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KONFERENCJE I TARGI
III Krajowa Konferencja Naukowa
SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W STRUKTURZE INDUSTRY 4.0
Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary
Rzeszów, 12–14 września 2018 r.
Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie zorganizowana już po raz trzeci przez Politechnikę
Rzeszowską (PRz) tym razem we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie miała na celu
integrację środowisk naukowych przemysłowych oraz
biznesowych związanych z nowoczesnymi technikami
wytwarzania wykorzystującymi systemy komputerowe. Tematyka tegorocznej Konferencji odwoływała się
do idei Industry 4.0, która coraz dynamiczniej obejmuje
wiele obszarów naszego życia.
Przewodniczącym Konferencji, która odbyła się w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej, był prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Prorektor ds. Nauki PRz, a Wiceprzewodniczącymi dr hab. inż.
Mariusz Oleksy – Prorektor ds. Rozwoju i Kontaktów z Gospodarką PRz i dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT –
Prorektor ds. Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej.
Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, JM Rektor – Komendant Wojskowej Akademii
Technicznej – płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart i Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc.
W konferencji wzięło udział 110 osób, w tym wielu
przedstawicieli przemysłu.
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Następnie głos zabrał marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Fot. 1. Otwarcie Konferencji, od lewej: prof. Lucjan Śnieżek
i prof. Grzegorz Budzik (fot. Maciej Brzana)

Zakres tematyczny konferencji obejmował m.in.: szybkie prototypowanie, druk 3D oraz zastosowanie tych
technik w budowie maszyn, lotnictwie, inżynierii produkcji, wzornictwie przemysłowym, medycynie, odlewnictwie, architekturze, przetwórstwie polimerów,
produkcji narzędzi i systemach militarnych, systemy
CAD/CAM/CAE/MES, projektowanie i modelowanie zorientowane na druk 3D, metody badawcze prototypów,
inżynierię rekonstrukcyjną, współrzędnościowe metody
pomiarowe, systemy Rapid Inspection, a także polimery
i kompozyty polimerowe, materiały stosowane w szybkim prototypowaniu; prototypowanie układów napędowych stosowanych w przemyśle lotniczym, samochodowym, maszynowym i innych systemach transportu;
systemy edukacyjne w zakresie Industry 4.0 i technologii przyrostowych; Industry 4.0 i aplikacje przemysłowe
technologii przyrostowych.
Program naukowy Konferencji był realizowany w pięciu sesjach tematycznych, na które złożyło się:
trzy referaty wygłoszone w sesji inauguracyjnej:
– „Po co modelować, po co makietować?” – Marek
Listkiewicz, Grzegorz Matusik (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie),
– „Analiza możliwości technologicznych systemu
LENS na przykładzie wytwarzania cienkościennych
struktur komórkowych i biofunkcjonalizacji endoprotez
stawu biodrowego” – Tomasz Durejko (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa),
– „Wsparcie badań i rozwoju” – Marek Listkiewicz,
Grzegorz Matusik (Podkarpackie Centrum Innowacji)
oraz
15 komunikatów w sesjach tematycznych:
– „Materiały kompozytowe w szybkim prototypowaniu” – Mariusz Oleksy (Politechnika Rzeszowska),
– „Analiza możliwości uzyskania specyficznych cech
funkcjonalnych układów odkształcalnych wytwarzanych przyrostowo na przykładzie chwytaka robota mobilnego” – Maciej Cader (Politechnika Warszawska),
– „Analiza metrologiczna wybranych technologii
przyrostowych do wytwarzania modeli medycznych
ludzkich przegród nosowych i czołowych” – Przemysław
Siemiński (Politechnika Warszawska),
– „Możliwości stosowania fotopolimerowych form
wtryskowych w produkcji niskoseryjnej” – Damian Żelichowski (PROSOLUTIONS Majewscy Sp. Jawna),
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Fot. 2. Uczestnicy Konferencji (fot. Maciej Brzana)

Fot. 3. Uczestnicy konferencji podczas dyskusji (fot. Maciej
Brzana)

– „Energia, koszt i zużycie materiału w technologii selektywnego spiekania laserowego” – Piotr Dudek (Politechnika Rzeszowska),
– „Szacowanie niepewności wyniku pomiaru skanera
3D” – Mirosław Karczewski (Wojskowa Akademia Techniczna),
– „Kalibracja modelu materiałowego stopu tytanu
Ti6Al4V dla projektowania lekkich struktur lotniczych
poprzez synergię optymalizacji topologicznej i technologii przyrostowej” – Aleksander Banaś, Mateusz Oliwa
(PZL Mielec A Sikorsky Company),
– „Wykonanie i walidacja modelu 3D przy pomocy
skanera oraz oprogramowania CAD/CAE” – Jacek Spisak, Tomasz Sikora (EC TEST Systems Sp. z o. o.),
– „Poliuretany w szybkim prototypowaniu” – Joanna
Ryszkowska (Politechnika Warszawska),
– „Rozwiązania Renishaw w zakresie technologii laserowego wytwarzania przyrostowego części metalowych” – Bogdan Dąbrowski (Renishaw),
– „Badania wpływu gęstości energii naświetlania na
porowatość i mikrotwardość elementów wytworzonych
techniką SLM” – Janusz Kluczyński (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa),

– „Optymalizacja topologiczna z wykorzystaniem
technologii RP/AM” – Jakub Trzyna (BIBUS MENOS
Sp. z o.o.),
– „Skanowanie 3D z zastosowaniem systemów GOM”
– Grzegorz Pędzisz (LENSO),
– „Opracowanie metody regeneracji elementów wykonanych ze stali X22CrMoV12-1 za pomocą technologii
Laser Metal Deposition” – Andrzej Zakręcki (AGH, Kraków).
Odbyła się też sesja posterowa, podczas której zaprezentowano 43 prace.
Duży udział przedstawicieli przemysłu sprzyjał zacieśnieniu współpracy nauki z biznesem umożliwiającej w konsekwencji wdrażanie idei rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy.
W ocenie uczestników bogaty i sprawnie zrealizowany program merytoryczny konferencji oraz ciekawy program imprez towarzyszących zasługują na bardzo wysoką ocenę i zachęcają do udziału w kolejnych edycjach
Konferencji w następnych latach.
Barbara Witowska-Mocek
Redakcja czasopisma Polimery

Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego
w Warszawie
opracował ogólnokrajową
BAZĘ APARATURY DO OKREŚLANIA CHARAKTERYSTYKI I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
będącej w posiadaniu uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych.
Baza jest wyposażona w funkcje umożliwiające wyszukiwanie wg zadanych parametrów: nazwy, typu
lub modelu aparatu, roku produkcji, producenta, charakterystyki parametrów technicznych, zastosowania
do badań, lokalizacji, słów kluczowych, sposobu wykonywania badań, numerów norm,
wg których prowadzi się badania, oraz adresu i kontaktu z osobą odpowiedzialną za dany aparat.
Baza jest ciągle uaktualniana.
Dostęp do danych i wyszukiwanie informacji w bazie jest bezpłatne.
Instytucje i firmy zainteresowane zamieszczeniem w bazie informacji o posiadanej aparaturze prosimy
o przesłanie danych na adres polimery@ichp.pl
aparaturapolimery.ichp.pl
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61. Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem)
Sekcja „Chemia Polimerów i Biopolimerów”
Kraków, 17–21 września 2018 r.
61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się w dniach 17–21 września 2018 r. w Krakowie. W organizację tegorocznego Zjazdu Naukowego
PTChem zaangażowało się małopolskie środowisko chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii
Górniczo-Hutniczej, Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk.
Miejscem obrad Zjazdu był nowy budynek Wydziału
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowany na
terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, oferujący doskonałe wyposażone sale wykładowe i seminaryjne oraz
sąsiadującą z nimi wolną przestrzeń, przystosowaną do
organizacji sesji plakatowych.
Starannie dobrany program naukowy, podzielony na
15 sekcji tematycznych obejmujących cały obszar współczesnej chemii, powstał w wyniku starań Przewodniczących Sesji i Komitetu Naukowego Zjazdu złożonego
z 35 wybitnych polskich chemików pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Kuśtrowskiego.
Jak co roku i tym razem na 61. Zjeździe PTChem
w Krakowie obradowała Sekcja „Chemii Polimerów
i Biopolimerów”, zorganizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
w Zabrzu. W jej obradach uczestniczyło 74 chemików,
przedstawicieli środowiska akademickiego, instytutów
Polskiej Akademii Nauk i przemysłowych laboratoriów
badawczych. Sekcja ta była drugą co do liczebności na
tegorocznym Zjeździe PTChem.
Tematyka wystąpień odzwierciedlała wszystkie kierunki badań realizowanych w kraju w obszarze chemii
i technologii polimerów. Zgodnie ze światowymi tendencjami, tematyka wygłoszonych wykładów dotyczyła
głównie projektowania polimerowych materiałów biodegradowalnych i biozgodnych dla zastosowań biomedycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.
Osiem spośród trzynastu wykładów sekcyjnych było
poświęcone tematyce biomedycznej:
– „Mieszaniny biopolimerowe w zastosowaniach biomedycznych i kosmetycznych” – Alina Sionkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
– “Polymeric inhibitors of HSV-1 virus” – Maria Nowakowska, Krzysztof Pyrć, Krzysztof Szczubiałka, Shin-Ichi Yusa, Keita Nakai, Magdalena Pachota, Katarzyna
Kłysik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

