrobów
np. uszczelek, elastycznych elementów rurowych, modeli
obuwia. Części wydrukowane za pomocą nowego proszku są bardzo elastyczne, odporne na chemikalia i bardzo
trwałe w temperaturze od -40 °C do 90 °C.
www.evonik.com
Firma FKuR opracowała nowy, przeznaczony do formowania wtryskowego biodegradowalny materiał na
bazie polilaktydu (PLA) – Bio-Flex S 7514 – o zawartości materiałów odnawialnych ok. 75 %, zoptymalizowany
w celu umożliwienia łatwej i wydajnej obróbki. Materiał
charakteryzuje się dużą płynnością i dobrą odpornością

na odkształcenia cieplne, jego wskaźnik szybkości płynięcia stopu (MFR) wynosi 27 g/10 min, dzięki czemu
nadaje się do wytwarzania wyrobów w formach wielogniazdowych. Duża odporność na ciepło (temperatura
mięknienia wg Vicata A = 110 °C) umożliwia skrócenie
czasu trwania cyklu. Bio-Flex S 7514, dostępny w kolorze
naturalnym i białym, można barwić koncentratami barwiącymi. Typowym przykładem zastosowań są sztućce.
www.plasteurope.com
Materiał do druku 3D, trybopolimer iglidur I3 firmy
igus, poddano badaniom odporności na palenie według
normy FMVSS 302, określającej wymagania dotyczące
ognioodporności materiałów stosowanych w przestrzeni pasażerskiej pojazdów motoryzacyjnych, takich jak samochody lub ciężarówki. Materiały wykorzystywane we
wnętrzach samochodów powinny charakteryzować się
małą zapalnością oraz niewielką prędkością rozprzestrzeniania się ognia, pozwalającą na zatrzymanie i opuszczenie pojazdu nawet poruszającego się z dużą prędkością.
Maksymalna dopuszczalna szybkość palenia nie powinna
przekraczać 10 cm/min (102 mm/min). W celu określenia
szybkości rozprzestrzeniania się płomienia poziomo ułożoną próbkę (płytkę) o średniej grubości 2,02 mm poddano
działaniu płomienia palnika Bunsena o wysokości 38 mm.
Testowany iglidur I3 osiągnął średnią prędkość spalania
18,8 mm/min, spełnił więc wymagania normy z ponad pięciokrotnym zapasem. Materiał wykazuje dużą odporność
na ścieranie i może być stosowany do produkcji wszelkiego typu części ruchomych metodą selektywnego spiekania
laserowego (LS). Elementy wykonane z materiału iglidur
I3 wykazują bardzo dużą wytrzymałość, dzięki działaniu
ciśnienia w procesie selektywnego spiekania laserowego.
W metodzie LS nie jest konieczna obróbka wykańczająca
produkowanych części, co umożliwia ich bezpośrednie
zastosowanie w prototypach, a także do produkcji seryjnej. Proces LS pozwala na uzyskanie z dużą dokładnością
skomplikowanych kształtów elementów wykorzystywanych jako części ruchome. W laboratorium testowym firmy
igus łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur I3 porównano z łożyskami wytwarzanymi ze standardowych
materiałów przeznaczonych do druku LS. Części wykonane z tworzywa iglidur I3, poddane ruchom wahadłowym,
obrotowym i liniowym, wykazały trzykrotnie większą odporność na ścieranie niż części ze standardowych materiałów. Wydrukowane elementy są łatwo dostępne, co eliminuje konieczność magazynowania części zamiennych oraz
narzędzi. Firma igus oferuje także usługę druku 3D.
www.igus.com
Wprowadzona przez firmę Ampacet Technologia
FauxFoilTM służy głównie do nadawania powierzchniom
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opakowań wyglądu folii aluminiowej lub folii metalizowanej, z zachowaniem podstawowych zalet: doskonałego wyglądu opakowań, dużej zdolności odbijania światła
i minimalnej jego przepuszczalności, pozwalającej na zabezpieczenie przed światłem zawartości, dobrej szczelności, braku konieczności drukowania, laminowania i metalizacji opakowania oraz małego śladu węglowego.
FauxFoilTM to proces jednoetapowy, opracowany dla
poli(tereftalanu etylenu) (PET), kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS), polistyrenu (PS) oraz żywic poliolefinowych. W wypadkach opakowań wymagających
dużej barierowości technologia FauxFoilTM może być stosowana w złożonych strukturach – folii połączonej z polarnymi polimerami, jak np. kopolimerem etylen-octan
winylu (EVA) i poliamidem (PA). Dzięki temu eliminuje się
ryzyko przebicia opakowania i utraty właściwości barierowych, a prosta konstrukcja opakowania ułatwia recykling.
