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100-lecie INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego
Wywiad z dr hab. inż. Reginą Jeziórską, prof. IChP
dyrektorem Instytutu Chemii Przemysłowej
Redaktor Barbara Witowska-Mocek. Pani Dyrektor,
w październiku br. Instytut Chemii Przemysłowej (IChP) im. prof.
I. Mościckiego obchodzi Jubileusz 100-lecia. Jubileusz, zwłaszcza
tak wyjątkowy, skłania do podsumowań i refleksji. Które dokonania
Instytutu uznałaby Pani za kluczowe dla osiągnięcia pozycji i renomy jaką jednostka cieszy się dzisiaj?
Dyrektor dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP. Istotnie, Instytut istnieje już od 1916 roku, kiedy to z inicjatywy
prof. Ignacego Mościckiego powstała we Lwowie pierwsza
w Polsce placówka naukowo-badawcza związana z przemysłem chemicznym (spółka METAN), przekształcona w 1922 r.
w Chemiczny Instytut Badawczy (ChIB). Działania podejmowane przez Instytut w ostatnich latach są ściśle związane z,
ciągle aktualną, podstawową misją sformułowaną w 1922 r.
w Statucie Chemicznego Instytutu Badawczego przez jego
twórcę i pierwszego dyrektora – profesora Ignacego Mościckiego: „działalność pionierska w kierunku pracy naukowo-twórczej nad budową przemysłu chemicznego w Polsce…”.
W całej 100-letniej historii Instytutu nie brak istotnych działań ukierunkowanych na wzrost innowacyjności przemysłu
chemicznego. W okresie do II wojny światowej doniosłe znaczenie dla gospodarki miały opracowane w Instytucie technologie m.in. otrzymywania czystego tlenku glinu do wytwarzania aluminium z glin krajowych, czy wytwarzania kauczuku
syntetycznego KER® (w celu jej realizacji zbudowano fabrykę
w Dębicy). Licencję tej technologii sprzedano w czasie II wojny
światowej do Włoch i USA, a przychody uzyskane z tej sprzedaży miały istotny udział w budżecie Rządu Polskiego w Londynie. Prowadzone wówczas badania nad metodą półkoksowania węgla kamiennego miały zapewnić bezpieczeństwo
surowcowe polskiego przemysłu stalowego.
Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych, produktowych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą, dziesiątki instalacji pracujących
w oparciu o licencje Instytutu. Warto wymienić technologie
otrzymywania kaprolaktamu, cykloheksanonu i polioksymetylenu, wdrożone nie tylko w polskim przemyśle azotowym,
lecz także sprzedane (licencje tych technologii) do Hiszpanii,
Indii, Chin, Korei Płd. oraz na Słowację, Tajwan i Białoruś.
Należy podkreślić, że 20 % światowej produkcji poliamidów
jest wytwarzana wg opracowanej w Instytucie technologii
CYKLOPOL – otrzymywania cykloheksanonu z benzenu,
podstawowego surowca do wytwarzania poliamidów. Ostatnie cztery lata to m.in. opracowanie kompleksowych techno-