– „Alifatyczne biodegradowalne kopoliestry i kopoli
estrowęglany. Od mikrostruktury łańcucha do zastosowań medycznych” – Janusz Kasperczyk, Piotr Dobrzyński, Katarzyna Jelonek, Michał Sobota, Mateusz Stojko,
Jakub Włodarczyk, Joanna Jaworska, Paulina Karpeta-Jarząbek (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu),
– „Nanonośniki substancji biologicznie aktywnych
poprzez agregację ich termoczułych koniugatów” – Barbara Trzebicka, Andrzej Dworak, Róża Szweda, Dawid
Szweda, Łukasz Otulakowski, Daria Lipowska, Emi Haladjova (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze),
– „Systemy dostarczania leków oparte na degradowalnych nano-i mikrocząstkach polimerowych do leczenia
chorób kości” – Elżbieta Pamuła (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
– „Supramolekularne polimery i kopolimery polilaktydu jako materiały budulcowe do otrzymywania nanoi mikrocząstek zdolnych do kontrolowanego uwalniania
leków” – Marek Brzeziński, Marta Socka, Adam Michalski, Bartłomiej Kost, Tadeusz Biela, Beata Wiktorska (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekulanych PAN
w Łodzi),
– „Badania nad koniugacją i uwalnianiem kamptotecyny z nośników kopolimerowych” – Andrzej Plichta, Sebastian Kowalczyk, Krzysztof Kamiński, Monika Wasyłeczko, Wioletta Sikorska, Marcin Sobczak, Ewa Olędzka
(Politechnika Warszawska),
– „Postępy w syntezie poliuretanów biodegradowalnych do celów medycznych” – Justyna Kucińska-Lipka
(Politechnika Gdańska).

Fot. 1. Prof. A. Sionkowska podczas wygłaszania wykładu sekcyjnego (Fot. Jan Zych)
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Fot. 2. Sala obrad (Fot. Jan Zych)

Fot. 3. Sesja posterowa (Fot. Jan Zych)

Tematyka pięciu wykładów sekcyjnych reprezentowała inne kierunki badawcze pojawiające się w komunikatach i prezentacjach plakatowych obejmujących nowatorskie techniki syntezy polimerów o złożonej architekturze
i unikatowych właściwościach oraz zastosowania polimerów w nowych obszarach m.in. jako polimery przewodzące, środki diagnostyczne, sondy i znaczniki molekularne, a także prekursory w syntezie nanomateriałów:
– „Inżynieria makromolekularna – wielofunkcyjne
filmy, szczotki i kapsuły polimerowe” – Szczepan Zapotoczny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
– „Polimery zawierające kompleksy Alq3 – synteza
i charakterystyka” – Dariusz Bogdał, Mateusz Galica (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki),
– „Nowe poliizocyjanianowe środki sieciujące do termoutwardzalnych farb i lakierów proszkowych” – Barbara Pilch-Pitera (Politechnika Rzeszowska),
– „Homo- i kopolimeryzacja monomerów winylowych
z udziałem katalizatorów post-metalocenowych” – Marzena Białek, Julia Fryga (Uniwersytet Opolski),
– „Polimery o kontrolowanej sekwencji monomerów,
ich synteza, właściwości i zastosowania” – Róża Szweda
(Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
w Zabrzu), Paul N.W. Baxter, Ben Zhong Tang, Jean-François Lutz.

W ramach sekcji „Chemia Polimerów i Biopolimerów”
zaprezentowano też 26 komunikatów ustnych i 66 wystąpień plakatowych.
Widoczna była, obserwowana już od kilku lat, reorientacja tematyki badawczej w naszym środowisku
w kierunku projektowania i syntezy materiałów polimerowych wykorzystujących znakomity dorobek badań
podstawowych, prowadzonych zarówno w latach ubiegłych, jak i obecnie. Na podstawie analizy wystąpień
zaprezentowanych w ramach sekcji stwierdzono, że polimery naturalne i syntetyczne są często przedmiotem
badań chemików reprezentujących różne obszary chemii, czasem odległe od chemii polimerów.
Ogromnie cieszy coraz większy udział w Zjeździe
PTChem młodych adeptów nauki o polimerach, co pozwala pozytywnie myśleć o przyszłym rozwoju tej dziedziny chemii.
Przewodniczący Sekcji Polimerów PTChem
prof. dr hab. inż. Andrzej Dworak
Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych, Zabrze
dr hab. Ewa Witek
Wydział Chemii,
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
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9th Conference
Green Chemistry and Nanotechnologies
in Polymeric Materials (GCNPM 2018)
Kraków, 10–12 października 2018 r.
W dniach 10–12 października 2018 r. w hotelu Qubus w Krakowie odbyła się zorganizowana przez pracowników Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej międzynarodowa konferencja
„Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric
Materials” dotycząca najnowszych trendów w dziedzinie biomateriałów i nanomateriałów polimerowych. Ta
cykliczna konferencja organizowana od 8 lat skupia międzynarodowe środowisko naukowe i przemysłowe związane z powyższą tematyką.
Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor
Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
Patronat medialny sprawowały: czasopismo „Polimery” oraz Klaster LifeScience Kraków.
Sponsorami konferencji byli: Rettenmaier Polska
Sp. z o.o., PCC Rokita SA, NETZSCH, Miasto Kraków oraz
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.
W konferencji udział wzięło 80 uczestników, w tym
przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych
z Kanady, Kostaryki, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Republiki Czeskiej, Niemiec i Łotwy. Jednostki naukowe z Polski reprezentowane były przez pracowników Politechni-

Fot. 1. Uczestnicy konferencji (Fot. Jacek Wójcik)

ki Warszawskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej, Gdańskiej
i Krakowskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – PIB, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Było też liczne grono przedstawicieli krajowego przemysłu.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab.
inż. Tadeusz Tatara, Prorektor ds. Nauki. Tematyka konferencji obejmowała m.in.: materiały z surowców odnawialnych, bio- i nanokompozyty, syntezę i modyfikację
powierzchni nanonapełniaczy, porowate bio(nano)materiały, przetwórstwo i aplikacje bio(nano)materiałów oraz
problemy związane z recyklingiem tych materiałów.
Na program konferencji złożyło się pięć sesji podczas,
których wygłoszono trzy wykłady na zaproszenie:
– “Nanofibril Technology for Enhancing the Mechanical Properties and Foaming Ability” – prof. Chul B. Park
(University of Toronto),
– “O2 foaming of polymers deriving from sustainable
feedstocks” – prof. Salvatore Iannace (National Research
Council of Italy),
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Fot. 2. JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. J. Kazior składa życzenia Jubilatowi prof. J. Pielichowskiemu (Fot. Jan Zych)

– “Highly resistant thermoplastic composites with natural fibers; ecological aspects” – prof. Tomasz Sterzyński (Politechnika Poznańska);
sześć referatów:
– “Impact of the combined use of magnetite nanoparticles and cellulose nanocrystals on shape-memory behaviour of polyurethane bionanocomposites” – Tamara
Calvo-Correas (University of the Basque Country, Hiszpania), O. Echeverria, M. Angeles Corcuera, Arantxa Eceiza,
– “Intensification of oxidation and epoxidation reactions – microwave vs. conventional heating” – Dariusz
Bogdał (Politechnika Krakowska),
– “Epoxidised used cooking oil as a reactive plasticizer for PLA” – Andrea Lazzeri (Uniwersytet w Pizie,
Włochy), Maria Kurańska, Aleksander Prociak, Andres
Torres Nicolini, Ilaria Canesi, Patrizia Cinelli, Doriana
Morganti,
– “Development of new footwear materials within the
Extralight Safe Shoe project” – Isabel P. Fernandes, Hélder M. Rafael, Albano M. Fernandes, Bernardo Nunes,
Vera V. Pinto, Maria J. Ferreira, Maria Filomena Barreiro
(Polytechnic Institute of Bragança, Portugalia),
– “Synthesis and characterization of hyperbranched
polyglycerols containing amine groups for CO2 capture”
– Paweł Parzuchowski (Politechnika Warszawska),
– “Polyurethane foams obtained from the Northen Europe feedstock” – Ugis Cabulis (Uniwersytet Wileński,
Litwa), Mikelis Kirpluks, Aiga Ivdre, Anda Fridrihsone
oraz 15 komunikatów.
Jedna z sesji była dedykowana prof. Janowi Pielichowskiemu z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora.
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Fot. 3. Prof. D. Bogdał wręcza nagrodę za najlepszy poster, od
lewej: Tamara Calvo-Correas, prof. A. Prociak, prof. D. Bogdał,
Arantxa Eceiza (Fot. Jacek Wójcik)