Technologia jest kompatybilna z konwencjonalnym
procesem wytłaczania i nie wymaga dodatkowych ustawień sprzętu i regulacji parametrów procesu. Jest zalecana do wytwarzania wyrobów sztywnych, takich jak:
butelki na napoje energetyczne, części samochodowe, zastawa stołowa, opakowania produktów kosmetycznych
i higienicznych oraz małe urządzenia, a także opakowania wykazujące dobrą barierowość, np. torby na kawę,
karmę dla zwierząt, napoje.
www.ampacet.com
Firma Victrex przedstawiła nowoopracowane, przeznaczone do produkcji addytywnej AM (Additive Manufacturing) materiały na bazie poli(eteroketonu arylowego)
PAEK. Szczegółowe dane techniczne przedstawiono na
konferencji Additive Manufacturing 2018 na University
of Exeter Center w ramach Additive Layer Manufacturing
(CALM). Są to: materiał o dużej wytrzymałości przeznaczony do spiekania laserowego LS (Laser Sintering) i filament o większej wytrzymałości na rozciąganie i poddatności do drukowania niż istniejące materiały PAEK, dzięki
lepszemu spajaniu się filamentu w metodzie FF (Filament
Fusion). Obecne na rynku materiały PAEK zaprojektowano
do konwencjonalnych metod produkcji, takich jak obróbka
mechaniczna i formowanie wtryskowe, są też wykorzystywane do niektórych zastosowań AM. W związku z tym
wykazują cechy nieoptymalne dla procesów produkcji addytywnej. Ok. 40 % proszków przeznaczonych do LS, wytworzonych z obecnego na rynku poli(eteroketonu arylowego) PAEK się marnuje, ponieważ nie można ich poddać
recyklingowi, natomiast filament z PEEK, przeznaczony
do FF, odznacza się słabymi spoinami między warstwami, co sprawia, że wyroby mają mniejszą wytrzymałość.
Zwiększa to znacznie koszty produkcji. Niespieczony
proszek wytworzony z nowego polimeru Victrex, odzyskiwany po zakończeniu druku metodą spiekania laserowego LS, może być ponownie wykorzystany, a jego właściwości po procesie recyklingu nie ulegają pogorszeniu.
Nowe polimery wykazują dobre właściwości mechaniczne oraz zdolność do druku metodą LS.
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Zastosowanie tych materiałów skutkuje obniżeniem
kosztów produkcji addytywnej, skróceniem czasu wprowadzenia produktu na rynek, a także umożliwia produkcję złożonych elementów, których nie można wytworzyć
tradycyjnymi metodami.
Zastosowanie materiałów nowej generacji Victrex
PAEK do produkcji addytywnej przyczyni się do wprowadzenia wielu zmian w dziedzinach takich jak lotnictwo i medycyna, dzięki możliwości wytwarzania innowacyjnych konstrukcji i ułatwieniu projektowania.
Materiały te są dostarczane w postaci drobnego proszku
i filamentów.
www.victrex.com
Środowisko
W ramach Ocean Cleanup Foundation na podstawie
pomysłu Holendra Boyana Slata opracowano technologię oczyszczania oceanów polegającą na wykorzystaniu
prądów oceanicznych do pasywnego czyszczenia przy
użyciu systemów dryfujących. Wody oceaniczne są zanieczyszczone olbrzymią ilością odpadów z tworzyw
polimerowych. Prądy oceaniczne skupiają wrzucone do
oceanu tworzywa w pięciu „koszach na śmieci”. Great
Pacific Garbage Patch stanowi jeden z takich obszarów
znajdujący się między Hawajami a Kalifornią. System
czyszczący składający się z pływaka – rury wykonanej
z polietylenu dużej gęstości (HDPE) – długości ok. 600 m,
z ekranem sięgającym na głębokość 3 m, zbiera śmieci
zarówno na, jak i pod powierzchnią oceanu, a następnie
doprowadza do miejsca zbiórki. Zebrane śmieci są ładowane na statki i przetwarzane. Systemy są przeznaczone
do przechwytywania odpadów z tworzyw, począwszy
od małych kawałków wielkości zaledwie kilku milimetrów, do dużych, w tym ogromnych, porzuconych sieci rybackich, mających kilkadziesiąt metrów szerokości.
Odpady tworzyw trafiające do stacji są automatycznie,
przy użyciu energii pozyskanej z paneli słonecznych, odseparowywane od przypadkowych fragmentów materii
organicznej. Dodatkowo, dzięki recyklingowi zebranych
tworzyw, platforma może na siebie zarabiać.
Organizacja CSA Ocean Sciences przeprowadziła badania oddziaływania na środowisko pierwszego systemu (Systemu 001) oczyszczania oceanicznego. Wnioski
wskazują na nieznaczne ryzyko wynikające z wdrożenia
Systemu 001 w Great Pacific Garbage Patch.
Ocenie poddano potencjalne oddziaływanie systemu
na środowisko biologiczne, fizyczne, chemiczne i społeczne. Rozważano m.in. wpływ procesu oczyszczania
na: jakość powietrza, jakość wody, jakość osadów, plankton, zasoby rybne, ssaki morskie, żółwie morskie, ptaki
przybrzeżne i oceaniczne, faunę przydenną, różnorodność biologiczną, obszary chronione, zasoby archeologiczne, statki handlowe i wojskowe, zasoby ludzkie,
użytkowanie gruntów, zasoby rekreacyjne i turystykę.