logii wytwarzania poli(tlenku
fenylenu), kwasu akrylowego
i jego estrów oraz szeregu innych innowacyjnych technologii. O poziomie i atrakcyjności
tych innowacyjnych rozwiązań
świadczą liczne medale na prestiżowych międzynarodowych
wystawach wynalazków, m.in.
w Brukseli, Genewie, Norymberdze, Paryżu i Warszawie.
Ostatnie cztery lata to również ścisła współpraca Instytutu z wieloma zakładami
przemysłowymi, w tym z partnerami strategicznymi, m.in.
z Grupą Azoty, Alwernią S.A., Synthos S.A., PKN Orlen S.A.,
Clariant, Grupą Lotos S.A., Zakładem Chemicznym „Silikony Polskie”.
B. W.-M. Co zadecydowało o znaczącej pozycji Instytutu wśród
chemicznych instytutów badawczych?
R. J. Głównym kapitałem instytutu badawczego, prowadzącego badania stosowane jest umiejętność przełożenia posiadanej wiedzy i doświadczenia na praktyczne wdrożenia w przemyśle. O sukcesach Instytutu decyduje przede wszystkim
wysoko wykwalifikowana kadra naukowa o dużym dorobku
patentowym i publikacyjnym, z dużym doświadczeniem badawczo-wdrożeniowym oraz z doświadczeniem w pozyskiwaniu projektów badawczych, a także nowoczesna aparatura
badawcza i instalacje pilotażowe. Ważny jest również wysoki
stopień zaawansowania technologicznego opracowanych innowacyjnych produktów i technologii. W wypadku Instytutu jest
to co najmniej piąty, a najczęściej dziewiąty stopień gotowości
technologicznej.
W ciągu ostatnich czterech lat Instytut bardzo wzmocnił
swoją pozycję dzięki nowoczesnym metodom zarządzania
strategicznego, ukierunkowanego na kształtowanie postaw
i cech sprzyjających innowacyjności, oraz dostosowanie Instytutu do realiów gospodarki rynkowej.
W latach 2012−2016 dwóch pracowników Instytutu otrzymało stopień naukowy doktora habilitowanego, a cztery
osoby uzyskały stopień naukowy doktora, otwarto też trzy
przewody doktorskie. Sześcioro pracowników otrzymało od
Marszałka Województwa Mazowieckiego stypendia naukowe dla młodych doktorantów.
B. W.-M. Na czym koncentruje się obecnie działalność Instytutu i jak ocenia Pani perspektywy jego dalszego rozwoju?
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R. J. W Instytucie prowadzone są prace B+R obejmujące strategiczne kierunki badań zgodne z Krajowymi Inteligentnymi
Specjalizacjami (KIS) i doskonale wpisujące się w realizację
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w warunkach
gospodarki rynkowej. Podstawowy obszar działalności Instytutu to:
• technologia i przetwórstwo polimerów, w tym polimerów konstrukcyjnych, silikonów, epoksydów, poliestrów,
poliuretanów;
• proekologiczna modernizacja technologii;
• technologia organiczna i procesy rozdziału;
• elektrometalurgia metali nieżelaznych;
• nowe technologie oczyszczania ścieków przemysłowych;
• elektrochemiczne źródła energii i ogniwa paliwowe;
• chemia gospodarcza, kosmetyki i półprodukty farmaceutyczne.
Instytut aktywnie działa na rzecz administracji rządowej,
gospodarki i społeczeństwa, wspomaga Ministerstwo Rozwoju w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom chemicznym, prowadzi punkt konsultacyjny
ds. REACH i CLP oraz Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej
i Klimatu, a także cykl szkoleń dla przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH. Instytut prowadzi również
działalność wydawniczą – od ponad 60 lat jest wydawcą
czasopisma naukowo-technicznego o zasięgu międzynarodowym „Polimery”, działalność normalizacyjną oraz prace
dotyczące wprowadzenia Światowego Zharmonizowanego
Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (ang. Global Harmonized
System, GHS).
Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest ukierunkowana na innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe
dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, wspomagające rozwój tego przemysłu, wpływające na przezwyciężenie
istotnych barier rozwoju polskiej gospodarki przez tworzenie
zrównoważonego przemysłu chemicznego. Instytut aktywnie włączył się w przygotowanie założeń do, niezwykle ważnego dla przemysłu chemicznego, programu sektorowego
INNOCHEM, wspierającego wzrost innowacyjności tej gałęzi
przemysłu jako branży o dużym potencjale rozwojowym.
B. W.-M. Instytut bierze aktywny udział w licznych, polskich
i zagranicznych wystawach wynalazczości i innowacji. Jakimi najnowszymi wynalazkami Instytut może się pochwalić?
R. J. W latach 2013−2015 Instytut otrzymał 44 medale na
prestiżowych międzynarodowych wystawach wynalazków
i innowacji, w tym 2 platynowe, 7 złotych z wyróżnieniem,
18 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe. Najbardziej prestiżową
nagrodą, jaką otrzymał Instytut, jest tytuł honorowy za innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, przezwyciężające istotne
bariery rozwoju polskiej gospodarki przez tworzenie zrównoważonego przemysłu chemicznego – Lider Innowacji 2016
przyznany na targach innowacji INTARG 2016 w Katowicach.
Jednym z najnowszych i najczęściej nagradzanych wynalazków jest innowacyjna technologia nieorganiczno-organicznych
aerożeli hybrydowych opracowana w Instytucie przez zespół
pod kierownictwem dr hab. Marii Zieleckiej, prof. IChP. Wy-
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tworzone wg tej technologii hybrydowe aerożele w porównaniu z typowymi, handlowymi aerożelami krzemionkowymi
wykazują szereg zalet. Podstawową wadą handlowych aerożeli
krzemionkowych jest ich niewielka wytrzymałość mechaniczna, powodująca m.in. uciążliwe i groźne dla zdrowia pylenie,
a także wysoki koszt wytwarzania wynikający z konieczności
suszenia w warunkach nadkrytycznych. Główne zalety hybrydowych aerożeli otrzymywanych wg opracowanej w IChP
technologii, to bardzo dobre właściwości mechaniczne znacznie ograniczające uciążliwe pylenie oraz wyraźnie niższe koszty wytwarzania (proces suszenia niewymagający stosowania
warunków nadkrytycznych). Uzyskany ultralekki aerożel charakteryzuje się co najmniej dwukrotnie większą izolacyjnością
cieplną niż konwencjonalne materiały stosowane w budownictwie, takie jak: wełna mineralna lub styropian. Opracowana
technologia, sprawdzona już w skali pilotażowej, umożliwia
wytwarzanie hybrydowych aerożeli zarówno w postaci proszków, bloków, jak i włókien, z zachowaniem odpowiedniej hydrofobowości, optymalnej wytrzymałości mechanicznej i w korzystnych warunkach dalszego przetwórstwa, przy znacznie
zmniejszonej emisji pyłów. Aerożele hybrydowe mogą znaleźć
zastosowanie w produkcji zaawansowanych materiałów izolacyjnych, uszczelniających lub konstrukcyjnych w budownictwie, ciepłownictwie, transporcie i innych gałęziach przemysłu.
Wykorzystanie wynalazku pozwoli też na znaczne obniżenie
kosztów materiałów izolacyjnych.
B. W.-M. Dużym zainteresowaniem cieszą się opracowane
w Instytucie, przyjazne dla środowiska metody odzysku poreakcyjnych układów katalitycznych. Co wyróżnia ten projekt i jakie są
jego główne walory użytkowe?
R. J. Opracowane przez zespół kierowany przez dr. inż.
Włodzimierza Ratajczaka, prof. IChP, technologie dotyczą
metod odzysku poreakcyjnych układów katalitycznych z produkcji poli(tlenku fenylenu) i stanowią ważny element projektu
POIG: „Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów
konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)” realizowanego przez zespół pracowników IChP kierowany przez dr. inż.
Zbigniewa Wielgosza. Zastosowanie tych wynalazków w wytwórni produkującej poli(tlenek fenylenu) zapewni wysoki stopień odzyskiwania rozpuszczalników i cennych składników
układów katalitycznych, stosowanych w procesie produkcji,
dzięki czemu nie tylko zminimalizuje niekorzystne oddziaływanie tej wytwórni na środowisko, lecz również wpłynie na
uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych. Wdrożeniem
kompleksowej technologii wytwarzania poli(tlenku fenylenu),
jako tworzywa konstrukcyjnego szeroko stosowanego w wyrobach typu high-tech, są zainteresowane duże przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, zwracające bardzo dużą uwagę
na aspekty ekologiczne realizowanych technologii.
B. W.-M. Wysoko oceniane są też osiągnięcia Instytutu dotyczące
wynalazków mających zastosowanie w rolnictwie i hodowli. Jakie rozwiązania Instytut proponuje w tym zakresie i co decyduje o ich wartości?
R. J. Wynalazek wyróżniony medalami na wielu międzynarodowych wystawach, a ostatnio nagrodzony dyplomem
również przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, jest
biopreparatem w postaci wodnego lub alkoholowego roztworu substancji biologicznie czynnych o właściwościach grzy-
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bo- i bakteriobójczych, wydzielonych z soku kapusty białej,
osadzonych na naturalnym glinokrzemianie – haloizycie modyfikowanym mocznikiem. Biopreparat opracowany przez
zespół kierowany przez dr inż. Irenę Grzywę-Niksińską działa na rośliny odżywczo i ochronnie, przy czym substancje
z nośnika są uwalniane w sposób kontrolowany, co znacznie
wydłuża czas ochrony. Szerokie spektrum działania preparatu na bakterie i grzyby sprawia, że może on być stosowany
w ochronie upraw i lasów w celu ograniczenia negatywnych
skutków działania chemicznych środków biobójczych.
B. W.-M. Czy wszystkie wymienione wynalazki mają równe
szanse na zastosowanie w przemyśle? Dla jakich sektorów gospodarki są przeznaczone?
R. J. Wszystkie te wynalazki mają bardzo duży, aczkolwiek zróżnicowany potencjał komercjalizacyjny, a dedykowane są różnym obszarom gospodarki, od budownictwa
poprzez przemysł chemiczny do rolnictwa. Tak więc, opracowane w IChP innowacyjne rozwiązania technologiczne
nie konkurują ze sobą, jednocześnie umożliwiają wzmocnienie i ugruntowanie znaczącej pozycji Instytutu jako placówki badawczej, ukierunkowanej na wzrost innowacyjności
i globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki.
B. W.-M. Jakie jest podejście Instytutu do ochrony patentowej i jak postrzega Pani aktualne zapisy prawne dotyczące własności intelektualnej?
R. J. Ochrona patentowa opracowywanych w IChP oryginalnych rozwiązań technologicznych była i jest bardzo
ważnym aspektem działalności, ponieważ głównym „produktem” Instytutu są technologie, a podstawowym kierunkiem działań jest ich komercjalizacja. Efektem działalności
zespołów badawczych Instytutu w latach 2013−2016 jest uzyskanie 6 patentów zagranicznych (w tym 2 amerykańskich,
3 europejskich oraz 1 chińskiego), a ponadto 56 krajowych
patentów i 54 krajowych zgłoszeń patentowych. Instytut od
wielu lat zajmuje drugie miejsce wśród chemicznych instytutów badawczych pod względem udzielonych patentów.
Ostatnia ustawa dotycząca tzw. uwłaszczenia naukowców
nie objęła instytutów badawczych. Natomiast zgodnie z wymogami tej ustawy przez Dyrekcję został opracowany i przez
Radę Naukową pozytywnie zaopiniowany Regulamin Komercjalizacji. Nie jest to w IChP nowością, ponieważ od szeregu lat
obowiązywało zarządzenie dotyczące ochrony własności przemysłowej, regulujące prawa i obowiązki pracowników oraz Instytutu w tym zakresie. W strukturach organizacyjnych IChP
sprawnie działają komórki wyspecjalizowane w obszarach
transferu technologii, zabezpieczania praw własności i zarządzania projektami, a w 2014 r., za zgodą Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju), Instytut utworzył spółkę celową ChemSpin sp. z o.o., której zadaniem jest aktywna
komercjalizacja wybranych technologii opracowanych w IChP.
B. W.-M. Jak Pani ocenia zapotrzebowanie rynku na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie chemii i jakie branże są najbardziej
zainteresowane wynikami prac badawczych Instytutu?
R. J. W ciągu ostatnich czterech lat obserwuję rosnące
zapotrzebowanie przemysłu na innowacyjne technologie
i produkty, świadczy o tym m.in. ponad trzykrotny, w porównaniu z rokiem 2012, wzrost wartości umów zawartych
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przez Instytut z przemysłem w I półroczu 2016 r. Należy
podkreślić, że jest to wynik konsekwentnie realizowanych
działań dyrekcji Instytutu w latach 2013–2016, polegających
na wypracowaniu roboczych kontaktów z zarządami przedsiębiorstw branży chemicznej w celu lepszego określenia potrzeb przemysłu i nawiązania współpracy.
Instytut współpracuje też z przedsiębiorstwami przemysłu budowlanego, elektrotechnicznego, papierniczego,
tekstylnego, itp. W 2015 r. w Instytucie realizowano ponad
130 umów z przemysłem krajowym i zagranicznym, a uzyskane z nich przychody stanowiły ponad 22 % w strukturze przychodów Instytutu. Wartość umów podpisanych
w 2016 r. przekroczyła 40 % przychodów Instytutu. Najważniejszą branżą jest oczywiście szeroko rozumiany przemysł
chemiczny, a zwłaszcza przemysł tworzyw polimerowych.
Badania dotyczące tworzyw stanowią główny udział w pracach B+R Instytutu. Działalnością badawczą z tego zakresu
zajmują się trzy zakłady IChP: kierowany przeze mnie Zakład Technologii i Przetwórstwa Polimerów, Zakład Poliestrów, Epoksydów i Poliuretanów, kierowany przez dr hab.
inż. Izabellę Legocką, prof. IChP oraz Zakład Proekologicznej Modernizacji Technologii, kierowany przez prof. dr. hab.
inż. Jacka Kijeńskiego.
B. W.-M. Jak Pani ocenia perspektywy dalszego rozwoju Instytutu?
R. J. W mojej ocenie wszystkie instytuty badawcze stoją
przed szeregiem nowych wyzwań. Istotną przewagą naszego Instytutu, stanowiącą bardzo dobrą podstawę dalszego
rozwoju, jest ugruntowane w latach 2012–2016 wyraźne zacieśnienie współpracy z przemysłem. Tematyka prac badawczych i rozwojowych realizowanych w naszym Instytucie
jest w znacznej mierze zgodna z kluczowymi kierunkami
rozwoju gospodarki, zawartymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co stanowi istotną szansę komercjalizacji ważnych technologii opracowywanych w Instytucie.
Jednocześnie należy podkreślić dużą rolę Instytutu w działaniach na rzecz integracji instytutów badawczych i przedsiębiorstw przemysłowych, jak np. aktywny udział w tworzeniu Centrum Naukowo-Przemysłowego POLINTEGRA,
Mazowieckiego Klastra Chemicznego oraz Mazowieckiej
Doliny Zielonej Chemii.
Istotny jest również rozwój współpracy międzynarodowej, m.in. udział w licznych konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym międzynarodowych. Dzięki dobrej rozpoznawalności Instytutu w skali międzynarodowej, MoDeSt
Society powierzyło IChP organizację 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of
Polymers, która odbyła się we wrześniu br. w Krakowie.
Ponadto, dzięki przeprowadzonej w ostatnich latach reorganizacji, dysponująca dużą wiedzą i doświadczeniem badawczo-wdrożeniowym kadra Instytutu może efektywnie
realizować duże, interdyscyplinarne projekty. Reorganizacja
wszystkich pionów w Instytucie przyczyniła się również do
wprowadzenia nowoczesnego systemu zarządzania w pełni
zgodnego z metodyką PRINCE 2.
B. W.-M. Dziękuję za rozmowę.
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WITRYNA
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Temat pracy: Wpływ addytywów na fotodegradację wybranych polimerów włóknotwórczych

Doktorant: Anna Brzozowska-Stanuch, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Rabiej, prof. ATH,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Recenzenci:
– dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh, Instytut
Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
– dr hab. inż. Dawid Stawski, Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika
Łódzka
Data i miejsce obrony: 15 kwietnia 2016 r., Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Zbadano wpływ addytywów na przebieg procesu fotodegradacji wybranych polimerów włóknotwórczych.
Zmiany zachodzące w strukturze materiałów polimerowych w czasie ich ekspozycji na warunki klimatyczne, a zwłaszcza na promieniowanie słoneczne są
przedmiotem zainteresowania i badań wielu laboratoriów naukowych. Wiedza o zachowaniu polimeru w takich warunkach, procesach jakie w nim zachodzą oraz
wpływie różnorodnych modyfikatorów i wprowadzanych do niego dodatków (napełniaczy, stabilizatorów,
plastyfikatorów) ma walor zarówno poznawczy, jak
i praktyczny i może być wykorzystana w projektowaniu
i wytwarzaniu tworzyw o pożądanych właściwościach
eksploatacyjnych. Badania wykonano dla poliamidu 6
(PA6), poliamidu 66 (PA66) oraz izotaktycznego polipropylenu (PP). Jako addytywy zastosowano: pigment
organiczny – ftalocyjaninę miedzi(II), montmorylonit
(MMT) – glinokrzemian modyfikowany czwartorzędowymi solami amoniowymi oraz wielościenne nanorurki węglowe (CNT). Jednym z istotnych elementów
badań było opracowanie sposobu wprowadzenia addytywów do matrycy polimerowej tak, aby otrzymane
kompozyty miały jednorodną strukturę, a także aby
ich wytwarzanie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia
człowieka. Naświetlanie próbek badanych materiałów
przeprowadzano w komorze Weather-Ometer® (WOM)
serii Ci4000, stosując promieniowanie o rozkładzie
widma symulującym rozkład widma światła słonecznego. Bardzo ważny element pracy stanowiło określenie struktury nadcząsteczkowej badanych materiałów:
poliamidów i polipropylenu, oraz materiałów polimerowych z dodatkiem, zarówno przed ekspozycją na
promieniowanie UV, jak i w czasie ekspozycji w okre-

