Nr 11–12 (721–840)

LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2019

Tom LXIV

P O L I M E RY

CZASOPISMO POŚWIĘCONE CHEMII, TECHNOLOGII i PRZETWÓRSTWU POLIMERÓW

Od Redakcji
Niniejszy zeszyt czasopisma „Polimery” jest próbą włączenia się w globalną debatę dotyczącą stosowania tworzyw polimerowych praktycznie we wszystkich
dziedzinach gospodarki oraz kompleksowego podejścia
do problemu racjonalnego i efektywnego zagospodarowania odpadów tworzyw.
Inspirację do powstania tego zeszytu stanowiła batalia
wytoczona przez organizacje ekologiczne i media przeciwko masowemu stosowaniu tworzyw sztucznych, decyzje administracji Unii Europejskiej dotyczące m.in. zakazu stosowania opakowań jednorazowego użytku oraz
działania UE odnoszące się do Gospodarki o Obiegu
Zamkniętym (GOZ), której niezwykle istotnym elementem jest recykling tworzyw polimerowych. Niestety, niektóre z promowanych rozwiązań są odlegle od doskonałości technologicznej i nie uwzględniają rzeczywistych
problemów związanych z zagospodarowaniem poużytkowych wyrobów z tworzyw, m.in. brak systemowych
rozwiązań łączących komplementarne metody wtórnego wykorzystania materiałowego, surowcowego i energetycznego tworzyw.
Restrykcje i zakazy są kierowane przede wszystkim
pod adresem branży materiałów opakowaniowych oraz
artykułów konsumpcyjnych i higienicznych o krótkim
okresie przydatności z przeznaczeniem do jednorazowego użytku. Niezależnie od skuteczności takich zakazów
w skali globalnej wiele wyzwań stoi jeszcze przed możliwością racjonalnego wykorzystania zasobów, a także
zbiórką, sortowaniem i powtórnym, efektywnym przetwarzaniem tworzyw.
Przedstawiciele Rady Naukowej i Komitetu
Redakcyjnego „Polimerów” uznali, że w tym stanie rzeczy na łamach naszego czasopisma należy przedstawić
wiarygodne informacje na temat roli tworzyw polimerowych we współczesnym świecie i potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz zaprezentować szeroką gamę
możliwości racjonalnego ich zagospodarowania.
W kolejnych artykułach przedstawiono:
– rolę tworzyw polimerowych jako „materiałów tysiąclecia” w funkcjonowaniu i rozwoju innowacyjnej