Z tej okazji Jubilat otrzymał list gratulacyjny od JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora, a także
liczne życzenia m.in. od prof. Tadeusza Tatary, prof. Dariusza Bogdała – Dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (WIiTCh) Politechniki Krakowskiej,
pracowników Katedry Chemii i Technologii Polimerów
oraz licznych przedstawicieli nauki i przemysłu, z którymi prof. Jan Pielichowski miał okazję współpracować
(życiorys naukowy prof. J. Pielichowskiego opublikowano w zeszycie Polimerów nr 1/2018 str. 57).
W sesji posterowej zaprezentowano 43 prace. Nagrodę w kategorii najlepszy poster ufundowaną przez prof.
dr. hab. inż. Dariusza Bogdała otrzymał zespół z hiszpańskiej jednostki naukowej University of the Basque
Country w składzie K. González, L. Iturriaga, T. Calvo-Correas, A. González, A. Eceiza, N. Gabilondo za poster
pt. “Strategies for improving the behaviour of extruded
starch based films”. Uroczyste wręczenie nagrody przez
Fundatora nastąpiło podczas kolacji konferencyjnej.
Konferencja była miejscem nie tylko wymiany opinii
i doświadczeń, ale również dyskusji na temat możliwości komercjalizacji prezentowanych wyników badań. Pokonferencyjne opinie wielu uczestników potwierdzają,
że spotkanie było udanym przedsięwzięciem pod względem naukowym i organizacyjnym.
Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w 2019 r.
w Rydze.
Barbara Witowska-Mocek
Redakcja czasopisma Polimery
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Konferencja naukowa „Polycondensation 2018”
Alexandria, USA, 14–17 października 2018 r.
W dniach 14–17 października 2018 r. w Alexandrii,
VA, USA odbyła się kolejna konferencja z serii “Polycondensation”. Było to już dwunaste spotkanie naukowców
z całego świata, zajmujących się syntezą, badaniami właściwości i zastosowaniem różnorodnych polimerów kondensacyjnych.
Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w Paryżu
w 1996 r. i była uhonorowaniem działalności naukowej
profesora Ernesta Marechala.
Gospodarzami kolejnych edycji było Annapolis (1998),
Tokio (2000), Hamburg (2002), Roanoke (2004), Istanbul
(2006), Tokyo (2008), Kerkrade (2010), San Francisco (2012),
Tokyo (2014) i Moskwa (2016).
Organizatorami tegorocznej konferencji byli:
prof. Timothy E. Long z Virginia Tech oraz prof. James
Hedrick z IBM Amalden w USA.
Podczas trzydniowych obrad, uczestnicy konferencji
zaprezentowali szereg interesujących wykładów, wśród
nich m.in.:
– “Biphenyl derivatives as monomers for high performance polyesters: from liquid crystals to high Tg copolymers” – Timothy E. Long, Virginia Tech, USA
– “Cyclic polyesters via ROPPC or REP” – Hans Kricheldorf, University of Hamburg, Niemcy
– “Periodic mesoporous structured polyimides” – Teruaki Hayakawa, Tokyo Institute of Technology, Japonia
– “Sustainable bio-based polymers from lignin-derived precursors” – Colleen Scott, Mississippi State University, USA
– “Alternating copolyamides” – Rudy Rulkens, DSM
Materials Science Center, Holandia
– “Defined polycondensate-based architectures
t hrough hetero-functional coupling agents” – Brigitte
Voit, Leibniz-Institut fur Polymer Forschung Dresden
e.V. (IPF), Niemcy
– “Structure-property relationships of high molecular
weight copolyesters containing TMDC glycol” – Jim Goetz, Eastman Chemical Company

Fot. Prof. Hans Kricheldorf podczas wygłaszania referatu

– “Coatings based on novel isocyanate-free polyurea dispersions” – Cor Koning, DSM Coating Resins, Holandia
– “Therapeutics for the treatment of nosocomial and
mycobacterial infections” – Jim Hedrick, IBM Almaden,
USA
– “Synthesis and biological properties of enzymatically catalyzed poly(butylene succinate)(PBS) copolymers” –
Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie.
Konferencji towarzyszyła sesja posterowa oraz wystawa sponsorów konferencji, m.in.: American Chemical Society, Carbon, DSM, Wyatt, Toray, Eastman.
Lokalizacja konferencji umożliwiła również jej uczestnikom, w wolnym czasie, zwiedzanie oddalonego zaledwie o 15 km Waszyngtonu, stolicy USA.
Kolejne z tej serii spotkanie poświęcone problemom
polikondensacji odbędzie się w 2020 r., w stolicy Korei
Południowej Seoulu.
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
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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 sierpniu 2018 r.
oraz zbiorczo za osiem miesięcy 2018 r.

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

Sierpień 2018 r.

Razem
I–VIII 2018 r.

Węgiel kamienny

5 483 970

5 439 959

42 546 198

Węgiel brunatny

Artykuł

%
I–VIII 2018/
I–VIII 2017
98,0

5 096 648

4 942 079

39 444 242

95,8

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

73 155

74 238

587 067

105,2

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

456 258

447 209

3 672 473

104,8

Etylen

40 163

44 230

351 073

108,8

Propylen

28 393

28 702

214 398

92,1

1,3-Butadien

4 704

5 223

39 250

99,9

Fenol

3 507

4 190

32 110

108,1

18

2

94

56,3

13 961

16 641

110 073

101,0

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

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

274 880

2 199 172

%
I–VIII 2018/
I–VIII 2017
105,6

Polietylen

29 036

33 066

262 675

115,2

Polimery styrenu

12 672

13 893

95 301

93,7

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

23 992

22 940

181 210

88,8

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

2 127

3 026

25 296

143,9

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

6 535

5 434

58 416

112,3

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych

Sierpień
2018 r.

Razem
I–VIII 2018 r.

672

850

6 787

117,0

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

7 459

5 952

53 525

91,1

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

2 587

1 110

13 129

98,9

Poliwęglany

1 762

1 830

15 705

115,4

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 554

2 402

23 359

98,7

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 926

8 690

70 853

113,8

Poliestry pozostałe

2 578

2 479

20 923

100,9

Polipropylen

22 312

21 085

184 688

104,2

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

2 272

3 914

34 072

189,3

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

10 583

14 479

125 930

158,5

Aminoplasty

13 689

14 269

113 711

95,1

959

1 618

11 126

135,7

20 531

22 062

183 264

115,1

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2017r.

Sierpień
2018 r.

Razem
I–VIII 2018 r.

%
I–VIII 2018/
I–VIII 2017

tys. zł

4 217 514

5 110 099

39 973 000

119,5

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

29 468

36 585

259 638

113,6

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

11 228

13 042

90 482

119,9

t

9 319

12 471

87 271

117,0

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 954

3 250

25 890

106,4

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

t

38 395

41 900

330 613

108,7

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

t

5 458

8 352

64 925

147,7

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

t

27 589

35 138

232 246

108,4

t
tys. m²

11 335
9 334

14 463
11 398

95 066
75 010

107,8
103,2

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

22 322

26 097

202 471

115,9

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

23 536

24 842

203 945

100,3

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

4 032
1 293

3 052
955

33 312
10 333

100,0
95,9

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

32 214
626

39 036
734

262 705
5 062

107,1
105,8

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

390
158

411
162

3 353
1 481

100, 7
108,3

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 161

1 460

13 339

152,6

Kleje poliuretanowe

t

817

958

6 980

109,2

Włókna chemiczne

t

3 795

3 186

29 409

97,0

t
tys. m²

1 599
4 732

1 187
3 797

11 345
36 303

88,7
94,2

t

36

42

297

105,6

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Sierpień
2018 r.

Razem
I–VIII 2018 r.

%
I–VIII 2018/
I–VIII 2017

t

95 216

79 748

731 009

99,3

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

t
tys. szt.

47 372
4 505

42 481
3 944

384 034
37 648

101,9
103,2

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 747

2 286

21 539

97,8

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

3 367

328

2 809

106,2

opony do ciągników

tys. szt.

27

13

136

63,5

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

3

11

95

442,6

Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

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

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy w sierpniu 2018 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in August 2018
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

t

974

692

8 040

104,9

t
km

5 080
3 192

3 373
2 766

37 613
26 887

90,8
104,8

Wg danych GUS.

mgr inż. Małgorzata Choroś
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ZE ŚWIATA
BELGIA

CHINY

Borealis buduje wytwórnię propylenu

Rozbudowa kombinatu petrochemicznego

Producent poliolefin firma Borealis AG inwestuje
ok. 1 mld euro w nowy zakład dehydrogenacji propanu
(PDH) w Antwerpii (Belgia). Według zamierzeń inwestora obiekt, którego docelowa moc produkcyjna wyniesie 750 kt/r., powinien zostać uruchomiony w drugiej połowie 2022 r. Będzie to największy zakład tego
typu na świecie wykorzystujący technologię Oleflex
Honeywell UOP, szeroko stosowaną do produkcji propylenu.
Ze względu na to, że dostawy polipropylenu w Europie nie nadążają za rosnącym popytem, konieczne są dodatkowe inwestycje, zapewniające niezawodną platformę
dla ciągłego, długoterminowego zwiększania produkcji
polipropylenu.
Borealis nie jest jedyną firmą, która zamierza zwiększyć produkcję petrochemiczną. Również inny gigant
chemiczny Dow Chemical planuje zbudować w Europie
fabrykę poliolefin o wydajności 450 kt/r., z przeznaczeniem do wytwarzania rur wysokociśnieniowych.
O planach budowy jednostki PDH poinformowała też firma INEOS produkująca obecnie w Europie ok.
4,5 mln ton etylenu i propylenu. Planowany zakład będzie produkować 750 kt/r. propylenu.
www.plasticsnewseurope.com