ślonych zakresach czasowych. Badania procesu fotodegradacji prowadzono kilkoma metodami. Ich zadaniem
była ocena różnych aspektów oddziaływania światła na
badane materiały. Umożliwiło to kompleksową ocenę
i opis wpływu naświetlania na właściwości badanych
materiałów, począwszy od zmian stanu powierzchni
i barwy próbek (metoda SEM oraz kolorymetria), przez
zmiany budowy cząsteczkowej polimerów (FTIR), zmiany stabilności termicznej i temperatur charakterystycznych (metody DSC i TG), zmiany parametrów struktury
nadcząsteczkowej, takich jak: stopień krystaliczności,
udziały odmian polimorficznych i rozmiary krystalitów
(WAXS), aż po zmiany wytrzymałości na rozciąganie.
*

*

*

Temat pracy: Rozgałęzione poliaminy –
nowa generacja związków sieciujących żywice epoksydowe
Doktorant: Bartłomiej Bereska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” / Uniwersytet Opolski
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, Uniwersytet Opolski
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Marian Zaborski, Politechnika
Łódzka
– prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak, Politechnika Śląska
Data i miejsce obrony: 14 lipca 2016 r., Uniwersytet
Opolski, Wydział Chemii, Opole
Badania wykonane w ramach pracy doktorskiej dotyczyły opracowania skutecznej i efektywnej metody syntezy rozgałęzionych poliamin alifatycznych jako środków sieciujących żywice epoksydowe. Zbadano również
relacje między strukturą otrzymanych poliamin rozgałęzionych a skutecznością sieciowania wybranej, ciekłej
żywicy epoksydowej. Na podstawie badań właściwości
usieciowanej żywicy określono możliwości wykorzystania tych nowych związków w praktyce przemysłowej.
Pracę doktorską zrealizowano w czterech etapach.
W procesie dwuetapowym, obejmującym przeprowadzenie reakcji (addycja aza-Michaela) akrylonitrylu do
aminy, amoniaku i etylenodiaminy, otrzymano rozgałęzione poliaminy alifatyczne, N,N,N-triaminopropyloaminę (TAA) i N,N,N’,N’-tetraaminopropylo-1,2-etylenodiaminę (TAED). W celu zwiększenia wydajności i selektywności reakcji cyjanoetylenowania (I etap) w charakterze katalizatorów zastosowano wybrane ciecze
jonowe, oceniając wpływ ich budowy na efektywność
katalityczną. Kolejnym etapem było uwodornienie ga-
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zowym wodorem na katalizatorze niklowym otrzymanych polinitryli do pierwszorzędowych poliamin.
Metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni
(FTIR) zbadano stopień usieciowania żywicy epoksydowej rozgałęzionymi aminami, a metodą różnicowej kalorymetri skaningowej (DSC) określono kinetykę reakcji.
Badania kinetyczne prowadzono zarówno w warunkach izotermicznych, jak i dynamicznych w celu oceny
szybkości reakcji sieciowania, oznaczenia temperatury
zeszklenia usieciowanych kompozycji, wyznaczenia parametrów kinetycznych (energii aktywacji Ea i stopnia
konwersji α) oraz modelu kinetycznego badanych reakcji. Aby ocenić wpływ stopnia rozgałęzienia utwardzacza na proces sieciowania, poza otrzymanymi w pracy
dwiema rozgałęzionymi poliaminami, do badań wykorzystano również liniową poliaminę alifatyczną - trietylenotetraaminę (TETA), stosowaną w przemyśle jako środek sieciujący żywice epoksydowe oraz obecnie jedyną,
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komercyjnie dostępną, hiperrozgałęzioną poliaminę alifatyczną (HBpei), nie stosowaną dotąd w badanej reakcji.
Zbadano wpływ struktury otrzymanych poliamin
oraz, dla porównania, amin TETA i HBpei na właściwości użytkowe utwardzonych nimi żywic epoksydowych,
obejmujące m.in.: twardość, udarność, wytrzymałość na
zginanie oraz wytrzymałość HDT. Poliaminy zsyntezowane w pracy pozwalają otrzymać usieciowane żywice
epoksydowe o właściwościach mechanicznych przewyższających właściwości mechaniczne dla żywic sieciowanych liniową trietylenotetraaminą lub hiperrozgałezioną
poliaminą. Otrzymane w pracy rozgałęzione poliaminy
charakteryzują się znacznie mniejszą lotnością (mniej intensywnym zapachem), co ma ogromny wpływ zarówno na ilość emitowanych do atmosfery związków organicznych w trakcie stosowania środków sieciujących, jak
i na jakość pracy ludzi zajmujących się produkcją materiałów na bazie żywic epoksydowych.
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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 maju 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 maju 2016 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in May 2016
%
I–V 2016/
I–V 2015

Średnia miesięczna
w 2015 r.

Maj 2016 r.

Razem
I–V 2016 r.

Węgiel kamienny

6 038 983

5 505 830

28 483 363

Węgiel brunatny

5 254 597

4 801 969

23 648 385

90,4

Artykuł

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

99,5

74 360

79 647

391 723

105,8

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

445 222

443 842

2 320 359

99,4

Etylen

45 426

44 759

229 102

99,1

Propylen

32 548

35 647

167 119

100,5

1,3-Butadien

5 067

6 589

27 493

113,4

Fenol

2 947

705

14 972

89,9

11

21

84

140,0

13 725

14 283

70 305

96,7

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w maju 2016 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in May 2016
Średnia
miesięczna
w 2015 r.
245 228

Maj
2016 r.

Razem
I–V 2016 r.

258 910

1 282 337

%
I–V 2016/
I–V 2015
104,8

Polietylen

31 318

30 902

162 154

98,5

Polimery styrenu

11 001

9 868

61 613

118,5

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

26 749

23 319

116 855

85,8

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

2 372

2 376

10 990

105,9

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

5 616

6 569

28 810

106,3

725

660

4 290

107,0

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 238

8 170

41 728

104,0

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 773

1 584

8 406

89,4

Poliwęglany

1 719

1 367

8 940

107,7

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 573

2 913

15 714

110,5

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

6 326

7 560

34 842

122,8

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych

Poliestry pozostałe

1 952

2 661

13 986

147,7

Polipropylen

20 389

22 364

118 011

110,4

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

486

411

2 261

82,6

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

13 214

14 281

69 362

103,2

Aminoplasty

9 758

13 397

64 383

111,5

878

1 841

8 496

186,6

16 017

19 635

91 089

112,6

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

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

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Maj
2016 r.

Razem
I–V 2016 r.

%
I–V 2016/
I–V 2015

tys. zł

–

3 813 042

18 326 921

114,4

Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych

t

26 692

27 668

110 592

87,2

w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

t

7 817

7 842

34 302

89,3

t

11 453

10 947

41 316

79,5

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 842

2 784

14 146

93,9

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

t

32 328

34 799

169 115

107,8

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

t

5 640

5 022

26 766

95,9

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

t

22 751

25 560

110 818

108,2

t
tys. m²

9 610
9 751

10 845
9 750

46 756
44 642

110,3
105,4

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

19 036

20 347

101 631

109,1

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

19 530

20 238

106 181

110,7

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

2 762
1 195

3 515
1 344

16 499
6 436

119,3
107,7

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

27 542
529

29 664
583

127 690
2 522

106,7
110,0

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

441
201

353
259

1 647
777

84,6
89,0

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 125

1 062

5 347

100,9

Kleje poliuretanowe

t

921

865

4 389

121,3

Włókna chemiczne

t

3 225

4 068

18 564

113,0

t
tys. m²

1 594
4 885

1 647
5 127

8 120
25 227

99,8
100,6

t

28

34

163

112,8

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2015 r.

Maj
2016 r.

Razem
I–V 2016 r.

%
I–V 2016/
I–V 2015

t

81 587

88 254

433 837

104,3

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

t
tys. szt.

44 061
4 454

49 806
4 551

237 020
22 757

106,1
107,4

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

22 195

2 922

13 876

103,9

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

347

355

1 745

97,1

opony do ciągników

tys. szt.

24

30

140

112,9

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2

1,6

12

157,0

t

832

826

4 186

94,8

t
km

5 014
3 550

5 673
2 729

27 757
16 016

119,1
91,6

Wyrób

Wyroby z tworzyw polimerowych

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

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

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy w maju 2016 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in May 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
BRAZYLIA
Modernizacja kompleksu w Camacari
Brazylijski koncern chemiczny Braskem poinformował o prowadzonej rozbudowie kompleksu petrochemicznego zlokalizowanego w miejscowości Camacari,
w stanie Bahia. Modernizacja obejmuje modyfikację krakera parowego, budowę zbiorników do magazynowania
gazu łupkowego w terminalu portowym w mieście Aratu oraz na terenie kompleksu, a także wykonanie rurociągu łączącego terminal portowy z kompleksem w Camacari. Inwestycja związana jest z wieloletnią umową
podpisaną pomiędzy brazylijskim koncernem i amerykańską firmą Enterprise Products Partners LP. Dotyczy
ona dostaw skroplonego gazu łupkowego z USA przez
amerykańskiego partnera. W oparciu o znajomość rynkowych cen gazu łupkowego można jednak z dużą dozą
prawdopodobieństwa stwierdzić, że zastosowanie przez
Braskem gazu łupkowego jako surowca zwiększy konkurencyjność produktów wytwarzanych w kompleksie.
Ponadto umowa zawarta z firmą Enterprise Products
Partners LP zapewnia koncernowi Braskem dywersyfikację dostaw surowców do produkcji poliolefin, a tym
samym zmniejsza jego uzależnienie od dotychczasowego dostawcy – firmy Petrobas. Zakończenie projektu inwestycyjnego i uruchomienie pierwszych dostaw
gazu łupkowego przewidywane jest w trzecim kwartale
2017 r. Planowe nakłady finansowe na modernizację krakera oraz infrastrukturę łączącą terminal w Aratu z kompleksem w Camacari są szacowane na kwotę 105 mln dolarów. Koncern Braskem jest największym producentem
na obszarze obu Ameryk wytwarzającym łącznie ponad
16 mln t produktów i posiadającym roczne przychody
w wysokości ok. 53 mld dolarów.
www.braskem.com, www.plasteurope.com
www.energyglobal.com
CHINY
Firma Domo Chemicals uruchamia wytwórnię mieszanek poliamidowych
W drugim kwartale 2016 r. niemiecka firma chemiczna poinformowała o zakończeniu budowy wytwórni
i uruchomieniu komercyjnej produkcji mieszanek poliamidowych (kompaundów) zlokalizowanej w miejscowości Jaixing, w prowincji Zhejiang. Początkowy potencjał
produkcyjny wynosi 10 000 t/r. Według zamierzeń inwestora, w latach 2017‒2019 uruchamiane będą następne
dwie instalacje, każda o zdolności produkcyjnej 5 000 t/r.,
docelowo powiększając sumaryczny potencjał wytwórni

