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LUDZIE NAUKI
NOMINACJE PROFESORSKIE
Prof. dr hab. JAROSŁAW JANICKI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. nadał prof. ATH dr. hab. Jarosławowi
Janickiemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Uroczyste wręczenie nominacji profesorskiej odbyło się
21 czerwca 2016 r. w Pałacu Prezydenckim.
Jarosław Janicki jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
gdzie w 1978 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra w zakresie fizyki. W 1987 r. otrzymał stopień doktora nauk
technicznych nadany przez Radę Naukową Wydziału
Włókienniczego Politechniki Łódzkiej, na podstawie
rozprawy „Badanie wpływu składu na strukturę nadcząsteczkową modelowych mieszanin polimerowych”
(promotor – prof. Andrzej Włochowicz, wybitny specjalista w zakresie fizyki polimerów). W 2003 r. Rada Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
nadała Mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Tytuł
rozprawy habilitacyjnej: „Nanostruktura i właściwości
termiczne wybranych materiałów polimerowych”.
Postępowanie o nadanie tytułu profesorskiego prowadzone było przez Radę Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Zainteresowania naukowe Jarosława Janickiego od początku Jego pracy naukowej koncentrują się na badaniach
struktury polimerów, mieszanin i nanokompozytów
polimerowych w powiązaniu z właściwościami mechanicznymi i termicznymi oraz badaniach struktury nadcząsteczkowej polimerów biodegradowalnych, a także
włókien otrzymanych z celulozy modyfikowanej enzy-

Fot. Prof. Jarosław Janicki odbiera nominację z rąk Prezydenta
RP Andrzeja Dudy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

matycznie. W badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki instrumentalne zwłaszcza
metodę małokątowego rozpraszania promieniowania rentge
nowskiego SAXS w połączeniu
z metodami WAXS, DSC, SEM.
Na uwagę zasługują osiągnięcia związane z otrzymywaniem nanokompozytów z napełniaczami w postaci grafenu,
nanorurek i glinokrzemianów. Prof. J. Janicki jest autorem
lub współautorem ponad 150 publikacji, z czego ponad
50 to publikacje w czasopismach o zasięgu światowym
z listy filadelfijskiej (Macromolecules, Polymers, Composites
Science and Technology, Journal of Physics, Cellulose, Polimery,
Materials Science and Engineering). Wyniki swoich badań
prezentował też na ponad 70 konferencjach międzynarodowych. Wypromował czterech doktorów, był recenzentem w czterech postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w ośmiu przewodach doktorskich.
Działalność profesora Janickiego przyczyniła się do powstania tzw. Bielskiej Szkoły Badań Strukturalnych Polimerów, powszechnie uznawanej za jedną z najlepszych
w tym obszarze w Polsce i szeroko znanej w świecie.
Doświadczenie zawodowe Profesora zostało wzbogacone poprzez liczne staże zagraniczne, w tym roczny staż
w prestiżowym Case Western Reserve University, Cleveland, USA oraz 3-miesięczny staż w Catholic University of Leuven, Belgia. Na zaproszenie Agencji Informacyjnej USA przebywał też w uniwersytetach amerykańskich
(University of Washington, North Carolina State University, University of Utah, University of Wisconsin), a także instytucjach państwowych USA. Realizując międzynarodowe projekty badawcze odbył staże w ośrodkach
naukowych Hiszpanii, Finlandii, Norwegii, Czech, Słowacji, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Aktywność naukowa i szeroka współpraca z uczelniami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi umożliwiła realizację licznych projektów badawczych. Kierował
2 projektami kluczowymi finansowanymi w ramach
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Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
dwoma projektami międzynarodowymi w ramach
6. i 7. PR UE (kierownik partnera projektu) oraz projektem Bilateral Flamish–Polish joint scientific project.
Był kierownikiem dwóch projektów zamawianych PBZ
oraz czterech projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jest współtwórcą wynalazku wyróżnionego srebrnym medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań
Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka”
(2014).

Pełnił i nadal pełni wiele zaszczytnych, odpowiedzialnych funkcji: dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów,
Budownictwa i Środowiska (2012–2016), prorektora ds.
Nauki i Współpracy Zewnętrznej Akademii Techniczno-Humanistycznej (2008–2012), dziekana Wydziału Nauk
o Materiałach i Środowisku ATH (2005–2008) oraz od
2004 r. do chwili obecnej dyrektora Instytutu Inżynierii
Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH.
W kwietniu 2016 r. profesor Jarosław Janicki został
wybrany na stanowisko rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kadencję 2016–2020.

WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Temat: Badania procesu współbieżnego dwuślimakowego wytłaczania modyfikowanego polipropylenu
przy zmiennej geometrii ślimaków
Doktorant: Andrzej Stasiek, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– dr hab. inż. Dariusz Sykutera prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Data i miejsce obrony: 19 kwietnia 2016 roku, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Celem pracy było zbadanie i opisanie wpływu wybranych cech konstrukcyjnych ślimaków wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej oraz parametrów technologicznych procesu na właściwości wytworzonych w tym
procesie kompozytów polipropylen/talk.
Ze względu na małą odporność polipropylenu (PP) na
degradację w trakcie procesu wytłaczania współbieżne
dwuślimakowe wytłaczanie modyfikowanego PP jest
procesem trudnym. Prowadzenie procesu przy dużej
szybkości ścinania tworzywa polimerowego powoduje
miejscowe znaczne przegrzanie, a nawet degradację przetwarzanego tworzywa. Czynniki wpływające na stopień
degradacji tworzywa to m.in.: intensywność odkształcenia oraz czas przebywania w układzie uplastyczniającym. Wpływ wymienionych czynników na degradację
przetwarzanego PP zależy w istotny sposób od rozwiązania konstrukcyjnego układu uplastyczniającego i głowicy
wytłaczarskiej oraz warunków prowadzenia procesu.

Zbadano wpływ następujących zmiennych: kąta
wzajemnego położenia współpracujących tarcz krzywkowych, odstępu pomiędzy tarczami krzywkowymi,
prędkości obrotowej ślimaków, wydajności wytłaczania,
stopnia napełnienia polipropylenu talkiem na moment
obrotowy na wałach ślimaków, ciśnienia i temperatury
stopionego tworzywa w głowicy wytłaczarskiej, wartości jednostkowego zużycia energii układu napędowego
ślimaków, masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na udarowe rozciąganie, wytrzymałości na zginanie, udarności
z karbem metodą Charpy’ego, modułu sprężystości przy
zginaniu.
Na podstawie wykonanych badań sformułowano
następujące wnioski: kompozyty PP/talk o mniejszym
wskaźniku szybkości płynięcia charakteryzują się
większą wytrzymałością na rozciąganie i zginanie oraz
większą udarnością metodą Charpy’ego i większym modułem sprężystości przy zginaniu. Kompozyty PP/talk
o mniejszym wskaźniku szybkości płynięcia wytwarza
się przy mniejszej prędkości obrotowej ślimaków i większej wydajności wytłaczania. Zwiększenie szczeliny
pomiędzy tarczami krzywkowymi w segmencie ugniatającym powoduje zmniejszenie szybkości ścinania
w elemencie ugniatającym i w konsekwencji mniejszą
degradację tworzywa w procesie wytłaczania, a co za
tym idzie na zwiększenie wytrzymałości przy rozciąganiu oraz zmniejszenie masowego wskaźnika szybkości
płynięcia.
W praktyce przemysłowej kompozyty PP/talk o małym wskaźniku szybkości płynięcia mogą być stosowane do wytwarzania drogowych ograniczników skrajni
stosowanych podczas budowy i remontów dróg.
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KONFERENCJE I TARGI
8. Naukowo-Techniczna Konferencja
“Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry”
Lwów, Ukraina, 16–21 maja 2016 r.
8. Naukowo-Techniczna Konferencja pt.: “Advance in
Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry” jest
cyklicznym, odbywającym się co dwa lata spotkaniem
przedstawicieli nauki i przemysłu.
Tegoroczna 8. Konferencja została zorganizowana
przez Politechnikę Lwowską oraz Ukraińską Akademię
Ropy Naftowej i Gazu, pod patronatem Ukraińskiego
Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. Michaił Bratyczak – kierownik Katedry Technologii Chemicznego Przerobu Ropy i Gazu Politechniki Lwowskiej.
Wzięło w niej udział ok. 130 osób, reprezentujących
ośrodki naukowe z całego świata, m.in. z Gruzji, Rosji,
Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu i USA. Wśród
uczestników konferencji było kilkunastu przedstawicieli ośrodków badawczych z Polski, m.in. z Politechniki
Gdańskiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej
i Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.
Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: przeróbkę nafty i gazu, petrochemię, chemię węgla, chemię smarów i płynów technicznych, syntezę produktów organicznych oraz kompozyty polimerowe. Sponsorami konferencji były firmy: CAS, SciFinder, Palteh, JSC
Naftokhimik Prykarpattya oraz PJSC Kherson Refinery.
Program konferencji obejmował sześć referatów
plenarnych oraz 59 komunikatów zaprezentowanych
w dwóch sesjach tematycznych: “Oil and Gas Processing” i “Petrochemistry”.