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
i Shell Petrochemical Co., spółka joint-venture CSPC,
rozpoczęły rozbudowę kombinatu w Huizhou, w południowo-wschodnich Chinach. Będzie to największy i najbardziej zaawansowany technologicznie kompleks tego
typu w Chinach. Budowa ma potrwać dwa lata. Wartość
inwestycji wynosi 883 mln euro. Nowy zakład będzie
wykorzystywał zastrzeżone przez Shell technologie produkcji tlenku etylenu, glikolu etylenowego, tlenku propylenu i wysokiej jakości polioli, a także zaawansowane
technologie produkcji poliolefin i fenoli.
Planowana wydajność produkcji wyniesie: 300 kt/r.
styrenu i tlenku propylenu (wg technologii SMPO polegającej na przereagowaniu propylenu i etylobenzenu);
100 kt/r. polieteropoliolu; 750 kt/r. etylobenzenu i 630 kt/r.
styrenu.
Według założeń firmy Shell tlenek propylenu będzie
wykorzystywany przede wszystkim do produkcji szerokiej gamy polieteropolioli (polialkoholi) mających zastosowanie w produkcji sztywnych i elastycznych pianek,
powłok, klejów, uszczelniaczy i elastomerów poliuretanowych.
www.plasticsnewseurope.com, www.shell.com

BUŁGARIA
Zwiększenie potencjału produkcyjnego folii polimerowych
Plastchim-T zainwestował prawie 1 mln euro, pochodzący z dotacji unijnej i państwowej, w rozbudowę zakładu w Aksakowie nad Morzem Czarnym, produkującego folię polipropylenową orientowaną dwuosiowo
(BOPP). Nowa linia do wytwarzania folii o szerokości
10,4 m zakupiona od niemieckiego dostawcy Brückner
Maschinenbau osiągnęła wydajność 7600 kg/h. Uzyskała
też najniższy poziom jednostkowego zużycia energii na
kilogram wyprodukowanej folii. Linia może produkować wysokiej jakości folie specjalne, np. do metalizacji,
z prędkością powyżej 500 m/min.
Plastchim-T produkuje też ok. 6000 t/r. odlewanych folii polipropylenowych (PP), 2500 t/r. folii polietylenowej
i 10 000 t/r. opakowań z PP.
Firma planuje zakup dwóch nowych wytłaczarek
o łącznej wydajności 760 kg/h, co umożliwi niskoenergetyczną, wysokowydajną produkcję PP.
www.plasticsnewseurope.com

JAPONIA
Firma Shin-Etsu inwestuje w silikony
W związku ze znacznym zwiększeniem zamówień na
produkty silikonowe japońska firma z siedzibą w Tokio
Shin-Etsu Chemical poinformowała o zamiarze zainwestowania w ciągu najbliższych dwóch lat ok. 850 mln euro
w zwiększenie produkcji monomeru, półproduktów oraz
różnego rodzaju olejów, żywic, elastomer silikonowych
w głównych zakładach firmy zarówno w Japonii, jak i na
świecie.
Inwestycje będą realizowane etapami, a zwiększenie
zdolności produkcyjnych zarówno monomeru silikonowego (w zakładach w Japonii i Tajlandii), jak i produktów silikonowych (w zakładach w Japonii i w sześciu
krajach zamorskich) będzie przebiegało równolegle.
Przewiduje się, że podział kwot inwestycji wyniesie: ok.
390 mln euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych
monomeru i produktów pośrednich, ok. 390 mln euro na
zwiększenie zdolności produkcyjnych produktów końcowych i ok. 70 mln euro na rozbudowę infrastruktury.
Shin-Etsu jest jednym z wiodących światowych producentów silikonów. Firma ma zakłady produkcyjne
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w 11 krajach w Azji, Europie i obu Amerykach (m.in. Korei
Płd., Chinach, Singapurze, Tajlandii, Holandii i w USA).
Shin-Etsu Chemical produkuje hydrofobowe żywice
silikonowe, odporne termicznie i mające znakomite właściwości elektryczne, silany, oleje silikonowe – dimetylosilikonowe, fenylosilikonowe, metylofenylosilikonowe
i cykliczne dimetylosilikonowe.
www.plasticsnewseurope.com
www.shinetsusilicone-global.com
NIEMCY
Zwiększenie potencjału produkcyjnego zakładu folii
termoformowalnych
Firma Röchling zainwestowała 5 mln euro w budowę
nowej hali o powierzchni 5000 m² w zakładzie należącym do spółki zależnej Röchling Maywo GmbH w Bad
Grönenbach w Niemczech.
Röchling Maywo wytwarza jednowarstwowe i współwytłaczane arkusze i folie z polistyrenu (PS) i kopolimeru (akrylonitryl-butadien-styren) (ABS). Produkty te są
wykorzystywane w różnych sektorach przemysłu, w tym
motoryzacyjnym, maszynowym i elektronicznym. Folie
stosowane są głównie do produkcji okładzin sufitowych
lub ściennych w pociągach i autokarach. Innym kluczowym obszarem zastosowań jest produkcja chipów komputerowych i obwodów drukowanych.
Röchling Maywo wraz z Röchling Formaterm (Szwecja) i Röchling Rimito Plast (Finlandia) tworzą Grupę
Thermoforming w dziale Röchling Industrial oferującej
duży wybór tworzyw termoplastycznych i kompozytów
do zastosowań technicznych.
www.plasticsnewseurope.com
www.roechling.com
SZWECJA
Inwestycja w zakład wytwarzający opakowania na
płynne produkty spożywcze
Szwedzki producent opakowań, Ecolean, rozpoczyna
budowę drugiego zakładu w Landskronie – ok. 25 km od
swojej siedziby w Helsingborgu. Inwestycja w fabrykę
o powierzchni 30 000 m² wyniesie 25–30 mln euro. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na rok 2020.
Będzie to czwarty zakład specjalizujący się w torebkach stojących, oprócz wytwórni w Tianjin (Chiny), która
została rozbudowana w 2017 r., a także fabryki w Lahore
(Pakistan), uruchomionej w 2018 r.
Ecolean wytłacza wielowarstwowe folie poliolefinowe,
zawierające ok. 35 % napełniacza – węglanu wapnia, i przetwarza je na worki stojące (stand-up pouches) o pojemnościach
od 200 do 1500 ml. Firma produkuje i sprzedaje również odpowiednie maszyny do ich napełniania.
W 2017 r. Ecolean osiągnął sprzedaż ok. 88 mln euro.
Szwedzka firma przetworzyła 22 000 ton surowców,