do 20 000 t/r. Nadzór nad budową wytwórni, a obecnie
nad produkcją kompaundów poliamidowych oraz instalacją dodatkowych linii produkcyjnych sprawuje firma
Domo Engineering Plastics Asia, spółka zależna Domo
Engineering. Produkowane w Jaixing kompaundy będą
sprzedawane na rynku pod handlową marką Domamid. Odbiorcami kompaundów są producenci towarów
wywodzący się z branży motoryzacyjnej, elektrycznej
oraz dóbr konsumpcyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące wielkości nakładów finansowych związanych
z budową wytwórni oraz jej planowymi modernizacjami nie zostały ujawnione. Firma Domo Chemicals poinformowała natomiast o planach budowy w najbliższej
przyszłości trzech kolejnych wytwórni kompaundów.
Według zamierzeń inwestora kolejne planowane do
budowy wytwórnie będą zlokalizowane w północnych
i zachodnich Chinach oraz w Indiach, a zdolności produkcyjne każdej z nich będą zbliżone do potencjału wytwórni w Jaixing. Firma Domo Chemicals stosuje strategię budowy swoich zakładów produkcyjnych możliwie
blisko lokalizacji potencjalnych odbiorców swoich produktów. Ma swoje zakłady zlokalizowane w Niemczech,
Włoszech, Chinach i w Stanach Zjednoczonych. W roku
finansowym 2014 sumaryczna wartość produktów wytworzonych przez Domo Chemicals przekroczyła kwotę
1 mld dolarów.
www.plasticsnews.com, www.plasteurope.com
www.industrysourcing.com
FINLANDIA
Modernizacja kompleksu w Porvoo
Austriacki koncern chemiczny Borealis poinformował
o planowanej modernizacji na terenie zintegrowanego
kompleksu zlokalizowanego w miejscowości Porvoo.
W ramach projektu inwestycyjnego zostaną unowocześnione instalacje krakera parowego. Modernizacja zapewni powiększenie zdolności produkcyjnych propylenu oraz frakcji C4, odpowiednio, o 30 tys. t/r. i 10 tys. t/r.
Umożliwi to powiększenie produkcji poliolefin, a w konsekwencji spowoduje zmniejszenie kosztów ich wytwarzania. Planowe zakończenie projektu inwestycyjnego
w Porvoo jest przewidywane w trzecim kwartale 2017 r.
Nakłady finansowe związane z unowocześnieniem kompleksu są szacowane na 40 mln euro. Koncern Borealis
jest drugim, po LyondellBasell Industries, największym
europejskim producentem poliolefin. W Europie wytwarza je w zakładach zlokalizowanych w państwach Beneluxu, a także w Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech,
Szwecji i we Włoszech. Sumaryczny roczny potencjał
produkcyjny europejskich wytwórni należących do au-
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striackiego koncernu przekracza 3,7 mln t. Poza Europą Borealis działa w 120 krajach. W roku finansowym
2015 globalne przychody koncernu przekroczyły kwotę
7,7 mld euro.
www.plasteurope.com, www.plastinfo.com
www.mrcplast.com
MAROKO
Firma Hexcel Corporation inwestuje w materiały kompozytowe
Amerykańska firma Hexcel Corporation poinformowała o budowie wytwórni materiałów kompozytowych.
Inwestycja jest zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej znajdującej się na obrzeżach miasta Casablanca. Planowe zakończenie budowy jest przewidywane
w drugiej połowie 2017 r. Według zamierzeń inwestora, wytwórnia będzie zatrudniać ok. 200 pracowników,
którzy z różnych materiałów kompozytowych o strukturze „plastra miodu” (HexWeb®) będą wytwarzać podzespoły do aplikacji w sprzęcie lotniczym, obronnym,
a także w motoryzacyjnym i rekreacyjnym. Materiały
o strukturze „plastra miodu” mogą być wytwarzane
z różnych kompozytów, w zależności od docelowego
przeznaczenia produktu finalnego, w tym także z tworzyw polimerowych wzmacnianych włóknami szklanymi lub węglowymi. Materiały te charakteryzują się
dobrymi parametrami wytrzymałości mechanicznej,
a jednocześnie małymi wartościami gęstości właściwej.
Planowe nakłady finansowe niezbędne do budowy wytwórni w Casablance są szacowane na kwotę 20 mln dolarów. Firma Hexcel Corporation, mająca swą siedzibę
w miejscowości Stamford (stan Connecticut), zajmuje
się opracowaniem nowych materiałów kompozytowych,
a następnie wdrażaniem ich do produkcji przemysłowej.
Firma posiada kilkanaście wytwórni położonych na terenie USA, a także w Europie: w Parla (Hiszpania), Les
Avenieres, Dagneux (Francja), Welkenraedt (Belgia) oraz
w Azji w Tianjin (Chiny).
www.plasticsnewseurope.com
www.businesswire.com, www.materialstoday.com
MALEZJA
Bostik modernizuje zakład w Seremban
Firma Bostik poinformowała o zakończeniu rozbudowy potencjału produkcyjnego zakładu spoiw zlokalizowanego w miejscowości Seremban, w stanie Negeri Sembilan. Portfolio zmodernizowanego zakładu obejmuje
kleje do płytek ceramicznych, zaprawy do poziomowania powierzchni i szczeliwa wykończeniowe ścian.
Wszystkie produkty wytwarzane w zmodernizowanym
zakładzie wytwarzane są z wykorzystaniem technologii
Polymer Modified Binder (PMB). Według zamierzeń inwestora dodatkowa produkcja zakładu w Seremban jest
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przeznaczona na zaspokojenie popytu ze strony branży
budowlanej. Zakończona obecnie rozbudowa zakładu
w Seremban jest kolejną inwestycją zrealizowaną przez
firmę Bostik w ostatnim czasie w Malezji. W 2014 r. firma
oddała do użytku swój drugi zakład o zbliżonym profilu produkcyjnym, zlokalizowany w miejscowości Johor
Baru, w stanie Johor.
Wytwarzane w nim produkty są przeznaczone na zaspokojenie popytu w Malezji. Są także eksportowane do
Singapuru. Firma Bostik z ponad stuletnią tradycją jest
trzecim największym globalnym producentem spoiw.
Posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w 48 krajach, w tym 18 w Europie, 10 – w Ameryce Płn., 8 –
w Azji, 6 – w Australii i Nowej Zelandii, 2 – w Afryce
i 4 – w Ameryce Płd. Zatrudnia w nich ok. 4 800 pracowników, którzy w roku finansowym 2014 wytworzyli produkty o wartości ponad 1,6 mld euro. Od 2015 r. firma
jest własnością francuskiego koncernu Arkema.
www.rubbernews.com, www.bostik.com/news
www.chemicals-technology.com/news
NIEMCY
Nowatorska technologia wytwarzania tworzyw polimerowych
Niemiecka firma chemiczna Covestro AG (dawniej
Bayer MaterialScience) poinformowała o uruchomieniu
pilotażowej instalacji produkcyjnej, w której do produkcji tworzyw polimerowych stosowany jest ditlenek
węgla. Doświadczalna instalacja zlokalizowana w miejscowości Dormagen umożliwia wykorzystanie ditlenku
węgla jako surowca do produkcji elastomerów poliuretanowych. Zawartość CO2 w wytwarzanym tworzywie
wynosi ok. 20 %. Zastosowanie nowatorskiej technologii
poza aspektem ekologicznym – zagospodarowaniem odpadowego ditlenku węgla poprawia także ekonomiczne
parametry prowadzenia procesów wytwórczych elastomerów poliuretanowych. Zmniejsza zapotrzebowanie
na surowce ropopochodne w procesie produkcyjnym
i tym samym zwiększa jego opłacalność. Roczny potencjał produkcyjny instalacji pilotażowej wynosi 5 000 t.
Nakłady finansowe poniesione przez firmę Covestro
na realizację inwestycji wyniosły 15 mln euro. Według
zamierzeń inwestora doświadczalna wytwórnia będzie
wykorzystywana do prowadzenia dalszych prac badawczych zmierzających do zwiększania udziału ditlenku
węgla w wytwarzanych elastomerach poliuretanowych,
a także do opracowania technologii produkcji innych
tworzyw polimerowych z wykorzystaniem CO2 jako surowca. Firma Covestro AG jest globalnym producentem
poliwęglanów, poliuretanów oraz materiałów kompozytowych. Jest właścicielem 30 zakładów produkcyjnych
rozlokowanych na wszystkich kontynentach. Łączny
roczny potencjał produkcyjny wytwórni PC należących
do Covestro AG przekracza 1 mln t. Firma zatrudnia
łącznie ok. 14 200 pracowników, a roczna wartość sprze-
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daży produktów wytwarzanych w zakładach należących do firmy w roku finansowym 2015 przekroczyła
12 mld dolarów.
www.mrcplast.com, www.plasticsnews.com
www.plasteurope.com
ŚWIAT
Zmiany własnościowe w segmencie ekspandowanego
polistyrenu
Szwajcarska firma INEOS Enterprises poinformowała
o podpisaniu w drugim kwartale 2016 r. umowy ze spółką Synthos S.A. dotyczącej sprzedaży przez szwajcarską
firmę jej spółki zależnej INEOS Styrenics, zajmującej się
produkcją ekspandowanego polistyrenu (EPS). Przejmowana spółka posiada dwa zakłady produkujące EPS zlokalizowane we Francji w miejscowościach Wingles oraz
Ribecourt, a także położoną w Holandii w miejscowości
Breda wytwórnię EPS oraz centrum technologiczne z instalacjami pilotowymi. Łączny roczny potencjał produkcyjny wszystkich wytwórni należących do INEOS Styrenics wynosi 350 000 ton EPS. Nakłady finansowe jakie
wyasygnowała spółka Synthos S.A. na powiększenie
potencjału produkcyjnego należących do niej wytwórni
sięgnęły kwoty 80 mln euro. Synthos S.A. jest jednym
z największych producentów surowców chemicznych
w Polsce. Zajmuje się m.in. produkcją polistyrenu ekspandowanego. Jest także największym europejskim producentem kauczuków emulsyjnych. Przejęcie przez Synthos S.A. firmy INEOS Styrenics wzmacnia jego pozycję
jako największego producenta EPS w Europie z łącznym
rocznym potencjałem produkcyjnym wynoszącym
550 000 t. Sfinalizowanie transakcji jest przewidywane
w drugim półroczu 2016 r.
www.mrcplast.com, www.plasticsnews.com
www.plasteurope.com
Kuraray Co., Ltd. inwestuje w tworzywa winylowe
Japońska firma Kuraray Co., Ltd. poinformowała
o stanie zaawansowania prac na terenie kompleksu chemicznego zlokalizowanego w miejscowości Pasadena
(stan Teksas). W skład budowanego kompleksu wchodzą
wytwórnie: poli(alkoholu winylowego) (PVOH) i kopolimeru etylen/alkohol winylowy (EVAL). Inwestycja jest
prowadzona od 2013 r. za pośrednictwem spółki zależnej Kuraray America, Inc. Planowy roczny potencjał produkcyjny instalacji PVOH wynosi 40 000 t, a wytwórni
EVAL 11 000 t. Budowa wytwórni poli(alkoholu winylowego) została zakończona w II kwartale 2016 r. i aktualnie są prowadzone prace związane z uruchomieniem
jego komercyjnej produkcji. Jako surowiec do wytwarzania poli(alkoholu winylowego) stosowany jest poli(octan
winylu), dostarczany do kompleksu w Pasadenie z należącego do firmy Kuraray Co., Ltd. zakładu chemicznego
zlokalizowanego w miejscowości Deer Park (stan Tek-
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sas). Poli(alkohol winylowy) z uruchamianej aktualnie
wytwórni zabezpieczy popyt ze strony amerykańskich
producentów klejów, lakierów oraz wytwórców tworzyw poliacetalowych. Sprzedawany będzie na rynku
pod handlową marką KURARAY POVAL™.
Planowe zakończenie budowy drugiej instalacji produkcyjnej wchodzącej w skład kompleksu – wytwórni
kopolimeru etylen/alkohol winylowy i uruchomienie
komercyjnej produkcji jest przewidywane w drugim
kwartale 2018 r. Według zamierzeń inwestora, odbiorcami wytwarzanego w kompleksie w Pasadenie kopolimeru EVAL będą przede wszystkim producenci opakowań
produktów spożywczych ze względu na jego własności
barierowe wobec gazu (ok. 10 000-krotnie większe niż
polietylenu). Planowe sumaryczne nakłady jakie poniesie firma Kuraray Co., Ltd. na rozbudowę swojego kompleksu w Pasadenie są szacowane na kwotę ok. 300 mln
dolarów. Równolegle z inwestycją w USA, firma Kuraray
Co., Ltd. rozbudowuje potencjał produkcyjny zlokalizowanej w Antwerpii wytwórni kopolimeru etylen/alkohol winylowy. Poprzez swoją spółkę zależną działającą
w Europie EVAL Europe N.V. modernizuje instalację
produkującą EVAL powiększając jej roczne zdolności
produkcyjne o 11 000 t. Planowane zakończenie rozbudowy wytwórni w Antwerpii i uruchomienie dodatkowej produkcji jest oczekiwane w czwartym kwartale
2016 r. Przewidywane nakłady finansowe na realizację
tej inwestycji są szacowane na kwotę ok. 68,1 mln dolarów. Dzięki tym inwestycjom firma umacnia swoją
pozycję na rynku jako największy globalny producent
poli(alkoholu winylowego) i kopolimeru etylen/alkohol
winylowy.
www.chemicals-technology.com, www.kuraray.co.jp/en
www.plastemart.com, www.plasticsnews.com
Zmiany własnościowe na rynku poli(chlorku winylu)
Amerykański koncern chemiczny Westlake Chemical
poinformował o nabyciu firmy Axiall Corporation za
kwotę 3,8 mld dolarów. Przejęcie nastąpiło w wyniku
podpisania umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi. Axiall Corporation
posiada 25 zakładów produkcyjnych rozlokowanych na
kontynentach Ameryki Płn. i Azji. Zakłady te zajmują się
produkcją monomeru chlorku winylu oraz poli(chlorku
winylu), a także wytwarzaniem chloru, sody kaustycznej i chlorku etylu. Koncern Westlake Chemical jest właścicielem 14 zakładów produkcyjnych rozlokowanych na
terenie Ameryki Płn., 5 wytwórni położonych na terenie
Europy oraz 1 zakładu na terenie Azji. Wytwórnie te zajmują się produkcją poli(chlorku winylu), sody kaustycznej, a także wytwarzaniem olefin, poliolefin i styrenu. Po
przejęciu przez koncern Westlake Chemical firmy Axiall
Corporation, będzie on drugim pod względem wielkości produkcji wytwórcą poli(chlorku winylu) w Ameryce
Płn., a także trzecim największym globalnym wytwórcą
produktów chloroalkalicznych. Roczna wartość sprze-
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daży jego wyrobów jest szacowana na 7,6 mld dolarów.
www.mrcplast.com, www.chemicals-technology.com
www.plasticsnews.com
W. BRYTANIA
ExxonMobil inwestuje w produkcję elastomerów termoplastycznych
Koncern ExxonMobil Chemical, poinformował o zamiarze rozbudowy swojego kompleksu chemicznego
zlokalizowanego w Newport (Walia). W ramach planowanego projektu inwestycyjnego o 25 % zostanie powiększony globalny potencjał produkcyjny należących
do koncernu zakładów produkujących termoplastyczny
elastomer znany na rynku pod marką handlową Santoprene™. Planowe zakończenie inwestycji i uruchomienie dodatkowej produkcji elastomeru jest przewi-