Uwzględniono też wiele czynników związanych z rozmieszczeniem systemu oczyszczania oceanu i poten-
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cjalnym wpływem na operacje holownicze, uwikłanie
i uwięzienie, interakcje lub kolizje z innymi statkami,
hałas i światło oraz utratę holowanego ładunku. Wprowadzenie urządzeń systemu do każdego „kosza” oceanicznego, w połączeniu z redukcją źródeł odpadów,
umożliwi systemom The Ocean Cleanup do 2040 r. usunięcie z oceanów 90 % tworzyw oceanicznych. W maju
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2018 r. 120-metrowy odcinek systemu, poddany falom
o długości do 5 metrów, pomyślnie przeszedł test holowania na Oceanie Spokojnym.
We wrześniu 2018 r. rozpoczęto oczyszczanie Great Pacific Garbage Patch.
www.theoceancleanup.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Dwuwarstwowa izolacja rur preizolowanych (Zgłoszenie nr 420104, Wawrzak Sławomir, Ożarów Mazowiecki)
Przedmiotem zgłoszenia jest dwuwarstwowa izolacja
rur preizolowanych, składająca się z dwóch warstw: warstwy wewnętrznej i warstwy zewnętrznej. Warstwa wewnętrzna jest wykonana z pianki poliuretanowej, otrzymanej z 0,3–1,5 cz. obj. składnika poliolowego o lepkości
200–2400 mPa · s oraz 0,3–1,5 cz. obj. składnika izocyjanianowego o lepkości 120–600 mPa · s, z dodatkiem
grafitu ekspandowanego powyżej temperatury 800 °C
w ilości 0,0001–0,5 % obj. i/albo nanorurek węglowych
w ilości 0,0001–0,5 % obj. w stosunku do sumy objętości
składników poliuretanu. Zewnętrzna warstwa osłonowa
jest wykonana z polietylenu dużej gęstości z dodatkiem
napełniacza wybranego spośród: grafitu ekspandowanego powyżej temperatury 220 °C, nanorurek węglowych,
montmorylonitu, saponitu, hektorytu, krzemionki lub
ich mieszanin, w ilości l–10 % mas. w stosunku do masy
polietylenu (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 15, 13).
Kompleksy dialkilowe galu i indu oraz ich zastosowanie do wytwarzania koniugatów polilaktyd – związek farmaceutycznie aktywny oraz do nieśmiertelnej
polimeryzacji monomerów (Zgłoszenie nr 420281, Uniwersytet Warszawski)
Przedmiotem zgłoszenia są dialkilowe kompleksy galu
i indu o wzorze ogólnym: [R1R2MX]n·(ROH)m·(L)k oraz ich
zastosowanie do wytwarzania koniugatów polilaktyd –
związek farmaceutycznie aktywny, a także zastosowanie
przedmiotowych kompleksów jako katalizatorów do nieśmiertelnej polimeryzacji monomerów heterocyklicznych
z otwarciem pierścienia. Zgłoszenie obejmuje też sposób
wytwarzania koniugatów polilaktyd – związek farmaceutycznie aktywny (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 16, 20).
Sposób wytwarzania modyfikatora do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarności (Zgłoszenie nr 420495,
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego,
Warszawa)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania
modyfikatora udarności do nienasyconych żywic po-

liestrowych oraz modyfikacji, która polega na reakcji
w temperaturze pokojowej w obecności pola ultradźwiękowego, w rozpuszczalniku organicznym, haloizytu,
poddanego wcześniej działaniu pola ultradźwiękowego, ze związkiem modyfikującym z grupy obejmującej
pochodne winylobenzenu, tytaniany, o wzorze ogólnym Ti(OR)4, gdzie R oznacza alkil o budowie liniowej i liczbie atomów węgla od C1 do C6, silany o wzorze ogólnym CH2=CH-Si(OR)3 lub o wzorze ogólnym
H2N-(CH2)n-(NH-CH2)m-Si(OR)3, gdzie R ma podane wyżej znaczenie, a n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, zaś m = 0, 1, albo glioksal,
w stosunku masowym związku modyfikującego do haloizytu wynoszącym od 0,02 do 0,2 : 1, następnie usunięciu rozpuszczalnika i wytworzeniu z suchego produktu
miałkiego proszku. Zgłoszenia obejmuje też nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarności (wg Biul.
Urz. Pat. 2018, nr 17, 21).
Sposób wytwarzania kompozytu polimerowego
(Zgłoszenie nr 420517, Politechnika Częstochowska)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania
kompozytu polimerowego, polegający na zmieszaniu
napełniacza w postaci granulatu o frakcji do 2 mm, pochodzącego ze zużytych dywaników samochodowych
w ilości 60 % mas. z 40 % mas. i osnowy polimerowej,
którą stanowi polietylen o dużej gęstości. Następnie prowadzi się homogenizację składników w układzie uplastyczniającym, posiadającym strefę zasilania o temperaturze 160 °C oraz strefę dozowania o temperaturze
200 °C, a uzyskany kompozyt wtryskuje się do gniazda formującego formy wtryskowej o temperaturze 50 °C,
przy czym ciśnienie wtrysku wynosi 70 MPa, ciśnienie
docisku – 40 MPa, czas wtrysku – 0,7 s, a czas docisku –
30 s (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 17, 21).