gospodarki – praca autorstwa prof. Jacka Kijeńskiego
„Tworzywa polimerowe w zrównoważonym rozwoju –
od potrzeby użycia do potrzeby zużycia. Cz. I. Nie ma
odwrotu od «plastików»” – omawiająca znaczenie we
współczesnym świecie tworzyw polimerowych jako
podstawowych, wszechobecnych we wszystkich dziedzinach gospodarki materiałów konstrukcyjnych, ich
często niedostrzeganą funkcję w ochronie środowiska
naturalnego oraz rzeczywiste przyczyny gromadzenia
się tych odpadów w środowisku;
– najnowsze dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania przetwórców na tworzywa sztuczne, a także informacje na temat zagospodarowania odpadów
tworzyw w aspekcie wyzwań związanych z pakietem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – artykuł dr inż. Anny Kozery-Szałkowskiej „Rynek tworzyw
sztucznych – produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów”;
– krytyczną analizę strategii mającej zapobiec powstawaniu odpadów tworzyw polimerowych, a także
ich zagospodarowania zgodnie z pakietem GOZ, przeprowadzenie analizy rzeczywistych możliwości realizacji zgodnie z nadrzędnym celem GOZ, jakim jest powrót do strumieni surowcowych – artykuł prof. Jacka
Kijeńskiego „Tworzywa polimerowe w zrównoważonym
rozwoju – od potrzeby użycia do potrzeby zużycia. Cz. II.
Powrót do monomerów”;
– katastrofalne skutki dla środowiska wynikające
z zanieczyszczenia środowiska morskiego odpadami
tworzyw sztucznych, bulwersujące opinię publiczną
i skupiające szczególną uwagę mediów – artykuł dr. inż.
Kazimierza Borkowskiego „Zanieczyszczenia mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych akceleratorem nowych regulacji prawnych w tym zakresie”. W artykule
omówiono działania różnych organów regulacyjnych
oraz poddano szczegółowej analizie ustawodawstwo
europejskie skierowane na uregulowanie tego problemu;
– możliwości chemicznego przetwarzania odpadów tworzyw poliestrowych w celu poprawy ich właściwości mechanicznych, otrzymania monomerów lub
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półproduktów przydatnych w syntezie materiałów polimerowych – artykuł prof. Zbigniewa Florjańczyka i Jego
uczniów: Macieja Dębowskiego, Anny Iuliano, Andrzeja
Plichty, Sebastiana Kowalczyka – „Recykling chemiczny
poliestrów”;
– aktualne kierunki rozwoju i metody wytwarzania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami szklanymi lub węglowymi oraz problemy związane z ich efektywnym recyklingiem, uwzględniające
obowiązujące w UE regulacje prawne – artykuł prof.
Andrzeja K. Błędzkiego i współautorów: Krzysztofa
Gorącego, Magdaleny Urbaniak, Mieczysława Scheibe
– „Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych. Cz. I Wielkość produkcji, utylizacja kompozytów z włóknami węglowymi, aspekty legislacyjne, recykling przemysłowy”;
– poważne, nawarstwiające się problemy związane
ze „złomowaniem” jednostek pływających wykonanych z kompozytów konstrukcyjnych wzmacnianych
włóknem szklanym w aspekcie rygorystycznych wymogów związanych z ochroną środowiska – artykuł autorstwa Mieczysława Scheibe i współautorów: Magdaleny
Urbaniak, Krzysztofa Gorącego, prof. Andrzeja K.
Błędzkiego – „Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych. Cz. II. „Złomowanie”
kompozytowych rekreacyjnych jednostek pływających
na świecie w perspektywie do roku 2030”;
– recykling mechaniczny niektórych tworzyw termoplastycznych – artykuł prof. Dariusza Sykutery i prof.
Marka Bielińskiego – „Poprawa efektywności procesów
recyklingu mechanicznego termoplastów o strukturze
porowatej” i artykuł „Recykling części eksploatacyjnych
z ABS wykorzystywanych w przemysłowych drukarkach 3D”, opracowany przez Dawida Marciniaka i współautorów: Piotra Czyżewskiego, prof. Dariusza Sykutery,
prof. Marka Bielińskiego;
– biochemiczne metody rozkładu odpadów tworzyw
sztucznych – artykuł dr. inż. Krystiana Butlewskiego –
„Beztlenowa fermentacja i mikrofalowa piroliza w recyklingu odpadów organicznych” prezentujący nowoczesne techniki beztlenowej fermentacji (AD) i mikrofazowej
pirolizy (MP) w kontekście możliwości ich wykorzystania w recyklingu odpadów organicznych oraz artykuł
przygotowany przez pracowników Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu: Wandę
Sikorską, Martę Musioł, Joannę Rydz, prof. Marka
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Kowalczuka, prof. Grażynę Adamus –„Kompostowanie
przemysłowe jako metoda zagospodarowania odpadów
z materiałów poliestrowych otrzymywanych z surowców odnawialnych” przedstawiający metodologię badań
procesu biodegradacji prototypowych wyrobów z polilaktydu i jego kompozycji polimerowych z polihydroksyalkanianami w warunkach kompostowania przemysłowego.
Zainteresowanie autorów publikacją w tym zeszycie tematycznym przekroczyło oczekiwania Redakcji,
a także możliwości dotyczące objętości zeszytu, co spowodowało, że kolejne artykuły poświęcone tej tematyce, m.in. artykuł prof. Zenona Fołtynowicza – „Materiały
opakowaniowe z tworzyw sztucznych – przyjaciel czy
wróg Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”, artykuł prof.
Doroty Czarneckiej-Komorowskiej (współautor: Karolina
Wiszumirska) – „Zrównoważone projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych w gospodarce cyrkularnej” oraz artykuł dr. inż. Antoniego Migdała (współautorzy: prof. Jacek Kijeński, Marek Plesnar, Arkadiusz
Chmielnik) – „Paliwa węglowe z pirolizy odpadowych
tworzyw sztucznych – analiza emisyjności i efektywności energetycznej” zostaną opublikowane w następnych
zeszytach czasopisma „Polimery”.
Warto nadmienić też, że już w zeszycie nr 10/19
(Polimery 2019, 10, 645) ukazał się artykuł prof. Andrzeja
Dworaka (współautorzy: Alicja Utrata-Wesołek, Łukasz
Otulakowski, Maciej Kasprów, prof. Barbara Trzebicka) –
„Polimery w medycynie – kierunki rozwoju” stanowiący
przegląd materiałów polimerowych wykorzystywanych
we współczesnej ochronie zdrowia oraz zastosowań materiałów polimerowych w konstrukcji nośników leków,
stentów i protez naczyń, w tym także polimerowych materiałów „inteligentnych”, implantów ortopedycznych
oraz podłoży i rusztowań do hodowli komórek lub tkanek. Jest to świetny przykład pokazujący jak wiele nasza
cywilizacja zawdzięcza materiałom polimerowym.
Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego zeszytu, w tym, w szczególności, profesorom: Jackowi Kijeńskiemu i Zbigniewowi
Florjańczykowi (z Politechniki Warszawskiej) oraz
Tomaszowi Sterzyńskiemu (z Politechniki Poznańskiej)
i Markowi Bielińskiemu (z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy).