dywane w czwartym kwartale 2017 r. Santoprene jest
też wytwarzany przez koncern ExxonMobil Chemical
w miejscowości Pensacola (Floryda, USA). Podstawowym surowcem stosowanym do jego produkcji jest kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM). Ze względu na
swoje właściwości, zwłaszcza odporność na działanie
wysokiej temperatury i chemikalii elastomer jest wykorzystywany w branży motoryzacyjnej i chemicznej.
Wyroby z elastomeru mogą być wytwarzane metodą
wytłaczania bądź formowania termicznego. ExxonMobil Chemical jest globalną firmą chemiczną z zakładami
produkcyjnymi zlokalizowanymi na wszystkich kontynentach. Jest między innymi największym w skali światowej producentem paraksylenu [głównego surowca do
produkcji włókien poliesterowych oraz poli(tereftalanu
etylenu) (PET)].
www.plasticsnewseurope.com, www.mrcplast.com
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

NOWOŚCI TECHNICZNE
MATERIAŁY
Firma Royal DSM zastosowała poliamid (PA) z rodziny
EcoPaXX do wytwarzania, dotychczas metalowych, elementów baterii łazienkowych mieszających ciepłą i zimną wodę, odpornych na działanie gorącej wody, a także
dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Zawory mieszające baterii najczęściej są wytwarzane z poliamidu
410 (PA410) wzmocnionego dodatkiem 50 % mas. włókna szklanego – EcoPaXX Q-DWX10. Elementy te powinny być długoterminowo trwałe i niezawodne zarówno
w kontakcie z ciepłą (60 °C), jak i gorącą wodą (90 °C).
Zawory mieszające wytworzone z EcoPaXX są obciążone mniejszym ryzykiem uszkodzenia części i wycieku
wody. Materiał ten nie zawiera ołowiu, jest bardzo wytrzymały, odporny na hydrolizę i stabilny wymiarowo,
absorbuje o ok. 30 % mniej wody niż inne materiały na
bazie poliamidu, wykazuje dużą płynność i dobrze się
przetwarza, dzięki czemu połączenia spawane są bardzo
wytrzymałe. Charakteryzuje się ponadto dużą wytrzymałością na zginanie, nawet po dłuższej ekspozycji na
wrzącą wodę. EcoPaXX jest bardzo odporny chemicznie,
co jest szczególnie ważne w wypadku kontaktu z wodą
chlorowaną. W porównaniu z żywicą o podobnym zastosowaniu, poli(ftalamidem) (PPA), EcoPaXX wykazuje
mniejszą o 30 % emisję ditlenku węgla. Materiał poddano milionowi cykli działania wody o różnej temperaturze, a wyniki potwierdziły, że spełnia rygorystyczne
wymagania norm dotyczących wody pitnej: NSF61 (National Sanitation Foundation) i KTW (Kunststoffe und Trinkwasser). Firma DSM opracowała także inne tworzywa do
wytwarzania wyrobów mających kontakt z wodą pitną:
odporny na hydrolizę materiał na bazie poliamidu 4T
(PA4T) – ForTii oraz najnowszy materiał na bazie poli-