73
z których największy udział – 65 % stanowiły poliolefiny,
napełniacze i pigmenty – 32 %, a pozostałe 3 % materiały
barierowe. W trosce o ochronę środowiska i zmniejszenie
kosztów wykończenie krawędzi folii jest ponownie przetwarzane i zawracane do produkcji.
www.plasteurope.com
ŚWIAT
Solvay zwiększa zdolność produkcyjną poli(fluorku
winylidenu)
Belgijski producent polimerów Solvay SA poinformował o planach zwiększenia o ponad 35 % zdolności produkcyjnych zakładu we Francji wytwarzającego polimery na bazie poli(fluorku winylidenu) – Solef PVDF.
Decyzja została podjęta w odpowiedzi na globalne
zwiększenie popytu na poli(fluorek winylidenu) (PVDF)
stosowany głównie w akumulatorach litowo-jonowych
do pojazdów elektrycznych.
Solef PVDF jest częściowo krystalicznym polimerem
o doskonałych właściwościach termomechanicznych
i chemicznych. Dodawany jako środek wiążący do elektrod poprawia wydajność baterii litowych wpływając
jednocześnie na zmniejszenie masy pojazdów elektrycznych i elektroniki użytkowej. Materiał jest stabilny elektrochemicznie w pełnym zakresie napięcia od
0 do 5 V w stosunku Li+/Li. Okres przechowywania
produktu został opisany przez Solvay jako nieskończenie długi.
Inne zastosowania PVDF obejmują produkcję rur do
przesyłania ropy naftowej i gazu, a także wkładek i membran do oczyszczania wody.
Solvay SA produkuje m. in. węglan sodu, nadtlenek
wodoru, polimery funkcjonalne [aromatyczne poliketony, poli(siarczek fenylenu), polimery sulfonowe, aromatyczne poliamidy, polimery fluorowane, polimery
ciekłokrystaliczne, polieteroimidy, polieteroeteroketony], krzemionkę, środki powierzchniowo czynne, środki
spożywcze i aromaty zapachowe. Materiały polimerowe
wytwarzane przez Solvay są wykorzystywane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, budowlanym, spożywczym, petrochemicznym, elektronicznym i elektrycznym.
Koncern zatrudnia ok. 24 500 pracowników w 61 krajach. Wartość sprzedaży w 2017 r. wyniosła ponad
10 mld euro.
www.plasticsnewseurope.com, www.solvay.com
Nowe inwestycje w pianki polistyrenowe
Firma Selit North America Inc. podjęła decyzję o zainwestowaniu 45 mln dol. w budowę fabryki pianek
polistyrenowych (PS) w County Banks na północnym
wschodzie Georgii. Firma jest siostrzaną spółką Selit
Dämmtechnik GmbH z siedzibą w Erbes-Büdesheim
w Niemczech. Zakład, którego uruchomienie jest plano-
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wane pod koniec 2019 r., będzie się specjalizować w wytwarzaniu cienkiej pianki PS do izolacji akustycznej i termicznej systemów podłogowych.
Selit rozpoczął produkcję w Ameryce Północnej
w 2010 r., kiedy to uruchomił pierwszą linię do wytłaczania PS w Plattsburg w stanie Nowy Jork. Druga linia
została zainstalowana w 2013 r., co zwiększyło roczną
zdolność produkcyjną pianki PS do 40 mln m2.
W Europie Selit jest liderem w produkcji cienkich pianek PS o grubości do 3 mm.
Firma zatrudnia ponad 1800 pracowników i ma roczną
sprzedaż ok. 270 mln euro.
www.plasticsnewseurope.com
Rozwój produkcji pianek poliuretanowych
Firma Recticel, specjalizująca się w produkcji pianek poliuretanowych, uruchamia dwa nowe zakłady
w Wuxi, Jiangsu (Chiny) i Tangerze (Maroko). W czwartym kwartale 2018 r. uruchomiono w Finlandii nowy zakład produkujący pianki termoizolacyjne.
Recticel w pierwszej połowie 2018 r. zanotował wzrost
sprzedaży i zysków. Pomimo niekorzystnego kursu
walutowego, sprzedaż zwiększyła się o 4 % w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. i wyniosła
580 mln euro, a zysk za ten okres zwiększył się o 31 %
(do 18,7 mln euro).
Recticel produkuje płyty i pianki termoizolacyjne mające zastosowanie w branży meblarskiej, motoryzacyjnej
i budowlanej. Firma zatrudnia ok. 7600 osób w 28 krajach
na całym świecie.
www.plasteurope.com
www.recticelinsulation.com
USA
Anderson Technologies inwestuje w przetwórstwo polimerów
Firma Anderson Technologies Inc., zajmująca się przetwarzaniem polimerów metodą formowania wtryskowego, zainwestowała 2,5 mln USD w modernizację zakładów w Grand Haven, Michigan i Batesville w stanie
Missouri.
Nowe maszyny o wyższym ciśnieniu wtryskiwania
przekraczającym 207 MPa i o ulepszonym sterowaniu
procesem umożliwiają uzyskanie cieńszych produktów.
Firma przeprowadziła analizę kosztów, która wykazała, że zmiana części o wymiarach 9 × 13 cali
(22,86 × 33,02 cm) ze ścianką 0,135 (0,343 cm) na ściankę 0,063 (0,160 cm) nawet z jednoczesnym zastosowaniem droższego polimeru ostatecznie zmniejsza koszty
i umożliwia podwojenie wielkości produkcji.
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Modernizacja zwiększyła również wydajność wytwarzania przezroczystych produktów z poliwęglanu
dla klientów z branży motoryzacyjnej, oświetleniowej,
sprzętu medycznego oraz AGD.
www.plasticsnews.com
Podwojenie produkcji polietylenu
Total SA, Borealis AG i Nova Chemicals Inc ogłosiły decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy w Bayport w Teksasie wytwórni polietylenu (PE) o wydajności 625 kt/r.
Zakład zbuduje Bayport Polymers LLC, spółka joint
venture będącą w 50 % własnością Total, a w 50 % należącą do Novealis Holdings LLC, joint venture pomiędzy Borealis i Nova Chemicals. Obecnie wytwórnia PE w Bayport wytwarza 400 kt/r. polietylenu.
Nowa jednostka, wykorzystująca technologię Borstar
firmy Borealis, ponad dwukrotnie zwiększy sumaryczną
wydajność produkcji PE do ok. 1,1 mln ton rocznie.
Uruchomienie zakładu zaplanowano na 2021 r.
www.plasticsnewseurope.com
UZBEKISTAN
Inwestycja w produkcję polimerów
Uzbekistan planuje utworzyć główny kompleks chemiczny wytwarzający olefiny z gazu ziemnego, o mocy
przerobu gazu na poziomie 1,3–1,5 mld m3, który będzie
dostarczać polimery do ponad 10 lokalnych zakładów
przetwórstwa tworzyw. Oczekuje się, że kompleks będzie w stanie wyprodukować ok. 250 kt/r. polipropylenu, 100 kt/r. poli(tereftalanu etylenu), 100 kt/r. etylenu
i octanu winylu, 100–150 kt/r. polietylenu i glikolu etylenowego oraz 100 kt/r. elastomeru etylenowo-propylenowego.
Projekt o wartości 3,85 mld euro będzie realizowany
przez państwowy holding naftowo-gazowy Uzbeknieftiegaz. Uzbekistan zainwestuje własne fundusze w 30 %
projektu, a 70 % funduszy będzie pochodzić z zagranicznych inwestycji, kredytów i pożyczek.
Ponad połowa obecnych inwestycji w uzbecką gospodarkę jest wydatkowana na rozwój sektora naftowego
i gazowego. Pod koniec 2017 r. wielkość inwestycji kapitałowych wyniosła ok. 3,1 mld euro, z czego ok. 2,3 mld
euro stanowiły bezpośrednie inwestycje zagraniczne
i kredyty.
W okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. Uzbekistan zwiększył produkcję gazu ziemnego o 6,7 % (do
19,5 mld ton).
www.plasticsnewseurope.com
mgr Irena Leszczyńska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Płyty TroBloc M, opracowane przez firmę Röchling
z przeznaczeniem dla placówek medycznych, zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów znajdujących się
na ich powierzchni, takich jak bakterie i grzyby, w tym
także MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus)
i innych zarazków opornych na wiele antybiotyków i biocydów. Aby osiągnąć działanie przeciwdrobnoustrojowe
w technologii produkcji wykorzystano jony srebra, które
w bardzo krótkim czasie hamują reprodukcję szczepów
bakterii. Ponadto płyty TroBloc M są superhydrofobowe,
ich powierzchnia wykazuje małe napięcie powierzchniowe (< 18 mN/m), jest odporna na chemikalia i wyjątkowo
odporna na zarysowania, dzięki czemu nie uszkadza jej
częste czyszczenie, a utrzymanie w czystości nawet dużych powierzchni jest łatwe. Dotychczas Röchling oferował TroBloc M o grubości 2,5 mm. Nową piankową płytę o grubości 10 mm opracowano z przeznaczeniem do
zastosowań wymagających większej stabilności mechanicznej. Płyty mogą być wykorzystane do montażu podwieszanych sufitów, ścian z konstrukcją profilową i okładzin oraz do poziomowania niepłaskich ścian i przykryć
kanałów kablowych w placówkach medycznych. Płyty TroBloc M zastosowano już np. w Centralnym Szpitalu Bundeswehry w Koblencji, gdzie zastąpiono nim
cienkie płytki ścienne w dziesięciu salach operacyjnych. Dostępne są płyty o wymiarach: 3050 × 1220 mm
i 2440 × 1220 mm o grubości 2,5 mm oraz 3000 × 1250 mm
o grubości 10 mm, inne wymiary – na życzenie.
Niektóre właściwości piankowych płyt TroBloc M: gęstość – 0,55 g/cm3, absorpcja wody – ≤ 0,20 %, moduł sprężystości przy rozciąganiu – 1200 MPa, twardość wg. Shore’a, skala D – 80, przewodność cieplna – 0,07 W/(m · K),
temperatura mięknienia wg Vicata, metoda B – 75 °C, rezystywność powierzchniowa – > 1013 Ω.
www.roechling.com
Firma Ampacet opracowała niezawierające czerni węglowej koncentraty służące do barwienia tworzyw na
kolor czarny, których zastosowanie umożliwia recykling
materiałów opakowaniowych wytworzonych z tworzyw
polimerowych o czarnej barwie, a jednocześnie ograniczenie śladu węglowego. Koncentraty przepuszczają promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), co
pozwala na separowanie czarnych opakowań z wykorzystaniem czujników optycznych NIR, a następnie ich recykling. Podstawowym ograniczeniem sortowania optycznego z użyciem czujników NIR był dotychczas brak
możliwości identyfikowania i oddzielania tworzyw zawierających najpowszechniej stosowany czarny pigment
– czerń węglową, ponieważ pochłania ona promieniowa-

