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Z żałobnej karty / In memoriam
Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ DUDA (1950–2016)

18 kwietnia 2016 r. odszedł profesor Andrzej Duda
– wybitny chemik, specjalista w dziedzinie polimerów
i biopolimerów, kierownik Zakładu Chemii Polimerów
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk (CBMiM PAN) w Łodzi, członek Rady Naukowej CBMiM PAN, były członek Rady
Narodowego Centrum Nauki, członek Komitetu Chemii
PAN, były przedstawiciel krajowy Europejskiej Federacji
Polimerowej, wieloletni Przewodniczący Sekcji Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2001–2013),
od ponad 20 lat członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polimery”.
Andrzej Duda – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (1975 r.) w 1976 r. podjął pracę
w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, wybrany spośród blisko 40 kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o możliwości
pracy w Centrum.
Początkowo zajmował się badaniami polimeryzacji i kopolimeryzacji siarki elementarnej, na podstawie
których w 1978 r. opublikował w Nature pracę dotyczącą powstawania wielkocząsteczkowych kopolimerów
o właściwościach elastomerów, zawierających ponad
80 % związanej siarki. Dalsze badania w tej dziedzinie
były podstawą uzyskania w 1985 r. stopnia naukowego
doktora (promotor prof. Stanisław Penczek). Szereg kolejnych opracowań, a wśród nich rozdział “Sulfur Containing Polymers” w “Encyclopedia of Polymer Science
and Technology” (Vol. 16, p. 246–368, 1989) napisany na
zaproszenie wydawców (Eds. H. Mark, Ch. Overberger
and N. Bikales, J. Wiley, N.Y.) ugruntowało pozycję naukową młodego doktora.
Dalsze zainteresowania naukowe prof. A. Dudy dotyczyły badań w dziedzinie polimeryzacji cyklicznych
estrów. Prace te pozwoliły na szczegółowy opis kinetyczny tych reakcji i stanowiły podstawę badań w zakresie polimerów biodegradowalnych, głównie polilaktydu.
Tematyce tej pozostał wierny przez wiele lat i właśnie
z nią związane były Jego największe osiągnięcia, które
sprawiły, że był systematycznie zapraszany na konferencje naukowe w Europie, Chinach, Japonii, Korei Południowej oraz w obydwu Amerykach.
Był uznanym w świecie specjalistą w dziedzinie biopolimerów i żadna z konferencji naukowych poświęco-

On 18th April 2016 Professor Andrzej Duda passed
away – an internationally recognized polymer chemist, one of the leading world specialist in the scope of
polymers and biopolymers, a head of the Department
of Polymer Chemistry of the Centre of Molecular and
Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences
in Łódź, a member of the Scientific Council of the Centre, a member of the National Centre of Science, Poland,
national representative of the European Polymer Federation, a longtime President of the Polymer Section of the
Polish Chemical Society, a member of the Committee on
Chemistry of the Polish Academy of Sciences, for over
twenty years a member of the Editorial Committee of the
“Polimery” journal.
Andrzej Duda graduated in 1975 from the Faculty
of Chemistry of the Lodz University of Technology. In
1976 he has been admitted to the Centre of Molecular
and Macromolecular Studies of the Polish Academy
of Sciences in Lodz, chosen as the only one from 40 applicants. He started his work from successful syntheses
of the high molar mass, elastomeric copolymers of elemental sulfur with up to 80 % sulfur atoms in macromolecules. The pertinent paper was published two years
later (1978) in Nature. Further work in this area was presented in 1985 as the Ph.D. Thesis (thesis adviser – Prof.
S. Penczek). Several related papers of Dr Andrzej Duda
culminated in the prestigious invitation by the Editors
to write comprehensive Chapter to the Polymer Encyclopedia (Encyclopedia of Polymer Science and Technology,
Eds. H. Mark, Ch. Overberger and N. Bikales, J. Wiley,
N.Y. Vol. 16, p. 246–368 (1989). These important contributions established already Dr Duda as an internationally
recognized scientist. Next the scientific interests of Andrzej Duda concentrated on the ionic and coordinated
polymerization of cyclic esters choosing monomers that
allowed detailed kinetic and thermodynamic analysis of
the polymerization of this class of monomers. Moreover,
Andrzej Duda was choosing monomers that lead to the
biodegradable polymers and are based on the biobased
monomers. He was extensively publishing in this important field during his entire career. He has become known
internationally expert in this area and was frequently
invited to present lectures to international Symposia in
Europe, China, Japan, S. Korea and both Americas. With
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nych tej tematyce nie mogła się odbyć bez Jego udziału.
Sam był również organizatorem wielu ważnych konferencji międzynarodowych, m.in. Sympozjum polimeryzacji jonowej (Kraków, 2009 r.).
Istotna była również działalność dydaktyczna profesora Andrzeja Dudy. Przez wiele lat prowadził wykłady
z chemii polimerów dla doktorantów CBMiM PAN i był,
wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatorem międzynarodowych sympozjów Europejskiej Federacji Polimerów, znanej pod skrótową nazwą
YES (Young European Scientists).
Trwałym świadectwem osiągnięć naukowych profesora Andrzeja Dudy są jego publikacje, w których
przedstawił rozwiązania problemów związanych z polimeryzacją dwóch podstawowych cyklicznych estrów:
ε-kaprolaktonu i laktydu. Podał m.in. przebieg polimeryzacji w obecności najbardziej popularnych katalizatorów, zamykając, dzięki swoim pracom, długi okres
kontrowersji dotyczących tych problemów w światowej
nauce. Był autorem 106 prac naukowych (http://www.
cbmm.lodz.pl/files/resources/Andrzej_Duda_Lista_publikacji.pdf), kilkanaście z Jego publikacji było cytowanych ponad 100 razy, a 5 ponad 200 razy.
Dla nas, pracowników Zakładu Chemii Polimerów
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
PAN w Łodzi, pozostanie we wdzięcznej pamięci nie
tylko jako nasz kierownik – przełożony, ale także jako
życzliwy kolega i przyjaciel.
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time there was no Symposium in this important field that
would not invite Professor Duda. He was also organizing
Symposia by himself, like Symposium on Ionic Polymerization in 2009 in Krakow. Not less important used to be
his didactic work. He was giving for a number of years
complete course of Polymer Chemistry at the Lodz Centre and organized, together with chemists of the Jagiellonian University International Symposium of the European Polymer Federation for young scientists, called YES
(Young European Scientists).
Thus, for Polymer Science achievements of Professor Duda are important, since he has solved some controversial problems, particularly in polymerization of
ε-caprolactone and L‑lactide, the major monomers giving
biodegradable polymers. He has particularly shown how
does the polymerization proceeds with the most popular
catalytic systems. Professor Duda has published 106 research papers (http://www.cbmm.lodz.pl/files/resources/
Andrzej_Duda_Lista_publikacji.pdf). Five papers have
been cited over 200 times and several over 100 times.
Thus Professor Duda belongs to the polish chemists well
known internationally and appreciated in the “polymer
world”. He has also been influential in polish science and
its institutions.
For us, working with him and under his guidance
at the Department of Polymer Chemistry he will be remembered not only as our superior but also as devoted
colleague and friend.
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WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Temat pracy: Elastyczne materiały poliuretanowe z udziałem polioli z oleju rzepakowego
Doktorant: Piotr Rojek, Politechnika Krakowska
Promotor: dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK,
Politechnika Krakowska
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Piotr Król, Politechnika Rzeszowska
– prof. dr hab. inż. Bogusław Jerzy Czupryński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Data i miejsca obrony: 21 października 2015 r., Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika
Krakowska

Rozprawa doktorska obejmuje wyniki badań dotyczących syntezy serii bio-polioli z zastosowaniem oleju rzepakowego o różnej charakterystyce, przeznaczonych do
otrzymywania elastycznych tworzyw poliuretanowych
oraz wytworzenia litych i spienionych materiałów z ich
udziałem, a także ocenę wpływu zastosowanej modyfikacji na wybrane właściwości otrzymanych materiałów
poliuretanowych. W przeglądzie literaturowym omówiono metody otrzymywania i właściwości surowców
poliolowych oraz elastomerów i elastycznych pianek
poliuretanowych. Szczególną uwagę poświęcono metodom syntezy bio-polioli z olejów roślinnych, a także badaniom ich wpływu na właściwości użytkowe elastycznych materiałów poliuretanowych.
Badania własne autora dotyczyły syntezy oraz charakterystyki bio-polioli z oleju rzepakowego oraz litych materiałów i elastycznych pianek poliuretanowych z ich udziałem.
Bio-poliole syntezowano dwuetapową metodą epoksydacji
oleju rzepakowego i otwierania pierścieni oksiranowych
różnymi czynnikami otwierającymi (metanolem, etanolem, izopropanolem, n-butanolem i glikolem dietylenowym). Zbadano też wpływ stopnia zepoksydowania oleju
oraz rodzaju katalizatora reakcji otwierania pierścieni oksiranowych na budowę i właściwości bio-polioli.
Porównano właściwości morfologiczne, termiczne
i mechaniczne wytworzonych poliuretanów, które wykazały możliwość otrzymywania z udziałem bio-polioli
litych materiałów poliuretanowych w szerokim zakresie
twardości i elastyczności. Stwierdzono, że materiały te
charakteryzują się mniejszą chłonnością wody i większą
hydrofobowością powierzchni, w porównaniu z litym
materiałem poliuretanowym wytworzonym z poliolu
petrochemicznego.
Ostatni etap badań dotyczył modyfikacji referencyjnej
elastycznej pianki poliuretanowej poprzez zastąpienie