Tworzywa sztuczne z napełniaczem pochodzenia
roślinnego i wyroby z tych tworzyw (Zgłoszenie nr
420398, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy)
Przedmiotem zgłoszenia są tworzywa polimerowe,
zwłaszcza mikroporowate tworzywa termoplastyczne,
z napełniaczem pochodzenia roślinnego w postaci rozdrobnionej charakteryzujące się tym, że napełniacz pochodzenia roślinnego stanowi lub zawiera odpad lub od-
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pady po ekstrakcji surowców roślinnych, zwłaszcza po
ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla (wg Biul.
Urz. Pat. 2018, nr 16, 20).
Sposób otrzymywania nowej generacji pianek poliuretanowych z biomasy alg (Zgłoszenie nr 420607, Politechnika Gdańska)
Przedmiotem zgłoszenia jest przedmieszka poliolowa,
składająca się z 1 do 99 cz. mas. petrochemicznych polieteroli lub/i z 1 do 99 cz. mas. petrochemicznych poliestroli,
1 do 99 cz. mas. ekologicznych polioli, 0,01 do 10 cz. mas.
mieszaniny katalizatorow, 0,01 do 20 cz. mas. środka powierzchniowo czynnego, 1 do 20 cz. mas. ekologicznego
czynnika spieniającego w postaci frakcji węglowodorowej
lub/i wody oraz 1 do 90 cz. mas. czynnika izocyjanianowego, w której jako składnik przedmieszki poliolowej stosuje
się ekologiczny poliol wytworzony w procesie chemicznego upłynniania biomasy alg. Przedmiotem zgłoszenia
jest także przyjazna środowisku pianka poliuretanowa
powstała z przedmieszki poliolowej, w której jako składnik przedmieszki poliolowej stosuje się biopoliol o liczbie hydroksylowej od 30 do 800 mg KOH/g, liczbie kwasowej od 0,1 do 20 mg KOH/g, ciężarze cząsteczkowym
30–7000 g/mol i funkcyjności 1–4. Izocyjanian dodaje się
w ilości odpowiadającej wartości indeksu IC 0,5–4,0 (wg
Biul. Urz. Pat. 2018, nr 18, 20).
Hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem
nanocząstek srebra dla polimerów poliolefinowych
hydrofobowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu
antydrobnoustrojowym (Zgłoszenie nr 420689, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego,
Gniezno)
Przedmiotem zgłoszenia jest hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząstek srebra dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, sposób jego
otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu antydrobnoustrojowym w postaci
folii, pojemników lub różnego typu opakowań do zastosowań w przemyśle spożywczym i rolniczym. Hydrofilowy
antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząstek srebra
dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, charakteryzuje się tym, że stanowi go roztwór nanocząstek srebra, osadzony w ilości 1–45 % mas. w stosunku do nośnika
w postaci octanu celulozy. Sposób jego otrzymywania polega na tym, że napełniacz otrzymuje się w czterech etapach, i tak: w etapie pierwszym, 0,01–2 g AgNO3 [azotan(V)
srebra] rozpuszcza się w 100 cm3 poli(tlenku etylenu) (PEG)
w temperaturze pokojowej, a następnie energicznie miesza przy użyciu mieszadła mechanicznego, w temperaturze 25 °C, w ciągu 2 godzin, do uzyskania nanocząstek srebra w PEG; w etapie drugim, do proszku octanu celulozy,
w temperaturze pokojowej, przy ciągłym mieszaniu, stopniowo dodaje się rozpuszczalnika do momentu uzyskania
homogenicznego układu o lepkości 2 Pa · s; w etapie trzecim, do produktu z etapu drugiego dodaje się stopniowo,
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energicznie mieszając, produkt końcowy z etapu pierwszego, w ilości 1–45 % mas. w stosunku do octanu celulozy, po
czym mieszaninę wylewa się na płaską powierzchnię do
uzyskania cienkiej warstwy, a następnie w etapie czwartym produkt końcowy z etapu 3 suszy się w temperaturze
40 °C przez 24 godz., po czym uzyskane tworzywo rozdrabnia się. Zastosowanie hydrofilowego antyseptycznego
napełniacza z udziałem nanocząstek srebra dla polimerów
poliolefinowych hydrofobowych w ilości 0,1–15 % mas., do
wytwarzania kompozytów o działaniu antydrobnoustrojowym na bazie izotaktycznego polipropylenu albo polietylenu (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 19, 18).
Kompozyt polimerowy o obniżonej zdolności do
elektryzacji i sposób wytwarzania kompozytu polimerowego o obniżonej zdolności do elektryzacji (Zgłoszenie nr 420690, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozyt polimerowy
o obniżonej zdolności do elektryzacji zawierający osnowę i dodatek o właściwościach antyelektrostatycznych,
charakteryzujący się tym, że osnowę stanowi polietylen,
a dodatek o właściwościach antyelektrostatycznych poli(winylobutyral) w ilości 10–75 % mas., przy czym wszystkie składniki stanowią 100 % mas. kompozytu. Zgłoszenie
zawiera też sposób wytwarzania kompozytu polimerowego o zmniejszonej zdolności do elektryzacji, wg wynalazku polegający na zmieszaniu materiału osnowy i dodatku
o właściwościach antyelektrostatycznych, który charakteryzuje się tym, że polietylen homogenizuje się z poli(winylobutyralem) w ilości 10–75 % mas., przy czym wszystkie składniki stanowią 100 % mas., a następnie mieszaninę
poddaje się wytłaczaniu (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 19, 18).
Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby
polimerowe o podwyższonej odporności na działanie
promieniowania UV (Zgłoszenie nr 420753, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja polimerowa
przeznaczona na wyroby polimerowe o podwyższonej
odporności na działanie promieniowania UV, zawierająca kauczuk etylenowo-norbornenowy oraz substancję
przeciwstarzeniową w postaci naturalnego przeciw
utleniacza z grupy polifenoli (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr
19, 18).
Kompozycja poliestrowa przeznaczona na wyroby
polimerowe o podwyższonej odporności na działanie
promieniowania UV (Zgłoszenie nr 420754, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja poliestrowa
przeznaczona na wyroby polimerowe o podwyższonej
odporności na działanie promieniowania UV, zawierająca poliester alifatyczny oraz substancję przeciwstarzeniową w postaci naturalnego przeciwutleniacza z grupy
polifenoli (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 19, 18).
mgr inż. Barbara Witowska-Mocek
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NOWE KSIĄŻKI
 iodegradable Thermogels
B
Xian Jun Loh (RCS)
Wyd. 2018, 250 stron, cena 149 £ / 209 $
ISBN 9781782629405
Biodegradowalne termożele są obiecującą klasą polimerów reagujących na bodźce. W książce podsumowano
najnowsze osiągnięcia w badaniach termożeli obejmujących mechanizmy syntezy i samoorganizację, biodegradację żeli i zastosowania w inżynierii tkankowej i w dostarczaniu leków, enkapsulacji komórek. Ostatni rozdział
zawiera omówienie wyzwań i problemów związanych
z wprowadzeniem nowego materiału na rynek.
Photoactive Functional Soft Materials
Preparation, Properties and Applications
Quan Li (Ed.), (Wiley)
Wyd. 2018, 450 stron, 150 ilustracji, 50 w kolorze, cena
159 €
ISBN 978-3-527-34482-6
Tematy poruszane w monografii obejmują przygotowanie, właściwości i zastosowania fotoaktywnych
funkcjonalnych materiałów polimerowych. Kolejno
omówiono funkcjonalne miękkie materiały stosowane
w biochemii, farmakologii i w biomedycynie oraz supramolekularne układy dynamiczne i samoorganizujące się ciekłokrystaliczne nanostruktury aktywowane
światłem. Opisano fotomechaniczne wzbudzenie w nanokompozytach polimerowych, fotomechaniczne ciekłokrystaliczne sieci polimerowe i elastomery, a także
fotoaktywne polimery z pamięcią kształtu. Omówiono
fotodynamiczne topografie powierzchniowe oparte na
polimerach ciekłokrystalicznych do kontroli zwilżania,
przyczepności i tarcia oraz projektowanie, wytwarzanie
i zastosowanie fotoczułych koloidów na bazie polimerów
i kopolimerów blokowych. Opisano fotoodwzorowywanie miękkich funkcjonalnych materiałów polimerowych,
fotochemiczne przejścia fazowe i chiralne w ciekłych
kryształach i rekonfiguracje miękkich nadstruktur.
Nonlinear Polymer Rheology
M acroscopic Phenomenology and Molecular
Foundation
Shi-Qing Wang (Wiley)
Wyd. 2018, 464 strony, cena 182 €
ISBN 978-0-470-94698-5
Książka omawia podstawowe zasady, najnowszych badań i technik badań w nieliniowej reologii polimerów.
Autor podkreśla związek między reologią a przetwarzaniem materiałów polimerowych, dzięki czemu książka
jest szczególnie przydatna dla praktyków w przemyśle
przetwórstwa tworzyw. Część I obejmuje lepkosprężystość liniową i związane z nią metody eksperymentalne.

W części drugiej omówiono elementarne nieliniowe odpowiedzi/reakcje na ciągłe deformacje, a w trzeciej dekohezję i sprężystość po dużym odkształceniu. W ostatnim rozdziale zawarto nowe pojęcia i definicje związane
z nieliniową reologią polimerów. Książka może być wykorzystana na kursie reologii polimerów.
Stimuli-Responsive Dewetting/Wetting
Smart Surfaces and Interfaces
A. Hozumi, L. Jiang, H. Lee, M. Shimomura (Eds.),
(Springer)
Wyd. 2018, 382 strony, ok. 300 ilustracji, cena 107 €
ISBN 978-3-319-92653-7
Książka stanowi podsumowanie najnowszych badań nad
inteligentnymi powierzchniami i interfazami reagującymi
na bodźce. Naśladujące naturę powierzchnie superhydrofobowe były przedmiotem zainteresowania naukowców
i inżynierów od kilku dekad. Ostatnie trendy to przesunięcie punktu ciężkości badań z superhydrofobowości na
specyficzne właściwości zwilżania określane terminem
angielskim jako superomniphobicity lub superamphiphobicity.