Fot. Uczestnicy Konferencji (fot. Mykola Romanyk)

W sesji plenarnej profesor M. Bratyczak przedstawił
metodę syntezy żywic polimerowych z grupami funkcyjnymi, które mogą być zastosowane do otrzymywania
materiałów polimerowych i kompozytów.
Dr inż. Ludwik Kossowicz z Instytutu Nafty i Gazu –
Państwowego Instytutu Badawczego (INiG-PIB) w Krakowie omówił zagadnienia ponadczasowości procesów
rafineryjnych, opracowanych przez Stanisława Pilata,
polskiego chemika, byłego kierownika Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej.
Kolejny wykładowca prof. dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska (INiG-PIB w Krakowie) omówiła
problemy związane z wydobyciem gazu łupkowego.
Prof. Oleg Figovsky (Hybrid Coating Technology,
Inc., Daly City, USA) poświęcił swój wykład syntezie
i strukturze poliuretanów nonizocyjanianowych oraz
możliwościom ich zastosowania.
Prof. dr hab. V. Zazhigalov (Instytut Sorpcji i Problemów Endoekologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) omówił sposoby wykorzystania mechanochemii
do przygotowania katalizatorów i ich zastosowania do
selektywnego utleniania węglowodorów.
Prof. Viktor Tokarev z Politechniki Lwowskiej przedstawił wyniki badań dotyczących sieci hydrożelowej na
bazie oligomerów i polimerów funkcjonalnych (syntezy,
właściwości oraz możliwości zastosowania w materiałach nanokompozytowych).
W ramach sesji “Petrochemistry” wygłoszono 28 komunikatów, w tym 12 komunikatów dotyczących polimerów m.in.:
– “Routes of double-step radical polymerizations” – V.
Syromyatnikov, L. Vretik, D. Vyshnevsky, A. Kolendo (Kiev
Taras Shevchenko National University, Kijów, Ukraina),
– “Progress in modification of bitumen by polymers” – H. Janik, M. Sienkiewicz, K. Borzędowska (Politechnika Gdańska),
– “Organosilicon polymers with unsaturated fragment in the side chain” – O. Mukbaniani (Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Gruzja),
– “The problems of sustainability and environmental
protection at development of polyurethanes as specialty products” – L. Piszczyk, P. Kosmela, K. Węsierska,
A. Hejna, J. Haponiuk (Politechnika Gdańska),
– “Silica aerogels without supercritical dryling” –
K. Suwała, M. Zielecka, M. Wenda, M. Panasiuk, E. Bujnowska (Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa),
– “Characterization of polylactide and thermoplastic
starch nanocomposites” – A. Szadkowska, R. Jeziór-
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ska, M. Zielecka (Instytut Chemii Przemysłowej, War
szawa),
– “Low-molecular-weight poly(phenylene oxide) –
a new class of modifiers” – A. Kruzel, Z. Wielgosz, R. Jeziórska, D. Jamanek, J. Stasiński (Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa),
– “Effect of modified nanosilica on the structure and
properties of PPO/PA11 blends” – R. Jeziórska, Z. Wielgosz,
M. Zielecka (Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa),
– “Synthesis of new functional carboxy-contining oligomers. Investigation of their properties in various polymer mixtures” – B. Bashta, W. Brostow, M. Bratychak,
O. Zubal (Lviv Polytechnic National University, Lviv,
Ukraine; University of North Texas, Denton, USA).
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W sesji posterowej podzielonej na 5 sekcji: “Oil and
Gas Processing” (6 posterów), “Chemmotology” (6 posterów), “Ecology” (6 posterów), “Petrochemistry and
Coal Chemistry” (10 posterów), “Organic Synthesis Products, Polymeric Materials and Composites” (26 posterów) przedstawiono 54 prezentacje.
Komitet Naukowy Konferencji przyznał trzy nagrody
dla młodych naukowców prezentujących wyniki swoich
prac podczas sesji posterowej. Jednym z laureatów była mgr
Agnieszka Szadkowska z Instytutu Chemii Przemysłowej.
mgr inż. Angelika Kruzel
Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego

VI Konferencja Naukowa
Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016
Międzyzdroje, 7–10 czerwca 2016 r.
Konferencja zorganizowana przez Instytut Polimerów
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachod
niopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego
w Szczecinie jest kontynuacją organizowanych w cyklu
trzyletnim konferencji Pomerania-Plast, a także wcześniejszych organizowanych przez zespoły polimerowe
Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT).
Wzięło w niej udział 145 osób, przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych specjalizujących się w dziedzinie polimerów.
Przewodniczącym Konferencji był prof. dr hab. inż.
Tadeusz Spychaj (ZUT).
Tematyka konferencji obejmowała: kompozyty i kompozycje polimerowe (kompozyty, nanokompozyty, nowe
materiały termoplastyczne, materiały powłokowe, modyfikatory, środki pomocnicze), polimery biodegradowalne,
biomateriały polimerowe, polimery i żywice w układach
wodnych oraz recykling materiałów polimerowych.

Fot. Otwarcie konferencji, od lewej: prof. R. Kaleńczuk, dr inż.
J. Janik, prof. T. Spychaj, prof. M. El Fray (fot. Honorata Mąka)

Na program naukowy konferencji złożyło się 13 wykładów na zaproszenie Komitetu Naukowego, 21 komunikatów sekcyjnych oraz 20 komunikatów młodych pracowników i doktorantów.
Referaty na zaproszenie wygłosili:
– prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska (Politechnika
Poznańska) – „Jonożele – hybrydowe materiały polimer/
ciecz jonowa”,
– dr hab. Tadeusz Biela, prof. nadzw. (Centrum
Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska
Akademia Nauk, Łódź) – „Supramolekularne polilaktydy via kombinację niekowalencyjnych oddziaływań.
Struktura i wybrane właściwości”,
– prof. dr hab. inż. Andrzej K. Błędzki (Zachodnio
pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
– „Naturalne i syntetyczne konstrukcyjne polimerowe
materiały mikroporowate”,
– prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk (Politechnika
Warszawska ) – „Nowe koncepcje wykorzystania kwasu
mlekowego w syntezie polimerów”,
– prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (Politechnika
Poznańska) – „Napełniacze jako komponenty zaawansowanych kompozytów polimerowych – teraźniejszość
i przyszłość”,
– prof. dr hab. inż. Henryk Galina (Politechnika
Rzeszowska) – „Hiperrozgałęzione poliamidy”,
– prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (Instytut Chemii
Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, Warszawa) –
„Czy (kiedy) odpadniemy z europejskiego peletonu?
Stan bazy chemikaliów platformowych do produkcji
tworzyw konstrukcyjnych w Polsce”,
– dr hab. inż. Piotr Kurcok, prof. nadzw. (Centrum
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze) –
„Nowe spojrzenie na recykling biopoliestrów”,
– dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. nadzw.
(Politechnika Warszawska) – „Polimery hiperrozgałęzio-
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ne – wpływ struktury na wybrane właściwości”,
– prof. dr hab. Stanisław Penczek (Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Aka
demia Nauk, Łódź) – „Polimeryzacja L-laktydu badana
metodą DOSY (Diffusion Ordered Spectroscopy)”,
– prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski (Politechnika
Wrocławska) – „Antybakteryjne elastomery silikonowe
modyfikowane montmorylonitem funkcjonalizowanym
lizozymem”,
– dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. nadzw.
(Politechnika Krakowska) – „Porowate materiały poliuretanowe wytwarzane z udziałem surowców odnawialnych”,
– prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ) – „Bezprądowe
autokatalityczne metalizowanie tworzyw polimerowych – teoria i praktyka”.
W ramach sesji posterowej przedstawiono 91 prezentacji. Komitet Naukowy przyznał nagrody za najlepsze
prezentacje plakatowe.
W kategorii najbardziej proekologiczny produkt/technologia przyznano 2 nagrody. Pierwszą otrzymał zespół:
Agnieszka Piegat, Agata Niemczyk, Agata Goszczyńska za
„Projekt NanoEnCap – nowoczesne systemy dostarczania
leków” (ZUT w Szczecinie), drugą nagrodę ex-aequo otrzymały dwa zespoły z ZUT w Szczecinie: Inez Kowalczyk,
Magdalena Kwiatkowska, Krzysztof Gorący, Elżbieta
Piesowicz za „Przemiany fazowe w bio-bazujących kopolimerach multiblokowych z udziałem kwasu 2,5-furanodikarboksylowego” oraz Beata Schmidt za „Właściwości
flokulacyjne kopolimerów poliakryloamidowych modyfikowanych kationami metali trójwartościowych”.

W kategorii najbardziej innowacyjny produkt/technologia przyznano trzy nagrody:
– Rafał Oliwa, Łukasz Gołębiowski, Krzysztof Jan
Kurzydłowski – „Modelowanie i analiza właściwości
hybrydowych kompozytów włóknistych” (Politechnika
Rzeszowska/Politechnika Warszawska),
– Agnieszka Małdachowska, Michał Barcikowski,
Bogdan Dybała, Grzegorz Ziółkowski, Noemie
Alexandre – “Computed tomography of impact damage
in high-pressure vessels: HyPactor project” (Politechnika
Wrocławska),
– Kinga Olejniczak, Ewa Andrzejewska, Marta
Szpikowska, Oliwia Świergiel, Joanna Wasek – „Badania
układu lek/Eudragit/plastyfikator dla wytwarzania systemów kontrolowanego dostarczania metodą hot-melt
extrusion” (Politechnika Poznańska).
Konferencja Pomerania-Plast 2016 była dedykowana
profesorowi Tadeuszowi Spychajowi z okazji Jubileuszu
70-lecia. Z tej okazji prof. dr inż. Wacław Królikowski
wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym przedstawił drogę zawodową i osiągnięcia naukowe Jubilata.
Podczas uroczystej kolacji uczestnicy Konferencji mieli możliwość złożenia życzeń prof. T. Spychajowi.
Jak zwykle na konferencjach Pomerania Plast organizatorzy zadbali o interesujący program turystyczny. Tym razem uczestnicy konferencji mieli możliwość
zwiedzenia Fortów Gerharda w Świnoujściu.
Barbara Witowska-Mocek
Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego

Międzynarodowa Konferencja
„Silesian Meetings on Polymer Materials” POLYMAT2016
Zabrze, 27–28 czerwca 2016 r.
W dniach 27–28 czerwca 2016 roku, w hotelu „Diament” w Zabrzu, odbyła się międzynarodowa konferencja „Silesian Meetings on Polymer Materials” (POLYMAT2016) stanowiąca kontynuację organizowanych
na Śląsku od 1995 roku największych w Polsce spotkań
dotyczących nauki o polimerach i materiałach polimerowych: Gliwickiego Seminarium Polimerowego, konferencji „Polimery nad Odrą” POLYOR2011 oraz POLYMAT60.
Konferencja zorganizowana przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN (CMPW PAN) w
Zabrzu pod auspicjami Europejskiej Federacji Polimerów (EPF), we współpracy z Komitetem Chemii Polskiej
Akademii Nauk, Oddziałami Gliwickim i Opolskim
Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz ze Specjalistycznym Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów koordynowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego zgromadziła 180 osób repre-

zentujących: Belgię, Bułgarię, Francję, Grecję, Hiszpanię,
Niemcy, Polskę, Słowację, Turcję i Wielką Brytanię.
Otwarcia konferencji dokonał prof. Andrzej Dworak
– dyrektor CMPW PAN, a następnie w imieniu Europejskiej Federacji Polimerów głos zabrała prof. Brigitte Voit.
Program konferencji obejmował 8 wykładów na zaproszenie wygłoszonych przez wybitnych naukowców
w dziedzinie polimerów:
– prof. Christophera Barner-Kowollika (Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy): "Advanced light driven reaction protocols as powerful tools in macromolecular material
design”,
– prof. Richarda Hoogenbooma (Ghent University,
Belgia): "Functional poly(2-oxazoline)s for biomaterials”,
– prof. Jean-Francois Lutza (Institute Charles Sadron,
Strasbourg, Francja): "Sequences, codes and polymers”,
– prof. Axela Müllera (Johannes Gutenberg University, Mainz, Niemcy): "Multicompartment nanostructures of
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Fot. Uczestnicy konferencji (fot. Marcin Libera)

ABC triblock terpolymers inspired by the cell”,
– prof. Stergiosa Pispasa (National Hellenic Research
Foundation, Athens, Grecja): "Self-assembled nanostructures involving block polyelectrolytes”,
– prof. Daniela Tatona (University of Bordeaux, Francja): "Polymerization of methacrylic monomers induced by N-heterocyclic carbenes and by metal-free Lewis pairs”,
– prof. Christo Tsvetanova (Institute of Polymers Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria): "Temperature-responsive polymer mesoglobules as templates for fabrication of nano-capsule carriers”,
– prof. Yusufa Yagci (Istanbul Technical University,
Turcja): "New photochemical approaches for macromolecular
synthesis”.
Konferencja była też okazją do zaprezentowania sylwetek i pożegnania wybitnych naukowców pracujących w dziedzinie polimerów, którzy odeszli w 2016 r.:
prof. Andrzeja Dudy z Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN w Łodzi, wieloletniego
Przewodniczącego Sekcji Polimerów PTChem oraz prof.
Harolda Kroto laureata Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii (1996 r.).
Prezentację tę przygotował i przedstawił prof. Stanisław Penczek (CBMiM PAN w Łodzi).
Podczas dwóch sesji posterowych uczestnicy konferencji zaprezentowali wyniki swoich prac (133 postery).
W konkursie na najlepszą prezentację posterową organizatorzy i partnerzy konferencji przyznali nagrody
w 3 kategoriach:
I nagrodę Sekcji Polimerów Polskiego Towarzystwa
Chemicznego za najlepszy poster prezentujący wyniki
badań w obszarze zaawansowanych materiałów nano-

647
strukturalnych otrzymał zespół: Agnieszka Z. Wilczewska, Karolina H. Markiewicz, Iwona Misztalewska za pracę pt. “Modification of magnetic nanoparticles with chelating
corona” (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii),
II nagrodę Oddziału Gliwickiego i Opolskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszy poster
przedstawiający badania wykonane w ramach współpracy pomiędzy Instytucjami otrzymał zespół: A. Adamus1, J. Komasa1, S. Kadłubowski1, P. Ulański1, J.M. Rosiak1, M. Kawecki2, A. Klama-Baryła2, M. Nowak2,
J. Glik2, D. Kitala2, W. Łabuś2, A. Dworak3, B. Trzebicka3,
R. Szwed3 za pracę pt. „Thermoresponsive poly[tri(ethylene
glycol) monoethyl ether methacrylate]-peptide surfaces obtained by radiation grafting – synthesis and characterization”
(1Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, 2Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, 3Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN),
III nagrodę Komitetu Chemii Polskiej Akademii
Nauk za najlepszy poster przedstawiający charakterystykę materiałów polimerowych przy użyciu zaawansowanych technik otrzymał zespół: Artur Krajenta, Artur
Rozanski za pracę pt. ”The influence of cavitation phenomenon on selected properties during tensile deformation of polyethylene” (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN, Łódź).
Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zgromadzono przedstawicieli czołowych i światowych firm
takich jak: LOT-QD, PREVAC, ARGENTA, METTLER
TOLEDO, DONSERV, LINEGAL CHEMICALS, JOLJUR,
WITKO, WYATT, PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA,
OLYMPUS POLSKA, VWR INTERNATIONAL, MEDSON, ANCHEM.
Zarówno poziom merytoryczny, jak i doskonała organizacja konferencji zostały bardzo wysoko ocenione
przez uczestników konferencji w imieniu których prof.
Andrzej Dworak przekazał podziękowanie na ręce przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż.
Agnieszki Kowalczuk.
dr hab. Barbara Trzebicka, prof. nadzw. PAN
Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN, Zabrze
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Z KRAJU
oraz najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a także wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) w kwietniu 2016 r.

TWORZYWA W LICZBACH

Tabele 1–4 zawierają dane dotyczące wielkości produkcji surowców i półproduktów chemicznych (tab. 1)

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w kwietniu 2016 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in April 2016
Średnia miesięczna
w 2015 r.

Kwiecień 2016 r.

Razem
I–IV 2016 r.

Węgiel kamienny

6 038 983

5 254 742

22 977 533

Węgiel brunatny

5 254 597

4 390 717

18 846 416

Artykuł

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

%
I–IV 2016/
I–IV 2015
100,2
89,7

74 360

75 948

310 291

98,1

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

442 090

1 845 236

100,4

Etylen

45 426

43 972

184 343

100,9

Propylen

32 548

31 645

131 472

100,1

1,3-Butadien

5 067

5 267

20 904

115,2

Fenol

2 947

3 424

14 267

110,9

11

7

63

150,0

13 725

14 539

56 022

96,8

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w kwietniu 2016 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in April 2016
Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Kwiecień
2016 r.

Razem
I–IV 2016 r.

258 849

1 023 442

%
I–IV 2016/
I–IV 2015
105,6

Polietylen

31 318

33 289

131 252

102,1

Polimery styrenu

11 001

14 363

51 760

131,1

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

26 749

21 016

93 536

84,9

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

2 372

2 211

8 614

102,4

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

5 616

5 968

22 241

103,1

725

850

3 630

118,6

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

8 169

33 558

108,5

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 565

6 822

91,7

Poliwęglany

1 719

1 728

7 573

108,6

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

3 783

12 801

114,9

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

7 205

27 282

121,3

Poliacetale, w formach podstawowych

Poliestry pozostałe

1 952

2 396

11 325

148,3

Polipropylen

20 389

23 073

95 647

120,0

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

486

654

1 850

84,2

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

13 214

14 277

55 081

103,5

Aminoplasty

9 758

12 817

50 986

111,0

878

2 072

6 655

184,0

16 017

20 347

71 454

111,7

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Kwiecień
2016 r.

Razem
I–IV 2016 r.

%
I–IV 2016/
I–IV 2015

tys. zł

–

3 889 752

14 488 796

113,9

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

25 773

82 924

84,0

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

8 018

26 460

86,0

t

11 453

9 810

82 924

75,6

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 842

3 139

11 362

96,6

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

t

32 328

34 786

134 316

108,1

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

t

5 640

5 640

21 744

98,4

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

t

22 751

27 968

85 258

108,0

t
tys. m²

9 610
9 751

12 010
11 000

35 911
34 892

109,5
106,3

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

20 800

81 284

109,4

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

21 190

85 588

111,7

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

3 617
1 361

12 985
5 092

121,7
109,0

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

22 226
571

97 963
1 937

107,0
111,4

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

470
201

1 294
518

88,4
80,4

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

1 160

4 285

101,4

Kleje poliuretanowe

t

921

1 040

3 524

122,1

Włókna chemiczne

t

3 225

3 851

14 496

112,2

t
tys. m²

1 594
4 885

1 619
5 056

6 473
20 100

102,7
102,9

t

28

37

129

116,4

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Kwiecień
2016 r.

Razem
I–IV 2016 r.

%
I–IV 2016/
I–IV 2015

t

81 587

89 994

345 573

105,0

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

49 410
4 585

187 207
18 206

107,0
110,2

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

2 865

10 956

105,5

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

374

1 390

97,5

opony do ciągników

tys. szt.

24

29

110

112,1

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

1,5

10

188,8

t

832

862

3 360

95,9

t
km

5 014
3 550

5 861
3 500

22 084
13 287

120,3
92,8

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 kwietniu 2016 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in April 2016
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

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
BOLIWIA
Budowa kompleksu petrochemicznego
Boliwijski państwowy koncern naftowy Yacimientos
Petroliferos Fiscales Boliviano poinformował o planowanej budowie kompleksu petrochemicznego. Według
wstępnych planów kompleks będzie zlokalizowany
w miejscowości Tarija w południowej części Boliwii w pobliżu granicy z Argentyną. W skład kompleksu wejdą:
instalacja do odwadarniania propanu (PDH) oraz wytwórnia polipropylenu (PP). Surowce do produkcji będą
pochodzić z miejscowych złóż propanu. Planowy roczny potencjał produkcyjny wytwórni wynosi 250 000 t.
W procesie produkcyjnym wytwarzania polipropylenu przewiduje się zastosowanie licencyjnej technologii
Spheripol opracowanej przez firmę LyondellBasell. Rozpoczęcie inwestycji jest przewidywane w pierwszym
kwartale 2016 r., a zakończenie budowy kompleksu i uruchomienie produkcji PP w drugiej połowie 2021 r. Nakłady finansowe na realizację projektu inwestycyjnego
są szacowane kwotę ok. 2,2 mld dolarów. Częściowo, do
wysokości 1,8 mld dolarów, będą one pochodzić z kredytu udzielonego przez Centralny Bank Boliwii, a pozostała
kwota ze środków własnych koncernu.
www.mrcplast.com, www.lyondellbasell.com/en
CZECHY
Modernizacja kompleksu chemicznego
Czeski holding rafineryjny Unipetrol, a.s. poinformował o planowanej inwestycji w kompleksie petrochemicznym zlokalizowanym w parku przemysłowym
Chempark Zaluzi w miejscowości Litvinov. W jej ramach
zostanie zmodernizowany kraking parowy oraz zbudowana instalacja produkcyjna do wytwarzania polietylenu wysokiej gęstości HDPE. Według zamierzeń inwestora roczny potencjał produkcyjny krakingu etylenu
zostanie powiększony do 544 000 t, a łączny potencjał
działających instalacji polietylenu wzrośnie do 470 000 t.
Nowa linia produkcyjna HDPE zastąpi wyeksploatowaną instalację polietylenu o potencjale produkcyjnym
120 000 t/r. Budowę nowej linii realizuje firma Technip
Italy S.p.A. W procesie produkcyjnym będzie wykorzystywana licencyjna technologia Innovene S opracowana
przez firmę Ineos Technologies Ltd. Zakończenie projektu inwestycyjnego jest przewidywane w drugiej połowie 2018 r. Nakłady finansowe na realizację inwestycji są
szacowane na kwotę 357,5 mln dolarów. Unipetrol, a.s.
poza kompleksem w miejscowości Litvinov posiada też
większościowe udziały w rafinerii w Kralupach nad We-

łtawą oraz w Litvinovie. Unipetrol, a.s. jest spółką zależną w 62,99 % od PKN Orlen.
www.mrcplast.com, www.plasteurope.com
INDONEZJA
Plany budowy zintegrowanego kompleksu petrochemicznego
Rosyjski koncern naftowy Rosnieft oraz indonezyjskie przedsiębiorstwo PT Pertamina, zajmujące się
wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu,
poinformowały o planowanej współpracy w zakresie
budowy zintegrowanego kompleksu petrochemicznego. Inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości
Tuban położonej na indonezyjskiej wyspie Jawa jako
wspólne przedsięwzięcie typu joint venture obu partnerów, z większościowym udziałem firmy PT Pertamina.
W skład zintegrowanego kompleksu wejdzie rafineria
ropy naftowej oraz instalacje produkcyjne tworzyw
polimerowych. W rafinerii będzie przetwarzane 300 tysięcy baryłek ropy dziennie. Około 45 % ropy naftowej
pochodzącej z nowej rafinerii będzie przetwarzane na
benzynę, 35 % na olej napędowy, a reszta będzie stanowiła surowiec do produkcji tworzyw polimerowych.
Realizacja inwestycji umożliwiłaby zmniejszenie uzależnienia indonezyjskiej gospodarki od importu ropy
naftowej, który obecnie stanowi ok. 50 % sumarycznego krajowego zużycia ropy. Ponad dwudziestoletni brak
inwestycji w sektorze petrochemicznym spowodował,
że Indonezja, członek Organizacji Państw Eksporterów
Ropy Naftowej, jest obecnie importerem ropy. Ze wstępnych szacunków wynika, że realizacja inwestycji będzie
wymagała nakładów finansowych sięgających kwoty
ok. 13 mld dolarów. Bardziej precyzyjne szacunki dotyczące nakładów i terminów realizacji inwestycji zostaną
podane po zakończeniu obecnie opracowywanego studium wykonalności projektu.
www.mrcplast.com, www.plastemart.com
Zakończenie rozbudowy wytwórni powłok malarskich
AkzoNobel N.V. poinformował o zakończeniu pierwszej fazy modernizacji wytwórni powłok malarskich, zlokalizowanej w miejscowości Cikarang. Inwestycja umożliwia zwiększenie potencjału produkcyjnego zakładu o
40 %. Następna faza rozbudowy wytwórni jest przewidywana przy kolejnym znaczącym wzroście popytu na wytwarzane produkty. Nakłady finansowe poniesione przez
holenderski koncern na realizację inwestycji przekroczyły
kwotę 2,5 mln euro. Według zamierzeń inwestora, odbior-
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cą dodatkowej ilości produkowanych powłok, uzyskanych
ze zmodernizowanych linii, będzie przemysł stoczniowy,
który jest bardzo rozbudowany w Indonezji z uwagi na
jej położenie na wyspach, sumaryczną długość wybrzeża
przekraczającą 54 000 km i przeważający udział transportu morskiego w wymianie towarowej. Zmodernizowana
wytwórnia powłok malarskich w Cikarang jest jednym z
trzech działających w Indonezji zakładów należących do
holenderskiego koncernu, zatrudniających łącznie ponad
1000 pracowników. Zakończona rozbudowa potencjału
produkcyjnego wytwórni w Cikarang jest kolejną inwestycją zrealizowaną przez holenderski koncern chemiczny w regionie Azji Południowo-Wschodniej w ostatnim
czasie. Związane jest to z obserwowanym od dłuższego
czasu w tym regionie świata rosnącym popytem (o ok.
6–7 % rocznie) na powłoki malarskie. W czwartym kwartale 2015 r. AkzoNobel N.V. zakończył budowę dodatkowej instalacji produkcyjnej farb proszkowych w zakładzie
zlokalizowanym w miejscowości Dong Nai (Wietnam).
Aktualnie koncern buduje zakłady produkcyjne do wytwarzania powłok malarskich do metalu i specjalistycznych farb dla przemysłu stoczniowego w miejscowości
Pattaya (Tajlandia) oraz w miejscowości Chengu (Chiny).
AkzoNobel – holenderski koncern chemiczny działający
na rynku globalnym (w 80 krajach) zatrudnia ok. 47 000
pracowników, którzy w roku finansowym 2014 wytworzyli produkty o wartości przekraczającej kwotę 14,3 mld
euro.
www.plastemart.com, www.mrcplast.com
www.akzonobel.com/news
MALEZJA
Rozbudowa potencjału produkcyjnego wytwórni
kompoundów
Japońska firma Polyplastics Co., Ltd. poinformowała
o prowadzonej rozbudowie wytwórni mieszanek tworzyw konstrukcyjnych (kompoundów) zlokalizowanej
w miejscowości Kuantan, w stanie Pahang, w trakcie
której zostaną zainstalowane dodatkowe linie wytwórcze umożliwiające powiększenie rocznego potencjału
produkcyjnego zakładu o 9 000 t. Dodatkowe instalacje
produkcyjne będą wykorzystywane do wytwarzania
kompoundów na bazie polioksymetylenu (POM) oraz
poli(siarczku fenylenu) (PPS), znanych na rynku odpowiednio pod markami POM "DURACON (R)" oraz PPS
"DURAFIDE (R)". Planowe zakończenie modernizacji
wytwórni specjalistycznych mieszanek tworzyw konstrukcyjnych jest przewidywane w czwartym kwartale
2016 r., a uruchomienie komercyjnej produkcji kompoundów w pierwszym kwartale 2017 r. Poza modernizowaną wytwórnią kompoundów w Kuantan firma Polyplastics Co., Ltd. posiada też zakłady produkcyjne
zlokalizowane w miejscowości Fuji (Japonia), Dafa (Tajwan) oraz Nantong (Chiny), których łączny roczny potencjał produkcyjny przekracza 150 000 t. Polyplastics
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Co., Ltd. jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint
venture japońskiej firmy Daicel Chemical Industries Ltd.
oraz amerykańskiej spółki Celanese Corp.
www.chemicals-technology.com
www.plastemart.com
ŚWIAT
Dezinwestycja Solvay w segmencie PVC
Belgijski koncern chemiczny Solvay poinformował
o sprzedaży większościowego pakietu akcji (70,59 %)
spółki Solvay Indupa latynoamerykańskiej firmie Unipar Carbocloro. Sprzedawana spółka działa na rynku
od 1948 r. i posiada dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w miejscowościach: Santo Andre (Brazylia)
oraz Bahia Blanca (Argentyna), w których łącznie zatrudnia ok. 1000 pracowników. W obu zakładach wytwarzany jest poli(chlorek winylu) i soda kaustyczna.
Sumaryczny roczny potencjał produkcyjny brazylijskiej wytwórni wynosi 301 000 t, natomiast argentyńskiej 240 000 t. Wartość transakcji dokonanej pomiędzy belgijskim koncernem chemicznym sprzedającym
spółkę Solvay Indupa a nabywającą ją brazylijską firmą
Unipar Carbocloro sięgnęła kwoty 202 mln dolarów.
Finalizacja transakcji jest przewidywana w drugim
półroczu 2016 r., po uzyskaniu aprobaty urzędów antymonopolowych Argentyny i Brazylii. Obecnie ogłoszona sprzedaż przez Solvay spółki Solvay Indupa jest
jej drugą próbą. Poprzednia miała miejsce w okresie
tworzenia przez dwa koncerny chemiczne: Solvay oraz
Ineos ich wspólnego joint venture – firmy Inovyn. Wówczas urzędy antymonopolowe nie wyraziły zgody na
sprzedaż spółki brazylijskiemu koncernowi Braskem.
Obecnie ogłoszona informacja o planowanej sprzedaży
jest kolejnym posunięciem koncernu Solvay zmierzającym do wycofania swych aktywów z biznesów związanych z produkcją poli(chlorku winylu) po rozwiązaniu współpracy pomiędzy Solvay i Ineos w ramach ich
wspólnego jv, które miało miejsce w I kwartale b.r.
www.plasteurope.com, www.mrcplast.com
uniparcarbocloro.com.br/en
USA
Budowa wytwórni glikolu monoetylenowego
Firma MEGlobal, będąca spółką zależną od EQUATE
Petrochemical Company, poinformowała o planowanej
budowie zakładu produkcyjnego glikolu monoetylenowego (MEG). Według zamierzeń inwestora wytwórnia
MEG zlokalizowana będzie na terenie należącego do
Dow Company kompleksu petrochemicznego Oyster
Creek położonego w miejscowości Freeport (stan Teksas).
Będzie to pierwszy zakład produkcyjny firmy MEGlobal
na terytorium amerykańskim. Planowy roczny potencjał
produkcyjny budowanej wytwórni wyniesie 800 000 t.
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Dostawy etylenu – surowca do produkcji glikolu etylenowego, zapewni właściciel kompleksu Oyster Creek – firma Dow Company, z którą MEGlobal podpisała wieloletnią umowę. Będą one pochodzić ze znajdującego się na
terenie kompleksu krakingu etanu. Planowe zakończenie
inwestycji i uruchomienie komercyjnej produkcji glikolu etylenowego jest przewidywane w drugim półroczu
2019 r. Nakłady finansowe poniesione przez firmę na realizację projektu inwestycyjnego są szacowane na kwotę
ok. 1 mld dolarów. Wybór lokalizacji dla wytwórni glikolu
etylenowego we Freeport zapewnia firmie MEGlobal dostęp do taniego gazu oraz ułatwia wejście z produktem na
rynek USA. Glikol etylenowy stosowany jest do produkcji
polieterów, poliestrów, włókien poliestrowych, barwników oraz klejów, szczeliw, farb, a także do sporządzania
mieszanek chłodniczych do pojazdów mechanicznych.
Budowana wytwórnia jest trzecim zakładem produkcyjnym należącym do MEGlobal, zlokalizowanym na terenie
Ameryki Płn. Pozostałe wytwórnie produkujące glikol
monoetylenowy, glikol dietylenowy oraz tlenek etylenu
znajdują się w Kanadzie w miejscowościach Fort Saskatchewan i Prentissi. Łączny roczny potencjał produkcyjny
należących do MEGlobal wytwórni glikolu etylenowego
przekracza 2,5 mln t. Firma jest własnością EQUATE Petrochemical Co., która jest wspólnym przedsięwzięciem
typu joint venture globalnych spółek: Petrochemical Industries Co. (PIC), Dow Chemical Co. (Dow), Boubyan Petrochemical Co. (BPC) oraz Qurain Petrochemical Industries
Co. (QPIC). Największymi udziałowcami w jv są PIC oraz
Dow, które mają po 42,5 % udziałów, natomiast firmy BPC
oraz QPIC mają odpowiednio 9 % i 6 %.
www.rsc.org, www.mrcplast.com, www.equate.com
UZBEKISTAN
Uruchomienie kompleksu chemicznego
Południowokoreańska firma Lotte Chemical poinformowała o zakończeniu budowy kompleksu chemicznego Ustyurt Gas Chemical zlokalizowanego w okolicach
miejscowości Surgil, położonej w południowo-zachodniej części kraju. W skład kompleksu wchodzą zakłady:
separacji gazu, krakowania etanu, wytwórnie polietylenu (PE) oraz polipropylenu (PP), a także elektrownia.
Kompleks będzie przetwarzać rocznie 4,5 mld metrów
sześciennych gazu ziemnego pochodzącego z pól gazowych: Severniy Berdah Surgil, Vostochniy Berdah-Uchsay oraz Severniy Berdah, położonych w pobliżu
kompleksu. Część gazu będzie wykorzystywana do produkcji 387 000 t/r. polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
oraz 83 000 t/r. polipropylenu. Budowę kompleksu prowadzono w latach 2011–2016, a głównymi wykonawcami
były trzy południowokoreańskie firmy budowlane: Samsung Engineering, GS Engineering oraz Hyundai Engineering. Inwestycję zrealizowano jako wspólne przedsięwzięcie typu joint venture z udziałami 50/50 państwowej
firmy Uzbekistanu Uzbekneftegaz, zajmującej się wy-
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dobyciem i przeróbką ropy naftowej, a także gazu ziemnego, oraz konsorcjum trzech koreańskich firm (Lotte
Chemical Co., Korea Gas Corp. oraz GS E&R Co., z udziałami w konsorcjum wynoszącymi, odpowiednio, 22,5 %,
22,5 % i 3 %). Nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji sięgnęły kwoty 3,89 mld dolarów, z czego
1,4 mld dolarów zostało pokryte przez udziałowców,
a reszta została sfinansowana z kredytów bankowych.
Poliolefiny produkowane w kompleksie będą przeznaczone na zaspokojenie popytu na rynku wewnętrznym,
a nadwyżka, szacowana na ok. 50 %, będzie eksportowana na rynki państw ościennych.
www.chemicals-technology.com
www.mrcplast.com, http://af.reuters.com
WŁOCHY
Ekspansja firmy Sirmax
Włoskie firmy Sirmax S.p.A. oraz Nord Color Srl poinformowały o podpisaniu porozumienia dotyczącego
zakupu przez Sirmax S.p.A. 100 % udziałów partnera na
kwotę ok. 10 mln euro. Przejmowana firma, działająca na
rynku od 1981 r., posiada wytwórnię termoplastycznych
kompoundów zlokalizowaną w miejscowości San Vito al
Tagliamento, Włochy. Ze względu na wielkość rocznego
potencjału produkcyjnego, który wynosi 12 000 t, firma
Nord Color Srl zajmuje 6. miejsce w gronie producentów
kompoundów działających na rynku europejskim. Kompoundy te są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i meblarskim. W ubiegłym roku
firma osiągnęła przychody w wysokości 35 mln euro.
Inwestor – spółka Sirmax S.p.A., poza aktualnie przejmowaną spółką, ma zakłady produkcyjne rozlokowane
Polsce (Kutno), Brazylii (Jundiai), Włoszech (Cittadella)
oraz w USA (Anderson, stan Indiana), gdzie wytwarza
kompoundy na bazie polipropylenu (PP), poli(tereftalanu butylenu) (PBT), polioksymetylenu (POM) oraz polistyrenu (PS). Ich łączny roczny potencjał produkcyjny
wynosi 176 000 t. Z taką wielkością potencjału produkcyjnego firma Sirmax jest 2. na rynku europejskim producentem kompoundów. W roku finansowym 2015 spółka Sirmax S.p.A. osiągnęła przychody w kwocie 210 mln
euro, co stanowiło ich 31-proc. wzrost w odniesieniu do
poprzedniego roku. Było to spowodowane sprzedażą
kompoundów z uruchomionej w trakcie roku wytwórni w USA. Ekonomiści zatrudnieni w firmie szacują, że
dzięki inwestycjom poczynionym w ostatnich dwóch latach przez Sirmax uda się, w perspektywie średnioterminowej (3–5 lat), utrzymać dynamikę przychodów spółki
na podobnym poziomie. Firma Sirmax poza działalnością produkcyjną zajmuje się także dystrybucją wyrobów
poliolefinowych globalnego koncernu chemicznego Borealis na terenie Włoch, Niemiec, Polski i Francji.
www.sirmax.com, www.plasteurope.com
www.nord-color.com, www.mrcplast.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY

Firma Carmel Olefins poinformowała o uruchomieniu
produkcji nowego polipropylenu (PP) Capilene CT 80A
o bardzo dobrej przezroczystości i dobrej odporności
na uderzenie, przeznaczonego do formowania metodą
wtryskiwania. Tworzywo zawiera klaryfikator Millad
NX 8000 firmy Milliken oraz środek antystatyczny. Materiał ma dobrą odporność na zbielenie naprężeniowe,
bardzo duży połysk, dobre właściwości organoleptyczne
oraz dużą sztywność i udarność.
Wybrane właściwości Capilene CT 80A:
– masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu
(MFR) (23 °C, 2,16 kg) – 25 g/10 min,
– moduł sprężystości przy rozciąganiu w temp.
23 °C – 178 900 MPa,
– naprężenie na granicy plastyczności (23 °C,
50 mm/min) – 24 MPa,
– wydłużenie na granicy plastyczności – 15 %,
– udarność z karbem metodą Izoda w temp. 23 °C –
18 kJ/m2, w temp. 0 °C – 6 kJ/m2, w temp. -20 °C – 3 kJ/m2,
– temperatura mięknienia wg Vicata – 131 °C,
– temperatura ugięcia pod obciążeniem – 70 °C,
– zamglenie (płytka 1 mm) – 12 %.
Capilene CT 80A jest wykorzystywany do wytwarzania cienkościennych, przezroczystych opakowań
do żywności, a także do dużych opakowań magazynowych, skrzynek, przezroczystych skrzynek narzędziowych, urządzeń i zabawek. Dzięki dobrej przejrzystości i odporności na uderzenie w temperaturze 0 °C
materiał znalazł zastosowanie w chłodnictwie. Użycie
klaryfikatora Millad NX 8000 w miejsce klaryfikatorów
starszej generacji pozwala na obniżenie temperatury
formowania i skrócenie czasu chłodzenia, co skutkuje
skróceniem czasu trwania cyklu, zmniejszeniem zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszeniem kosztów
produkcji.
www.Carmel-Olefins.co.il
Podczas targów Chinaplas 2016 firma Dow Corning
zaprezentowała nowe materiały przeznaczone dla
przemysłu tworzyw polimerowych, w tym kilka niedawno wprowadzonych dodatków na bazie silikonu,
zwiększających wydajność i ułatwiających przetwarzanie przezroczystego poliwęglanu (PC), poliamidu
(PA) i mieszanek polioksymetylenu (POM) oraz poprawiających jakość powierzchni wyrobów, np. elementów wnętrz samochodowych. Przedstawiono również
nową przedmieszkę Dow Corning MB25-035 Masterbatch zawierającą 25 % polimeru siloksanowego o bardzo dużej masie cząsteczkowej (UHMW), wykorzystywaną do zmniejszania tarcia materiałów stosowanych

do pakowania z użyciem technologii FFS (Form-Fill-Seal), a także jako dodatek poślizgowy do folii z polietylenu małej gęstości (LDPE) i liniowego polietylenu
małej gęstości (LLDPE). Materiał dostarczany jest w
formie granulatu.
Dow Corning 40-001 Additive, ciekły siloksan niehalogenowy o palności wynoszącej V-0 wg UL 94, jest
przeznaczony do zmniejszania palności poliwęglanów
z zachowaniem ich innych właściwości: przezroczystości, wytrzymałości na rozciąganie, modułu sprężystości
oraz minimalnego zamglenia przezroczystych materiałów z PC, a także zwiększania podatności PC na przetwarzanie. Stosowany jest jako dodatek do materiałów
służących do wytwarzania oświetlenia LED, elektroniki użytkowej, „szkieł” reflektorów samochodowych
i oświetlenia zewnętrznego.
Dow Corning 31-441 Additive, mający postać białej substancji stałej, jest polimerem silikonowym przeznaczonym do stosowania jako dodatek do materiałów kompozytowych na bazie PA. Jego temperatura
zeszklenia wynosi 65–75 °C, a temperatura topnienia
85–105 °C. Dodatek Dow Corning 31-441 Additive
wpływa korzystnie na przebieg procesu wytłaczania
powodując zmniejszenie momentu obrotowego ślimaka oraz poprawienie właściwości powierzchni wyrobów dzięki zwiększeniu odporności na zarysowanie i
zmniejszeniu współczynnika tarcia. Jego główne zastosowania to części samochodowe, przekładnie przemysłowe i łożyska oraz części ruchome urządzeń, a także
sprzęt peryferyjny.
Dzięki modyfikatorowi trybologicznemu nowej generacji Dow Corning HMB-1103 Masterbatch, używanemu jako dodatek do systemów na bazie poliacetali
(POM), i Dow Corning Toray EP-5500 Powder, przeznaczonemu do polepszenia właściwości ślizgowych
systemów POM-C i POM-H, możliwa jest poprawa
właściwości powierzchni poliacetali stosowanych m.in.
w motoryzacji, medycynie i elektronice. Zastosowanie
ich powoduje zmniejszenie współczynnika tarcia COF
(Coefficient of Friction) efektywniejsze niż w przypadku
PTFE, przy stosowaniu znacznie mniejszych dawek.
Dow Corning HMB-0221 Additive działa jako środek
zmniejszający gromadzenie się kurzu, a także zapobiegający ścieraniu i zadrapaniom powierzchni wyrobów
z poliolefin, ponadto dzięki niemu powierzchnia sprawia w dotyku wrażenie miękkiej i jedwabistej. Produkt
ten zapewnia również poprawę przetwarzania, w tym
zmniejszenie COF, zmniejszenie momentu obrotowego
oraz zwiększenie dyspersji napełniaczy mineralnych
i nieorganicznych. Przeznaczony jest do wytwarzania
elementów wnętrz samochodowych.
www.dowcorning.com
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Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż (BOPS) oferuje wiele
nowoczesnych tworzyw polimerowych na bazie PP z rodziny Moplen, przeznaczonych do wytwarzania opakowań i wyrobów cienkościennych formowanych metodą
wtryskiwania. Wszystkie homopolimery i kopolimery
randomiczne PP oferowane przez BOPS są wytwarzane
w obecności wysokowydajnego katalizatora koordynacyjnego typu Zieglera-Natty niezawierającego aktywatora ftalanowego. Są to homopolimery PP: HP548R
o MFR – 21 g/10 min i HP648T o MFR – 53 g/10 min,
kopolimery udarowe: EP548R o MFR – 23 g/10 min,
EP548S o MFR – 44 g/10 min, EP448T o MFR –
48 g/10 min, EP348U o MFR – 70 g/10 min, EP548U
o MFR – 70 g/10 min i EP448V o MFR – 100 g/10 min, najnowsza grupa kopolimerów randomicznych: RP398T
o MFR – 40 g/10 min, RP2380 o MFR – 44 g/10 min,
RP348U o MFR – 75 g/10 min i RP398V o MFR –
100 g/10 min. Polimery Moplen są wykorzystywane
w produkcji cienkościennych pojemników, również wg
technologii IML (In-Mould-Label), np. pojemników do
przechowywania żywności, w tym pojemników na produkty mleczarskie, i innych wyrobów. Moplen EP548U
ma lepiej zbalansowaną udarność i sztywność niż tradycyjne tworzywa, ponadto jego właściwości mechaniczne
są porównywalne z materiałami o mniejszej płynności. Kopolimerem blokowym nowej generacji jest Moplen EP549U, który może być stosowany do produkcji
wieczek i pojemników przeznaczonych do przechowywania tłuszczów, pojemników na żywność poddawaną w sposób ciągły działaniu niskiej temperatury (np.
lody), a także opakowań na produkty mleczarskie, artykułów użytkowych gospodarstwa domowego, sprzętu
sportowego i rekreacyjnego, zabawek i pojemników na
zabawki oraz doniczek na kwiaty. Duża płynność nowoczesnych tworzyw Moplen umożliwia zmniejszenie
grubości ścianek wytwarzanych detali, a kontrolowana reologia – utrzymanie stabilnych wymiarów wyrobów formowanych metodą wtryskiwania; np. Moplen
EP448V ma dużą sztywność i odporność na uderzenie,
również w temperaturze poniżej 0 °C, charakteryzuje się
też doskonałymi właściwościami mechanicznymi i dużą
płynnością. Dzięki środkom antystatycznym elementy
formowane metodą wtryskiwania można łatwo usunąć
z formy. W porównaniu z kopolimerami o dwukrotnie
mniejszym wskaźniku szybkości płynięcia, dotychczas
stosowanymi do wytwarzania tego typu wyrobów, uzyskuje się większą wydajność i mniejsze zużycie energii.
Ponadto, poprzez zmniejszenie ciśnienia wtryskiwania i
siły zamknięcia formy, zwiększa się elastyczność wtryskarki. Najnowsze kopolimery randomiczne Moplen
RP398T, Moplen RP2380 i Moplen RP398V, zawierające efektywny środek klaryfikujący najnowszej, czwartej
generacji, charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami reologicznymi, dzięki czemu mogą być używane
do wytwarzania pojemników na żywność i innych produktów o złożonych przekrojach. Charakteryzują się bardzo długą drogą płynięcia oraz doskonałymi właściwo-
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ściami optycznymi. Zastosowanie klaryfikatora wpływa
na przetwarzanie tworzyw – zmniejszenie temperatury
wtryskiwania nawet o 40 °C, w porównaniu z tworzywami zawierającymi klaryfikator na bazie sorbitolu,
przy czym zalecana temperatura stopu to 190–200 °C.
Dzięki temu mniejsze jest zużycie energii, krótszy czas
chłodzenia oraz czas trwania całego cyklu, natomiast
większa jest, nawet o 10–20 %, produktywność oraz
lepsze są właściwości organoleptyczne. Najnowszy produkt Moplen RP398U jest przeznaczony do formowania
metodą wtryskiwania cienkościennych wyrobów, np.
pojemników wielokrotnego użytku, spełniających odpowiednie wymagania estetyczne i charakteryzujących
się małą emisją zapachu, stosowanych głównie do przechowywania produktów żywnościowych. Ze względu
na odpowiednio dobraną płynność, stosowanie Moplenu RP398U umożliwia poprawę warunków przetwarzania i skrócenie czasu trwania cyklu podczas szybkiego
wtryskiwania, co wpływa na zwiększenie efektywności
produkcji. Polimery Moplen przeznaczone do wytwarzania opakowań metodą wtryskiwania zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić bardzo dobre płynięcie, odpowiednie w warunkach szybkiego wtryskiwania.
www.basellorlen.pl
Nowa seria środków przeciwdrobnoustrojowych
+ Clean przeznaczonych do stosowania jako dodatek
do poliolefin i termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych, opracowana przez firmę Riverdale Global, zapewnia bardziej skuteczną ochronę produktów, mimo
mniejszych dawek niż w przypadku masterbaczy, jednocześnie obniżając koszty ochrony. Środki + Clean są
nieorganicznymi preparatami na bazie srebra, które
zapobiegają powstawaniu produktów degradacji materiału spowodowanej przez wzrost bakterii, pleśni i drożdży – przebarwień wyrobu i nieprzyjemnych zapachów.
Dodatkowo łatwo można je zdyspergować w polimerze,
a ich zawartość wynosi od 0,2 do 0,5 %. Zostały one zoptymalizowane pod kątem zachowania koloru zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
+ Clean AM-139 jest cieczą stosowaną jako dodatek
do PE lub PP w ilości 0,2 do 0,4 %. + Clean AM-150 jest
również cieczą, którą dodaje się do tworzyw konstrukcyjnych w ilości od 0,3 do 0,5 %. W celu zabezpieczenia wyrobu należy dokładnie zdyspergować dodatek,
ponieważ dzięki temu możliwe jest równomierne rozprowadzenie go również na powierzchni. Środki przeciwdrobnoustrojowe dodawane są do materiałów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń AGD, elektroniki
użytkowej, urządzeń medycznych i innych produktów
użytkowanych w warunkach, w których narażone są na
atak mikroorganizmów.
www.riverdaleglobal.com
Hybrydową (tworzywo/metal) obudowę samochodowej poduszki powietrznej ze zintegrowaną ramką
ołowiową, umieszczaną w kole kierownicy, opracowała
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firma QUADRANT CMS wraz z firmami współpracującymi. Obudowa poduszki musi być niezawodna z uwagi
na bezpieczeństwo pasażerów. Produkcja jest całkowicie
zautomatyzowana w celu zapewnienia bardzo dobrej jakości wyrobu i bezpieczeństwa użytkowania. Zasadnicze znaczenie ma konstrukcja obudowy oraz zastosowana technologia wytwarzania. Hybrydową konstrukcję
stanowi obudowa z tworzywa polimerowego z ołowiową ramką. Jest ona formowana metodą wtryskiwania
z poliamidu (PA) wzmocnionego włóknem szklanym
o zawartości 40 %. Proces obtryskiwania jest zautomatyzowany; sześć osi robota pozycjonuje ramkę precyzyjnie
w formie, a wokół niej wtryskiwany jest wzmocniony
poliamid. Gotowy produkt po wyjęciu z formy i bardzo
dokładnym sprawdzeniu przesyła się do dalszych prac
montażowych. Hybrydowa obudowa tworzywo/metal
zastąpiła obudowę wytwarzaną wyłącznie ze stali, która
była cięższa i zajmowała więcej miejsca, ponadto montaż
zasilających przewodów był kosztowny i skomplikowany. Obudowa została zaprojektowana do montowanego
w Turcji samochodu Ford Transit, a obecnie jest montowana w czterech innych modelach Forda. Zastosowanie
hybrydowej zintegrowanej obudowy jest zgodne z trendem dotyczącym zmniejszania masy samochodów,
dzięki czemu uzyskuje się oszczędność paliwa, a także
oszczędność miejsca, potrzebnego do zamontowania
bardziej zaawansowanych urządzeń związanych z bezpieczeństwem i obsługą pojazdu.
www.quadrantplastics.com

PRZETWÓRSTWO

Opracowany przez firmę Sesotec Separator metali
Protector, wyposażony w czujnik indukcyjny, jest przeznaczony do wyszukiwania i oddzielania od tworzywa
nawet najmniejszych zanieczyszczających je cząstek me-
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talu. Dotyczy to zarówno ferromagnetyków, jak i stali
nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu i ołowiu,
niezależnie od tego, czy metal jest odsłonięty, obudowany, powleczony, pomalowany, czy zaizolowany. Zanieczyszczenia metaliczne powstające w procesie produkcyjnym mogą uniemożliwiać użytkowanie wyrobu.
W celu znalezienia źródła zanieczyszczeń, we współpracy z dostawcą tworzywa w postaci granulatu, zainstalowano Protector i przeprowadzono test w rzeczywistych
warunkach formowania metodą wtryskiwania. Podczas
testu Separator oddzielił kilka ziarenek granulatu, mimo
że wtrącenia metaliczne nie były widoczne i dopiero badanie promieniami rentgenowskimi wykazały obecność
małych kawałeczków drutu miedzianego zatopionych
w granulkach. Separatory metali Protector stanowią
obecnie standardowe wyposażenie firm przetwórstwa
tworzyw polimerowych. Są instalowane bezpośrednio
na wlocie materiału do wtryskarki, co daje pewność,
że tworzywo jest wolne od zanieczyszczeń metalicznych. Są wykorzystywane zarówno do kontroli jakości produktów końcowych, jak i do ochrony urządzeń
przetwórczych i form, dzięki temu zmniejsza się liczba
braków spowodowanych zanieczyszczeniem oraz liczba
kosztownych i czasochłonnych awarii, przestojów i napraw, poprawia się ciągłość procesu, zwiększa się wydajność i czystość produktu. Separatory metali zapewniają
szybki zwrot inwestycji, jako że wszystkie zanieczyszczenia, także te zatopione w granulacie, są wykrywane
i oddzielane. Separatory Protector znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, które korzystają
z wtryskarek i maszyn do formowania z rozdmuchiwaniem, np. podczas produkcji pojemników do pakowania,
nakrętek, artykułów medycznych, części technicznych,
złączy lub obudów w przemyśle samochodowym, zabawek oraz artykułów gospodarstwa domowego.
www.sesotec.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic mocznikowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania
modyfikowanych żywic mocznikowo-formaldehydowych (Zgłoszenie nr 409737, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
Według wynalazku sposób wytwarzania modyfikatora do żywic mocznikowo-formaldehydowych polega
na tym, że mieszaninę haloizytu, poddanego wcześniej
działaniu pola ultradźwiękowego, i mocznika, w stosunku mas. mocznika do haloizytu 0,02–0,05:1, poddaje
się reakcji w środowisku wodnym, w obecności pola ultradźwiękowego, po czym usuwa się wodę, a z suchego
produktu wytwarza się proszek. Wynalazek obejmuje
również sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
mocznikowo-formaldehydowych, w którym modyfikator poddaje się reakcji z mieszaniną poreakcyjną otrzy-

maną w reakcji mocznika z formaldehydem, a następnie
dodaje się go do środowiska reakcji mocznika z formaldehydem i prowadzi reakcję (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr
8, 17).
Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą 2,4,6-trinitrofenolu,
sposób jego przygotowania oraz jego zastosowanie do
selektywnego wykrywania i/lub oznaczania nitroaromatycznych związków wybuchowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej (Zgłoszenie nr 409656, Instytut
Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest rozpoznający polimer
bisbitiofenowy, korzystnie w postaci warstwy przewodzącego polimeru molekularnie wdrukowanego (MIP).
Charakteryzuje się on tym, że zawiera monomer funkcyj-
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ny, bis(2,2’-bitienylo)-(4-aminofenylo)metan, monomer
sieciujący, 2,2’-bis(2,2’-bitiofeno-5-ylo)-3,3’-bitionaften,
i luki molekularne wdrukowane za pomocą cząsteczek
2,4,6-trinitrofenolu (TNP). Ponadto wynalazek obejmuje
sposób wytwarzania tego polimeru metodą wdrukowania molekularnego TNP za pomocą elektropolimeryzacji, korzystnie w warunkach potencjodynamicznych.
Polega on na zastosowaniu jako monomeru funkcyjnego
oraz monomeru sieciującego do wdrukowania molekularnego, odpowiednio, bis(2,2’-bitienylo)-(4-aminofenylo)metanu i 2,2’-bis(2,2’-bitiofeno-5-ylo)-3,3’-bitionaftenu,
przy czym monomer sieciujący występuje w podwójnej
roli, tj. z jednej strony sieciuje MIP-TNP, a z drugiej jest
fluoroforem. Wynalazek również obejmuje zastosowanie
tego polimeru bisbitiofenowego jako elementu rozpoznającego czujnika chemicznego do wykrywania i/lub
selektywnego oznaczania 2,4,6-trinitrofenolu w próbkach biologicznych oraz w czujnikach do wykrywania
i/lub oznaczania substancji wybuchowych za pomocą
pomiarów spektrofluorymetrycznych (wg Biul. Urz. Pat.
2016, nr 8, 17).
Sposób wytwarzania bezizocyjanianowych poliuretanów na podstawie biscyklicznych węglanów
(Zgłoszenie nr 409654, Politechnika Warszawska, Warszawa)
Sposób wytwarzania bezizocyjanianowych poliuretanów na podstawie biscyklicznych węglanów zawierających cykliczny eter w reakcji biscyklicznego węglanu
z aminą polega na prowadzeniu reakcji heksaolu z węglanem dimetylu w 4–12-krotnym nadmiarze w stosunku do heksaolu, w obecności metanolu użytego w co najmniej 3-krotnym nadmiarze. Reakcja jest prowadzona
w obecności węglanu metalu alkalicznego jako katalizatora, pod normalnym ciśnieniem, w temperaturze wrzenia mieszaniny, przez 2–5 h po wprowadzeniu wszystkich surowców. Następnie oddestylowuje się metanol,
aż do momentu pojawienia się biscyklicznego węglanu
w formie osadu. Osad odfiltrowuje się i rozpuszcza w
rozpuszczalniku, następnie zobojętnia się go i rekrystalizuje. Tak otrzymany biscykliczny węglan poddaje się
reakcji z diaminą lub aminą wielofunkcyjną w obecności rozpuszczalnika, zachowując stosunek molowy grup
aminowych do cyklicznych węglanowych od 1:1 do 2:1.
Proces prowadzi się w czasie 24–48 godzin, w temp.
60–80°C. Następnie mieszaninę reakcyjną wylewa się
do otwartej formy i kontynuuje reakcję przez 2–5 dni,
zwiększając stopniowo temperaturę do 100 °C (wg Biul.
Urz. Pat. 2016, nr 8, 17).
Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania
modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowych
(Zgłoszenie nr 409738, Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych polega na tym, że mieszaninę
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haloizytu, poddanego wcześniej działaniu pola ultra
dźwiękowego, i mocznika, w stosunku masowym mocznika do haloizytu 0,02–0,05:1, poddaje się reakcji w środowisku wodnym, w obecności pola ultradźwiękowego.
Następnie usuwa się wodę, po czym z suchego produktu wytwarza się proszek. Przedmiotem wynalazku jest
również sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
fenolowo-formaldehydowych, w którym modyfikator
poddaje się reakcji z mieszaniną poreakcyjną otrzymaną
w reakcji fenolu z formaldehydem lub dodaje się go do
środowiska reakcji fenolu z formaldehydem i prowadzi
reakcję (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 8, 17).
Sposób otrzymywania uniepalnionej kompozycji
małocząsteczkowej żywicy epoksydowej (Zgłoszenie
nr 409729, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów)
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania uniepalnionej kompozycji małocząsteczkowej żywicy epoksydowej przeznaczonej do wytwarzania samogasnących kompozytów epoksydowych zbrojonych
włóknem szklanym, węglowym lub innym, odpornych
na działanie płomienia. Według wynalazku, sposób
otrzymywania uniepalnionej kompozycji dianowej małocząsteczkowej żywicy epoksydowej polega na wstępnym mieszaniu wszystkich składników kompozycji za
pomocą wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego
z prędkością 250–750 obr/min w temperaturze pokojowej w czasie 15–30 min. Wstępnie wymieszaną kompozycję umieszcza się na 15–60 minut w homogenizatorze
ultradźwiękowym podgrzanym do temp. 40–70 °C, a następnie w szybkoobrotowym termostatowym mikserze
w temp. 40–70 °C z mieszadłem turbinowym o prędkości obrotowej 4000–10 000 obr/min, po czym uciera się w
mieszalniku typu cylinder w cylindrze zapewniającym
szybkość ścierania 800–1500 s-1. Do tak przygotowanej
kompozycji dodaje się 5–25 % mas. pirofosforanu amonu i homogenizuje z nią. Do tej mieszaniny dodaje się
1–10 % mas. dipentaerytrytolu i poddaje homogenizacji podobnie jak dla dodatku pirofosforanu amonu, po
czym otrzymaną kompozycję schładza się do temperatury pokojowej i dodaje do niej utwardzacz aminowy –
trietylenotetraminę w ilości do 13 % mas. w stosunku do
żywicy, mieszając całą zawartość (wg Biul. Urz. Pat. 2016,
nr 8, 18).
Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy,
wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym
ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego
zastosowanie (Zgłoszenie nr 409982, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest rozpoznający przewodzący polimer bisbitiofenowy, charakteryzujący się tym,
że zawiera kwas 2,2’-bitiofeno-5-karboksylowy i p-bis(2,2’-bitien-5-ylo)metyloalaninę jako monomery funkcyjne,
5,5’,5”-tris[(2,2’-bitienylometan)] jako monomer sieciujący
i luki molekularne wdrukowane za pomocą białka, w tym
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znakowanej ludzkiej albuminy (HA). Ponadto wynalazek
obejmuje sposób wytwarzania tego rozpoznającego przewodzącego polimeru bisbitiofenowego metodą wdrukowania molekularnego za pomocą elektropolimeryzacji
potencjodynamicznej. Wynalazek obejmuje także zastosowanie tego polimeru w postaci warstwy, jako elementu
rozpoznającego czujnika elektrochemicznego, do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania białek, zwłaszcza
w próbkach biologicznych, korzystnie w moczu i we krwi
(wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 10, 26).
Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób
jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru
jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do
selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny (Zgłoszenie nr 409981, Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
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Przedmiotem wynalazku jest rozpoznający przewodzący polimer bisbitiofenowy, charakteryzujący się tym,
że zawiera kwas 2,2’-bitiofeno-5-borowy i p-bis(2,2’-bitien-5-ylo)metylobenzoesan 2-(cytozy-1-ylo)etylowy jako
monomery funkcyjne, 2,4,5,2’,4’,5’-heksa(tiofen-2-ylo)-3,3’-bitiofen jako monomer sieciujący i luki molekularne
wdrukowane za pomocą neopteryny. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania metodą wdrukowania
molekularnego za pomocą elektropolimeryzacji potencjodynamicznej, jak również obejmuje zastosowanie
warstwy polimeru jako elementu rozpoznającego chemicznego czujnika do wykrywania i/lub selektywnego
oznaczania neopteryny, zwłaszcza w próbkach biologicznych, korzystnie w moczu i we krwi (wg Biul. Urz.
Pat. 2016, nr 10, 26).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWE KSIĄŻKI
ANTIMICROBIAL TEXTILES
Gang Sun (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 372 strony, cena 242 $
ISBN 978-0-08-100576-7
W środowisku medycznym stosowanie tekstyliów
antybakteryjnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na zmniejszenie ryzyka zakażenia. Właściwości przeciwbakteryjne tkanin mogą też
być przydatne w przemyśle tekstylnym i odzieżowym.
Książka stanowi źródło informacji o technologii i materiałach stosowanych do otrzymywania tej grupy tekstyliów. Część pierwsza obejmuje kluczowe zagadnienia
i technologie wytwarzania antybakteryjnych wyrobów
włókienniczych. Omówiono testy i regulacje prawne,
mikrokapsułkowanie, powłoki zol-żel, nanotechnologie
i technologie plazmowe oraz cykl życia tekstyliów szpitalnych wielokrotnego użytku z wykończeniem biobójczym. Część druga stanowi przegląd najważniejszych
środków antybakteryjnych, takich jak: N-halaminy,
fluorowcowane fenole i polibiguanidy, związki pochodzenia roślinnego i fotoaktywne substancje chemiczne.
W części trzeciej szczegółowo przedstawiono możliwości stosowania antybakteryjnych tekstyliów jako szwów,
implantów i rusztowań, do leczenia zakażeń skóry i atopowego zapalenia skóry oraz w odzieży ochronnej. Opisano także antydrobnoustrojowe wykończenia poprawiające trwałość i długowieczność struktury tkanin.
FLUOROELASTOMERS HANDBOOK
The Definitive User's Guide (Elsevier)
Wyd. drugie 2016, 584 strony, cena 255 $
ISBN 978-0-323-39480-2
Drugie wydanie Fluoroelastomers Handbook stanowi
kompendium wiedzy w dziedzinie chemii, technologii,
przetwórstwa i zastosowań fluoroelastomerów. Jest to je-

dyna pozycja zawierająca aktualne informacje na temat
procesów produkcyjnych, reakcji sieciowania i metod
utwardzania oraz przetwarzania. Całkowicie zaktualizowano rozdziały na temat zastosowania i rodzajów związków fluorowych oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, higieny i norm unieszkodliwiania. Dodano nowy
rozdział omawiający nowatorskie rozwiązania i aktualne
trendy. Tematyka pozostałych rozdziałów obejmuje omówienie rynku, produkcję fluoroelastomerów i monomerów, syntezę, rodzaje, właściwości, utwardzanie, przetwórstwo oraz odporność na płynięcie fluoroelastomerów
(w tym zawierających fluorek winylidenu lub tetrafluoroetylen), zastosowanie (O-ringi, dodatki do paliw itp.), a
także problemy związane z bezpieczeństwem, trwałością
i usuwaniem odpadów. Do drugiego wydania dołączono
ocenę PDL (rating), listę głównych producentów fluoroelastomerów oraz wykaz znaków towarowych.
VISCOELASTICITY OF POLYMERS
Theory and Numerical Algorithms
Kwang Soo Cho (Springer)
Seria: Springer Series in Materials Science, Vol. 241
Wyd. 2016, 612 stron, 91 ilustracji, 83 w kolorze, cena
199,99 € / 149,00 £ / 229,00 $
ISBN 978-94-017-7562-5
Tematyka książki obejmuje wprowadzenie do reologii polimerów ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki lepkosprężystych materiałów polimerowych.
Monografia jest przykładem interdyscyplinarnego podejścia do badań nad lepkosprężystością polimerów;
uwzględnia podstawy matematyki, mechaniki ośrodków ciągłych, chemii polimerów i mechaniki statystycznej niezbędne do zrozumienia teorii lepkosprężystości polimerów. Przedstawia najnowsze osiągnięcia
w reologii polimerów, m.in. aspekty teoretyczne i nowe
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metody doświadczalne np. large amplitude oscillatory shear
(LAOS), metody numeryczne w lepkosprężystości liniowej, oraz prezentuje nowe spojrzenie na interpretację
danych eksperymentalnych. Zawiera różne algorytmy
numeryczne do przetwarzania danych dotyczących
właściwości lepkosprężystych – od podstawowych do
zaawansowanych przykładów, trudnych do znalezienia w literaturze. Mimo zrównoważonego podejścia do
aspektów teoretycznych i doświadczalnych w reologii
polimerów, widoczne jest większe zainteresowanie autora stroną teoretyczną zagadnienia. Pozycja adresowana
jest do czytelników ze znajomością matematyki, fizyki
i inżynierii na poziomie co najmniej licencjackim.
SELF-CLEANING COATINGS
Structure, Fabrication and Application
Junhui He (RCS)
Wyd. 2016, 300 stron, cena 159 £ / 260 $
ISBN 9781782622864
Powłoki samooczyszczające się znajdują szereg zastosowań m.in. w ogniwach słonecznych, płaskich panelach wyświetlaczy, telefonach komórkowych, oknach,
lakierach samochodowych i urządzeniach optycznych.
W książce przedstawiono najnowsze badania nad powłokami tego typu, w tym teoretyczne aspekty zjawisk
samooczyszczania, strategie i metody produkcyjne, zastosowania i zainteresowanie przemysłu.
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materiały zawierające bizmut jako sensory i biosensory
oraz nanokompozyty o dużej odporności termicznej.
PLASTICS PRODUCT DESIGN
P.F. Mastro (Wiley)
Wyd. 2016, 320 stron, cena 130,00 £ / 175,50 €
ISBN 978-1-118-84271-3
Książka jest skierowana zarówno do doświadczonych, jak i początkujących projektantów wyrobów z materiałów polimerowych. Autor zapoznaje czytelnika z
powszechnie używanymi polimerami oraz tworzywami
omawiając różne procesy, istotne z punktu widzenia projektowania danego wyrobu lub detalu. Ta część książki
zawiera również opisy procesów wytwarzania prototypów, łącznie z wadami i zaletami każdego z nich. Następnie przedstawiono ogólne zagadnienia konstrukcyjne dotyczące większości projektów wyrobów z tworzyw
polimerowych. W drugiej części książki autor, na podstawie własnego ponad czterdziestoletniego doświadczenia, omówił projektowanie szeregu detali z materiałów
polimerowych, takich jak: elementy konstrukcyjne, koła
zębate, łożyska, zawiasy i zatrzaski, opakowania, zbiorniki ciśnieniowe i elementy optyczne. Ostatnia część zawiera ogólne konkluzje na temat procesu projektowania.

NON-WETTABLE SURFACES
Theory, Preparation and Applications
Marmur, R.H.A. Ras (RCS)
Wyd. 2016, 250 stron, cena 149 £ / 245 $
ISBN 9781782621546
Tematyka książki dotyczy zagadnień teoretycznych
związanych z powierzchniami niezwilżalnymi oraz ich
wytwarzania i zastosowania. Dzięki kompleksowemu
podejściu do tematu autorzy wykazali możliwość współdziałania teorii i praktyki w tej dziedzinie. Książka jest
przydatna dla naukowców zainteresowanych problematyką powierzchni i koloidów polimerowych, termodynamiką oraz powierzchniami superhydrofobowymi i
superhigrofobowymi.

METALLIZED AND MAGNETIC POLYMERS
Chemistry and Applications
J.K. Fink (Wiley)
Wyd. 2016, 256 stron, cena 130,00 £ / 175,50 €
ISBN 978-1-119-24232-1
Książka stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat
chemii polimerów metalizowanych i magnetycznych
oraz specjalnych zastosowań tych materiałów. Opracowanie jest podzielone na dwie części – pierwsza dotyczy
polimerów metalizowanych, druga – polimerów magnetycznych. Obie części mają taki sam układ. Po wprowadzeniu dotyczącym ogólnych aspektów określonej
grupy polimerów, szczegółowo omówiono ich rodzaje,
metody wytwarzania, właściwości, metody badawcze
i właściwości na granicy faz. Podano kierunki zastosowań oraz uwzględniono kwestie środowiskowe, w tym
recykling i polimery biodegradowalne.

FUNCTIONAL AND PHYSICAL PROPERTIES
OF POLYMER NANOCOMPOSITES
Aravind Dasari, James Njuguna (Eds.), (Wiley)
Wyd. 2016, 216 stron, cena 90 £ / 127 €
ISBN 978-1-118-54232-3
Książka jest pierwszą pozycją szeroko ujmującą zagadnienia dotyczące nanocząstek w nanokompozytach
polimerowych. Omówiono trójwymiarową charakterystykę mikrostruktury nanokompozytów polimerowych
za pomocą tomografii elektronowej, biodegradację, właściwości magnetyczne i optyczne nanokompozytów,
nanokompozyty polimerowe do opakowań żywności,
włókna funkcjonalne produkowane techniką elektroprzędzenia służące do magazynowania energii, nano-

BIOACTIVE GLASSES
Fundamentals, Technology and Applications
L. Hupa, A. Boccaccini, D. Brauer (RCS)
Wyd. 2016, 300 stron, cena 159 £ / 260 $
ISBN 9781782621690
W starzejącym się społeczeństwie znacznie wzrosło
zapotrzebowanie na implanty, które nie tylko zastąpią
uszkodzone lub utracone tkanki, ale są w stanie je zregenerować. Bioaktywne szkła stosowane przez kilka
dziesięcioleci do wiązania twardych i miękkich tkanek,
uwalniają aktywne jony zdolne do przyspieszenia tworzenia i regeneracji kości. Książka zapoznaje czytelników z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
dr inż. Stanisława Spychaj