nie ze znacznej części widma ultrafioletowego i podczerwonego, co uniemożliwiało rozpoznanie typu żywicy.
W zakładach recyklingu czarne opakowania w większości trafiały więc na składowiska odpadów lub były wykorzystywane do odzysku energii.
www.ampacet.com
Firma Dunlop zaprezentowała nową serię rakiet tenisowych Super Premium serii CX wytworzonych w technologii Sonic Core z wykorzystaniem nowego materiału
Infinergy firmy BASF – spienionego, termoplastycznego poliuretanu (E-TPU). Rakiety te odznaczają się bardzo
dobrą amortyzacją, dobrym odbiciem i dużą wytrzymałością oraz mniejszymi drganiami (nawet o 37 %), niż wykazuje standardowa rakieta z włókna węglowego. Z materiału Infinergy w technologii Power Flex otrzymano
rakiety do padla firmy Dunlop, wykorzystano go także
m.in. do produkcji obuwia, sprzętu sportowego, wykładzin na place zabaw lub bieżnie, opon rowerowych i elementów amortyzujących.
www.dunlop.eu
Podczas targów Kompozyt-Expo 2018 firma LERG zaprezentowała m.in. żywice poliestrowe typu UPR (unsaturated poliester resins):
– Estromal 11.DFR-01 – przyspieszoną (o krótkim
czasie utwardzania), odporną na palenie żywicę tiksotropowaną, średnio reaktywną, przeznaczoną do laminowania. Żywica ta jest roztworem nienasyconego poliestru w styrenie i metakrylanie metylu, nie zawiera
halogenów ani związków antymonu, zawiera natomiast,
jako czynnik uniepalniający, wodorotlenek glinu (ATH).
Jest przeznaczona do produkcji odpornych na palenie laminatów o bardzo małej toksyczności dymów, stosowanych w budownictwie i transporcie.
– Estromal 14.DRT-01– średnio reaktywną, przyspieszoną żywicę będącą roztworem nienasyconego poliestru – recyklatu poli(tereftalanu etylenu) (PET) w styrenie. Żywica wykazuje dobre właściwości mechaniczne
oraz dużą odporność na wysoką temperaturę, a także
niewielkie rozgrzewanie podczas aplikacji. Estromal
14.DRT-01 jest przeznaczony przede wszystkim do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych metodą infuzji
oraz RTM (resin transfer moulding).
– Estromal 11.SM-01 średniolepką, wysoko reaktywną żywicę poliestrową typu ortoftalowego. Po utwardzeniu wykazuje bardzo dobrą wytrzymałość i odporność
termiczną, jest przystosowana do zagęszczania tlenkiem
magnezu, stosowana głównie do produkcji kompozytów
metodami SMC (sheet moulding compound) oraz BMC (bulk
moulding compound).
www.tworzywa.pl
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Koncern Lanxess podczas targów Fakuma 2018 zaprezentował materiały poliamidowe i poliestrowe oraz termoplastyczne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami
szklanymi, przeznaczone przede wszystkim do zastosowania w samochodach o napędzie elektrycznym, w tym do wytwarzania elementów elektrycznego układu napędowego.
Materiały te spełniają wymagania większości norm wykorzystywanych na świecie w branży elektrycznej i elektronicznej pod względem odporności, właściwości elektrycznych,
parametrów środowiskowych i innych wymagań. Koncern
Lanxess opracował także nowe materiały na bazie wybranych odmian poliamidu 6 (PA6) i poli(tereftalanu butylenu)
(PBT), mające zastąpić drogi poliamid 66 (PA66). Koncern
po raz pierwszy zaprezentował nową serię produktów Durethan Performance. Nowe odmiany poliamidu 6 (PA6) są
znacznie bardziej odporne na zmęczenie pod wpływem pulsujących obciążeń niż standardowe materiały o takiej samej
zawartości włókna szklanego. Spełniają m.in. coraz bardziej
restrykcyjne wymagania dotyczące długoterminowej wytrzymałości dynamicznej, np. odnoszące się do elementów
komór silnika z tworzyw polimerowych. Ponadto wykazują
lepsze statyczne właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie w wysokiej temperaturze. Możliwe
zastosowania materiałów obejmują: układy poboru powietrza w samochodach, moduły filtra olejowego oraz hamulca
postojowego, ale także systemy zamków do mebli i obudowy elektronarzędzi. Opracowano również nowe, przeznaczone do seryjnego wytwarzania złożonych części metodą
spawania laserowego, odmiany PA6, PA66 i PBT. Charakteryzują się one dużą przepuszczalnością promieniowania
światła z zakresu bliskiej podczerwieni, wykorzystywanego w procesie łączenia materiałów. Mogą znaleźć zastosowanie do produkcji obudów czujników, zespołów sterujących
i wyświetlaczy, wykorzystywanych do zastosowań takich
jak np. systemy wspomagania kierowcy i systemy jazdy automatycznej. Nowym materiałem jest bezhalogenowy poli
amid 66 (PA66) – Durethan AKV30FN04LT – o palności klasy V-0 (próbki o grubości 0,4 mm) wg UL 94, przepuszczalny
dla światła laserowego. Koncern Lanxess opracował szereg
bezhalogenowych, opóźniających palenie poliamidów i poliestrów, wykazujących dużą długotrwałą odporność termiczną, odporność na prądy pełzające, małą podatność na
korozję w kontakcie z częściami będącymi pod napięciem.
Zaprezentowano m.in. tworzywo PBT wzmocnione włóknami szklanymi, wykazujące doskonałe właściwości oceniane w badaniach zapłonu rozżarzonym drutem, zgodnie
z normą IEC 60695-2-11 (GWEPT). Nadaje się on również do
stosowania w urządzeniach gospodarstwa domowego zgodnie z normą IEC 60335-1 (brak zapłonu). Produktem z serii
bezhalogenowych, opóźniających palenie odmian PBT jest
niewzmocniony Pocan BFN2502 o dużym wydłużeniu przy
zerwaniu, nadający się w szczególności do produkcji części
charakteryzujących się stabilnością wymiarową i dobrą izolacyjnością elektryczną. Materiał może zastąpić niewzmacniane odmiany poliamidu 66 zawierające halogenowe środki
opóźniające zapalenie. Zaprezentowano też nowe odmiany
poliamidów przeznaczonych do formowania z rozdmuchi-
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waniem: PA66 – Durethan AKV320ZH2.0 oraz PA6 - Durethan BKV320ZH2.0, charakteryzujące się dobrą jakością
powierzchni i łatwym przetwarzaniem, wykorzystywane do
produkcji przewodów powietrza w silnikach z turbosprężarkami o większej wydajności, spełniających typowe wymagania stawiane przewodom powietrza doładowującego i przewodom powietrza czystego. Materiały opracowano przede
wszystkim do produkcji metodą formowania z rozdmuchiwaniem 3D z zastosowaniem podciśnienia. Wśród prezentowanych produktów były również bardzo miękkie i bardzo
trwałe materiały z PA6 o module sprężystości wynoszącym
210 MPa (po kondycjonowaniu), które mogą być wykorzystywane do produkcji przewodów powietrza doładowującego
ze zintegrowanym elastycznym kompensatorem.
www.lanxess.com
Przetwórstwo
Firma KraussMaffei w ramach koncepcji Przemysł 4.0 opracowała nową serię wtryskarek elektrycznych PX. Na targach
Fakuma 2018 zaprezentowano m.in. wtryskarkę PX 320-2000
wyposażoną w technologię dekorowania w formie wraz
z przemysłowym robotem IR 60 R1610. W półautomatycznym procesie produkcyjnym z wykorzystaniem wtryskarki wytwarzano odporną na zarysowania ramę ze zintegrowaną elektroniką, w której zamontowano dziesięciocalowy
wyświetlacz HMI (human machine interface). Podczas wytwarzania sześcioosiowy robot umieszczał inserty w formie. Od
strony dyszy znajdowała się folia IML (in mould labelling) ze
ścieżkami przewodzącymi, a po stronie wypychacza umieszczano folię IMD (in mould decoration) w postaci barwnej dekoracji. W formie produkcyjnej jest możliwe umieszczanie wielu dekoracyjnych folii IMD. Folię utwardza się promieniami
UV w celu uzyskania twardej powłoki. W formach wielogniazdowych, aby zwiększyć wydajność produkcji, stosuje
się folie typu DUO, zawierające dwie niezależne dekoracje
rozmieszczone z dokładnością do setnych części milimetra. Przedstawiono najmniejszą wtryskarkę PX 25-55 o sile
zwarcia 250 kN, wyposażoną w technologię SilcoSet, wraz
z robotem SPX 10. Jest ona przeznaczona do produkcji detali
o bardzo małej masie wtrysku, np. precyzyjnych elementów
zegarów, elementów skrzyń biegów, kół zębatych. Podczas
targów prezentowano proces produkcji uszczelek pierścieniowych z płynnego silikonu (LSR) o skomplikowanym podcięciu i masie zaledwie 0,15 g. Czas trwania cyklu wynosił
14 s. Zastosowano ślimak o średnicy 12 mm oraz sprężynowy
zawór zwrotny. Poniżej układu zamykania wtryskarki znajdują się pompa próżniowa oraz urządzenia peryferyjne. Linia produkcyjna jest wyposażona w robota (pickera) SPX 10,
stosowanego w wypadku niewielkiej przestrzeni, dzięki teleskopowej konstrukcji pozwalającej na redukcję całkowitego
skoku o połowę. Firma Krauss Maffei przygotowała również
wizualizację ustawień maszyn wraz z formami, którą można
było obserwować za pomocą okularów HoloLens pracujących
w technologii rzeczywistości rozszerzonej.
www.kraussmaffei.com
dr Anna Łukszo–Bieńkowska
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WYNALAZKI
Sposób otrzymywania poliolefin o ograniczonej palności (Zgłoszenie nr 420804, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
poliolefin, w szczególności polipropylenu o ograniczonej palności, polegający na wytłaczaniu mieszaniny
poliolefiny i antypirenu, o zawartości 20–25 % mas. antypirenu, zawierającego 27–37 % mas. grafitu ekspandującego, 26–29 % mas. polifosforanu amonu, 19–37 % mas.
pentaerytrytolu, 0–21 % mas. cyjanuranu melaminy,
0–4 % mas. cynianu cynku, przy szybkości wytłaczania
zapewniającej kontaktowanie się składników oraz stosowaniu temperatury kolejnych sekcji grzewczych głowicy
wytłaczarki od 175 °C do 200 °C (wg Biul. Urz. Pat. 2018,
nr 20, 26).
Zastosowanie wytłoków z aronii jako napełniacza
do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych (Zgłoszenie nr 421233, Politechnika Warszawska)
Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie wytłoków
z aronii wysuszonych do stałej masy i wstępnie rozdrobnionych do rozmiaru ziarna < 500 μm jako napełniacza
do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 21, 40).
Sposób ciśnieniowej polimeryzacji ε-kaprolaktonu
(Zgłoszenie nr 421155, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób ciśnieniowej polimeryzacji ε-kaprolaktonu (ε-CL), umożliwiający produkcję czystego chemicznie polikaprolaktonu (PCL),
polegający na tym, że do handlowego ε-CL o czystości
korzystnie powyżej 90 % dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do otrzymania stosunku molowego od 1 mol do
480 mol ε-CL przypadającego na 1 mol H2O, korzystnie
15–120 mol ε-CL na 1 mol H2O; powstałą mieszaninę reakcyjną umieszcza się w kapsule reaktora ciśnieniowego,
a następnie ogrzewa się ją do temperatury 50–270 °C (tj.
do temperatury nie przekraczającej temperatury degradacji monomeru ε-CL) dla polimeryzacji w masie i ściska do uzyskania ciśnienia o wartości niższej niż ciśnienie powodujące krystalizację monomeru, ale nie niższej
niż ciśnienie niezbędne do katalizowania polimeryzacji,
przez czas niezbędny do osiągnięcia pożądanego stopnia
konwersji (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 21, 38).
Sposób sieciowania i modyfikacji kauczuku butadienowego (Zgłoszenie nr 421002, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób sieciowania i modyfikacji kauczuku butadienowego polegający na ogrzewaniu jego mieszaniny z kauczukiem chloroprenowym
z tlenkiem metalu w postaci tlenku miedzi(I) Cu2O,
zmiękczaczem w postaci kwasu stearynowego oraz ewen-

tualnie napełniaczem biernym lub aktywnym w postaci
kaolinu, krzemionki lub warstwowego bentonitu modyfikowanego IV-rzędową solą amoniową, w temperaturze
433 K i w czasie wynikającym z oznaczeń wulkametrycznych (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 21, 39).
Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby
gumowe o odwracalnym przewodnictwie elektrycznym (Zgłoszenie nr 420999, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja elastomerowa
przeznaczona na wyroby gumowe o odwracalnym przewodnictwie elektrycznym pod wpływem ekspozycji na
działanie par rozpuszczalników organicznych, zawierająca kauczuk, napełniacz w postaci sadzy o właściwościach
elektroprzewodzących, substancję sieciującą w ilości
1–4 cz. mas. na 100 cz. mas. kauczuku, substancje dodatkowe, w tym substancje dyspergujące, charakteryzujące
się tym, że zawierają kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy jako matrycę elastomerową, substancje dyspergujące w postaci cieczy jonowych w ilości 0,5–5 cz. mas. na
100 cz. mas. kauczuk oraz jako napełniacz sadzę o właściwościach elektroprzewodzących w ilości 8–20 cz. mas. na
100 cz. mas. kauczuku (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 21, 39).
Kompozycja elastomerowa na wyroby opakowaniowe, zastosowanie kompozycji (Zgłoszenie nr 421107, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja polimerowa
na wyroby opakowaniowe, zawierająca kauczuk etylenowo-norbornenowy oraz indykator starzenia w postaci
co najmniej jednego naturalnego barwnika w ilości 0,5–
4 cz. mas. na 100 cz. mas. polimeru. Zgłoszenie dotyczy
także zastosowania przedmiotowej kompozycji do wytwarzania opakowań (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 21, 39).
Zastosowanie pestek malin jako napełniacza do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych
(Zgłoszenie nr 421231, Politechnika Warszawska)
Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie pestek malin wysuszonych do stałej masy i wstępnie rozdrobnionych do rozmiaru ziarna < 500 μm jako napełniacza do
wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych
(wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 21, 38).
Sposób wytwarzania elastycznego biotworzywa
spienionego (Zgłoszenie nr 421336, Instytut Inżynierii
Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania elastycznego biotworzywa spienionego polegający na tym,
że jako elastyczne biotworzywo stosuje się poli(adypinian-co-tereftalan butylenu) (PBAT), który poddawany jest modyfikacji fizyczno-chemicznej poprzez napromienianie
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za pomocą promieniowania elektronowego o dawkach
w zakresie 20–100 kGy, zwiększającego jego lepkość, a następnie dodanie egzotermicznego spieniacza chemicznego, korzystnie 4,4’-oksybis(hydrazydu benzenosulfonylu),
w ilości 1–4 % mas. na 100 % mas. mieszaniny granulatu
(PBAT). Egzotermiczny spieniacz pod wpływem intensywnego mieszania w układzie uplastyczniającym wytłaczarki jednoślimakowej oraz działania sił ścinających
i ciepła ulega rozkładowi z wytworzeniem sprężonych
mikropęcherzyków równomiernie rozprowadzonych
w osnowie napromienionego elastycznego biotworzywa,
które rozprężają się po wyjściu z głowicy wytłaczarki tworząc strukturę spienioną (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 22, 18).
Jednostronna silikonowa taśma samoprzylepna
i sposób wytwarzania jednostronnych silikonowych
taśm samoprzylepnych (Zgłoszenie nr 421355, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Przedmiotem zgłoszenia jest jednostronna silikonowa
taśma samoprzylepna, którą stanowi nośnik i warstwa
usieciowanego termicznie kleju samoprzylepnego. Taśma ta charakteryzuje się tym, że warstwa kleju samoprzylepnego, usieciowanego termicznie w temperaturze
100–150 °C, zawiera dolomit w ilości 5–25 % mas. w odniesieniu do masy stałej kleju silikonowego.
Zgłoszenie obejmuje też sposób wytwarzania jednostronnych silikonowych taśm samoprzylepnych, wg wynalazku polegający na naniesieniu warstwy kleju na nośnik oraz usieciowaniu termicznym i charakteryzuje się
tym, że samoprzylepny klej silikonowy zawierający związek sieciujący miesza się z dolomitem w ilości 10–25 % mas.
w odniesieniu do masy stałej kleju silikonowego. Następnie nośnik powleka się samoprzylepnym klejem i sieciuje
termicznie w kanale suszącym od 10 do 20 minut w temperaturze 100–150 °C uzyskując jednostronną taśmę samoprzylepną (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 22, 19).
Sposób wytwarzania poliestrów lub kopoliestrów
metodą przyspieszonej polikondensacji (Zgłoszenie
nr 421437, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania
poliestrów lub kopoliestrów metodą przyspieszonej
polikondensacji na drodze wymiany estrowej w temperaturze 433–513 K, a następnie polikondensacji w temperaturze 503–533 K, pod ciśnieniem 0,4–0,8 hPa, w obecności katalizatora polikondensacji, polegający na tym, że
do procesu wymiany estrowej wprowadza się związki organiczne, zawierające atomy azotu w ilości 0,1–
0,5 % mas. w stosunku do masy polimeru (wg Biul. Urz.
Pat. 2018, nr 23, 19).
Sposób wytwarzania przewodzącej prąd elektryczny samoprzylepnej taśmy silikonowej (Zgłoszenie nr
421427, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
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Sposób wytwarzania przewodzącej prąd elektryczny
samoprzylepnej taśmy silikonowej polega na wymieszaniu samoprzylepnego kleju silikonowego ze związkiem
sieciującym z materiałem węglowym, powleczeniu go na
nośnik oraz usieciowaniu termicznym. Sposób ten charakteryzuje się tym, że jako materiał węglowy stosuje się
grafen w ilości 1–25 % mas. w odniesieniu do masy stałej kleju silikonowego (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 23, 20).
Sposób otrzymywania mieszaniny wielofunkcyjnych polieteroli (Zgłoszenie nr 421585, Politechnika Rzeszowska)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
mieszaniny wielofunkcyjnych polieteroli o ogólnych
wzorach (I) i (II), w których a, b, c, d oznaczają liczbę jednostek oksyalkilenowych w łańcuchach polieterolu, n –
stopień polimeryzacji skrobi, R – atom wodoru lub grupę metylową, w reakcjach skrobi z węglanem alkilenu,
w obecności węglanu potasu jako katalizatora.
Jednoetapową reakcję węglanu alkilenu z wodnym roztworem skrobi rozpuszczalnej o stężeniu 50–80 % prowadzi się w obecności 0,1–3,0 % mas. węglanu potasu w stosunku do masy mieszaniny, w temperaturze 120–180 °C,
do zaniku obecności węglanu alkilenu. Otrzymana wg
wynalazku mieszanina wielofunkcyjnych polieteroli
może być stosowana do produkcji poliuretanów, zwłaszcza sztywnych, biodegradowalnych pianek poliuretanowych (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 24, 22).
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Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (Zgłoszenie nr 421508, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych, polegający na reakcji polimerycznego 4,4’-di
izocyjanianodifenylometanu z poliolem (Rokopol
RF-551), przy udziale 33-proc. roztworu octanu potasu w glikolu dietylenowym, 33-proc. roztworu tri
etylenodiaminy w glikolu dietylenowym, kopolimeru
polisiloksanopolioksyetyleno-polioksypropylenowego,
fosforanu tri(2-chloro-1-metylowoetylowego), mieszaniny składającej się z 1,1,1,3,3-pentafluorobutanu
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i 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropanu oraz napełniacza, charakteryzujący się tym, że reakcję prowadzi się dodając do
receptury natywny (czysty) haloizyt w ilości 5 % mas.
(13,5 g) do 25 % mas. (67,5 g), najkorzystniej 25 % mas.
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(79,3 g) w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 24, 22).
mgr inż. Małgorzata Choroś

NOWE KSIĄŻKI
Polymer Gels
Science and Fundamentals
Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur (Eds.),
(Springer)
Wyd. 2018, 492 strony, cena 220 $
ISBN 978-981-10-6085-4
Tematyka książki obejmuje podstawy teoretyczne
i najnowsze osiągnięcia dotyczące żeli z naturalnych polimerów oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach
biomedycyny i inżynierii. Kluczowe tematy obejmują:
żele polisacharydowe i z hemicelulozy, polimerowe żele
reagujące na bodźce, żele polimerowe do immobilizacji
enzymów i komórek, żele z chitozanu w terapii nowotworowej, żele polimerowe do efektywnego dostarczania
leków przez skórę, transport w żelu i poprzez żel, nanokompozyty hydrożel polimerowy – glinokrzemian, żele
z tlenkiem grafenu i żele funkcjonalne oraz żele polimerowe z napełniaczami do zaawansowanych zastosowań.
Acetylene and Its Polymers
150+ Years of History
S.C. Rasmussen (Springer)
Wyd. 2018, 136 stron, 55 ilustracji czarno-białych,
4 w kolorze, cena 70 $
ISBN 978-3-319-95488-2
W niniejszym opracowaniu po raz pierwszy przedstawiono szczegółowy historyczny przegląd rozwoju polimerów acetylenowych, począwszy od odkrycia acetylenu
w 1836 roku, a kończąc na Nagrodzie Nobla w dziedzinie
chemii w 2000 roku, którą otrzymali Hideki Shirakawa,
Alan MacDiarmid i Alan Heeger za badania dotyczące odkrycia i rozwoju polimerów przewodzących elektryczność.
Autor omawia i analizuje polimeryzację acetylenu od wczesnych badań polimeryzacji termicznej do ostatecznej produkcji w pełni sprzężonego poliacetylenu. Chociaż prawdziwy poliacetylen został otrzymany przez Giulio Nattę
w latach pięćdziesiątych ub. wieku, historia polimeryzacji
acetylenu zaczyna się w 1866 roku dzięki pracy Marcellina
Berthelota. W 1900 roku Paul Sabatiera wyprodukował materiał polimerowy pod nazwą cuprene. Pomiędzy początkowymi badaniami cuprene a syntezą prawdziwego poliacetylenu badano również dwa materiały określane jako polien
i poliwinylen. Chociaż oba te materiały można uważać za
postacie poliacetylenu, w rzeczywistości nie powstały one
w bezpośredniej polimeryzacji acetylenu. Po zapoznaniu

się z treścią opracowania czytelnik uświadomi sobie, że poliacetylen i przewodzące polimery organiczne mają znacznie dłuższą historię, niż się powszechnie uważa.
Cellulose Derivatives
Synthesis, Structure, and Properties
T. Heinze, O.A. El Seoud, A. Koschella (Springer)
Wyd. 2018, 531 stron, 294 ilustracje czarno-białe,
22 w kolorze, cena 230 $
ISBN 978-3-319-73167-4
Książka stanowi podsumowanie najnowszych osiągnięć w chemii celulozy. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje idea zrównoważonego rozwoju, co
wiąże się ze zwiększeniem skali wykorzystywania biodegradowalnych pochodnych celulozy, w szczególności
estrów i eterów. Ostatnie osiągnięcia w chemii celulozy
obejmują niekonwencjonalne metody syntezy pochodnych, wprowadzenie nowych rozpuszczalników, np.
cieczy jonowych, nowe podejścia do regioselektywnej
derywatyzacji celulozy, przygotowanie nanocząstek i nanokompozytów do konkretnych zastosowań.
Tematyka poszczególnych rozdziałów obejmuje produkcję i właściwości celulozy z różnych źródeł, omówienie struktury oraz właściwości celulozy i jej pochodnych,
aktywację i rozpuszczanie celulozy, zasady derywatyzacji, estry i etery oraz inne pochodne celulozy.
 ifetimes and Compatibility
L
of Synthetic Polymers
J.P.P. Lewicki, G. Overturf (Wiley)
Wyd. 2019, 400 stron, cena 187 €
ISBN 978-1-119-03862-7
Dlaczego materiał polimerowy jest stabilny przez 50 lat
w jednych warunkach, a ulega zniszczeniu w czasie kilkakrotnie krótszym w obecności innego, pozornie nieszkodliwego materiału? Na to pytanie starają się odpowiedzieć
eksperci zajmujący się ważnym, ale często niedocenianym
obszarem badań nad degradacją polimerów – badaniami
stabilności, czasu życia i jakości materiałów polimerowych
we wzajemnej relacji ze sobą i ze środowiskiem.
W książce zawarto dogłębny przegląd kompatybilności materiałów polimerowych, rozumianej jako wpływ
różnych materiałów na czas życia i użyteczność syntetycznych polimerów. Podkreślono znaczenie poznania
mechanizmów oddziaływań, a także wyboru właściwej
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metodologii i omówiono rzeczywiste przykłady. Książka jest pierwszym jednolitym opracowaniem opisującym
ten rodzaj degradacji polimerów.
 urability and Reliability of Polymers
D
and Other Materials in Photovoltaic
Modules
H.E. Yang, R. French, L. Bruckman (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2018, 250 stron, cena 170 $
ISBN 9780128115459
W książce przeanalizowano trwałość i niezawodność
polimerów stosowanych w modułach i systemach fotowoltaicznych, skupiając się przede wszystkim na starzeniu fizycznym i degradacji, metodyce charakteryzacji,
przyspieszonym starzeniu w komorze i prognozowaniu
czasu życia. Autorzy porównali materiały polimerowe
z tradycyjnymi materiałami stosowanymi w urządzeniach solarnych, starając się wyjaśnić przebieg degradacji różnych elementów modułu fotowoltaicznego, w tym
obudowy, warstwy czołowej i tylnej, przewodów i złączy,
klejów, szczeliw itd. Ponadto w książce zamieszczono
sekcje poświęcone testom do oceny degradacji i starzenia
polimerów, a także przyspieszone testy starzeniowe ułatwiające dobór materiałów. We wstępie podano podstawowe informacje o ogniwach fotowoltaicznych i kryteria
doboru elementów ogniw. Następnie omówiono zagadnienia dotyczące spadku mocy i awarii systemów fotowoltaicznych, a także przeanalizowano trwałość vs. niezawodność popularnych materiałów fotowoltaicznych.
Kolejne rozdziały poświęcono analizie różnych aspektów degradacji elementów wchodzących w skład systemów fotowoltaicznych (ogniwa, przewody, złącza, kleje
i uszczelniacze). Opisano testy przyspieszonego starzenia
w komorach środowiskowych. Podano prognozę żywotności ogniw na podstawie analizy degradacji materiałów.
 olymer-Based Multifunctional
P
Nanocomposites and Their
Applications
John Zhanhu Guo, Kenan Song, Chuntai Liu (Eds.),
(Elsevier)
Wyd. 2018, 320 stron, cena 156 €
ISBN 9780128150672
Książka zawiera przegląd najnowszych osiągnięć
w dziedzinie nanokompozytów polimerowych. Obejmuje zarówno teorię, jak i wyniki eksperymentalne dotyczące zależności między efektywnymi właściwościami
kompozytów polimerowych a właściwościami matryc
polimerowych i wzmocnień. Tematyka poszczególnych
rozdziałów obejmuje wprowadzenie do kompozytów, mikro- i nanonapełniaczy, inżynierię międzyfazową, kompozyty reagujące na bodźce i z pamięcią kształtu, kompo-
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zyty ognioodporne i inteligentne włókna kompozytowe.
Opisano też powłoki kompozytowe do ochrony metali
w inżynierii lotniczej i oceanotechnice, nanokompozyty
magnetyczne, nanokompozyty polimerowe do zastosowań w „elastycznej” elektronice i w biomedycynie oraz
nanokompozyty z materiałami 2D i drukowane w 3D.
 elf-Assembly: From Surfactants
S
to Nanoparticles
Ramanathan Nagarajan (Wiley)
Wyd. 2018, 400 stron, cena 155 €
ISBN 978-1-119-00136-2
W ostatnich latach zagadnienia związane z samoorganizacją cząsteczek chemicznych stały się odrębną dziedziną nauki/technologii, wykraczającą poza klasyczne
związki powierzchniowo czynne i kopolimery blokowe,
obejmującą znacznie bardziej złożone układy. W dziesięciu rozdziałach książki omówiono podstawowe zasady
fizykochemiczne decydujące o tworzeniu się i właściwościach samoorganizujących się systemów. Opisano techniki eksperymentalne do oceny właściwości, zwłaszcza natury organizacji i struktury molekularnej w skali
nano-, mezo- lub mikro- samoorganizujących się układów. Dostarczono informacji o samoorganizacji różnych
rodzajów biocząsteczek, w tym peptydów, DNA i białek.
Przedstawiono metody syntezy i funkcjonalizacji nanocząstek oraz ich samoorganizację w jedno-, dwu- lub
trójwymiarowe struktury. Omówiono potencjalne zastosowania samoorganizujących się struktur, m.in. w kontrolowanym dostarczaniu leków, obrazowaniu, diagnostyce molekularnej i w teranostyce oraz w projektowaniu
materiałów o określonych cechach, takich jak reagujące
na bodźce inteligentne materiały oraz materiały zdolne
do samonaprawiania.
Podkreślono różnice i podobieństwa samoorganizacji
przy przechodzeniu od środków powierzchniowo czynnych do nanocząstek.
Polymeric Materials for Clean Water
Rasel Das (Ed.), (Springer)
Wyd. 2019, 335 stron, 16 ilustracji czarno-białych,
25 w kolorze, cena 139 €
ISBN 978-3-030-00742-3
Książka stanowi przegląd najnowszych osiągnięć
w syntezie polimerów stosowanych w oczyszczaniu
wody. Opisano syntezę tych polimerów i sposoby ich
modyfikacji oraz przedstawiono ich interesujące właściwości. Przedstawiono wszechstronną dyskusję na temat aspektów inżynieryjnych i zastosowania polimerów
w uzdatnianiu wody, a także kwestie związane ze środowiskiem naturalnym.
dr inż. Stanisława Spychaj