W zastosowaniach komercyjnych coraz częściej zwraca się
uwagę na dynamiczne właściwości zwilżania powierzchni
(i procesu odwrotnego, dewetting) wyzwalane przez różne
bodźce (temperatura, pH, pole magnetyczne i elektryczne,
rozpuszczalniki, światło). Autorzy książki omawiają najnowsze zagadnienia związane z różnorodnymi powierzchniami podatnymi na reakcje stymulujące zwilżanie, a także
przedstawiają koncepcje dotyczące projektowania, tworzenia i stabilizacji tych inteligentnych powierzchni, które
mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach.
 ecycling of Polyethylene TerephthaR
late Bottles
S. Thomas, A. V. Rane, K. Kanny, Abitha VK, M. G.
Thomas (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2018, 300 stron, cena 156 €
ISBN 9780128113615
Zagadnienia omówione w książce Recycling of Polyethylene Terephthalate Bottles obejmują przegląd chemii
poli(tereftalanu etylenu) ze szczególnym naciskiem na
degradację i depolimeryzację oraz zastosowania odzyskanych monomerów pochodzących z recyklingu PET.
Opracowanie zawiera kompleksowe wprowadzenie do
gospodarki odpadami butelek z PET, od kwestii regulacji
prawnych po metody odzysku materiałów, umożliwiając praktykom wybór najbardziej wydajnego i efektywnego procesu zagospodarowania odpadów. Użytkownicy
znajdą też szczegółowe informacje na temat cyklu życia
i analizy kosztów każdej metody zagospodarowania odpadów oraz porównanie tradycyjnych metod recyklingu
termicznego z najnowszymi metodami.
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 lectrical Conductivity in Polymer-BaE
sed Composites
Experiments, Modelling and Applications
R. Taherian, A. Kausar (Elsevier)
Wyd. 2018, 442 strony, cena 156 €
ISBN 9780128125410
W książce zawarto szczegółowe informacje na temat
wszystkich aspektów dotyczących kompozytów przewodzących. Kompozyty te mają specyficzne właściwości
w porównaniu z tradycyjnymi materiałami przewodzącymi i wykorzystuje się je m.in. jako opakowania, kondensatory, termistory, ogniwa paliwowe, dielektryki, piezoelektryki i pamięci ferroelektryczne. Tematyka poszczególnych
części obejmuje teorię przewodnictwa elektrycznego
i omówienie różnych kategorii kompozytów przewodzących, w tym przewodzących klejów i past. Opisano metody wytwarzania, testowanie i zastosowania kompozytów
przewodzących, omówiono pola zewnętrzne w kompozytach przewodzących i modelowanie przewodnictwa elektrycznego w kompozytach. Książka jest cennym źródłem
informacji dla naukowców i inżynierów zajmujących się
przewodzącymi materiałami polimerowymi.
Recycling of Polyurethane Foams
S. Thomas, A. V. Rane, K. Kanny, Abitha VK, M. G.
Thomas (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2018, 146 stron, cena 156 €
ISBN 9780323511339
Książka zawiera kompleksowy przegląd wszystkich
procesów recyklingu pianki poliuretanowej, w tym metod chemicznych i mechanicznych. Omówiono w niej
chemię pianek poliuretanowych, techniki recyklingu,
wpływ odpadów tworzyw polimerowych na gospodarkę i środowisko, recykling mechaniczny i surowcowy,
sortowanie i segregację mieszanych tworzyw oraz najnowsze trendy w gospodarce odpadami. W kolejnych
rozdziałach opisano możliwości recyklingu, głownie
chemicznego, w tym depolimeryzację chemiczną pianki
poliuretanowej poprzez glikolizę, hydrolizę, amonolizę
i aminolizę z zastosowaniem połączonych metod chemolizy. Przedstawiono analizę cyklu życia odpadów pianki
poliuretanowej oraz opisano możliwości zastosowania
chemicznie zdepolimeryzowanej lub mechanicznie rozdrobnionej pianki poliuretanowej. Poszczególne zagadnienia przedstawiono w sposób ułatwiający praktykom
z branży decyzję dotyczącą wyboru metody recyklingu
pod względem zminimalizowana kosztów i niekorzystnego wpływu na środowisko.
Functional Fillers
Chemical Composition, Morphology, Performance,
Applications
G. Wypych (Elsevier)
Wyd. 2018, 232 strony, cena 240 €
ISBN 9781927885376
Tematyka książki Functional Fillers: Chemical Composition, Morphology, Performance, Applications obejmuje za-
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stosowania napełniaczy, ich skład chemiczny, modyfikacje oraz cechy morfologiczne. Książka składa się z dwóch
sekcji: pierwszej – obejmującej klasyczne napełniacze i ich
modyfikacje oraz drugiej – prezentującej nową generację
napełniaczy o wyjątkowych właściwościach, nieosiągalnych w klasycznych napełniaczach stosowanych w przemyśle. W tej części przedstawiono napełniacze z podwójną
warstwą wodorotlenków, molekularne (silseskwioksany),
funkcjonalizowane, kapsułkowane, superlekkie, nano,
z wtrąceniami węgla (ang. carbon dots), hybrydowe, magnetyczne, magnetodielektryczne i piezorezystancyjne. Opisano też mieszaniny izolacyjno/przewodzące i przewodzące, o dużym współczynniku kształtu oraz nanodruty.
W końcowej części omówiono biowłókna (nanoceluloza)
oraz napełniacze antydrobnoustrojowe i napełniacze wykorzystywane w inżynierii tkanki kostnej.