(do 50 % mas.) poliolu petrochemicznego wybranymi
bio-poliolami. Materiały były spieniane z udziałem ditlenku węgla, powstającego w reakcji wody z toluilenodiizocyjanianem, oraz z zastosowaniem mrówczanu metylu jako poroforu fizycznego. Większość pianek
z udziałem bio-polioli charakteryzowała się niższą maksymalną temperaturą rdzenia pianki podczas spieniania
w porównaniu z pianką referencyjną.
Otrzymano elastyczne pianki poliuretanowe o gęstości pozornej od 22 do 37 kg/m3 i twardości od 2 do
20 kPa. Materiały piankowe z udziałem bio-polioli charakteryzowały się większą zdolnością do absorbcji energii drgań i korzystniejszym współczynnikiem komfortu
w porównaniu do materiału referencyjnego wytworzonego z poliolu petrochemicznego.
*

*

*

Temat pracy: Biodegradowalne poliestry
jako materiały opakowaniowe dla przemysłu
kosmetycznego

Doktorant: Katarzyna Wolna-Sypka, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Promotor pomocniczy: dr inż. Wanda Sikorska, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska, Akademia
Morska w Gdyni
– dr hab. inż. Hanna Żakowska, prof. nadzw.,
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa
Data i miejsce obrony: 17 marca 2016 r., Akademia
im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Problemy dotyczące utylizacji opakowań kosmetyków z klasycznych tworzyw polimerowych wymuszają
konieczność poszukiwania nowych materiałów opakowaniowych, które nie stwarzałyby zagrożenia dla środowiska. W przemyśle kosmetycznym ciekawą alternatywą dla opakowań wykonanych z konwencjonalnych
tworzyw polimerowych może być zastosowanie biotworzyw, w tym poliestrów biodegradowalnych.
Przy projektowaniu nowych opakowań kosmetyków
niezwykle istotne jest określenie, czy i jakie składniki
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mas kosmetycznych oddziałują z biodegradowalnym
materiałem polimerowym. Ze względu na długi czas
kontaktu kosmetyku z opakowaniem (okres trwałości
kosmetyku wynosi 3 lata), ważne jest zastosowanie takiego materiału opakowaniowego, który, posiadając certyfikat wyrobu kompostowalnego, będzie jednocześnie
zachowywał swoje właściwości użytkowe przez założony okres czasu.
Praca wpisuje się w tematykę badań nad poliestrami i ich biodegradacją, prowadzonych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.
Zastosowanie takich materiałów w produkcji opakowań
kosmetyków ma na celu zmniejszenie problemów związanych z utylizacją odpadów opakowaniowych.
W ramach pracy doktorskiej wykonano badania wzajemnych oddziaływań między biodegradowalnym materiałem polimerowym a masą kosmetyczną, a także
określono przydatność wybranych polimerów biodegradowalnych do potencjalnych zastosowań jako opakowania
w przemyśle kosmetycznym. Badania obejmowały poliestry biodegradowalne, m.in.: polilaktyd (PLA), mieszaninę
polilaktydu z poli[(R,S)-3-hydroksymaślanem] [(R,S)-PHB],
poli(adypinian-1,4-butylenu-co-tereftalan-1,4-butylenu)
(PBTA) oraz mieszaninę polilaktydu z poli(adypinianem1,4-butylenu-co-tereftalanem-1,4-butylenu) w wybranych
mediach będących składnikami kosmetyków (woda, etanol, glikol propylenowy, gliceryna i parafina oraz bufory
o pH 4 i pH 10).
Zanalizowano produkty degradacji badanych materiałów oraz przeprowadzono badania właściwości użytkowych prototypowego wyrobu gotowego.
Wykonane badania degradacji abiotycznej folii PLA
pozwoliły na sformułowanie oryginalnego wniosku, że
w środowisku hydrofobowym (parafina) zachodzi autokatalityczny proces hydrolizy niezależnie od grubości
badanej folii.
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Zaobserwowany proces degradacji PLA w parafinie
wytłumaczono obecnością śladowej ilości wody, która
może być wchłaniana przez polimer, a następnie dyfundować do jego wnętrza, rozpoczynając proces hydrolizy. Jednocześnie małocząsteczkowe produkty degradacji, nierozpuszczalne w parafinie, nie mogą migrować
do hydrofobowego środowiska degradacji i, pozostając
w środowisku hydrofilowym wewnątrz próbki PLA, indukują hydrolizę polimeru. Wykazano, że na przebieg
degradacji folii PLA o grubości 40 μm wpływa wartość
pH środowiska, w którym przebiega proces. W wypadku małych wartości pH szybciej dochodzi do zamknięcia porów w materiale polimerowym, co prowadzi do
wystąpienia efektu autokatalizy. Wyższe wartości pH
wpływają na szybsze wymywanie małocząsteczkowych
produktów degradacji do medium degradacyjnego, co
przyspiesza przebieg procesu degradacji.
Wykonano też badania procesu kompostowania przemysłowego w systemie Biodegma folii wykonanej z mieszaniny PBTA z PLA, w celu wykazania jej przydatności
do recyklingu organicznego. Wyniki tych badań świadczą o wpływie masy kosmetycznej (jonowego środka powierzchniowo czynnego) na zachodzący proces. Stwierdzono, że obecność pozostałości masy kosmetycznej na
powierzchni badanej folii powoduje miejscowe zmiany
w postaci wżerów i pęknięć. Może to wynikać z zasadowego odczynu masy kosmetycznej, która w wilgotnym
środowisku kompostu przemysłowego może indukować
hydrolizę zasadową. Wykazano również, że 12-proc. zawartość PLA w mieszaninie polimerowej z PBTA wpływa na przyspieszenie procesu degradacji w wodzie. Nie
zaobserwowano natomiast przebiegu procesu degradacji
badanej mieszaniny w parafinie. Można zatem przyjąć, że
wyrób wykonany z mieszaniny polimerowej PBTA z PLA
w dłuższym okresie użytkowania będzie kompatybilny
z masami kosmetycznymi zawierającymi parafinę.
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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 styczniu 2016 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w styczniu 2016 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in January 2016
Artykuł

Średnia miesięczna w 2015 r.

Styczeń 2016 r.

%
I–2016/I–2015

Węgiel kamienny

6 038 983

5 933 614

104,0

Węgiel brunatny

5 254 597

4 989 790

89,1

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

74 360

80 101

97,7

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

473 286

97,7

Etylen

45 426

48 389

100,2

Propylen

32 548

35 260

98,4

1,3-Butadien

5 067

5 263

100,2

Fenol

2 947

2 695

94,4

11

10

66,7

13 725

13 950

96,1

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w styczniu 2016 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in January 2016
Średnia
miesięczna w 2015 r.

Styczeń
2016 r.

%
I–2016/I–2015

Tworzywa polimerowe

245 228

249 549

106,2

Polietylen

31 318

33 987

98,4

Polimery styrenu

11 001

11 890

150,4

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

26 749

22 726

86,9

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

2 372

2 058

74,5

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

5 616

4 998

97,3

Tworzywo polimerowe/polimer

Poliacetale, w formach podstawowych

725

880

125,7

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach podstawowych

8 238

7 572

100,0

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 639

114,3

Poliwęglany

1 719

1 857

107,8

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

2 648

120,4

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

5 628

117,6

Poliestry pozostałe

1 952

2 696

152,4

Polipropylen

20 389

26 314

130,5

486

447

116,4

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

13 214

12 983

101,7

Aminoplasty

9 758

9 518

102,0

878

1 395

268,8

16 017

16 744

108,2

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w styczniu 2016 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in January 2016
Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Styczeń 2016 r.

%
I– 2016/I–2015

tys. zł

–

3 054 790

105,7

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

14 270

74,2

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

4 899

77,8

t

11 453

5 031

78,7

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 842

2 159

94,7

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

t

32 328

31 784

110,6

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

t

5 640

4 675

94,3

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

t

22 751

10 935

95,5

t
tys. m²

9 610
9 751

4 400
5 057

93,8
93,4

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

19 492

105,8

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

19 556

97,1

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

2 470
1 044

108,0
109,8

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

17 073
331

100,1
108,0

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

181
71

50,8
46,1

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

1 080

149,6

Kleje poliuretanowe

t

921

778

125,1

Włókna chemiczne

t

3 225

3 297

104,2

t
tys. m²

1 594
4 885

1 647
5 111

112,8
111,1

t

28

22

80,8

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 styczniu 2016 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in January 2016
Jednostka

Średnia miesięczna
w 2015 r.

Styczeń
2016 r.

%
I–2016/I–2015

t

81 587

79 659

101,6

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

45 149
4 335

109,1
109,9

w tym: opony do samochodów osobowych

Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

tys. szt.

22 195

2 789

112,1

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

327

98,8

opony do ciągników

tys. szt.