(siarczku fenylenu) (PPS) – Xytron, charakteryzujący się
bardzo dobrą stabilnością wymiarową.
www.dsm.com
Koncern Lanxess podczas konferencji Plastics in E and
E Applications 2016 zaprezentował m.in.: bezhalogenowe, trudnopalne tworzywo na bazie poli(tereftalanu
butylenu) – Pocan BFN, przeznaczony do zastosowań
w bardzo trudnych warunkach klimatycznych Pocan
HR, wzmocnione materiały konstrukcyjne na bazie poliamidu 6 (PA6) z rodziny Durethan, a także nowe poliamidy (PA) i poliestry przeznaczone do wytwarzania
gniazd i opraw diod LED oraz elementów przewodzących ciepło. Zawartość włókna szklanego w tworzywach
Pocan BFN wynosi ≤ 30 % mas. Materiały te charakteryzują się dobrą stabilnością termiczną, dużą odpornością
na prądy pełzające oraz dużą wytrzymałością elektryczną. Dzięki zawartości włókien szklanych jest możliwe
nadanie tworzywom Pocan BFN właściwości mechanicznych zbliżonych do właściwości ich odpowiedników
zawierających halogen.
Wzmocnione poliamidy są przeznaczone do produkcji bardzo wytrzymałych i sztywnych części poddawanych dużym obciążeniom, np. elementów maszynek
do mielenia. Pomimo dużej zawartości napełniaczy
charakteryzują się one dużą płynnością, podobnie jak
standardowe poliamidy o znacznie mniejszym udziale
napełniaczy. Dzięki temu materiały te można stosować
również do produkcji elementów o cienkich ściankach.
Wśród prezentowanych materiałów są też materiały
wzmocnione szklanymi mikrokulkami o dużej odporności na odkształcenia oraz materiały opóźniające palenie o klasie palności V-0 wg UL 94. Firma przedstawiła także wiele nowych materiałów wykorzystywanych
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w technologii LED (Light-Emitting Diodes) i w innych
technologiach oświetleniowych oraz materiały na bazie poli(tereftalanu dimetylenocykloheksylenu) (PCT)
przeznaczone do wytwarzania modułów diod, nieomal
niestarzejące się pod wpływem naprężeń termicznych
i, w odróżnieniu od poliamidów wysokotemperaturowych, zachowujące duży współczynnik odbicia światła.
Nowością jest również poliamid 6 (PA6) charakteryzujący się dużym współczynnikiem odbicia światła i dobrą
przewodnością cieplną, a także zmniejszoną palnością.
Materiał zawiera bezhalogenowy środek uniepalniający i jest przeznaczony do produkcji komponentów
rozpraszających ciepło, np. elementów chłodzących.
Firma Lanxess zaprezentowała również materiały PBT,
niewzmocnione oraz wzmocnione, o zawartości włókna
szklanego od 15 do 45 % mas., nieulegające hydrolizie,
przeznaczone do produkcji części odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, pracujących w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności, panujących np. pod maską
samochodu. Jednym z nowych produktów jest Pocan BF
4232 HR, nieulegający hydrolizie i trudnopalny, spełniający normy bezpieczeństwa pożarowego UL 94 w wypadku wszystkich testowanych kolorów (klasę palności V-0
uzyskała próbka o grubości zaledwie 0,4 mm). Odporność na hydrolizę tego materiału sprawdzano w komorze
klimatycznej w temp. 85 °C i wilgotności względnej 85 %.
Naprężenie rozciągające przy zerwaniu i wydłużenie
przy zerwaniu próbek po 100 dniach przechowywania
wyniosły ponad 80 % wartości wyjściowych.
www.lanxess.com
Firma ROBIN Radar do wytwarzania osłony anteny nowego radiolokatora Elvira przeznaczonego do
wykrywania bezzałogowych obiektów latających wytypowała technologię Dyneema Crystal Technology.
Elvira wyszukuje bardzo małe obiekty, a dzięki temu,
że rozróżnia drobne szczegóły z większej odległości
niż tradycyjne systemy radarowe, nie generuje fałszywych alarmów. Radiolokator Elvira przede wszystkim
wykrywa i klasyfikuje drony, odróżnia je od ptaków
lub innych obiektów, może wykrywać również większe
drony stałopłatowe z odległości ok. dziewięciu kilometrów, a mniejsze drony wielowirnikowe z odległości
do trzech kilometrów. Umożliwia to zastosowanie do
budowy osłon radaru technologii Dyneema Crystal
Technology firmy DSM Dyneema, producenta włókien
z polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym
(UHMWPE). Jest to materiał o dobrej przezroczystości,
dzięki czemu sygnał nie jest tłumiony. Cylindryczne
osłony w postaci rulonu o średnicy ok. 1 m i wysokości
1,2 m są produkowane przez firmę Airborne, partnera
DSM Dyneema. Materiał osłony charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem wytrzymałości do masy oraz
dużą odpornością na uderzenie, dzięki czemu można
stosować cieńsze osłony bez ryzyka pogorszenia transmisji; mniejsza masa osłony umożliwia natomiast łatwiejszą instalację i manewrowanie anteną. Właściwo-
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ści elektryczne materiału pozwalają na uzyskanie dużej
sprawności urządzenia w szerokim zakresie długości
fal – od promieniowania rentgenowskiego do fal długości milimetra – co umożliwia wykorzystywanie go do
celów wojskowych, telekomunikacyjnych i do produkcji
anten systemów radarowych, komunikacyjnych i w radioastronomii. Połączenie w jednym czujniku funkcji
wykrywania i klasyfikacji obniżyło koszty wytwarzania radiolokatora. System Elvira bywa wykorzystywany do zabezpieczania głośnych imprez, lotnisk, portów,
więzień i innych infrastruktur, które mogą być inwigilowane przez drony.
www.dsm.com
Firma Teknor Apex Company zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego wulkanizatu termoplastycznego (TPV) przeznaczonego do wytwarzania
uszczelek do rur. Materiał wykazuje lepsze właściwości
uszczelniające niż termoutwardzalna guma i podobnie
korzystne właściwości oraz łatwość przetwarzania jak
powszechnie znane rodzaje TPV. Zapewnia jednocześnie lepszą smarowność, co skutkuje większą szybkością nakładania uszczelek i bezawaryjnością połączeń,
umożliwiających łączenie rur bez użycia narzędzi. Do
wytwarzania uszczelek wykorzystywanych w łączeniu
rur do wody przesyłanej bez stosowania ciśnienia i do
rur spustowych jest przeznaczony Sarlink 9156-02,
o właściwościach zbliżonych do właściwości Sarlink
9156B – materiału do produkcji uszczelek do rur, ale
o gorszych właściwościach smarnych. Większa smarność nowego materiału ułatwia umieszczanie uszczelek w armaturze, zwiększa się więc szybkość montowania i zmniejsza możliwość powstawania wadliwych
elementów. Łatwiejsze jest też ręczne wkładanie rur (na
placu budowy) do złączek z uszczelkami smarnymi,
dzięki zmniejszeniu potrzebnej do tego siły. Wartość
siły uszczelniającej (mierzonej stopniem relaksacji naprężenia) uszczelek z nowego materiału utrzymuje się
bez zmian dłużej niż uszczelek gumowych, co wydłuża okres ich eksploatacji. Wulkanizaty TPV wykazują
mniejszą niż guma relaksację naprężenia w okresie
kilku lat, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze.
Jest możliwe wytworzenie z obu wulkanizatów TPV
uszczelek dwuskładnikowych, w   których właściwości uszczelniające elastomeru łączą się ze sztywnością
materiałów, takich jak: polipropylen lub wulkanizaty
TPV o większej twardości. Konstrukcja uszczelek dwuskładnikowych, różniąca się od konstrukcji uszczelek
gumowych, zapewnia łatwiejsze i bardziej skuteczne
ich umieszczanie w złączkach.
Podstawowe właściwości materiału Sarlink 9156-02:
– gęstość – 0,954 g/cm3,
– twardość wg Shore’a, metoda A (5 s) – 53,
– wytrzymałość na rozciąganie – 4,5 MPa,
– wydłużenie przy zerwaniu – 450 %,
– odkształcenie trwałe przy ściskaniu: po 72 h,
w temp. 23 oC – 16 %, po 22 h, w temp. 70 oC – 26 %,
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– relaksacja naprężeń, maks. w temp. 23
7 dniach – 21 %, po 100 dniach – 26 %,
– współczynnik tarcia – 0,14.
www.teknorapex.com

o

C: po

PRZETWÓRSTWO
Firma Tech Folien, specjalizująca się w produkcji m.in.
folii polietylenowej, polipropylenowej i folii współwytłaczanych z rozdmuchiwaniem, we współpracy z RJW
– oficjalnym partnerem firmy Emerson – zadecydowała o wymianie używanych napędów i silników na linii
wytłaczającej na napęd o zmiennej prędkości Unidrive
M701 firmy Control Techniques oraz energooszczędny
silnik IE4 LSRPM firmy Leroy-Somer. Unidrive M701 (zainstalowany z dala od linii produkcyjnej) umożliwia łatwe
zaprogramowanie parametrów sterowania prędkością silnika, silnik natomiast umieszczono na starej płycie bazowej. Przewiduje się, że w skali rocznej nowe rozwiązanie
przyniesie ponad 75 % oszczędności zużycia energii.
www.techfolien.co.uk

Na targach Taipei Plas w Tajwanie firma ARBURG
zaprezentowała dwie wtryskarki: elektryczną ALLROUNDER GOLDEN ELECTRIC i hydrauliczną ALLROUNDER. Obie są przeznaczone do produkcji skomplikowanych wyprasek. Urządzenia ALLROUNDER GOLDEN
ELECTRIC są dostępne w czterech wielkościach – 370,
470, 520 i 570, z siłą zwarcia 600, 1200, 1500 i 2000 kN.
Na targach zaprezentowano maszynę elektryczną o wielkości 470 E, sile zwarcia 1000 kN, z formą 16 gniazdową
w układzie 4 x 4, na której wytwarzano gilotynki do tabletek dla branży medycznej. Czas trwania pojedynczego
cyklu wynosił ok. 25 s. Wypraskę przemieszczał manipulator liniowy MULTILIFT SELECT. Hydrauliczna wtryskarka ALLROUNDER 420 C o sile zwarcia 1000 kN jest
przeznaczona do przetwarzania ciekłego silikonu (LSR).
W czasie pokazu w cyklu trwającym ok. 20 s wytworzono elastyczne etui na telefony iPhone 6.
www.arburg.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów,
zwłaszcza na bazie poliwęglanu, polilaktydu, lub modyfikowanych kopolimerów, w szczególności zawierających poli(akrylonitrylo-butadieno-styren) oraz modyfikowane poliestry lub modyfikowane kopolimery
otrzymane tym sposobem (Zgłoszenie nr 413232, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice)
Ujawniono sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie poliwęglanu, polilaktydu lub modyfikowanych kopolimerów, w szczególności zawierających
poli(akrylonitrylo-butadieno-styren). Wynalazek polega na
tym, że poliuretan w ilości 0,1–10 % mas., modyfikowany nanokrzemionką w ilości 30–50 % mas., łączy się z odpowiednim poliestrem w ilości 90–99,9 % mas. lub odpowiednim kopolimerem w ilości 90–99,9 % mas. Modyfikowane poliestry,
zwłaszcza na bazie poliwęglanu i polilaktydu lub modyfikowane kopolimery, w szczególności zawierające poli(akrylonitrylo-butadieno-styren), charakteryzują się tym, że zawierają
poliuretan w ilości 0,1–10 % mas. modyfikowany nanokrzemionką w ilości 30–50 % mas. i odpowiedni poliester w ilości
90–99,9 % mas. lub odpowiedni kopolimer w ilości 90–99,9 %
mas. (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 10, 26).
Sposób otrzymywania polietylenu o podwyższonej
wytrzymałości na rozciąganie (Zgłoszenie nr 410187,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie, Szczecin)
Sposób otrzymywania polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie charakteryzuje się
tym, że do polietylenu dodaje się napełniacz w postaci modyfikowanego węglem i azotem ditlenku tytanu