C ellulose-Based Superabsorbent Hydrogels
Md. Ibrahim, H. Mondal (Ed.), (Springer)
Wyd. 2018, 1790 stron, 100 ilustracji czarno-białych,
150 w kolorze, cena 600 $
ISBN 978-3-319-77829-7
Hydrożele na podstawie węglowodanów są usieciowanymi trójwymiarowymi strukturami polimerów, stosowanymi zwłaszcza w biomedycynie (hodowla komórek,
medycyna regeneracyjna, dostarczanie leków i technologia tkanek, a także soczewki kontaktowe, biosensory itp.).
Monografia obejmuje przegląd zagadnień dotyczących klasyfikacji hydrożeli węglowodanowych z uwzględnieniem
ich budowy chemicznej, syntezy, technologii produkcji,
żywotności i zastosowań. Hydrożele polimerowe są najczęściej syntezowane z polarnych monomerów i zależnie
od pochodzenia podłoża. Można je podzielić na naturalne
i syntetyczne oraz będące kombinacją obu tych grup. Omówiono procesy wytwarzania hydrożeli na drodze polimeryzacji, szczepienia, sieciowania fizycznego i chemicznego
oraz opisano możliwości funkcjonalizacji powierzchni hydrożeli z nanocelulozy. Przedstawiono szereg możliwości
wykorzystania hydrożeli „celulozowych”, np. hydrożele
antybakteryjne, biodegradowalne do kontrolowanego dostarczania leków, opatrunki przyspieszające gojenie ran,
immobilizacja enzymów, opakowania żywności, biomateriały, inteligentne inhibitory korozji i uzdatnianie wody.
Omówiono przygotowanie, właściwości i zastosowania
biomedyczne hydrożeli na bazie chitozanu, kolagenu i poli(kwasu mlekowego). Opisano hydrożele wytwarzane
z żelatyny, białka, jedwabiu, polisacharydowo-aloesowe
i reagujące na enzymy, hydrożele wielofunkcyjne i przenikające się hydrożelowe sieci polimerowe z chitozanu.
Omówiono hydrożele syntetyczne i ich wpływ na zdrowie i środowisko oraz podano zalety hydrożeli akrylowych
i akryloamidowych. Wyjaśniono mechanizm adsorpcji hydrożelu celulozowego za pomocą symulacji komputerowej
i przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną produkcji hydrożeli na bazie chitozanu.
dr inż. Stanisława Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
18–19 marca 2019 r., Amsterdam, Holandia. 5th International Conference on Polymer Chemistry
Organizator: Conference Series LLC Ltd.
Tematyka: W trakcie konferencji będą omawiane m.in.:
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie syntezy polimerów, metody projektowania reakcji polimerów, badania struktury
i dynamiki koloidów polimerowych, zastosowania polimerów funkcjonalnych, polimery biodegradowalne, nanopolimery, polimery supramolekularne, katalizatory polimeryzacji oraz nowe metody charakterystyki polimerów.
Informacje: https://polymerchemistry.chemistryconferences.org/
15–16 kwietnia 2019 r., Osaka, Japonia. 2 nd Annual
Congress on Polymer and Materials Chemistry
Organizator: Conference Series LLC Ltd.
Tematyka: Obrady będą dotyczyć m.in.: syntezy polimerów o określonych właściwościach, tworzyw termoutwardzalnych, elastomerów termoplastycznych,
włókien syntetycznych, kompozytów polimerowych,
innowacji w technologii otrzymywania i przetwarzania
polimerów, recyklingu materiałów polimerowych, polimerów naturalnych (polipeptydów, polinukleotydów,
polisacharydów) i nanopolimerów, najnowszych metod
analizy i charakterystyki polimerów, zastosowania polimerów w medycynie, biochemii, obronności, elektronice
i energetyce.
Informacje: https://polymerchemistry.materialsconferences.com/
25–26 kwietnia 2019 r., Helsinki, Finlandia. 6th World
Congress on Smart Materials and Polymer Technology
Organizator: Conference Series LLC Ltd.
Tematyka: Podczas konferencji będą przedstawione
m.in.: nowe „inteligentne” materiały i struktury polimerowe, metody syntezy i charakterystyki materiałów, nanomateriały, biomateriały, polimery stosowane w stomatologii
i opiece zdrowotnej, najnowsze trendy w syntezie, produkcji i zastosowaniach (głównie w branży motoryzacyjnej)
termoplastów wzmocnionymi długimi włóknami (LFT).
Informacje: https://smart.materialsconferences.com/
25–26 kwietnia 2019 r., Rzym, Włochy. 29th International Conference on Nanomaterials and Nanotechnology
Organizator: Conference Series LLC Ltd.
Tematyka: Zostaną omówione m.in. najnowsze osiągnięcia w zakresie syntezy, charakterystyki i zastosowania nanomateriałów, nanourządzeń, nanomateriałów
biomedycznych, nanocząstek i zaawansowanych nanomateriałów.
Informacje: https://nanomaterials.conferenceseries.
com/

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
13–14 maja 2019 r., Perth, Australia. 9th World Congress on Biopolymers and Polymer Chemistry
Organizator: Conference Series LLC Ltd.