24

26

107,5

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

1,7

3 668,9

t

832

745

87,8

t
km

5 014
3 550

5 154
3 082

118,6
94,1

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

inż. Hanna Głowala, Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego
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ZE ŚWIATA
JAPONIA
Współpraca Asahi Kasei i Mitsubishi Chemical
Dwie japońskie firmy Asahi Kasei i Mitsubishi Chemical poinformowały o planowanej współpracy w zakresie wytwarzania etylenu. Będzie ona realizowana
w ramach wspólnego przedsięwzięcia typu joint venture
przez spółkę Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene, w której partnerzy będą posiadali po 50 % udziałów.
Przed utworzeniem jv obie firmy posiadały po jednym
krakerze etylenu, każdy o rocznym potencjale produkcyjnym wynoszącym 500 000 t, zlokalizowanym w miejscowości Mizushima. Trwający od 2008 r. globalny kryzys ekonomiczny, a także wzrastająca konkurencja ze
strony producentów tworzyw polimerowych z Chin
i Korei Płd. – państw, gdzie koszty produkcji, zwłaszcza
robocizny, są znacznie niższe niż w Japonii, spowodował ograniczenie popytu na produkowane przez firmy
Asahi Kasei i Mitsubishi Chemical tworzywa polimerowe, a w konsekwencji niepełne wykorzystanie potencjałów produkcyjnych krakerów etylenu należących do obu
firm. W ramach racjonalizacji działalności ekonomicznej
firmy podjęły decyzję o wspólnym użytkowaniu należącego do Mitsubishi Chemical krakera etylenu przez
utworzone jv. Drugi kraker, użytkowany dotychczas
przez spółkę Asahi Kasei przewidziany jest do zamknięcia. Wspólne przedsięwzięcie umożliwia ograniczenie
kosztów zarządzania procesami produkcyjnymi, kosztów zakupów surowców oraz optymalizację zużycia
energii, a także racjonalizację zatrudnienia. Pomimo podejmowanych prób firmy Asahi Kasei i Mitsubishi Chemical nie są w stanie wytrzymać presji cenowej wobec
tworzyw importowanych z regionu Azji Południowo-Wschodniej. W pierwszym kwartale 2016 r. planowane
są dalsze wygaszenia produkcji i zamykanie kolejnych
zakładów, w tym wytwórni styrenu i jego pochodnych
(potencjał produkcyjny ok. 320 000 t/r.) zlokalizowanych
w miejscowości Mizushima.
www.mrcplast, www.plastemart.com
www.chemicals-technology.com
KOREA PŁD.
Niemiecki koncern chemiczny BASF poinformował
o podpisaniu umowy z koreańską spółką Kolon Plastics,
dotyczącej wspólnej budowy wytwórni polioksymetylenu (POM). Planowany projekt inwestycyjny będzie
zlokalizowany na terenie, należącego do Kolon Plastics,
kompleksu chemicznego w miejscowości Gimcheon
w prowincji Gyeongsang Północny. Inwestycja będzie
realizowana jako wspólne przedsięwzięcie typu joint

venture przez powołaną do tego celu spółkę Kolon BASF
innoPOM, Inc. Udziały partnerów w jv będą wynosić
po 50 %. Szczegółowych danych dotyczących wielkości nakładów finansowych poniesionych przez każdego
z partnerów nie ujawniono. Planowany roczny potencjał
produkcyjny budowanej wytwórni polioksymetylenu
wyniesie 70 000 t. W procesie produkcyjnym wykorzystana będzie własnościowa technologia spółki Kolon
Plastics. Zakończenie inwestycji i uruchomienie komercyjnej produkcji POM w nowo wybudowanej wytwórni
jest przewidywane w drugim półroczu 2018 r. Wówczas
łączny roczny potencjał produkcyjny instalacji polioksymetylenu zlokalizowanych na terenie kompleksu chemicznego w Gimcheon wzrośnie do 150 000 t, czyniąc
ten obiekt największym na świecie producentem POM.
Wraz z oddaniem do eksploatacji w Korei Płd. nowej wytwórni polioksymetylenu niemiecki koncern chemiczny
planuje na stałe wygasić produkcję POM (50 000 t/r.)
w swoim zakładzie zlokalizowanym w miejscowości Ludwigshafen (Niemcy). Będzie to stanowiło kolejny krok
w realizacji przyjętej w 2013 r. strategii BASF, aby do roku
2020 skoncentrować ok. 75 % swojego potencjału produkcyjnego w państwach regionu Azji i Pacyfiku. Według zamierzeń inwestorów produkowany w Gimcheon
POM będzie przeznaczony na zaspokojenie popytu na to
tworzywo na rynku globalnym. Polioksymetylen, znany
również pod nazwami poliacetal oraz poliformaldehyd
jest tworzywem konstrukcyjnym. Ze względu na swoje
właściwości, w tym dużą odporność na ścieranie, mały
współczynnik tarcia oraz dobre właściwości elektryczne
i dielektryczne jest masowo wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym
oraz w budownictwie.
MEKSYK
Braskem Idesa uruchamia kompleks Coatzacoalcos
Spółka Braskem Idesa, utworzona przez brazylijską
wiodącą firmę petrochemiczną Braskem S.A. i lokalną
meksykańską spółkę Grupo Idesa S.A., poinformowała o rozpoczęciu rozruchu zintegrowanego kompleksu
petrochemicznego zlokalizowanego w portowej miejscowości Coatzacoalcos (stan Veracruz). W skład budowanego w latach 2010–2015 kompleksu wchodzi kraker
etylenu o potencjale produkcyjnym 1,05 mln t/r. oraz
wytwórnia polietylenu dużej gęstości (PE-HD), a także
wytwórnia polietylenu małej gęstości (PE-LD) o zdolnościach produkcyjnych, odpowiednio: 750 000 t/r.
i 300 000 t/r. W pierwszej kolejności planowany jest rozruch krakera etylenu, który rozpocznie się w drugim
kwartale 2016 r. Surowiec do produkcji etylenu będzie
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dostarczany przez meksykańską firmę Pemex Gas Petroquímica Basica (Pemex Gas) z miejscowości Villahermosa (stan Tabasco), z wykorzystaniem 200 km rurociągu.
Po zakończeniu prac związanych z rozruchem krakera
etylenu rozpoczną się prace związane z uruchamianiem produkcji testowej poszczególnych wytwórni polietylenu. Uruchomienie komercyjnej produkcji PE-HD
i PE-LD jest przewidywane w połowie 2016 r. Polietylen
produkowany w kompleksie w Coatzacoalcos będzie
przeznaczony przede wszystkim na zaspokojenie popytu na rynku wewnętrznym. Obecnie ok. 70 % meksykańskiego zapotrzebowania na polietylen jest zaspokajane
przez import. Uruchomienie kompleksu i osiągnięcie
przez wytwórnie PE-HD i PE-LD pełnych zdolności produkcyjnych spowoduje, że Meksyk przekształci się z importera produktów polietylenowych w eksportera. Korzystne usytuowanie kompleksu w mieście portowym
Coatzacoalcos ułatwi eksport wytwarzanych przez Braskem Idesa gatunków polietylenu do krajów ościennych.
Zarządzająca inwestycją, a docelowo, po uruchomieniu
kompleksu, produkcją spółka Braskem Idesa jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture, w którym
brazylijska firma Braskem S.A. posiada 75 % udziałów.
Realizacja projektu inwestycyjnego była finansowana,
zarówno ze środków własnych udziałowców, jak i z linii kredytowej uruchomionej przez konsorcjum banków, w skład którego wchodziły m.in.: Bank Rozwoju
Brazylii, Bank Rozwoju Meksyku, Brazylijski Narodowy
Bank Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (BNDES)
oraz włoska Agencja Kredytowa SACE. Łącznie nakłady finansowe na budowę zintegrowanego kompleksu
przekroczyły kwotę 5 mld dolarów. Zakończona obecnie
budowa zintegrowanego kompleksu petrochemicznego
w Coatzacoalcos jest największą inwestycją dokonaną
w Meksyku w ciągu ostatnich 20 lat.
www.plasticsnews.com
www.icis.com
www.plasteurope.com
ŚWIAT
Ekspansja firmy Covestro
Spółka Covestro AG (do 3 kwartału 2015 r. działająca
jako Bayer MaterialScience) poinformowała o planowanej rozbudowie kompleksu chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Dormagen (Niemcy). W ramach
planowanego projektu inwestycyjnego zostanie zmodernizowana instalacja produkcyjna wytwarzająca wielowarstwowe folie poliwęglanowe (PC). Planowe zakończenie inwestycji i uruchomienie komercyjnej produkcji
folii PC jest przewidywane w drugim półroczu 2017 r.
Odbiorcami folii poliwęglanowych będą przede wszystkim branża motoryzacyjna, elektroniczna oraz urządzeń
medycznych. Szczegółowe dane dotyczące planowanego przyrostu potencjału produkcyjnego modernizowanej wytwórni nie zostały ujawnione. Przewidywane
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nakłady finansowe na realizację projektu są szacowane
na kwotę ok. 22 mln dolarów. Spółka Covestro AG jest
globalnym producentem poliwęglanów, poliuretanów
oraz materiałów kompozytowych. Posiada 30 zakładów
produkcyjnych rozlokowanych na wszystkich kontynentach. Łączny roczny potencjał produkcyjny wytwórni PC należących do Covestro AG przekracza 1 mln t, co
czyni firmę jednym z dwóch (obok SABIC) największych
globalnych producentów. Aktywa firmy obejmują ponadto zmodernizowane Centrum Badawczo-Techniczne zlokalizowane w miejscowości Leverkusen (Niemcy)
oraz zbudowany ostatnio Ośrodek Rozwoju Polimerów
i Technologii w Yongi (Korea Płd.), w których prowadzone są prace rozwojowe dotyczące nowych zastosowań
tworzyw polimerowych m.in. poliuretanów, poliwęglanów i materiałów kompozytowych. Lokalizacja nowego
Centrum w Korei Płd. związana jest z dynamiką rozwoju azjatyckich firm zwłaszcza z branży motoryzacyjnej,
komputerowej oraz telekomunikacyjnej, w których tworzywa te stosowane są na masową skalę. Według ekspertów branże te są uznawane za perspektywistyczne
dla nowych zastosowań materiałów polimerowych wytwarzanych przez firmę Covestro AG. Rynek azjatycki
generuje ok. 60 % globalnego popytu na te tworzywa.
Spółka zajmuje się także opracowywaniem i wytwarzaniem termoplastycznych materiałów kompozytowych.
W pierwszym kwartale 2016 r. spółka Covestro AG nawiązała współpracę z japońską firmą Nanodax w zakresie wspólnego opracowania technologii wytwarzania
poliwęglanów wzmacnianych wełną szklaną oraz wełną
szklaną i włóknem szklanym. Kompozyty te, wg zamierzeń obu firm, docelowo znajdą zastosowanie do wyrobu podzespołów w branży motoryzacyjnej. Wspólne
prace rozwojowe będą prowadzone głównie w należącym do Covestro AG Centrum Badań i Rozwoju (PRDC-Polymer Research & Development Center), zlokalizowanym w mieście Szanghaj (Chiny). Potencjał produkcyjny
zakładów firmy Covestro AG czyni ją jednym z największych globalnych producentów tworzyw polimerowych.
Firma zatrudnia ok. 14 200 pracowników, a roczna wartość sprzedaży produktów wytwarzanych w należących
do niej zakładach w roku finansowym 2014 przekroczyła
wartość 12,3 mld dolarów.
www.mrcplast.com
www.plasticsnews.com
www.plasteurope.com
Zmiany własnościowe na rynku PVC
Firma Inovyn, będąca trzecim na świecie pod względem wielkości produkcji wytwórcą poli(chlorku winylu), poinformowała o planowanych zmianach wewnątrz
spółki. Belgijski koncern chemiczny Solvay zamierza
w drugim półroczu 2016 r. zrezygnować z udziału we
wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture prowadzonym ze szwajcarską firmą Ineos Group Limited. Partnerzy podpisali stosowne porozumienie w tej kwestii.
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Przewiduje ono przekazanie belgijskiemu koncernowi
kwoty 335 mln euro za posiadane przez niego udziały
(50 %) w jv. Na mocy zawartego porozumienia szwajcarski koncern stanie się jedynym właścicielem firmy
Inovyn, która jest globalnym producentem poli(chlorku
winylu), a także sody kaustycznej, chloru i epichlorohydryny. Łącznie w swoich 18 zakładach produkcyjnych
zlokalizowanych w Belgii, Francji, Niemczech, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Włoszech oraz W. Brytanii Inovyn zatrudnia 4,3 tys. pracowników, którzy produkują
rocznie ok. 40 mln t produktów. Współpraca pomiędzy
partnerami jv trwała od połowy 2015 r., kiedy powołano
do życia spółkę Inovyn. Umowa założycielska zakładała,
że wyjście firmy Solvay ze wspólnego przedsięwzięcia
nastąpi w połowie 2018 r. po trwałej integracji zespołów
i aktywów wchodzących w skład joint venture. Ogłoszone obecnie, wcześniejsze wycofanie się belgijskiej firmy
ze współpracy ze szwajcarskim partnerem jest wynikiem planowanych zmian profilu produkcji i związanych z tym nakładów finansowych.
www.plasteurope.com, www.mrcplast.com
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USA
Uruchomienie wytwórni propylenu
Amerykański koncern chemiczny Dow Chemical poinformował o uruchomieniu na przełomie 2015 i 2016 r.
instalacji wytwarzającej propylen metodą odwodornienia propanu (PDH). Wytwórnia jest zlokalizowana na
terenie, należącego do amerykańskiego koncernu, kompleksu petrochemicznego, zlokalizowanego w miejscowości Freeport (stan Teksas). Roczny potencjał produkcyjny uruchamianej instalacji wynosi 750 000 t, co czyni
ją jedną z największych wytwórni propylenu na świecie.
W procesie produkcyjnym wykorzystano nowatorską
technologię Oleflex™ opracowaną przez firmę UOP, należącą do koncernu chemicznego Honeywell. Umożliwia
ona otrzymywanie konkurencyjnego cenowo propylenu
z wykorzystaniem złóż taniego gazu łupkowego.
www.chemicals-technology.com, www.mrcplast.com
www.icis.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY

Koncern Daimler AG do wytwarzania wewnętrznej
ramki osłony przeciwsłonecznej w samochodach Mercedes klasy C zastosował szwedzkiej firmy Polykemi
kompozyt na bazie polipropylenu (PP) – PolyFill PPH
GF5040HC wzmocniony włóknem szklanym o zawartości 40 % mas. zamiast dotychczas wykorzystywanego
poli(tereftalanu butylenu) (PBT). Nowy materiał z rodziny PP Polyfill HC ma mniejszą gęstość niż PBT; dzięki
temu zmniejszyła się masa samochodu, mniejsze jest
zużycie paliwa i emisja CO2. Ramka jest tak zaprojektowana, aby konstrukcja nośna wykonana była tylko z jednego materiału, bez elementu metalowego, dzięki czemu
jej produkcja nie jest skomplikowana, jest szybsza i mniej
kosztowna.
Niektóre właściwości PolyFill PPH GF5040HC:
– gęstość – 1,22 g/cm³,
– masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu
MFR(23 °C/2,16 kg) – 4 g/10 min,
– moduł sprężystości przy zginaniu w temp. 23 °C –
10 600 MPa,
– wytrzymałość na zginanie – 185 MPa,
– udarność z karbem metodą Charpy’ego w temp.
-30 °C – 8 kJ/m2, w temp. 23 °C – 9 kJ/m2,
– udarność bez karbu metodą Charpy’ego w temp.
-30 °C – 43 kJ/m2, w temp. 23 °C – 40 kJ/m2,
– temperatura ugięcia pod obciążeniem HDT
(0,455 MPa) – 158 °C, (1,820 MPa) – 151 °C,
– temperatura mięknienia wg Vicata A50 (9,81 N) –
167 °C, A50 (49,05 N) – 147 °C,

– odporność na palenie, metoda badania rozżarzonym drutem (2 mm) – 750 °C,
– odporność na palenie wg UL94 (1,6 mm) – klasa HB,
– skurcz wtryskowy: w kierunku równoległym do
kierunku płynięcia stopu – 0,3 %, w kierunku prostopadłym do kierunku płynięcia stopu – 0,8 %.
Materiał (zawartość włókna szklanego 10–40 %) został oficjalnie zaakceptowany przez Mercedes Benz jako
zgodny z normą zakładową DBL 5404.45 i umieszczony
w wykazie „Kwalifikowanych surowców ze zlokalizowanej produkcji” APS. Wykaz obowiązuje w Europie,
ale obecnie trwają intensywne prace nad uzyskaniem
zgody krajów Ameryki Północnej i Azji. Dzięki systematycznemu zmniejszaniu masy pojazdów możliwe będzie
spełnienie wymagań obowiązujących w UE od 2020 roku
dotyczących emisji CO2 przez nowe samochody.
www.polykemi.se
Materiałowi Lumicene M3427, produkowanemu przez
firmę Total, przyznano etykietę Total Ecosolution. Lumicene M3427 jest metalocenowym polietylenem liniowym
małej gęstości (mPE-LLD) wytwarzanym za pomocą opatentowanej technologii mPE. Materiał charakteryzuje
się następującymi właściwościami: bardzo dobrą odpornością na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR),
dobrą odpornością na uderzenie (badania metodą swobodnie spadającego grotu), dobrą wytrzymałością na rozdarcie (metodą Elmendorfa) i dobrymi właściwościami
optycznymi – przejrzystością i połyskiem, ponadto daje
się łatwo przetwarzać z dużą prędkością. Z materiału produkuje się przędzę, której głównym zastosowaniem jest
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sztuczna murawa boisk sportowych. Darń wytworzona
z przędzy wykazuje dwukrotnie większą odporność na
fibrylację niż wyprodukowana z liniowego polietylenu
małej gęstości (PE-LLD) zawierającego 1-okten, co zostało
potwierdzone podczas badań Lisport na zgodność z normą EN 15336. Żywotność murawy wzrosła o ponad 50 %,
a zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych zmniejszyły się o 33 % rocznie w odniesieniu do boiska piłkarskiego pełnej wielkości, wykorzystywanego przez 1500 h
rocznie. Oszczędność energii wynosi ok. 63 GJ, a emisja
gazów cieplarnianych zmniejszyła się o 2,7 t/rok (wyrażona jako ekwiwalent CO2). Oprócz murawy, z materiału
można wytwarzać wielowarstwowe folie opakowaniowe,
zakrętki i zamknięcia oraz inne wyroby metodą formowania rotacyjnego. Procedura przyznawania etykiety ekologicznej jest zgodna z normami ISO 14020 i 14021.
www.total.com
Koncern Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż wprowadza na polski rynek nowe kopolimery randomiczne
polipropylenu (PP) z rodziny Moplen przeznaczone do
produkcji cienkościennych wyrobów formowanych metodą wtryskiwania. Nowości stanowią: Moplen RP398T
o wskaźniku szybkości płynięcia stopu MFR – ok.
42 g/10 min, Moplen RP2380 o MFR – ok. 48 g/10 min
oraz Moplen RP398V o MFR – ok. 100 g/10 min. Kopolimery wytwarza się z użyciem wysokowydajnego katalizatora koordynacyjnego typu Zieglera-Natty niezawierającego aktywatora ftalanowego. Materiały zawierają
efektywny środek klaryfikujący najnowszej generacji,
dzięki temu mogą być używane do wytwarzania wyrobów o bardzo długiej drodze płynięcia i złożonych przekrojach, odznaczających się dobrymi właściwościami
optycznymi. W porównaniu z materiałami zawierającymi klaryfikator starszej generacji (pochodna sorbitolu),
nowe materiały umożliwiają efektywne obniżenie temperatury wtrysku nawet o 40 °C, a zalecana temperatura
stopu wynosi 190–200 °C. Dzięki niższej temperaturze
przetwórstwa mniejsze jest zużycie energii elektrycznej,
krótszy jest czas chłodzenia oraz czas całego cyklu przetwórczego, produktywność jest większa o ok. 10–20 %.
Dodatkowo, ze względu na niższą temperaturę przetwórstwa Moplenu RP2380 i Moplenu RP398V, poprawie uległy właściwości organoleptyczne w odniesieniu
do podobnych materiałów zawierających klaryfikator
starszej generacji, wymagających osiągania znacznie
wyższej temperatury stopu, tj. ok. 230–240 °C. Moplen
RP398T jest przeznaczony do wytwarzania cienkościennych opakowań do przechowywania produktów żywnościowych (opakowań konsumenckich i pojemników
wielokrotnego użytku), nie zmieniających smaku żywności i o niewielkiej emisji zapachu – podstawowego wymagania dot. opakowań żywności. Polipropylen Moplen
RP398V jest przede wszystkim przeznaczony do produkcji cienkościennych pojemników dużej pojemności
(kilkadziesiąt lub więcej niż 100 litrów) użytkowanych
w gospodarstwach domowych. Materiał charakteryzuje
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się dużą płynnością, a zastosowany środek nukleujący
najnowszej generacji sprawia, że warunki przetwórstwa
Moplenu RP398V ulegają poprawie, czas trwania cyklu
podczas wtryskiwania zmniejsza się, co skutkuje zwiększeniem produktywności. Dobre właściwości optyczne
materiału oraz niewielka tendencja do paczenia sprawiają, że jest on często wykorzystywany również w takich
aplikacjach, jak etui na DVD i CD oraz dobrej jakości wyroby gospodarstwa domowego.
www.basellorlen.pl
Firma BASF na Simac Tanning Tech 2016 w Mediolanie
zaprezentowała szereg nowości: systemy poliuretanowe
Elastopan, poliuretany termoplastyczne (E-TPU) Elastollan oraz Infinergy (w postaci spienionej) wykorzystywane
do wytwarzania lekkich, miękkich i elastycznych rodzajów
obuwia. Specjalnie dla branży sportowej firma opracowała
system poliuretanowy na bazie poliestru (PE) – Elastopan
Light Sports charakteryzujący się małą gęstością, doskonałą amortyzacją oraz bardzo dobrą sprężystością i odpornością na hydrolizę. Materiał ten jest stosowany w serii
obuwia Ignite firmy Puma. Elastollan Light jest poliuretanem termoplastycznym (E-TPU) zmieszanym z poroforem, stosowanym do produkcji szczególnie lekkich, dobrej
jakości podeszew zewnętrznych, śródpodeszew oraz ich
elementów formowanych metodą wtryskiwania. Elastopan LightSafe – poliuretan spieniany wodą o właściwościach antystatycznych – charakteryzuje się małą gęstością.
Wykonane z niego śródpodeszwy są lżejsze niż ze standardowych systemów PU, wykorzystywanych do wytwarzaniaśródpodeszew obuwia ochronnego, zapewniając użyt
kownikowi większy komfort. W połączeniu z podeszwami
zewnętrznymi z TPU lub gumy może być zastosowany do
produkcji podeszew o dwóch gęstościach, spełniających
normę ISO EN 20344:2011. W obuwiu ochronnym natomiast wykorzystywany jest spieniony poliuretan termoplastyczny (E-TPU) Infingery.
www.basf.com
Podczas sympozjum Waterborne 2016 w Nowym Orleanie firma Clariant przedstawiła innowacyjne stabilizatory świetlne na bazie wody i dodatki woskowe na bazie surowców odnawialnych przeznaczone do produkcji
wytrzymałych, wodorozcieńczalnych powłok. Powłoki
bardzo dobrze zabezpieczają drewno przed wpływem
czynników atmosferycznych, są odporne na zarysowania i uszkodzenia powierzchni, wykorzystywane przede
wszystkim do pokrywania podłóg i do zastosowań zewnętrznych. Wodorozcieńczalna dyspersja Hostavin
zapobiega niepożądanemu wpływowi warunków atmosferycznych na lakiery do drewna, jak przebarwienia podłoża, utrata połysku, a w następstwie pękanie powłoki
i powstawanie pęcherzy. Zawartość aktywnego stabilizatora świetlnego zdyspergowanego w wodzie jest wystarczająca, aby zapewnić stabilność przechowywania oraz
długi okres przydatności do użycia, wynoszący ponad
rok. Zdyspergowane bezrozpuszczalnikowe stabilizatory
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świetlne są bezpieczne ekologicznie i toksykologicznie,
a także łatwe w użyciu. Całkowicie odnawialne zmikronizowane woski Ceridust umożliwiają wytwarzania
lakierów do drewna na bazie wody o doskonałej odporności na zadrapania i powierzchni sprawiającej w dotyku
wrażenie miękkości. Wytwarzane są wyłącznie na bazie
surowców z odnawialnych nieżywnościowych źródeł
roślinnych. Gruboziarnisty Ceridust 8090 TP stosowany
jest jako dodatek do lakierów ochronnych do drewna,
nadający powłokom powierzchnię o delikatnej w dotyku fakturze nieobrobionego drewna. Mikronizowany
wosk powoduje zwiększenie współczynnika tarcia powłoki, a jednocześnie dużą jej odporność na zarysowania,
w szczególności w preparatach na bazie wody. Drobnoziarnisty Ceridust 8091 TP nadaje powierzchni matowość, gładkość oraz bardzo dobrą odporność na zadrapania. Stabilizatory świetlne Hostavin i zmikronizowane
woski Ceridust opracowane zostały w celu poprawy właściwości wodorozcieńczalnych lakierów i zastąpienia
nimi w przyszłości lakierów na bazie rozpuszczalników.
www.clariant.com
PRZETWÓRSTWO

Podczas targów JEC World Composites Show and
Conference 2016 firma Bond-Laminates, spółka zależna koncernu Lanxess, zaprezentowała nowe zastosowania termoplastycznych materiałów kompozytowych
wzmocnionych ciągłymi włóknami z serii Tepex, w tym
do wytwarzania produktów metodą hybrydowego formowania wtryskowego. Podczas hybrydowego formowania kompozyty są, w trakcie zautomatyzowanego
procesu, formowane i obtryskiwane bezpośrednio wewnątrz formy wtryskowej. Skraca to proces produkcji,
a dzięki wyeliminowaniu narzędzi formujących maleją
też koszty inwestycji. W rezultacie wytwarza się bardzo
precyzyjnie dobrej jakości wyroby nie wymagające dodatkowej obróbki. Są to przede wszystkim zintegrowane
elementy, takie jak: mocowania i prowadnice.
Czas trwania cyklu wynosi ok. 60 s lub mniej, co
umożliwia tanią, seryjną produkcję wyrobów o skomplikowanym kształcie. Wszystkie etapy produkcji można
symulować, zarówno drapowanie półproduktów kompozytowych, jak i wypełnianie formy podczas obtryskiwania
wkładek. Ponadto dzięki symulacji drapowania, można
obliczyć mechaniczne właściwości wyrobu i dostosować
wzór do planowanych obciążeń. Hybrydowe formowanie
półproduktów metodą wtryskiwania można wykorzystać
do produkcji elementów wyposażenia samochodów, takich jak: elementy pasa przedniego, dźwignie hamulca,
siedziska foteli, ale także do obudowy elementów elektronicznych i elementów sprzętu sportowego. Wariotermiczna kontrola temperatury formy zapewnia uzyskiwanie
wyrobów o bardzo dobrej jakości powierzchni. Podczas
targów firma Bond-Laminates przedstawiła przykłady
wyrobów strukturalnych produkowanych seryjnie metodą hybrydowego formowania wytryskowego m.in. zinte-
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growane, odporne na zgniecenie siedziska foteli do samochodów sportowych oraz wiązania narciarskie.
www.bond-laminates.com
Producent małych urządzeń elektronicznych SEB, we
współpracy z firmami Eco Systèmes oraz Veolia opracował model recyklingu tworzyw polimerowych pochodzących z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Celem opracowania było wykorzystanie recyklatu do
produkcji elementów różnych urządzeń, a pierwszym
wyrobem był zbiornik wody w żelazku, wykonany
z polipropylenu z recyklingu (rPP). Firma Eco Systèmes
w 2015 r. zebrała ok. 425 000 ton zużytego sprzętu
(w 2014 r. 370 000 t), który przesłano do recyklingu.
Udział tworzywa wynosi od 8 % w dużych urządzeniach
elektrycznych do 29 % w lodówkach i zamrażarkach i ok.
26 % w małych urządzeniach elektronicznych. W 2014 r.
na nowe części przetworzono ok. 66 tys. ton tworzyw,
głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie firma
SEB uruchamia produkcję ekspresów do kawy z wykorzystaniem komponentów z recyklatu akrylonitryl-butadien-styren (rABS), a wietnamska spółka zależna wentylatorów z recyklatu polipropylenu (rPP). Wstępne
dane za 2015 r. wskazują wzrost sprzedaży elementów
z recyklatów o 12,1 % (wartości ok. 4,77 mld EUR).
www. sebgroup.com
Podczas targów Chinaplas 2016 w Szanghaju firma
ILLIG zaprezentowała najnowocześniejszą, w pełni zautomatyzowaną, linię produkcyjną kubeczków do picia
z amorficznego poli(tereftalanu etylenu) (APET), na której
wytwarzano kubki średnicy 89,5 mm. W systemie termoformowania poszczególne urządzenia są optymalnie zsynchronizowane z automatyczną maszyną formującą roll-fed
– IC-RDM 70K. Maszyna jest wyposażona w serwonapęd
i nowoczesny system sterujący IC (ILLIG Intelligent Control
Concept) umożliwiający łatwo, niezawodnie i szybko osiągnięcie maksymalnej wydajności maszyny termoformującej. Podczas Targów IC-RDM 70K była połączona z nową
maszyną układającą SZA 73c również z serwonapędem.
Dzięki modułowej konstrukcji, maszyny SZA 73c mogą być
wyposażone w różne opcje rozładunkowe, mogą także automatycznie przesuwać wyrób do dalszych urządzeń np.
do maszyny rimming w celu uformowania krawędzi kubeczka w kształt wygodny dla ust. Maszyny z serii RDM-K
są przeznaczone głównie do ekonomicznego wytwarzania z materiałów termoplastycznych kubeczków różnych
kształtów i rozmiarów, przy czym sprzężone z wytłaczarką
mogą być wykorzystane do ich wielkoseryjnej produkcji.
Nowa maszyna układająca SZA 73c nadaje się do wszystkich zadań, które do tej pory były wykonywane przez trzy
maszyny: SE 73, SZA 73 i SZS 73, po wyposażeniu SZA 73c
w różne opcje rozładunkowe. Ze względu na zastosowanie
serwonapędu, sekwencjonowanie stanowisk formowania
i układania można optymalnie zsynchronizować.
www.illig.de
dr Anna Łukszo-Bieńkowska
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WYNALAZKI
Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych (Zgłoszenie nr 408748, Politechnika Warszawska, Warszawa)
Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych, w reakcji polimeryzacji laktydu w obecności
2-etyloheksanianu magnezu i/albo cynku jako katalizatora, polega na tym, że katalizator stosuje się z dodatkiem 2–10 % mas. kwasu 2-etyloheksanowego, przy
stosunku molowym katalizatora do laktydu w zakresie
0,0008–0,0042. Polimeryzację prowadzi się w temp. 140–
–190 °C, w czasie 1–31 godzin, w atmosferze gazu obojętnego (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 1, 12).
Biorozpadalna kompozycja polimerowa, przeznaczona na pojemniki do uprawy roślin (Zgłoszenie nr
408654, Główny Instytut Górnictwa, Katowice)
Według wynalazku kompozycja w 100 cz. mas. zawiera
25–65 cz. mas. polietylenu, 7–15 cz. mas. polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz 30–60 cz. mas.
rozwłóknionej powierzchniowo na włókno celulozowe
biomasy odpadowej (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 1, 13).
Biorozpadalna kompozycja polimerowa, przeznaczona do zastosowań agrotechnicznych (Zgłoszenie
nr 408656, Główny Instytut Górnictwa, Katowice; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Kraków)
Według wynalazku kompozycja w 100 cz. mas. zawiera 10–45 cz. mas. polietylenu, 10–15 cz. mas. polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym,
40 cz. mas. rozwłóknionej powierzchniowo na włókno
celulozowe biomasy odpadowej oraz do 15 cz. mas. dodatków mineralnych, korzystnie w postaci mineralnego
nawozu (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 1, 13).
Sposób wytwarzania pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (Zgłoszenie nr 408868, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych, polegający
na reakcji poliizocyjanianu z poliolem, przy udziale 33 %
roztworu octanu potasu w glikolu dietylenowym, 33 %
roztworu trietylenodiaminy w glikolu dipropylenowym,
kopolimeru polisiloksanopolioksyetylenopolioksypro
pylenowego, fosforanu tri(2-chloro-1-metylowoetylowego), wody destylowanej i napełniacza naturalnego w postaci zmielonych makuchów. Do wytwarzania pianek
wg wynalazku stosuje się makuch sojowy, palmowy,
słonecznikowy, lniany, ryżowy, kokosowy, krokoszowy,
konopny, dyniowy, z gorczycy, z wiesiołka dwuletniego,
z ostropestu plamistego, z czarnuszki siewnej, a zwłaszcza rzepakowy. Sposób charakteryzuje się tym, że do
receptury dodawany jest zmielony makuch w ilości

5–60 % mas. (15,9–190,5 g), najkorzystniej 5–30 % mas.
(15,9–95,2 g), w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 2, 17).
Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby elastomerowe o podwyższonej odporności na
starzenie (Zgłoszenie nr 408759, Politechnika Łódzka,
Łódź)
Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby
o podwyższonej odporności na starzenie charakteryzuje się tym, że zawiera kauczuk etylenowo-propylenowy,
substancję sieciującą, koagent sieciowania nadtlenkowego,
dyspergator, napełniacz oraz dodatkowo naturalny przeciwutleniacz w postaci kurkuminy. Ponadto kompozycja
wykazuje podwyższoną odporność na działanie czynników wywołujących jej starzenie, jak promieniowanie UV,
wilgotność, temperatura (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 2, 17).
Kompozycja fotoreaktywnego lakieru na bazie
akrylanów do drewna i sposób wytwarzania lakieru
na bazie akrylanów do drewna (Zgłoszenie nr 408818,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie, Szczecin)
Kompozycja fotoreaktywnego lakieru na bazie akrylanów do drewna charakteryzuje się tym, że zawiera fotoreaktywny lakier na bazie alifatycznych uretanoakrylanów,
zbudowany z 40–80 % mas. alifatycznego uretanoakrylanu, 10–40 % mas. wielofunkcyjnego (met)akrylanu,
5–15 % mas. metakrylanu alkilowego, 3–15 % mas. nienasyconego kwasu karboksylowego, 1–10 % mas. fotoinicjatora rodnikowego, 1–5 % mas. N-winylokaprolaktamu
oraz 1–3 % mas. wysokowrzącego rozpuszczalnika, przy
czym udział procentowy wszystkich składników wynosi
100 %. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania
lakieru do drewna na bazie akrylanów. Polega on na tym,
że miesza się 40–80 % mas. alifatycznego uretanoakrylanu, 10–40 % mas. wielofunkcyjnego (met)akrylanu,
5–15 % mas. metakrylanu alkilowego, 3–15 % mas. nienasyconego kwasu karboksylowego, 1–10 % mas. fotoinicjatora rodnikowego, 1–5 % mas. N-winylokaprolaktamu oraz 1–3 % mas. wysokowrzącego rozpuszczalnika,
przy czym udział procentowy wszystkich składników
wynosi 100 %. Następnie tak otrzymaną kompozycję lakieru nanosi się na powierzchnię drewnianą i utwardza
promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu UV
(wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 2, 18).
Rozpuszczalny w wodzie klej samoprzylepny na
bazie modyfikowanych poliakrylanów i sposób wytwarzania rozpuszczalnego w wodzie kleju samoprzylepnego na bazie modyfikowanych poliakrylanów
(Zgłoszenie nr 408819, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
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Według wynalazku rozpuszczalny w wodzie klej samoprzylepny na bazie modyfikowanych poliakrylanów,
będący produktem rozpuszczalnikowej polimeryzacji
wolnorodnikowej do 90 % mas. akrylanu alkilu o długości łańcucha węglowego w łańcuchu bocznym grupy alkilowej 1–12 atomów węgla, 10–80 % mas. kwasu akrylowego lub dimeru kwasu β-akryloilo-oksypropionowego
i 0–20 % mas. alkilohydroksyakrylanu, przy czym stężenie wszystkich monomerów użytych do polimeryzacji
wynosi 100 % mas. i poddany modyfikacji rozpuszczalnymi w wodzie plastyfikatorami na bazie poli(glikoli
alkilenowych) oraz poprzez częściową neutralizację
grup karboksylowych kleju hydroksylowanymi aminami i wodorotlenkami metali jednowartościowych,
następnie poddany sieciowaniu chelatami metali lub
wielofunkcyjnymi propylenoiminami, charakteryzuje
się tym, że jest modyfikowany karboksymetyloskrobią
w ilości 0,5–10 % mas. w odniesieniu do masy polimeru
kleju samoprzylepnego i o stopniu podstawienia 0,15–
–0,9. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania rozpuszczalnego w wodzie kleju samoprzylepnego (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 2, 18).
Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu (Zgłoszenie nr 409185, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu,
w obecności soli miedzi(II) oraz aminy, przy stosunku
molowym monomer : Cu(II) = 50–300, w rozpuszczalniku organicznym charakteryzuje się tym, że polimeryzację prowadzi się w obecności aminoalkilosilanu o wzorze ogólnym H3C-NH-(CH2)n-Si(OCH3)3, w którym n = 1,
2, 3 (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 4, 17).
Sposoby otrzymywania żywic alkilowych (Zgłoszenie nr 409101, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
Blachownia, Kędzierzyn-Koźle)
Sposób otrzymywania żywic alkilowych wg wynalazku polega na tym, że reakcję alkoholizy 90–98 cz. mas.
poliolu posiadającego dwie lub trzy grupy hydroksylowe,
300–600 cz. mas. oleju roślinnego, 1–180 cz. mas. epoksydowanego oleju roślinnego prowadzi się przy ciągłym
przedmuchu gazu inertnego, stosując progresję temperatury od temperatury pokojowej do temperatury 200–
–220 °C tak, aby temperaturę końcową osiągnąć w czasie
nie krótszym niż 1 godzina. Reakcja jest katalizowana
wodorotlenkami lub solami metali z I lub II grupy układu
okresowego użytymi w ilości 0,02–0,2 cz. mas. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozpuszczalności w metanolu
reakcję alkoholizy kończy się. Mieszaninę poreakcyjną
chłodzi się do temperatury 140–160 °C, dodaje się 85–
–190 cz. mas. bezwodnika kwasu ftalowego, 0–20 cz. mas.
bezwodnika kwasu maleinowego oraz 12–28 cz. mas. rozpuszczalnika azeotropującego i w temp. 200–220 °C prowadzi się polikondensację, aż do uzyskania liczby kwasowej żywicy poniżej 10 mg KOH/g oraz lepkości umownej
70–100 s (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 4, 17).
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Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz sposób wytwarzania tego kompozytu
(Zgłoszenie nr 409183, Politechnika Łódzka, Łódź)
Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej, złożony z wypełnienia oraz z osnowy wiążącej
materiał wypełnienia, którą stanowi polimer termoplastyczny o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia/destrukcji materiału wypełnienia, charakteryzuje się tym, że wypełnienie stanowią włókna
krótkie lub szarpanka oraz dodatkowo słoma o temperaturze destrukcji wyższej od temperatury topnienia
polimeru termoplastycznego. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania dźwiękochłonnego kompozytu
na osnowie termoplastycznej. Polega on na wytworzeniu runa z mieszanki wypełnienia z włóknami z polimeru termoplastycznego, uformowaniu z tego runa,
w drodze igłowania, włókniny, ułożeniu z uformowanej
włókniny pakietu warstw, między którymi umieszcza
się równomierne warstwy słomy i sprasowaniu całości
w prasie hydraulicznej. Temperatura prasowania powinna być niższa od temperatury topnienia/destrukcji
materiału wypełnienia oraz wyższa lub równa temperaturze topnienia włókien z polimeru termoplastycznego, czas prasowania nie dłuższy niż 15 minut; ciśnienie
nie wyższe niż 1 MPa, a grubość nie większa niż 1 cm
(wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 4, 17).
Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu (Zgłoszenie nr 409280, Politechnika
Warszawska, Warszawa)
O
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Sposób wytwarzania polilaktydu zakończonego pochodną fenolu o wzorze ogólnym (I), w którym R oznacza grupę NH2, OH lub NHCOCH3, polega na tym, że
mieszaninę pochodnej odpowiedniego fenolu oraz laktydu, w stosunku molowym pochodna fenolu/laktyd
0,01–0,1:1, ogrzewa się w obecności katalizatora, przy
stosunku molowym katalizator/laktyd (0,0008-0,001:1),
w temp. 120–190 °C, przez 16–30 h, w atmosferze gazu
obojętnego. Jako katalizator stosuje się 2-etyloheksanian
magnezu lub cynku (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 5, 14).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

462

POLIMERY 2016, 61, nr 6

NOWE KSIĄŻKI
LIFETIMES AND COMPATIBILITY OF SYNTHETIC POLYMERS
J.P.P. Lewicki, G. Overturf (Wiley)
Wyd. 2016, 400 stron, cena 130 £ / 175 €
ISBN 978-1-119-03852-8
Dlaczego materiał polimerowy w jednych warunkach
jest stabilny przez 50 lat, a w obecności innego, pozornie
nieszkodliwego materiału degraduje znacznie szybciej?
Książka zawiera istotne, dotychczas pomijane zagadnienia dotyczące degradacji polimerów – takie jak stabilność, czas życia i zachowanie materiałów polimerowych
względem siebie i otoczenia. Omówiono znaczenie podstawowych mechanizmów oddziaływań oraz wyboru odpowiedniej metodyki badawczej. Przedstawiono
studium kompatybilności materiałów polimerowych,
uwzględniające wpływ innych materiałów na czas życia
i efektywność polimerów syntetycznych.
PLASTICS WASTE MANAGEMENT
Processing and Disposal
Natami Subramanian Muralisrinivasan (Smithers
Rapra)
Wyd. 2016, cena 85 £ / 130 $ / 120 €
ISBN 978-1-910-24296-4
Przetwarzanie odpadów tworzyw polimerowych powinno być prowadzone tak, aby ich właściwości nie
uległy pogorszeniu podczas całego cyklu życia wyrobu.
Przetwarzając i ponownie wykorzystując materiały polimerowe należy pamiętać o obecności dodatków takich
jak: antyutleniacze, stabilizatory, napełniacze, środki
smarne itp. W zagospodarowaniu odpadów istotny jest
także udział degradowalnych, dostępnych na rynku,
tworzyw polimerowych. Niektóre technologie recyklingu są wzajemnie niekompatybilne, a niektóre z nich niezgodne z zasadami gospodarki odpadami. Wszystkie te
zagadnienia zostały uwzględnione w omawianej książce. Opracowanie prezentuje niekonwencjonalne podejście do zagospodarowania odpadów z tworzyw polimerowych i obejmuje także podstawowe sposoby kontroli
odpadów i śmieci.
RHEOLOGY AND PROCESSING OF POLYMER
NANOCOMPOSITES
S. Thomas, R. Muller, J. Abraham (Wiley)
Wyd. 2016, 700 stron, cena 117 £ / 158 €
ISBN 978-1-118-96979-3
Książka przedstawia stan wiedzy na temat wzajemnych
oddziaływań poszczególnych składników nanokompozytów polimerowych. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce zdyspergowania napełniaczy i oddziaływaniom napełniacz-polimer oraz najnowszym
osiągnięciom dotyczącym charakterystyki reologicznej
nanokompozytów. Szczegółowo omówiono proble-

my występujące podczas mieszania nanonapełniaczy
z materiałami polimerowymi, z uwzględnieniem takich
kwestii jak: reologia przesycania, interakcje między napełniaczami oraz tworzenie sieci przez napełniacz w matrycy polimerowej. Wyniki badań reologicznych zostały
porównane z badaniami techniką mikroskopii elektronowej, SAXS, spektroskopii dielektrycznej i in. Przedstawiono nowatorskie reologiczne i optyczne charakterystyki nanokompozytów polimerowych jak wyniki badań
wykonanych metodą analizy Rheo-SAS, umożliwiające
określenie zmian w strukturze nanokompozytu indukowanych przepływem.
FABRICATION AND SELF-ASSEMBLY OF NANOBIOMATERIALS
vol. 1. Applications of Nanobiomaterials
A. Grumezescu (Elsevier)
Wyd. 2016, 528 stron, cena 120 $
ISBN 978-0-323-41533-0
Książka stanowi cenny przegląd najnowszych osiągnięć
w dziedzinie samoorganizujących się nanomateriałów
przeznaczonych do zastosowań biomedycznych. Tematyka pierwszego tomu obejmuje syntezę, charakterystykę i zastosowanie nanocząstek, w tym samoorganizujących się nanostruktur naturalnych i syntetycznych,
układy zdolne do samodzielnego tworzenia nanoemulsji o zwiększonej biodostępności, a także uaktywnienie
tlenu przez zdolne do samoagregacji nanocząstki złota. Opisano zieloną syntezę nanocząstek metalicznych,
eksosomy jako inteligentne nanosfery w dostarczaniu
leków oraz wytwarzanie, strukturę, właściwości i zastosowania medyczne nanocelulozy. Omówiono syntezę, właściwości i zastosowanie nanocząsteczek srebra,
nanobiomateriałów i nanokompozytów wrażliwych na
pole magnetyczne. W końcowych rozdziałach opisano
samoorganizujące się nanocząstki metali przejściowych
pozyskiwane ze źródeł morskich oraz poruszono problematykę projektowania, kontroli i samoorganizacji molekularnej.
POLYMERS FOR PERSONAL CARE PRODUCTS
AND COSMETICS
Xian Jun Loh (RCS)
Wyd. 2016, 317 stron, cena 159 £
ISBN 978-1-78262-295-6
Szczegółowo omówiono nowe trendy i perspektywy
dotyczące wykorzystania polimerów w branży higieny
osobistej, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa
i regulacji prawnych. Dokonano przeglądu składników
kosmetycznych, środków i wyrobów gotowych, a także metody badań mikrobiologicznych, bezpieczeństwa
i skuteczności. Przedstawiono zalety i wady stosowanych technologii, umożliwiając zrównoważoną ocenę
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aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie. Poszczególne
rozdziały zawierają wprowadzenie w zagadnienia przemysłu kosmetycznego, przegląd produktów higieny
osobistej, innowacyjne materiały polimerowe do pielęgnacji ciała, środki do produkcji wyrobów higieny osobistej, a także aspekty etyczne i regulacje prawne.
STIMULI-RESPONSIVE MATERIALS
From Molecules to Nature Mimicking Materials Design
M.W. Urban (RCS)
Wyd. 2016, 427 stron, cena 87 £
ISBN 978-1-84973-656-5
Podano podstawy naukowe i omówiono rozwój materiałów reagujących na bodźce oraz przedstawiono
najnowsze osiągnięcia technologiczne w tej dziedzinie.
Tematyka kolejnych rozdziałów to m.in. wyjaśnienie pojęcia reakcji (odpowiedzi) na bodźce fizyczne, chemiczne
i biochemiczne, grupy funkcyjne zdolne do takich reakcji, aspekty syntetyczne, aktywne i pasywne sensory molekularne, czas i intensywność odpowiedzi na bodźce,
zależność między strukturą a właściwościami polimerów wrażliwych na bodźce oraz materiały wieloskładnikowe.
CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF POLYOLS
FOR POLYURETHANES
M. Ionescu (Smithers Rapra)
Wyd. drugie 2016, dwa tomy, liczby stron nie podano,
cena 155 £ / 235 $ / 220 € okładka twarda, 130 £ / 195 $
/ 180 € okładka miękka
ISBN: 978-1-91024-213-1 & 978-1-91024-298-8 okładka
twarda
ISBN: 978-1-91024-214-8 & 978-1-91024-299-5 okładka
miękka
Od pierwszej edycji Chemistry and Technology of Polyols
minęło dziesięć lat. Do powstania drugiego, zaktualizowanego wydania powyższej pozycji przyczynił się imponujący rozwój poliuretanów w tym okresie. W ciągu
ostatniej dekady (2005–2015) coraz większe znaczenie
zyskały też poliole ze źródeł odnawialnych, opisane
szczegółowo w drugim wydaniu książki. Tom pierwszy
zawiera omówienie polioli do PU elastycznych (elastyczne pianki, elastomery itp.). Drugi tom poświęcony jest
poliolom do syntezy sztywnych PU (pianki, zamienniki
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drewna, opakowania, materiały flotacyjne itd.). Tematyka poszczególnych rozdziałów obejmuje podstawy chemii i technologii wytwarzania PU, kluczowe właściwości i syntezę głównych grup oligo-polioli (polieterowe,
poliestrowe, polibutadienowe, akrylowe, polisiloksanowe i aminowe), poliole ze źródeł odnawialnych, poliole
o zmiejszonej palności, chemiczny odzysk polioli i zależności między strukturą polioli a właściwościami PU.
SPECTROSCOPY OF POLYMER NANOCOMPOSITES
S. Thomas, D. Rouxel, D. Ponnamma (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 498 stron, cena 153 €
ISBN 978-0-323-40183-8
Tematyka książki obejmuje wszystkie aspekty charakterystyki spektroskopowej nanokompozytów polimerowych. Przedstawiono ponad 25 technik stosowanych
w inżynierii materiałowej z uwzględnieniem ich możliwości i ograniczeń. Omówiono zależności pomiędzy
strukturą a właściwościami, rozdział fazowy cząstek napełniacza, dyspergowanie, aglomerację i deaglomerację
napełniacza oraz interakcję napełniacz-polimer. Porównanie technik wraz z przykładami zastosowań pozwala
na rozwiązywanie konkretnych problemów i wybór właściwej techniki do analizy struktury materiału. Przeanalizowano także najnowsze osiągnięcia, nierozwiązane
problemy i nowe wyzwania dotyczące charakterystyki
powierzchni i warstw granicznych w nanokompozytach
polimerowych.
BIO-INSPIRED POLYMERS
N. Bruns, A.F.M. Kilbinger (RCS)
Wyd. 2016, 500 stron, cena 179 £ / 300 $
ISBN 978-1-78262-413-4
Książka stanowi kompleksowy przegląd wszystkich
aspektów bioinspirowanych polimerów, począwszy od
syntezy nowych polimerów do zależności między strukturą a właściwościami, materiałów o podwyższonych
właściwościach i stosowaniu bioinspirowanych polimerów w tak różnych dziedzinach jak: nośniki leków, inżynieria tkankowa, materiały optyczne i lekkie materiały
konstrukcyjne.
dr inż. Stanisława Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
1–3 września 2016 r., Bombaj, Indie. 9th edition of
″INDIA CHEM 2016”
Organizator: Department of Chemicals and Petrochemicals, Govt. of India i Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)
Tematyka: Wystawa produktów przemysłu chemicznego
ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów i usług z dziedziny petrochemii, farmacji, materiałów polimerowych, dodatków do tworzyw, systemów sterowania i automatyki.
Informacje: http://10times.com/india-chem
8–11 października 2016 r., Ateny, Grecja. 15th International Packaging, Machines, Printing & Logistics
Exhibition SYSKEVASIA 2016
Organizator: Petros C. Petropoulos & SIA E.E.
Tematyka: Tworzywa polimerowe stosowane w produkcji opakowań. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
technologii maszyn pakujących, automatyzacji, materiałów
opakowaniowych, nadruków, magazynowania i logistyki.
Informacje:
www.syskevasia-expo.gr,
e-mail:
info3ek@otenet.gr
19–26 października 2016 r., Düsseldorf, Niemcy.
Trade Fair for Plastics and Rubber K-2016
Organizator: Messe Düsseldorf GmbH
Tematyka: Aparatura do przetwórstwa tworzyw polimerowych i gumy. Nowe surowce, półprodukty, dodatki
do tworzyw. Postępy w dziedzinie materiałów kompozytowych.
Trendy na przyszłość, oferta i aktualne możliwości
zastosowań kauczuku i tworzyw polimerowych w przemyśle samochodowym, opakowaniowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, budownictwie, lotnictwie itp.
Informacje: www.mdna.com/trade-shows/details/k
lub www.k-online.com
7–9 listopada 2016 r., Kolonia, Niemcy. Waterproof
Membranes 2016
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia techniczne w produkcji wodoodpornych membran. Badania, testowanie
i certyfikacja membran.
Informacje: http://www.amiplastics-na.com/events/
Event.aspx?code=C764&sec=7104,
Giulia
Esposito,
e-mail:ge@amiplastics.com, tel: +44 117 314 8111
14–16 listopada 2016 r., Atlanta, USA. International
Conference and Exhibition on Polymer Chemistry
POLYMER CHEMISTRY 2016
Organizator: OMICS International
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia w syntezie i charakterystyce polimerów. Zastosowanie polimerów
w procesach katalizy i otrzymywania energii. Funkcjonalizacja polimerów. Zastosowane materiałów polimerowych w biochemii, medycynie, procesach rozdziału,

nanotechnologii i gospodarce odpadami.
Informacje:
http://polymer.conferenceseries.com/,
e-mail: polymerchemistry@omicsgroup.com; polymerche
mistry@conferenceseries.net
14–17 listopada 2016 r., Düsseldorf, Niemcy. International trade fair for the medical supplier industry and
product development COMPAMED
Organizator: Messe Düsseldorf GmbH
Tematyka: Surowce, półprodukty i technologie do
wytwarzania wyrobów medycznych. Zastosowanie materiałów polimerowych do produkcji części, elementów,
systemów i podzespołów do urządzeń medycznych.
Informacje: www.tradefairdates.com/Compamed-M381 /Duesseldorf.html, www.messe-duesseldorf.de
14–17 listopada 2016 r., Paryż, Francja. International
Packaging Exhibition EMBALLAGE
Organizator: Comexposium
Tematyka: Najnowsze materiały stosowane w produkcji opakowań. Nowe technologie i trendy w dziedzinie opakowań.
Informacje: www.emballageweb.com
15–17 listopada 2016 r., Wiedeń, Austria. Multilayer
Packaging Films 2016
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Postęp w technologii produkcji materiałów opakowaniowych. Surowce do produkcji opakowań
wielowarstwowych.
Informacje: http://www.amiplastics-na.com/events/
Event.aspx?code=C717&sec=5647 Emily Renshaw, e-mail:
er@amiplastics.com, tel: +44 (0) 117 314 8111
6–9 grudnia 2016 r., Paryż, Francja. Industrial subcontracting show MIDEST 2016
Organizator: Reed Expositions France
Tematyka: Najnowsze urządzenia do obróbki i przetwarzania tworzyw polimerowych, gumy i materiałów
kompozytowych.
Informacje: www.midest.com
9–11 grudnia 2016 r., Kottayam, Indie. 4th International Conference on Polymer Processing and Characterization ICPPC – 2016
Organizator: International Unit on Macromolecular
Science and Engineering (IUMSE)
Tematyka: Reologia polimerów, technologia reaktywnego wytłaczania, przetwórstwo polimerów samoorganizujących się, formowanie rotacyjne, kalandrowanie
i powlekanie, przetwórstwo materiałów nanostrukturalnych i pianek. Modelowanie komputerowe i symulacja
procesów przetwórstwa.
Informacje: www.processing.macromol.in/
I. L.