w ilości 0,5–5 % mas. i wytłacza się. Ditlenek tytanu
modyfikuje się wygrzewając go w atmosferze azotowo-węglowej w temp. 300–600 °C, przy czym atmosferę
azotowo-węglową uzyskuje się w wyniku przepuszczania gazowego amoniaku przez płuczkę z izopropanolem z szybkością 200 ml/min. Polietylen z dodatkiem
TiO2–N,C wytłacza się w temperaturze 180 °C (wg Biul.
Urz. Pat. 2016, nr 11, 15).
Sposób sieciowania kauczuku chloroprenowego
(Zgłoszenie nr 410141, Politechnika Łódzka, Łódź)
Sposób sieciowania kauczuku chloroprenowego polega na ogrzewaniu kauczuku z kompleksem metalu,
takim jak: acetyloacetonian żelaza(II), acetyloacetonian
kobaltu(II), acetyloacetonian manganu(II), di-μ-chlorobis(1,5-cyklooktadieno)diiryd(I),
dichlorodibenzylo
nitrylopallad(II) lub dichloro(1,5-cyklooktadieno)ruten(II) oraz z krzemionką pirogeniczną, a także z trietanoloaminą w prasie w temp. 160 °C. Wyroby gumowe
wytworzone z kompozycji zaproponowanych w tym
sposobie wykazują dobre właściwości mechaniczne, tj.
wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu oraz naprężenie przy 100 % wydłużeniu (wg Biul.
Urz. Pat. 2016, nr 11, 15).
Sposób stabilizacji termicznej poliestrów i elastomerów estrowych (Zgłoszenie nr 410188, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Szczecin)
Sposób stabilizacji termicznej poliestrów i elastomerów estrowych charakteryzuje się tym, że nanorurki wę-
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glowe w ilości 0,1–0,3 % mas. w stosunku do syntezowanego polimeru miesza się z epoksynadtlenkiem o wzorze (I), w ilości 1–10 % mas. w stosunku do nanorurek
w rozpuszczalniku organicznym i ogrzewa w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez co najmniej 1 godzinę. Uzyskany w ten sposób preparat stabilizujący, po
odparowaniu rozpuszczalnika, dysperguje się w liniowym diolu zawierającym 2, 3 lub 4 grupy -CH2- między
atomami tlenu (C2, C3 lub C4). Następnie kompozycję
miesza się z aromatycznym kwasem dikarboksylowym
lub jego diestrem, a w przypadku elastomerów eterowo-estrowych, również z glikolem oligoeterowym o masie
molowej 1000–3000 g/mol zawierającym w cząsteczce
2–4 atomy węgla między atomami tlenu (PO2, PO3, PO4).
Następnie mieszaninę ogrzewa się w temp. 150–280 °C
pod stopniowo zmniejszającym się ciśnieniem poniżej
0,5 hPa do czasu wyraźnego wzrostu lepkości mieszaniny, formuje w postaci pręta lub żyłki, chłodzi i rozdrabnia do postaci granulatu. Odmiana sposobu polega na
tym, że uzyskany metodą przedstawioną powyżej preparat stabilizujący po odparowaniu rozpuszczalnika
miesza się z termoplastycznym poliestrem lub termoplastycznym elastomerem eterowo-estrowym w temp.
o 10–15 °C wyższej od temperatury topnienia polimeru,
przez 1–5 minut, korzystnie w mieszalniku dwuślimakowym, po czym formuje w postaci pręta lub żyłki, chłodzi
i rozdrabnia do postaci granulatu. Preparat do poliestru
lub termoplastycznego elastomeru eterowo-estrowego
dodaje się w ilości 0,5–5 % mas. (wg Biul. Urz. Pat. 2016,
nr 11, 15).
Sposób wytwarzania nanocząstek polimerów przewodzących oraz nanocząstki polimerów przewodzących wytworzone tym sposobem (Zgłoszenie nr 410283,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Wynalazek ujawnia sposób wytwarzania nanocząstek polimerów przewodzących metodą polimeryzacji
w roztworze zawierającym utleniacz. Sposób wg wynalazku polega na tym, że monomer pożądanego polimeru
przewodzącego wprowadza się do wnętrza drobin polimerowych, skąd stopniowo i samorzutnie uwalniany jest
do roztworu wodnego zawierającego utleniacz, ulegając
polimeryzacji na granicy faz: ośrodek lipofilowy, który
stanowią mikrostruktury w formie wskazanych drobin
polimerowych/wskazany roztwór wodny zawierający
utleniacz, a nanostruktury polimeru przewodzącego powstałe w reakcji z utleniaczem ulegają oddzieleniu w postaci wolnych nanocząstek. Po zakończeniu reakcji syntezy, mechanicznie wyodrębnia się je ze środowiska reakcji
jako pierwszą frakcję nanocząstek. Następnie ewentual-
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nie poddaje się je dodatkowej obróbce zmieniającej ich
właściwości, zaś w dalszym etapie nanocząstki połączone z drobinami polimerowymi ewentualnie uwalnia się
z powierzchni tych drobin polimerowych przez wprowadzenie surfaktanta do środowiska reakcji i wyodrębnia
się je jako drugą frakcję nanocząstek o właściwościach
elektrochemicznych wynikających z obecności surfaktanta na ich powierzchni, innych od właściwości nanocząstek stanowiących pierwszą frakcję. Także w procesie
polimeryzacji polimeru przewodzącego w jego strukturę
mogą być wbudowywane dodatki nadające spolimeryzowanym nanocząstkom polimeru przewodzącego żądane
właściwości. Wynalazek obejmuje również nanocząstki
polimeru przewodzącego, wyodrębnione jako pierwsza
frakcja nanocząstek w sposobie zdefiniowanym powyżej, mające powierzchnię wolną od substancji ograniczających wymianę ładunku i/lub jonów pomiędzy nanocząstką i roztworem, w szczególności wolną od surfaktantów (wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 12, 16).
Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnego nienasyconego poliestru oraz sposób otrzymywania fotoutwardzalnej wodnej emulsji poliestrowej (Zgłoszenie
nr 410378, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
wodorozcieńczalnego nienasyconego poliestru w reakcji
polikondensacji nasyconych lub nienasyconych alifatycznych lub aromatycznych kwasów dikarboksylowych lub
ich mieszanin i/lub bezwodników tych kwasów lub ich
mieszanin, z glikolami, alifatycznym związkiem hydroksylowym zawierającym grupę allilową oraz związkiem zawierającym grupę sulfonianową, w obecności katalizatora
i inhibitora. Według wynalazku sposób polega na tym, że
reakcję prowadzi się w jednym etapie, w temperaturze nie
przekraczającej 190 °C, z użyciem alifatycznego małocząsteczkowego związku z ugrupowaniem sulfonianowym
o wzorze ogólnym (HO)mCxHyOz(SO3Me)n, w którym Me
oznacza kation metalu alkalicznego, a liczby naturalne n,
m, x, y, z, wynoszą, odpowiednio, n = 1–2, m = 2, x = 3–9,
y = 5–17, z = 0–1, użytego w ilości 0,5–15 % mas. w stosunku do całkowitej masy substratów. Wynalazek obejmuje
ponadto sposób otrzymywania fotoutwardzalnej wodnej
emulsji poliestrowej, zawierającej 40–80 % mas. wodorozcieńczalnego nienasyconego poliestru otrzymanego sposobem określonym wyżej, 20–60 % mas. wody, fotoinicjator oraz ewentualnie dodatki poprawiające jakość powłoki
(wg Biul. Urz. Pat. 2016, nr 12, 17).
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

742

POLIMERY 2016, 61, nr 10

NOWE KSIĄŻKI
RECYCLING OF POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE
M. Forrest (Smithers Rapra)
Wyd. 2016, 330 stron, cena 85,00 £
ISBN – nie podano
Książka zawiera kompleksowy przegląd wszystkich
aspektów recyklingu poli(tereftalanu etylenu) (PET),
w tym technologie i procesy separacji, dezynfekcji, recyklingu i powtórnego wytwarzania wyrobów, włącznie
z dopuszczonymi do kontaktu z żywnością. Omówiono
techniki sortowania i oddzielania PET z poużytkowych
tworzyw sztucznych i innych zanieczyszczeń w strumieniu recyklingu. Przedstawiono przegląd metod recyklingu pozwalających na ponowne przetwarzanie poużytkowych odpadów na produkty wysokiej jakości. Opisano
szeroką gamę produktów dopuszczonych do kontaktu
z żywnością oraz innych materiałów i wyrobów produkowanych z recyklingowego PET, podano regulacje prawne,
metodykę badawczą i analityczną. Uwzględniono też recykling energetyczny i recykling chemiczny do związków
małocząsteczkowych, które można następnie wykorzystać
do wytwarzania polimerów termoutwardzalnych.
SURFACE MODIFICATION OF BIOMATERIALS
Methods Analysis and Applications
R. Williams (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 436 stron, cena 260 $
Woodhead Publishing
ISBN: 9780081014691
Modyfikacja powierzchni biomateriałów odgrywa znaczącą rolę we wzajemnych interakcjach biologiczno-materiałowych pozwalając na uzyskanie lepszej zgodności biologicznej, adhezji i oddziaływań komórkowych. W książce
opisano modyfikacje zarówno dobrze poznane, jak i będące we wczesnym stadium badań i wskazano na możliwości ich stosowania. Część pierwsza zawiera omówienie
różnych metod modyfikacji powierzchni biomateriałów,
m.in. polimeryzację plazmową, reakcję z poli(glikolem
etylenowym), heparynizację, funkcjonalizację peptydami
i osadzanie fosforanu wapnia. Opisano także topografie
powierzchni biomateriałów. W części drugiej przedstawiono metody analityczne: analizę chemiczną powierzchni,
analizę struktury, morfologii i topografii. Opisano też modyfikacje powierzchni mającą na celu optymalizację interakcji biomateriałów z krwią, tkankami miękkimi i z kośćmi, do naprawy i regeneracji komórek nerwowych oraz do
kontroli wzrostu i różnicowania komórek macierzystych.
ACTIVATED CARBON FIBER AND TEXTILES
J. Chen (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 362 strony, cena 200 $
Woodhead Publishing
ISBN: 9780081006603

Omówiono zagadnienia dotyczące podstaw, właściwości i najnowszych zastosowań włókna węglowego
i tkanin z tego włókna. Część pierwsza zawiera podstawowe informacje o włóknach węglowych (materiały do
syntezy, przędzenie, karbonizację i aktywowanie w produkcji włókien węglowych). Część druga obejmuje właściwości adsorpcyjne, mechaniczne, akustyczne, cieplne i elektryczne aktywowanych włókien węglowych.
W ostatniej części opisano możliwości zastosowania
tkanin z włókna węglowego w filtracji, ochronie środowiska oraz w magazynowaniu energii i gazu.
ELECTROSPUN NANOFIBERS
M. Afshari (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 638 stron, cena 280 $
Woodhead Publishing
ISBN: 9780081009079
Tematyka książki obejmuje najnowsze osiągnięcia
w procesie elektroprzędzenia nanowłókien, w tym charakterystykę, testowanie i modelowanie. Opracowanie
jest podzielone na trzy części. W pierwszej opisano procesy elektroprzędzenia nanowłókien w stopie, współosiowo i w roztworze oraz przedstawiono ich charakterystykę geometryczną i morfologię. Część druga zawiera
charakterystykę chemiczną i fizyczną, zależność między strukturą a właściwościami włókien, modelowanie
molekularne i symulacje procesu elektroprzędzenia.
W ostatniej – trzeciej części zgromadzono informacje
na temat elektroprzędzenia poszczególnych rodzajów
nanowłókien i ich zastosowań. Opisano wytwarzanie
i zastosowanie nanowłóknistych kompozytów TiC/C,
włókien chitozanu i nanowłókien 3D oraz elektrowłókna stosowane w systemach filtracyjnych, przewodzące
nanowłókna dla elektroniki, nanowłókniste rusztowania tkankowe, nanowłókna o właściwościach antybakteryjnych, przeznaczone na odzież ochronną, oraz nano
włókna kompozytowe.
PERFORMANCE TESTING OF TEXTILES
Methods, Technology and Applications
L. Wang (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2016, 262 strony, cena 140 €
Woodhead Publishing
ISBN: 9780081005705
W książce zebrano opisane w literaturze fachowej
naukowe i praktyczne metody badania tekstyliów oraz
podsumowano najważniejsze właściwości materiałów
wykorzystanych do specjalnych zastosowań. Po omówieniu podstawowych metod testowych i właściwości
włókien tekstylnych opisano projektowanie i metody
analizy tekstyliów, testy tekstyliów dla wojska, testy
akustyczne tekstyliów do miejsc użyteczności publicznej, testy tekstyliów do zastosowań medycznych, oce-
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nę komfortu cieplnego odzieży, charakterystykę i testy
kompozytów wzmacnianych inteligentnymi włóknami,
tkaniny przyjazne dla środowiska, projektowanie, ocenę
i zastosowanie tkanin elektronicznych oraz wykorzystanie analizy termicznej w identyfikacji i charakterystyce
włókien.
NANOMATERIALS FOR WATER REMEDIATION
Volume 1 Carbon-Based Materials
Volume 2 Inorganic Oxide Materials
Ajay Kumar Mishra (Ed.), (Smithers Rapra)
Wyd. 2016, 546 stron (całość), cena dwóch tomów 155 £
ISBN – nie podano
Nanomateriały są wykorzystywane coraz częściej
w wysoko wydajnych systemach uzdatniania i oczyszczania wody. Rekultywacja jest procesem, w którym
następuje obniżenie zawartości substancji toksycznych
w zanieczyszczonej wodzie poniżej limitów określonych
przez krajowe bądź międzynarodowe normy i wytyczne. Tematyka pierwszego tomu dotyczy materiałów do
oczyszczania wody będących pochodnymi węgla, bardzo
skutecznych w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych. Podano szczegółowe informacje na temat różnych materiałów węglowych, w tym nanorurek
węglowych, nanowłókien, nanocelulozy, dendrymerów,
materiałów mezoporowatych i z nadrukiem molekularnym, membran polimerowych i materiałów odpadowych
z nanowęgla. W drugim tomie skoncentrowano się głównie na zastosowaniu nieorganicznych tlenków metali
i niemetali. Przedstawiono również dyskusję dotyczącą skuteczności nanoadsorbentów metali, nanocząstek,
kriożeli i bentonitów w usuwaniu ze ścieków różnych
zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.
MICRO- AND NANO-STRUCTURED INTERPENETRATING POLYMER NETWORKS
From Design to Applications
S. Thomas, D. Grande, U. Cvelbar, K.V.S.N. Raju, R. Narayan, S.P. Thomas, Akhina H. (Wiley)
Wyd. 2016, 432 strony, cena 130,00 £ / 175,50 €
ISBN: 978-1-118-13817-5
Omówiono aktualny stan wiedzy, przedstawiono nowe
wyzwania, możliwości i zastosowania wzajemnie przenikających się sieci polimerowych (IPN), a także różne
aspekty syntezy, charakterystykę, strukturę, morfologię,
wzajemną mieszalność, modelowanie, właściwości i zastosowania IPN. Tematyka poszczególnych rozdziałów
obejmuje IPN na bazie kauczuku syntetycznego, mikroi nanostrukturyzowane z żywic termoutwardzalnych
lub z kauczuku naturalnego, makro-, mezo- i nanoporowate, z inteligentnych polimerów oraz przenikające się
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i semiprzenikające się sieci poliuretanowe. Opisano metody badań (mikroskopia, ESR i NMR w stanie stałym),
właściwości lepkosprężyste, dyfuzję, transport i właściwości barierowe, starzenie się, teoretyczne modelowanie
i symulację oraz zastosowania IPN.
NOVEL POLYMERIC BIOCHIPS FOR ENHANCED
DETECTION OF INFECTIOUS DISEASES
Seria: Springer Briefs in Forensic and Medical Bioinformatics
S. Hosseini, F. Ibrahim (Springer)
Wyd. 2016, 55 stron, 23 ilustracje, 6 w kolorze, cena
49,99 € / 37,99 £ / 54,99 $
ISBN: 978-981-10-0106-2
Autorzy skoncentrowali się na tworzeniu platform polimerowych z określonych grup polimerów. Takie systemy mogą być stosowane do wytwarzania wrażliwych na
bodźce urządzeń analitycznych lub do łączenia istniejących narzędzi bioanalitycznych w celu wzmocnienia
sygnału detekcji. Przedstawiono protokoły przeprowadzania badań analitycznych i szczegółowych metod oceny, opisano nowe metody chemiczne ograniczające efekt
starzenia oraz omówiono wpływ chemii powierzchni
i mikromorfologii na jakość detekcji.
RHEOLOGY AND PROCESSING OF POLYMER
NANOCOMPOSITES
S. Thomas, R. Muller, J. Abraham (Wiley)
Wyd. 2016, 616 stron, cena 172 €
ISBN 978-1-118-96979-3
Zagadnienia poruszone w książce obejmują aktualny
stan wiedzy na temat oddziaływań nanonapełniacz-polimer w nanokompozytach polimerowych. Szczególną
uwagę poświęcono charakterystyce dyspersji napełniaczy w nanoskali, a także interakcjom napełniacz-polimer. Przedstawiono najnowsze osiągnięcia w zakresie
reologii i w mieszaniu różnych nanonapełniaczy z materiałami polimerowymi oraz przedyskutowano nierozwiązane dotychczas problemy dotyczące przetwarzania
nanokompozytów polimerowych. Omówiono kwestie
reologii przesycania, interakcje napełniacz-napełniacz
i tworzenie sieci przez napełniacze w matrycy polimerowej. Porównano wyniki badań reologicznych z oceną mikroskopową, SAXS, spektroskopią dielektryczną
i innymi technikami. Zaprezentowano też nowatorskie
reo-optyczne charakterystyki nanokompozytów polimerowych oraz możliwości wykorzystania charakterystyk
reo-SAS w badaniach indukowanych przepływem mikro- i nanostruktur w nanokompozytach polimerowych.
dr inż. Stanisława Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
30–31 stycznia 2017 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty
Arabskie. 19th International Conference on Advanced
Macromolecular Chemistry and Applications ICAMCA 2017
Organizator: International Chemical and Molecular Engineering Committee
Tematyka: Charakterystyka i zastosowanie materiałów
polimerowych w falowodach i systemach fotowoltaicznych.
Informacje: www.waset.org/conference/2017/01/dubai/
ICAMCA/home
20–21 lutego 2017 r., Berlin, Niemcy. 7th Annual Congress on Materials Research and Technology
Organizator: Conference Series LLC
Tematyka: Postępy w syntezie i produkcji materiałów
polimerowych, biomateriałów i kompozytów stosowanych w optyce i energetyce.
Informacje: http://materialsresearch.conferenceseries.com
21–22 marca 2017 r., Kassel, Niemcy. 19th Conference
Odour and Emissions of Plastic Materials
Organizator: Institut für Werkstofftechnik Kunststofftechnik, Universität Kassel
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne umożliwiające ograniczenie wydzielania zapachów i emisji związków małocząsteczkowych z materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle: motoryzacyjnym, meblarskim, włókiennictwie oraz w urządzeniach medycznych, elektronicznych, opakowaniach
i zabawkach.
Informacje: www.ifw-kassel.de.
3–4 kwietnia 2017 r., Barcelona, Hiszpania. 2nd International Conference on Structural Engineering, New
Technology and Methods ICSENM’17
Organizator: International ASET Inc.
Tematyka: Wpływ napełniaczy na właściwości kompozytów, zastosowanie metod numerycznych w reologii
oraz przetwórstwie polimerów, technologie przyjazne
środowisku, polimerowe solarne systemy termiczne.
Informacje: http://icsenm.com
17–19 maja 2017 r., Sewilla, Hiszpania. Fifth International Symposium Frontiers in Polymer Science
Organizator: Elsevier B.V.
Tematyka: Nanomateriały, membrany polimerowe, organiczne ogniwa słoneczne na bazie polimerów, polime-

ry supramolekularne, polimery krystaliczne, biopolimery, funkcjonalizowane nanomateriały hybrydowe.
Informacje: www.frontiersinpolymerscience.com/
21–25 maja 2017 r., Gandawa, Belgia. Advanced Polymers via Macromolecular Engineering APME 2017
Organizator: LD Organisation
Tematyka: Najnowsze osiągnięcia w syntezie złożonych
struktur makromolekularnych.
Biopolimery, polimery z surowców odnawialnych, materiały polimerowe stosowane w fotowoltaice, polimery
supramolekularne. Polimery funkcjonalizowane i reagujące na bodźce zewnętrzne. Membrany polimerowe.
Informacje: www.ldorganisation.com/apme2017, e-mail:
secretariat@ldorganisation.com
23–26 czerwca 2017 r., Albuferia, Portugalia. Additive
Manufacturing and Functional Polymeric Materials
Conference
Organizator: Zing Conferences
Tematyka: Postępy w technologii produkcji dodatków
do materiałów polimerowych. Dostosowanie strategii
produkcyjnych do wytwarzania funkcjonalizowanych
polimerów.
Informacje:
www.zingconferences.com/conferences/
additive-manufacturing-and-functional-polymericmaterials-conference-2017/#absr
25–28 czerwca 2017 r., Friedrichshafen, Niemcy. 6th International Conference on Self-Healing Materials
Organizator: Gesellschaft für Chemische Technik und
Biotechnologie e.V. DECHEMA
Tematyka: Synteza i właściwości polimerów samonaprawiających się, nowe obszary zastosowań przemysłowych.
Informacje:
http://dechema.de/en/ICSHM2017.html,
e-mail: feisst@dechema.de
2–6 lipca 2017 r., Cambridge, Wlk. Brytania. 12th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Organizator: Applied Market Information Ltd.
Tematyka: Polimery supramolekularne. Materiały supramolekularne i biosupramolekularne. Kataliza supramolekularna.
Informacje: http://rsc.li/1kXTMPX
I. L.