Tematyka: Tematyka konferencji dotyczy biopolimerów, problemów utylizacji i recyklingu materiałów polimerowych, polimerów biodegradowalnych, nanopolimerów, polimerów termoutwardzalnych, poliolefin,
biowłókna, nowych metod syntezy polimerów.
Informacje: https://smart.materialsconferences.com/
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/
2–5 czerwca 2019 r., Montpellier, Francja. Polyimides
& High Perfomance Polymers STEPI 11
Organizator: University of Montpellier
Tematyka: Konferencja poświęcona polimerom wysokotemperaturowym i nowym systemom polimerowym
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oraz materiałom łączącym zarówno odporność mechaniczną, jak i termiczną. Zostaną omówione aromatyczne i heterocykliczne żywice takie jak: poliaramidy,
polifenylenosiarczki, polieteroketony, polisulfony, polieteroimidy, poliamidoimidy, poliimidy, kopoliamidy, bismaleimidy, polibenzoksazole, polibenzimidazole, polibenzotiazole, polifluorochinoksaliny, polynaftyloimidy,
epoksydy, polifosfazany, estry polikrzemianowe, fluoropolimery, silikony, silseskwioksany itp.
Podczas sympozjum będzie dokonany przegląd metod
syntezy, mechanizmów reakcji, właściwości fizykochemicznych, sposobów przetwarzania materiałów potrzebnych w zaawansowanych technologiach.
Informacje: https://stepi.umontpellier.fr/
2–6 czerwca 2019 r., Lecce, Włochy. 14th International
Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (ISMSC2019)
Organizator: Politecnico di Milano
Tematyka: Program konferencji obejmuje m.in.: samoorganizacje makromolekuł, niekowalencyjne interakcje,
katalizę supramolekularną, polimery supramolekularne,
materiały reagujące na bodźce środowiska (temperatura,
pH), urządzenia i maszyny molekularne.
Informacje: https://ismsc2019.eu/
10–12 czerwca 2019 r., Amsterdam, Holandia. 5th International Conference and Exhibition on Polymer Chemistry
Organizator: Conference Series LLC Ltd.
Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć m.in.: nowych
metod syntezy polimerów, struktury i dynamiki koloidów polimerowych, charakterystyki i zastosowań koloidów polimerowych, inżynierii i technologii polimerów,
modelowania molekularnego, fizyki i charakterystyki polimerów, katalizatorów reakcji polimeryzacji, biokatalizy,
termodynamiki mieszanek polimerowych, nanopolimerów, polimerów supramolekularnych i biopolimerów.
Informacje: https://polymerchemistry.chemistryconferences.org/
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Organizator: University of Malaya, Kuala Lumpur,
Malaysia
Tematyka: Program konferencji obejmuje m.in.: materiały i urządzenia do konwersji energii, polimery funkcjonalne, ciecze jonowe, nanostruktury, biomateriały,
biotechnologię, ceramikę elektroaktywną, teoretyczne /
modelowe / komputerowe symulacje materiałów funkcjonalnych, materiały magnetyczne i optoelektroniczne,
zaawansowane materiały dla nanofotoniki i biofotoniki,
polimery i materiały hybrydowe do elektroniki i fotoniki oraz nowe obszary zastosowań włókien naturalnych.
Informacje: https://umconference.um.edu.my/ICFPAM-2019
25–26 czerwca 2019 r., Paryż, Francja. ICP 2019: 21st
International Conference on Polymer
Organizator: World Academy of Science, Engineering
and Technology WASET
Tematyka: Podczas konferencji będą omówione m.in.:
mechaniczne, termiczne i biodegradowalne właściwości
kompozytów polimerowych, zastosowanie włókien roślinnych w kompozytach, wpływ napełniaczy na warunki przetwarzania polimerów, modyfikacje asfaltu kauczukiem z recyklingowanego polietylenu, zastosowanie
materiałów biodegradowalnych w produkcji opakowań
do żywności.
Informacje: https://waset.org/conference/2019/06/paris/ICP
17–19 lipca 2019 r., Aveiro, Portugalia. 14th International Conference on Advanced Nanomaterials
Organizator: University of Aveiro
Tematyka: Program konferencji obejmuje m. in.: nowoczesne metody syntezy nanomateriałów, charakterystykę
i zastosowanie zaawansowanych materiałów polimerowych i nanokompozytów, nanoelektronikę.
Informacje: https://www.advanced-nanomaterials-conference.com
26–28 sierpnia 2019 r., Londyn, Wlk. Brytania.
9 World Congress on Biopolymers & Bioplastics
Organizator: Conference Series LLC Ltd.
Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć m.in.: najnowszych osiągnięć w syntezie polimerów, zaawansowanej
charakterystyki polimerów, polimerów supramolekularnych, biopolimerów, polimerów biodegradowalnych,
inżynierii i technologii polimerów, polimerów funkcjonalnych i ich zastosowań, mieszanek polimerowych, mikrofluidów, nanopolimerów, nanotechnologii, elektroniki i optyki polimerowej oraz najnowszych zastosowań
polimerów.
Informacje: https://polymerchemistry.chemistryconferences.org/
MCh
th

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
17–21 czerwca 2019 r., Penang, Malezja. 15th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials

