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Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa
i eksploatacja maszyn
Monotematycznych cykl publikacji składający się z jednej monografii naukowej, 9 artykułów opublikowanych
w czasopismach naukowych i jednego patentu, dotyczy
bardzo złożonych i aktualnych zagadnień związanych
z procesem wytłaczania z wykorzystaniem ślimakowo-tarczowego układu uplastyczniającego oraz z rozszerzeniem zakresu stosowania nowatorskiego urządzenia do
wytłaczania kompozytów polimerowych z jednoczesnym
wzrostem efektywności procesu. Tematyka zaprezentowanych prac jest związana również z poszukiwaniem
i upowszechnianiem nowoczesnych metod modelowania
i analizy zjawisk fizycznych występujących w procesie
wytłaczania. W rezultacie zrealizowanych badań określono zakres możliwości stosowania ślimakowo-tarczowego
układu uplastyczniającego do wytłaczania kompozytów
polimerowych, w szczególności kompozytów wysokonapełnionych. Zauważono, że odpowiedni dobór szerokości
szczeliny tarczowej i prędkości obrotowej ślimaka pozwala na stworzenie warunków, w których można otrzymać
wytłoczynę charakteryzującą się lepszymi właściwościami użytkowymi od uzyskiwanych na drodze klasycznego wytłaczania ślimakowego. Podsumowując powyższe
analizy stwierdzono, że wiedza o charakterze ruchu czą-

stek i zjawiskach zachodzących w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej daje szerokie możliwości
projektowania właściwości wytwarzanych produktów.
Przedstawione wyniki badań wskazują, że wytłaczanie
w ślimakowo-tarczowym układzie uplastyczniającym
może być efektywne.
Monografia naukowa:
Michalska-Pożoga Iwona: „Studium efektywnego wytłaczania kompozytów polimerowych z wykorzystaniem
ślimakowo-tarczowego układu uplastyczniającego”. Monografia Wydziału Mechanicznego nr 319. Wydawnictwo
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2017, ISSN 0239-7129,
ISBN 978-83-7365-440-2.
Monografia zawiera 173 stron druku zwartego, podzielonego na 9 rozdziałów, streszczenia w języku polskim
i angielskim oraz wykaz oznaczeń i literatury liczącej
194 pozycje. W treści zawarte są 23 tabele i 76 rysunków.
Wskazana powyżej monografia uzyskała pozytywne
recenzje wydawnicze dr hab. inż. Jolanty Tomaszewskiej
– prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i dr. hab. inż. Bogusława Królikowskiego, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników z Torunia.
Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (JCR):
Michalska-Pożoga I., Jakubowski M.: „Analiza CFD ruchu cząstki i charakteru przepływu tworzywa polimerowego w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej”, Przemysł Chemiczny 2012, 91 (9), 1808–1812.
Rydzkowski T., Michalska-Pożoga I.: “A study on poly
mer particle flow in a disk zone of a screw-disk extruder”, Chemical and Process Engineering 2014, 35 (1), 121–135.
DOI: 10.2478/cpe-2014-0009.
Michalska-Pożoga I., Rydzkowski T.: “The effect of
extrusion conditions for a screw-disk plasticizing system on the mechanical properties of polypropylene/
wood composites (WPC)”, Polimery 2016, 61 (3), 202–210.
DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.202.
Michalska-Pożoga I., Jakubowski M.: „Analiza CFD
przepływu tworzywa polimerowego w dwustożkowej
strefie uplastyczniająco-homogenizującej wytłaczarki
ślimakowo-tarczowej”, Przemysł Chemiczny 2015, 94 (12),
2105–2111.
Michalska-Pożoga I., Tomkowski R., Rydzkowski T.,
Thakur V.K.: “Towards the usage of image analysis technique to measure particles size and composition in wood-polymer composites”, Industrial Crops and Products 2016,
92, 149–156.
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Publikacje w czasopismach nie znajdujących się
w bazie Journal Citation Reports (JCR):
Rydzkowski T., Michalska-Pożoga I.: „Ruch cząsteczek tworzywa w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej”, Czasopismo Techniczne: Mechanika 2009,
106 (3), 273-279 Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Kraków 2009.
Michalska-Pożoga I., Rydzkowski T.: „Właściwości
przetwórcze i fizykochemiczne PP pierwotnego przetwarzanego w wytłaczarce ślimakowo-tarczowej”, Przetwórstwo Tworzyw 2010, 3, 100-104.
Michalska-Pożoga I., Jakubowski M.: „Analiza przepływu tworzywa polimerowego w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej na podstawie obliczeń
numerycznych z wykorzystaniem programu ANSYS
CFX”. Przetwórstwo Tworzyw 2010, 4, 185-187.
Rozdział w monografii w języku angielskim:
Rydzkowski T., Michalska-Pożoga I.: “Effective screw-disc extrusion in processing of recycled polymers and
its composites”. Rozdział 4 w książce Recycled Polymers:
Chemistry and Processing, Volume 1, Smithers RAPRA,
2015, str. 115–160.
Patent
Diakun J., Michalska-Pożoga I.: „Strefa tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej”. Pat. PL 210138 (2011).
Dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga w 2001 r. ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Kosza-

lińskiej, kierunek Mechanika
i Budowa Maszyn. W 2006 r.
na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Koszalińskiej uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn. Promotorem pracy pt.
„Wpływ tarczowego mechanizmu uplastyczniania w wytłaczarce ślimakowo-tarczowej na
właściwości mechaniczne wytłoczyn” był prof. dr hab. inż.
Jarosław Diakun.
Od października 2006 r. jest zatrudniona w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Specjalizuje się w teoretycznej
i obliczeniowo-symulacyjnej analizie kinetyki przemieszczania cząstek polimerowych w układach uplastyczniających wytłaczarek, w wytłaczaniu tworzyw polimerowych z wykorzystaniem ślimakowo-tarczowego układu uplastyczniającego,
w badaniu właściwości i budowy strukturalnej tworzyw polimerowych pierwotnych i pochodzących z recyklingu, a także
w tworzeniu kompozycji polimer-polimer, polimer-napełniacz.
Dorobek naukowy dr hab. inż. Iwony Michalskiej-Pożoga
obejmuje 1 monografię naukową, 68 publikacji w czasopismach
naukowych, 1 patent, 1 skrypt, 1 podręcznik akademicki oraz
53 wystąpienia na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest recenzentem publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr inż. Michał Jan Rybko – absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, dyscyplina: inżynieria materiałowa, specjalność: technologia tworzyw
sztucznych. W 2015 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Instytut Polimerów,
Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, dyscyplina: technologia chemiczna, specjalność: technologia polimerów.
Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ nanocząstek i modyfikacji radiacyjnej na właściwości zmęczeniowe nowych elastomerów termoplastycznych do zastosowań
medycznych
Promotor:
– prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, prof. zw. ZUT,
Szczecin
– dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, Instytut
Chemii Przemysłowej, Warszawa

Data i miejsce obrony:
7 lipca 2017 r., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
W pracy opisano syntezę,
modyfikację semikrystalicznych poli(alifatyczno/aromatycznych-estrów) (PED)
oraz przedstawiono wyniki badań ich właściwości termicznych i mechanicznych.
Multiblokowe elastomery termoplastyczne PED są zbudowane z bloków jak w poli(tereftalanie butylenu) (PBT),
tworzących segmenty sztywne, i estrów butylenowych
dimeru kwasu tłuszczowego (DLA), tworzących segmenty giętkie. Kopolimery PED modyfikowano wprowadzając podczas syntezy nanometryczne cząstki SiO2
(0,2; 0,5; 0,7 i 1 % mas.). Otrzymane materiały poddawano
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następnie działaniu wiązki szybkich elektronów o intensywności 25 i 50 kGy. Metodami spektroskopii ATR FTIR
i 1H NMR określono budowę chemiczną kopolimerów
PED, a na podstawie wyników badań DSC, TEM, DMTA
oraz zawartości frakcji żelowej – strukturę fazową modyfikowanych materiałów. Właściwości mechaniczne oceniono na podstawie badań quasi-statycznych badając wytrzymałość na rozciąganie, wartości modułu sprężystości
podłużnej oraz podczas testów dynamicznych – krótko
i długoterminowych badań zmęczeniowych metodami
pętli histerezy SILT i SLT.
Praca opisuje wpływ dodatku nanonapełniacza i modyfikacji radiacyjnej na wymienione właściwości fizy-

kochemiczne elastomerów termoplastycznych PED.
Przeprowadzone badania umożliwiły dokładne określenie wpływu modyfikacji kopolimerów na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne, w tym zmęczeniowe (do 1 mln cykli) przygotowanych nanokompozytów.
Uzyskane wyniki wskazują na poprawę właściwości wytrzymałościowych i efekt synergii po przeprowadzeniu
sieciowania radiacyjnego nanokompozytów. Badania
strukturalne nie wykazały zmian w budowie chemicznej
przygotowanych materiałów po modyfikacji radiacyjnej,
a mikrografie SEM potwierdziły dobre zdyspergowanie
nanonapełniacza w osnowie kopolimeru.

Dr inż. Piotr Cyganowski – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (2012 r.). W 2017 r. ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Materiałów Polimerowych i Węglowych Politechniki Wrocławskiej, specjalność:
technologia chemiczna.
Tytuł pracy doktorskiej: Impregnowane suspensyjne
kopolimery do sorpcji metali szlachetnych
Promotor:
– dr hab. inż. Dorota Jermakowicz-Bartkowiak, Politechnika Wrocławska
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska, Politechnika
Poznańska
– prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Politechnika Rzeszowska
Data i miejsce obrony: 20 lipca 2017 r., Politechnika
Wrocławska

efektywnego wykorzystania
ze względu na brak całkowitej dostępności ich grup jonowymiennych w procesach
sorpcji i desorpcji.
W związku z powyższym
opracowano nową metodę
zwiększenia dostępności
grup chlorometylenowych
nośników polimerowych,
wykorzystywanych do syntezy jonitów. Cel ten zrealizowano poprzez impregnację handlowego adsorbentu polimerowego Amberlite
XAD-4 (S/DVB) mieszaniną monomerów: VBC i DVB,
a następnie ich polimeryzację w ziarnie polimeru. Grupy chlorometylenowe tych nośników, a także, po modyfikacji, grupy jonowymienne pochodzące od amin alifatycznych i aromatycznych są zlokalizowane wyłącznie
w warstwie powierzchniowej ziarna polimeru.
Opracowane anionity typu rdzeń-otoczka z grupami funkcyjnymi pochodzącymi od 1,2-aminoetanu,
1-(2-aminoetylo)piperazyny i polietylenoiminy oceniano w procesach sorpcji i odzyskiwania Au(III), Pd(II)
i Pt(VI) z roztworów w HCl. Analiza wyników badań
wykazała, że otrzymane anionity charakteryzują się całkowitą dostępnością wprowadzonych grup funkcyjnych
w procesach sorpcji i desorpcji, a także poprawioną kinetyką procesu przy jednoczesnym, ponad dwukrotnym, zmniejszeniu ilości kosztownych reagentów używanych do ich syntezy.
W ostatnim etapie prac badawczych opracowane anionity typu rdzeń-otoczka wykorzystano w procesach zatężania roztworów zawierających złoto, otrzymanych
w wyniku ługowania wodą królewską zużytych elementów elektronicznych. Anionity wykazały się bardzo dużą
efektywnością sorpcji złota (do 86 %) z roztworu zawierającego znaczny nadmiar metali towarzyszących (Cu, Fe,
Ni, Zn) wskazując na ich potencjał aplikacyjny w procesach odzyskiwania metali szlachetnych.

Celem pracy doktorskiej było poszukiwanie nowych
materiałów polimerowych o zdolnościach jonowymiennych do sorpcji i odzyskiwania metali szlachetnych (złoto, platyna, pallad) z roztworów zawierających śladowe
ilości tych cennych surowców. Rozprawa została przygotowana jako jednotematyczny cykl artykułów nau
kowych składający się z sześciu prac opublikowanych
w czasopismach z listy JCR.
W toku prac badawczych otrzymano serię żywic polimerowych, poprzez modyfikację pochodnymi piperazyny suspensyjnego kopolimeru chlorku winylobenzylu
(VBC) i diwinylobenzenu (DVB), w celu otrzymania anionitów z aminowymi grupami funkcyjnymi. Zastosowanie monomeru VBC pozwoliło ominąć powszechnie wykorzystywane, a niepożądane procesy chlorometylacji
popularnych kopolimerów styrenu (S) i DVB. Otrzymane
w ten sposób jonity kontaktowano z syntetycznymi, trójskładnikowymi roztworami w HCl zawierającymi chlorokompleksy AuCl4-, PdCl42- i PtCl62-. Analiza wyników badań wykazała, że otrzymane anionity charakteryzują się
wyróżniającą na tle danych literaturowych pojemnością
sorpcyjną (do 800 mg/g). Niestety nie ma możliwości ich
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Dr inż. Piotr Lewiński – absolwent Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej (2009 r.). W 2017 r. ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Chemii Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych, dyscyplina: chemia.
Tytuł pracy doktorskiej: Polimeryzacja L-laktydu
katalizowana inicjatorami
promotor:
– dr hab. inż. Stanisław Sosnowski, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Recenzenci:
– prof. dr hab. Gabriel Rokicki, Wydział Chemiczny
Politechniki Warszawskiej
– dr hab. Piotr Ulański, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Data i miejsce obrony: 20 lipca 2017 r., Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Celem pracy było zbadanie procesu polimeryzacji
z otwarciem pierścienia cyklicznego dimeru kwasu mlekowego – L-laktydu (LA), wobec organicznych związków
(INICATów) zawierających w jednej cząsteczce funkcje
katalizatora (fragment zasady organicznej) i inicjatora
(grupa hydroksylowa). Związki te trwale wiążą się za
pomocą wiązania kowalencyjnego ze wzrastającymi makrocząsteczkami, dzięki czemu, po zakończonym procesie polimeryzacji, w układzie obecny jest jedynie polimer i nieprzereagowany monomer. Praca obejmowała
też opracowanie nowej metody prowadzenia badań kinetycznych online, umożliwiającej wyznaczenie podstawowych parametrów kinetycznych [liczbowo średniej
masy molowej (Mn), wagowo średniej masy molowej (Mw),
rozrzutu mas molowych (Đ) oraz konwersji monomeru]
w jednym doświadczeniu prowadzonym w zatopionej
rurce NMR (One tube NMR experiment).
One tube NMR experiment jest nową formą prowadzenia
badań kinetycznych, która łączy w sobie standardowe
pomiary 1H NMR, pozwalające na wyznaczenie Mn oraz
konwersji monomeru, z eksperymentem DOSY NMR
(diffusion ordered spectroscopy – spektroskopii rozdzielczej
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w czasie) umożliwiającym
określenie Mw na podstawie
wyznaczonych współczynników dyfuzji. Đ makrocząsteczek został wyznaczony
jako stosunek określonych
wcześniej wartości Mw i Mn.
Artykuł opisujący zastosowanie tej metody w badaniach układu modelowego,
wraz z krzywą kalibracyjną wiążącą Mw polilaktydu
(PLA) ze współczynnikiem
dyfuzji został opublikowany w Polymer Chemistry (Polym.
Chem, 2015, 6, 4353–4357).
W badaniach nad INICATami skupiono się na dwóch
związkach: 2-(9H-puryno-6-il-amino) etanolu (HEA)
oraz 3-[(4,5-dihydro-1H-imidazolo-2-il)amino] propanolu
(HPG). Praca obejmowała zarówno określenie struktury
otrzymanych makrocząsteczek, jak i zbadanie mechanizmu polimeryzacji.
Za pomocą techniki MALDI-ToF ms (MTms) wykazano, że wszystkie otrzymane makrocząsteczki badanych
układów zawierają wbudowany odpowiedni INICAT.
Wyniki MTms potwierdzono za pomocą techniki DOSY
NMR. Na podstawie analizy widm 1H NMR ustalono, że
w przypadku HEA z jednej cząsteczki INICATu wyrasta
jedno ramię PLA, natomiast z jednej cząsteczki HPG wyrastają dwa ramiona PLA.
Badania kinetyczne wykazały, że proces polimeryzacji
LA wobec HPG i HEA w badanym zakresie jest żyjący
(liczba centrów aktywnych jest stała) oraz kontrolowany
(w układzie nie występuje nieodwracalne przeniesienie
łańcucha kinetycznego poza przeniesieniem na makrocząsteczkę w wyniku procesu wymiany segmentalnej –
transestryfikacji). Wykazano, że oligomer HPG-PLA zachowuje żyjący charakter i po 48 godzinach może być
zastosowany jako makroinicjator zdolny do polimeryzowania nowej porcji monomeru. Ustalono też, że INICAT
HEA umożliwia kontrolę mas molowych od 2 do 40 kDa,
a INICAT HPG od 1 do 13 kDa. Fragment badań nad
INICATami został opublikowany w Polymer (Polymer, 2017,
108, 265–271).
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Z KRAJU
TWORZYWA W LICZBACH

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

oraz najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a także wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) we wrześniu 2017 r.
oraz zbiorczo za dziewięć miesięcy 2017 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych we wrześniu 2017 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in September 2017
Średnia miesięczna
w 2016 r.

Wrzesień 2017 r.

Razem
I–IX 2017 r.

Węgiel kamienny

5 881 649

5 665 308

49 100 247

%
I–IX 2017/
I–IX 2016
94,1

Węgiel brunatny

103,8

Artykuł

5 020 519

5 209 727

46 386 279

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

72 865

68 835

626 700

97,5

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

455 665

407 713

4 015 199

102,1

Etylen

37 235

40 719

363 544

95,7

Propylen

27 966

33 635

266 436

96,1

1,3-Butadien

4 560

5 540

44 835

97,0

Fenol

3 325

1 327

31 039

106,9

16

3

170

130,8

13 702

14 334

123 368

101,0

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów we wrześniu 2017 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in September 2017
Średnia
miesięczna
w 2016 r.
244 197

265 228

2 354 757

%
I–IX 2017/
I–IX 2016
103,9

Polietylen

26 832

34 584

262 653

95,6

Polimery styrenu

12 292

13 637

115 298

101,2

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

21 575

14 660

218 750

101,4

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

2 366

2 044

19 618

92,6

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

5 755

6 573

58 598

110,8

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych

Wrzesień
2017 r.

Razem
I–IX 2017 r.

762

24

5 824

78,0

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

8 152

7 757

66 494

92,7

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

1 509

2 546

23 724

169,4

Poliwęglany

1 582

2 046

15 654

106,0

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 730

1 978

25 638

93,2

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 274

7 838

72 537

103,1

Poliestry pozostałe

2 719

2 548

23 286

94,5

Polipropylen

20 426

26 744

203 917

103,4

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

483

2 307

20 304

451,2

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

13 397

9 512

88 969

73,4

Aminoplasty

12 486

13 286

120 044

113,7

Poliuretany

1 892

1 043

9 244

97,5

Kauczuki syntetyczne

18 529

23 581

182 832

110,2

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych we wrześniu 2017 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in September 2017
Wyrób
Wyroby z tworzyw polimerowych
Rury, przewody i węże sztywne z tworzyw polimerowych
w tym: rury, przewody i węże z polimerów etylenu

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Wrzesień
2017 r.

Razem
I–IX 2017 r.

%
I–IX 2017/
I–IX 2016

tys. zł

–

4 420 128

37 937 366

110,9

t

23 342

33 982

270 857

122,4

t

7 233

13 170

100 649

146,2

t

8 263

11 432

86 025

107,3

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 716

3 042

27 369

104,5

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

t

33 777

39 423

349 130

109,1

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

t

5 498

5 555

49 088

102,8

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

t

25 338

37 338

252 283

109,1

t
tys. m²

10 551
8 224

15 955
12 668

104 102
85 326

107,5
97,0

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

21 200

23 311

199 954

102,8

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

20 401

23 324

211 664

95,8

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

3 052
1 227

4 332
1 305

37 635
12 083

123,5
102,7

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

28 977
571

38 337
751

283 566
5 537

108,0
106,9

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

389
169

362
151

3 691
1 518

99,8
51,4

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 035

1 152

9 896

106,7

Kleje poliuretanowe

t

951

775

7 168

84,5

Włókna chemiczne

t

3 627

4 119

34 287

105,1

t
tys. m²

1 513
4 680

1 820
5 140

14 611
43 659

102,9
98,8

t

31

41

323

118,8

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2016 r.

Wrzesień
2017 r.

Razem
I–IX 2017 r.

%
I–IX 2017/
I–IX 2016

t

85 817

101 008

864 919

110,2

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

t
tys. szt.

45 395
4 543

50 980
4 607

427 935
41 091

102,1
97,0

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 629

2 891

24 907

101,4

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 we wrześniu 2017 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in September 2017
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

323

377

3 042

100,7

opony do ciągników

tys. szt.

25

26

243

102,2

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

2,3

3,1

24,7

110,1

t

845

1 063

8 728

115,7

t
km

5 294
3 288

4 737
2 876

46 149
28 521

98,0
97,5

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

Wg danych GUS.

inż. Hanna Głowala
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ZE ŚWIATA
CHINY
LyondellBasell Industries uruchamia wytwórnię kompaundów PP
LyondellBasell Industries – amerykański koncern chemiczny działający na rynku globalnym poinformował
o zakończeniu w III kwartale 2017 r. rozbudowy kompleksu zlokalizowanego w miejscowości Dalian, prowincja
Liaoning w północnych Chinach. W ramach modernizacji kompleksu zostały zbudowane dodatkowe instalacje
wytwórcze przeznaczone do produkcji kompaundów polipropylenowych. Roczny potencjał produkcyjny instalacji wynosi 20 000 t. Według zamierzeń inwestora odbiorcą wytwarzanych w Dalian kompaundów PP będą firmy
wytwarzające podzespoły motoryzacyjne z tworzyw
polimerowych, działające głównie w regionie płn. Chin.
Uruchomienie wytwórni kompaundów PP jest odpowiedzią amerykańskiego koncernu na dynamicznie rozwijający się popyt na tego typu produkty ze strony zarówno
lokalnych, jak i globalnych producentów samochodów,
mających montownie w regionie. Poza wytwórnią kompaundów PP w Dalian amerykański koncern chemiczny posiada na terenie Chin jeszcze dwa tego typu zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Suzhou i Guangzhou,
położone, odpowiednio, we wschodniej i południowej
części kraju. Ich roczne potencjały produkcyjne są zbliżone do aktualnie uruchomionej wytwórni w Dalian.
Poza Chinami koncern LyondellBasell Industries posiada 18 wytwórni kompaundów zlokalizowanych w Ameryce, Europie oraz Azji, z których 15 jest wyłącznie jego
własnością, a 3 przedsięwzięciami typu joint venture.
Zastąpienie w produkcji podzespołów motoryzacyjnych tradycyjnych materiałów kompaundami polipropylenowymi skutkuje zmniejszeniem masy pojazdów,
co pociąga za sobą poprawę efektywności paliwowej pojazdów oraz zmniejszenie emisji spalin do środowiska.
www.chemicals-technology.com
www.plasticker.de/en
HOLANDIA
Przejęcie firmy Apeldoorn Flexible Packaging
Indyjska firma Jindal Poly Films Ltd. poinformowała
o podpisaniu w II półroczu 2017 r. wstępnego porozumienia typu private equity z prywatnym funduszem inwestycyjnym Bencis Capital Partners, dotyczącego planowanego wchłonięcia przez firmę Jindal Poly Films Ltd.
holenderskiej spółki Apeldoorn Flexible Packaging działającej na rynku lokalnym od 2014 r. Spółka posiada zakład produkcyjny w miejscowości Apeldoorn, w którym

zatrudnia ok. 220 pracowników. Specjalizuje się w produkcji opakowań dla segmentu spożywczego i kosmetycznego. Produkuje też wielowarstwowe folie polietylenowe typu stretch służące do zabezpieczenia ładunków
podczas transportu. W roku finansowym 2016 holenderska spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży swoich
produktów w wysokości ok. 111 mln euro. Zakończenie
transakcji – w IV kwartale 2017 r., po uzyskaniu akceptacji ze strony organów antymonopolowych.
Środki finansowe, jakie wyasygnuje indyjski inwestor
na przejęcie spółki Apeldoorn Flexible Packaging sięgają kwoty 82,3 mln euro. Akwizycja ta umożliwi indyjskiej firmie poszerzenie portfolio oferowanych produktów o wielowarstwowe folie polietylenowe typu stretch
a także spowoduje poszerzenie grona odbiorców opakowań o odbiorców, z którymi dotychczas współpracowała
holenderska spółka. Inwestor – firma Jindal Poly Films
Ltd. jest jednym z największych globalnych producentów
dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej (BOPP)
i poliestrowej (BOPET). Posiada 7 wytwórni zlokalizowanych w Azji, Ameryce Płn. i Europie, o sumarycznym
rocznym potencjale produkcyjnym 430 000 t BOPP oraz
127 000 t BOPET.
packagingmaterials.packaging-business-review.com
www.convertingquarterly.com
www.jindalpoly.com
PORTUGALIA
Indorama Ventures Public Company Limited powiększa bazę produkcyjną
Tajska firma Indorama Ventures Public Co. Ltd. poinformowała o nabyciu w IV kwartale 2017 r. spółek Artlant PTA, S.A. i Artelia Ambiente, S.A. Spółka Artlant
PTA, S.A. posiada wytwórnię oczyszczonego kwasu tereftalowego (PTA) zlokalizowaną w miejscowości Sines
o rocznym potencjale produkcyjnym 700 000 t., a druga
ze spółek jest dostawcą mediów do wytwórni PTA. Obie
wchodziły w skład portugalskiej firmy La Seda de Barcelona, zajmującej się produkcją PET, do czasu jej bankructwa w 2014 r. Po ogłoszeniu upadłości firmy La Seda
de Barcelona, spółka Artlant PTA, S.A., wraz z Artelia
Ambiente, S.A., działała na rynku samodzielnie do momentu jej wchłonięcia przez tajską firmę. Planowe zakończenie przejęcia spółek Artlant PTA, S.A. wraz z Artelia
Ambiente, S.A. jest przewidywane do końca I kwartału
2018 r. Obecna inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem
zrealizowanym w 2017 r. przez tajską firmę w rozbudowę bazy produkcyjnej oczyszczonego kwasu tereftalowego. Poza przejęciem portugalskiej spółki firma Indorama Ventures Public Co. Ltd. zbudowała także w swoim
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kompleksie zlokalizowanym na obrzeżach Rotterdamu
(Holandia) dodatkowe instalacje wytwórcze PTA o rocznym potencjale produkcyjnym ok. 320 000 t. Dzięki tym
inwestycjom tajska firma znacząco umocniła swoją pozycję jako największego globalnego producenta PTA z sumarycznym rocznym potencjałem produkcyjnym szacowanym na ok. 2,3 mln t. Oczyszczony kwas tereftalowy
jest wykorzystywany przez firmę jako surowiec do produkcji poli(tereftalanu etylenu) (PET) i innych tworzyw
poliestrowych. Firma Indorama Ventures Public Co. Ltd.
posiada 42 zakłady produkcyjne PTA i PET zlokalizowane w Azji, Afryce, Europie oraz Ameryce Płn., w których
zatrudnia ponad 15 000 pracowników.
www.chemanager-online.com
www.indoramaventures.com
www.chemicals-technology.com
SINGAPUR
Asahi Kasei Chemicals Corporation powiększa bazę
produkcyjną kauczuku S-SBR
Japońska firma Asahi Kasei Chemicals Corporation
poinformowała o planowanej modernizacji wytwórni suspensyjnego kauczuku styrenowo-butadienowego
(S-SBR) położonej na terenie kompleksu chemicznego
zlokalizowanego w Tembusu na wyspie Jurong. W sąsiedztwie działającej wytwórni kauczuku S-SBR o rocznym potencjale produkcyjnym 100 000 t. firma zamierza
zbudować dodatkową linię produkcyjną, powiększając
jej sumaryczny roczny potencjał wytwórczy do 130 000 t.
Według zamierzeń japońskiej firmy odbiorcą suspensyjnego kauczuku styrenowo-butadienowego wytwarzanego w Tembusu będą producenci z branży oponiarskiej
działający na rynkach Azji Południowo-Wschodniej.
Eksperci szacują, że w perspektywie średnioterminowej
(5–7 lat) globalny wzrost zapotrzebowania na ten gatunek kauczuku wyniesie 5–6 % rocznie. Istotny wpływ
na wielkość popytu na kauczuk S-SBR mają parametry
użytkowe opon wykonanych z tego gatunku surowca.
Opony te charakteryzują się m.in. dużą odpornością na
ścieranie oraz małymi wartościami tarcia tocznego. Właściwości te wpływają na zmniejszenie zużycie paliwa
przez samochody i emisji ditlenku węgla. Na wielkość
popytu na kauczuk S-SBR mają także wpływ uregulowania prawne, wprowadzone przez rządy większości
państw na świecie, dotyczące obowiązkowego znakowania opon pod kątem ich efektywności paliwowej. Planowe zakończenie projektu inwestycyjnego w Tembusu
przewidywane jest w I kwartale 2019 r. Poza aktualnie
modernizowaną wytwórnią kauczuku S-SBR w Singapurze firma Asahi Kasei Chemicals Corporation posiada
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dwie instalacje produkcyjne tego typu kauczuku zlokalizowane w Kawasaki oraz w Oita (Japonia) o rocznych
potencjałach produkcyjnych wynoszących, odpowiednio, 100 000 t oraz 35 000 t.
www.rubbernews.com
www.businesstimes.com
www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en
ŚWIAT
Ineos Styrolution inwestuje w produkcję ASA oraz
ABS
Niemiecka firma chemiczna Ineos Styrolution, działająca na rynku globalnym, poinformowała o planowanych
w IV kwartale 2017 r. inwestycjach na kontynencie amerykańskim w perspektywie krótkoterminowej (2–3 lata),
dotyczących rozbudowy bazy produkcyjnej kopolimeru
akrylonitryl-styren-akrylan (ASA) oraz kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Ineos Styrolution zamierza rozbudować w tym okresie swój kompleks chemiczny
zlokalizowany w Bayport (stan Teksas, USA), budując na
jego terenie wytwórnię kopolimeru ASA o rocznym potencjale produkcyjnym 100 000 t. Druga inwestycja planowana przez Ineos Styrolution dotyczy modernizacji
wytwórni kopolimeru ABS, położonej na terenie kompleksu zlokalizowanego w Altamira (Meksyk). Firma
zamierza zbudować na terenie istniejącej wytwórni dodatkowe instalacje produkcyjne o nieujawnionym potencjale wytwórczym. Planowe zakończenie obu inwestycji
oraz uruchomienie dodatkowej produkcji kopolimerów
ASA i ABS jest przewidywane w I półroczu 2020 r. Według zamierzeń inwestora odbiorcami kopolimerów ASA
oraz ABS wytwarzanych w Bayport i w Altamira będą
producenci wyrobów z tworzyw polimerowych z branży motoryzacyjnej, elektrycznej, elektronicznej i budowlanej, działający przede wszystkim na rynkach Ameryki
Płn. i Płd. Szczegółowe informacje dotyczące wielkości
planowanych nakładów na realizację tych inwestycji nie
zostały ujawnione. Poinformowano jedynie, że środki finansowe będą pochodzić zarówno z jej aktywów własnych, jak i z krótkoterminowych kredytów bankowych.
Inwestor – firma Ineos Styrolution jest globalnym producentem tworzyw polimerowych na bazie styrenu. Posiada łącznie 15 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych
w 9 krajach położonych w Azji, Ameryce Płn., Ameryce Płd. i Europie, w których zatrudnia sumarycznie ok.
3100 pracowników.
www.ineos-styrolution.com
www.mrcplast.com
www.plasticker.de/en
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Firma SABIC wprowadziła na rynek europejski nową
rodzinę mieszanek THERMOCOMP AM na bazie żywic amorficznych: akrylonitryl-butadien-styren (ABS),
poli(eter fenylowy) (PPE), poliwęglan (PC) i polieteroimid (PEI), przeznaczonych do wielkoformatowej produkcji addytywnej AM (Additive Manufacturing) metodą
druku 3D. Podczas targów Formnext 2017 zaprezentowano osiem nowych mieszanek. Materiały te są wzmacniane włóknami węglowymi lub szklanymi, zależnie
od pożądanej sztywności i stabilności wymiarowej wytwarzanego z nich wyrobu, są przeznaczone do szybkiej i precyzyjnej produkcji dużych, złożonych części.
Zastosowane żywice wykazują mniejszą skłonność do
pełzania niż żywice semikrystaliczne oraz mniejsze odkształcenie pod stałym ciśnieniem, ponadto mniejszy
skurcz podczas chłodzenia, co skutkuje większą stabilnością wymiarową i mniejszą rozszerzalnością cieplną
podczas użytkowania wyrobu. Materiały na bazie ABS
łatwo przetwarza się metodami termoformowania i formowania próżniowego, a otrzymane wyroby nie paczą
się, ich powierzchnia jest dobrej jakości i nadaje się do
druku. Materiały na bazie PPE wykazują małą rozszerzalność cieplną, bardzo dobrą stabilność hydrolityczną,
korzystniejszą relację wytrzymałości do masy i większą
odporność na wysoką temperaturę niż ABS. Materiały
na bazie PC są sztywniejsze, odporniejsze na wysoką
temperaturę i wydajniejsze niż ABS i PPE, wykazują
także doskonałą ciągliwość i dobrą, gładką powierzchnię. Materiały na bazie PEI, opracowane na podstawie
odpornych na palenie żywic ULTEM firmy SABIC, charakteryzują się małą rozszerzalnością cieplną, dobrą
odpornością na wysoką temperaturę, doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, dużą wytrzymałością
i niewielkim pełzaniem. Podczas targów Formnext 2017
zaprezentowano fragment kadłuba jachtu, wydrukowanego przez firmę Livrea Yacht na drukarce 3D BAAM
(Big Area Additive Manufacturing Machine) w Centrum Doskonałości Additive Manufacturing. Kadłub jest efektem
wspólnych działań projektowych firm SABIC, Livrea
Yacht i Autodesk – dostawcy oprogramowania do projektowania 3D. Z oferty THERMOCOMP AM wybrano
materiał PPE wzmocniony włóknem węglowym do budowy zewnętrznej warstwy kadłuba oraz PEI wzmocniony włóknem węglowym do budowy wewnętrznej
struktury nośnej jachtu. Dzięki wykorzystaniu techniki AM wyeliminowano konieczność stosowania form
i prototypowania, a wytworzony szybciej i taniej kadłub
jest mocniejszy i lżejszy niż wytworzony konwencjonalnymi metodami. Nowe materiały THERMOCOMP AM
mogą być również stosowane w specjalistycznych apli-

kacjach w przemyśle narzędziowym, lotniczym, motoryzacyjnym i obronnym.
www.sabic.com
Firma ELIX Polymers na targach Fakuma 2017 zaprezentowała materiały na bazie kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) przeznaczone do zastosowań
medycznych, np. do wytwarzania systemów infuzyjnych, urządzeń oddechowych, urządzeń do automatycznego dozowania i obudów. Materiały te charakteryzują
się bardzo dużą płynnością i bardzo dobrą odpornością
chemiczną, spełniają też wymagania dotyczące zgodności biologicznej USP klasa VI oraz ISO 10993. Barwniki,
dyspergatory i inne dodatki mogą być użyte w recepturze
tylko wówczas, gdy spełniają wymagania odpowiednich
norm FDA/EU. Do zastosowań medycznych dopuszczono
ponad 130 barwników nieoddziałujących na ekstrahowane i ługowane płyny. Firma poszerzyła portfolio produktów Healthcare o nowy ELIX M545TF wykorzystywany do produkcji wyrobów o zwiększonej wytrzymałości
i odporności na wysoką temperaturę, przeznaczonych do
kontaktu z żywnością. Badanie migracji przeprowadzono
z wykorzystaniem różnych płynów modelowych imitujących żywność. Dzięki temu firma ELIX Polymers doradza klientom w kwestiach dotyczących migracji i zgodności z przepisami już na etapie projektowania produktu.
Oprócz formowanych wtryskowo materiałów ABS, przeznaczonych dla medycyny, firma ELIX Polymers oferuje
również filament ELIX ABS-3D FC do druku 3D w technologii FFF (Fused Filament Fabrication). Dostępny w wielu
kolorach, biokompatybilny według USP klasy VI filament
może być również wykorzystywany w wyrobach mających styczność z żywnością. Druk za pomocą filamentu ELIX ABS-3D FC jest łatwy, uzyskuje się bardzo dobrą
przyczepność warstw, dzięki temu jest możliwa produkcja elementów z dużą rozdzielczością, odpornych na paczenie. Materiał można stosować w większości drukarek
3D FFF, wykorzystuje się go do produkcji artykułów konsumenckich, zabawek, wyrobów przemysłu motoryzacyjnego, medycznego, lotniczego, elektrotechnicznego i elektronicznego.
www.elix-polymers.com
Koncern LANXESS opracował nowy system stabilizacji termicznej XTS2 (Xtreme Temperature Stabilization),
niezawierający żelaza, przeznaczony do zastosowania w materiale typu Durethan na bazie poliamidu 66
(PA66). System zwiększa trwałość poliamidów w warunkach starzenia cieplnego do tego stopnia, że są odporne
na działanie temperatury zbliżonej do ich temperatury
ugięcia pod obciążeniem. Dzięki nowemu systemowi stabilizacji XTS2 materiały na bazie poliamidu 66 mogą być

162
stosowane w warunkach długotrwałego działania temperatury 230 °C, mogą więc stanowić alternatywę dla
drogich stabilizowanych termiczne specjalistycznych
tworzyw termoplastycznych i poli(siarczku fenylenu)
(PPS). Pierwszym stabilizowanym w ten sposób polimerem jest PA66 zawierający 35 % mas. włókien szklanych – Durethan AKV35XTS2. Firma planuje także
wprowadzenie na rynek materiałów z serii XTS2 o większej lub mniejszej zawartości włókna szklanego. Opracowano PA66 stabilizowany za pomocą systemu XTS2,
przeznaczony do formowania z rozdmuchiwaniem np.
elementów turbosprężarek samochodowych. Durethan
AKV35XTS2 charakteryzuje się większą płynnością niż
PA66 typu Durethan o takiej samej zawartości włókien
szklanych, stabilizowany za pomocą systemu H2.0. Można z niego wyprodukować delikatne, cienkościenne elementy o złożonej geometrii. Zaletą materiału jest też
bardzo dobra jakość powierzchni, lepsza niż podobnych
materiałów stabilizowanych za pomocą systemu XTS1.
Odporność na długotrwałe działanie wysokiej temperatury oceniano na podstawie wyników starzenia materiału pod wpływem gorącego powietrza. Po 3000 h
przebywania w temp. 230 °C zachował on początkową
wytrzymałość i sztywność. Materiał zaprojektowano do
wytwarzania zaawansowanych technologicznie elementów silników narażonych na ultra wysoką temperaturę,
takich jak np. kolektory dolotowe ze zintegrowanymi
chłodnicami powietrza doładowującego lub przewody powietrza zlokalizowane w pobliżu turbosprężarki.
W celu stabilizacji termicznej tworzywa Durethan firma LANXESS wykorzystuje różnorodne zestawy dodatków, zależnie od żądanej odporności wyrobu na wysoką
temperaturę. Zastosowanie systemów stabilizacji XTS1
i XTS3 umożliwia nieprzerwane korzystanie z materiału Durethan w temp. ok. 200 °C, systemy stabilizacji termicznej H3.0 i XTS3 charakteryzują się małą zawartością
metali i halogenków, dzięki temu nadają się zwłaszcza do
produkcji elementów, takich jak: obudowy, złącza wtykowe, listwy przyłączeniowe, stykających się bezpośrednio
z częściami metalowymi, co zapobiega powstawaniu korozji kontaktowej. Systemy XTS1 i np. H2.0 są natomiast
przeznaczone do stabilizacji termicznej materiałów Durethan używanych do produkcji części w kolorze czarnym, niezagrożonych korozją kontaktową.
www.lanxess.com
Firma CERAFILTEC, producent innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie filtracji wody, wprowadziła na rynek moduł filtrujący produkowany z NORYLu firmy
SABIC [poli(eteru fenylenu) (PPE) wzmocnionego włóknem szklanym] metodą formowania wtryskowego z dużą
szybkością. Moduł zaprezentowano podczas targów
Aquatech Amsterdam 2017. W nowym module umieszczono bardzo dobrej jakości płaskie membrany wykonane z węglika krzemu (SiC). Za ich pomocą można szybko i efektywnie filtrować wodę z różnych źródeł: słodką,
morską, ścieki przemysłowe, w tym także wodę gorącą.
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NORYL wykazuje dużą odporność na hydrolizę, odporność chemiczną i termiczną stabilność wymiarową, uzyskał także certyfikat dopuszczający do stosowania w kontakcie z wodą pitną, zgodnie z normą 61 NSF/ANSI. Dzięki
temu CERAFILTEC mógł wymienić dotychczasowe moduły wykonane ze stali odpornej na korozję na moduły
wytworzone z NORYLu. Firma CERAFILTEC współpracowała z firmą SABIC w zakresie opracowania modułu
i przeprowadzenia testów, jak również w zakresie walidacji materiału, do której dostarczyła kompleksową dokumentację. Wcześniej firma CERAFILTEC wykonała
próby zastosowania w module filtrującym innych materiałów, np. poliuretanu (PUR), ale wykazywał on tendencję do zniekształceń, deformacji i pęcznienia pod wpływem wody i ciężaru, ponadto, aby ustabilizować moduł
oraz zapobiec pękaniu membran ceramicznych i powstawaniu wycieków niezbędne było wzmocnienie modułu
konstrukcją ze stali, zwiększającą koszt produkcji i ograniczającą swobodę projektowania. Dzięki wykorzystaniu
NORYLu koszty produkcji zmniejszono siedmiokrotnie,
a okres eksploatacji modułu wydłużono do 20 lat (dotychczas ok. 10 lat). Montaż i obsługa modułu filtrującego są
łatwe, ponieważ wszystkie funkcje procesu są zintegrowane. Moduł może pracować w szerszym zakresie temperatur, jest odporny na korozję (co jest ważne w kontakcie
z wodą morską), spełnia wymagania określone przepisami odnoszącymi się do wody pitnej. Modułowa konstrukcja oraz wytrzymałość i trwałość żywicy NORYL
pozwalają na układanie zespołów filtrujących w wieżach
i ich montaż w różnorodnych konfiguracjach, zależnych
m.in. od objętości filtrowanej wody i ograniczeń przestrzennych. Uzdatnianie wody stało się obecnie bardzo
istotnym problemem globalnym. Według informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych niedobór wody pitnej
do 2025 r. dotknie dwie trzecie populacji świata, jeżeli jej
zużycie pozostanie niezmienione.
www.sabic.com
Firma BASF zaprezentowała Ultramid Vision, semikrystaliczny poliamid (PA) o bardzo dużej przepuszczalności i małym rozpraszaniu światła, dobrej odporności
chemicznej, odporności na wysoką temperaturę oraz na
degradację pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (UV). Nowy materiał, wraz z innymi poliamidami może być stosowany do wytwarzania metodą formowania wtryskowego produktów wielofunkcyjnych
z przeźroczystymi lub podświetlanymi sekcjami, takich
jak: elementy kontroli wizualnej, np. wskaźniki poziomu cieczy, a także oprawy oświetleniowe, osłony źródeł
światła, przełączniki i podświetlane przyciski. Ultramid
Vision wykazuje korzystne właściwości mechaniczne
i dobrą przetwarzalność, zbliżoną do przetwarzalności
poliamidu 6 (PA6), jest odporny na zarysowania, na pękanie pod wpływem naprężenia, na wstrząsy, na działanie środków czyszczących, rozpuszczalników, tłuszczów
i olejów, nadaje się też do zastosowań, w których wymagana jest duża odporność na palenie. Elementy formo-
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wane z Ultramidu Vision, o grubości ścianek do kilku
milimetrów, są przezroczyste, przy czym właściwości
optyczne nie zmieniają się w podwyższonej temperaturze i zwiększonej wilgotności, podczas gdy wyroby z klasycznych poliamidów o grubości ścianek ok. 1 mm są
nieomal nieprzezroczyste. Materiał można łatwo barwić
przy użyciu mało migrujących barwników, co umożliwia
większą elastyczność projektowania. Materiał może stanowić alternatywę dla poliwęglanów (PC), bezpostaciowych poliamidów alifatycznych i kopolimerów styren-akrylonitryl (SAN).
www.basf.com
Przetwórstwo.
Firma WITTMANN opracowała nowe rozwiązania
napędów obrotów wokół dodatkowych osi przeznaczonych do robotów kompaktowych współpracujących
z wtryskarkami o sile zamknięcia od 1500 do 4000 kN.
Zmieniono konstrukcję serwoelektrycznych napędów
obrotowych robotów, roboty serii od W821 do W831 tak
przekonstruowano, żeby mimo zastosowania dodatkowych napędów zachowały nominalną nośność 10–15 kg.
Proste funkcje związane z odebraniem wypraski z formy
i jej odłożeniem uzupełniono o inne, często wymagające dodatkowych ruchów robota. W standardowej konfiguracji modele W821 do W831 mają serwoelektryczny
napęd wokół osi głównych X-Y-Z i napęd pneumatyczny obrotu wokół osi C. Nośność tych robotów dla osi Y
o skoku 1400 mm wynosi 12 kg. Zastosowanie napędu
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serwoelektrycznego obrotów wokół osi C nie zmienia nośności robota, dopiero dodanie kolejnego napędu obrotu
wokół osi B zmniejsza nośność robota do 10 kg. Kombinacje napędów serwoelektrycznych osi B-C lub serwoelektrycznego osi B i pneumatycznego osi C umożliwiają użytkownikowi różnorodną poziomą orientację detali
podczas ich odkładania i paletyzowania. Napęd obrotu
wokół osi B umożliwia również odbiór wyprasek zarówno od strony dyszy, jak i od strony ruchomej formy. Cechą wyróżniającą roboty WITTMANN jest stałość profilu ruchu wokół każdej osi, bez względu na ustawione
przyspieszenie i opóźnienie. Dzięki temu, niezależnie
od specyfikacji wyposażenia robota gwarantowany czas
trwania cyklu jest zawsze taki sam. Dołożenie dodatkowych napędów do wyposażenia robotów innych producentów ma wpływ na szybkość ich ruchów, a dołożenie
dodatkowych napędów ruchów obrotowych ogranicza
wartość przyspieszenia i opóźnienia, z jakimi te roboty mogą pracować. Problemów tego typu nie ma w konstrukcjach WITTMANN. Skok w osi odformowania X
robotów serii W821 i W831 sięga 800 mm, a skok w osi Z
– 6000 mm. Możliwość wyposażenia robotów w dodatkowe karty sygnałów wejście/wyjście, dodatkowe obiegi
„próżni” i obiegi pneumatyczne lub w systemy szybkiej
wymiany chwytaków, a także różnego rodzaju przyłącza, np. taśmociągów, pozwalają na optymalne dopasowanie specyfikacji robota do zadań produkcyjnych.
www.wittmann.com
dr Anna Łukszo-Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób wytwarzania silikono-akrylanowych jednostronnych taśm samoprzylepnych (Zgłoszenie nr
416952, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania
klejów silikonoakrylanowych przeznaczonych do jednostronnych taśm samoprzylepnych, służących do łączenia
ze sobą materiałów o różnej energii powierzchniowej.
Sposób polega na mieszaniu samoprzylepnego kleju silikonowego z samoprzylepnym klejem poliakrylanowym
w proporcji (masowo) od 1 : 4 do 4 : 1 oraz z dichloronadtlenkiem benzoilu w ilości 0,5 do 6 % mas. w stosunku
do masy polimerów. Następnie mieszaninę nakłada się
na nośnik i sieciuje termicznie. Istota wynalazku polega
na tym, że stosuje się fotoreaktywny klej poliakrylanowy
umożliwiający sieciowanie pod lampą UV po usieciowaniu termicznym mieszaniny uzyskując jednostronną taśmę samoprzylepną z usieciowanym dualnie silikono-akrylanowym klejem samoprzylepnym (wg Biul. Urz.
Pat. 2017, nr 23, 17).

Sposób otrzymywania liniowych biopolioli poli
estrowych (Zgłoszenie nr 418808, Politechnika Gdańska)
Zgłoszenie dotyczy sposobu otrzymywania liniowych
biopolioli poliestrowych, polegający na tym, że w pierwszym etapie kwas bursztynowy pochodzenia naturalnego miesza się z 1,3-propanodiolem pochodzenia naturalnego lub 1,4-butanodiolem pochodzenia naturalnego, lub
mieszaniną 1,3-propanodiolu pochodzenia naturalnego
z 1,4-butanodiolem pochodzenia naturalnego, zachowując stosunek molowy obu glikoli w zakresie 1 : 1 do 1 : 5.
Stosuje się nadmiar glikolu lub mieszaniny glikoli tak,
aby stosunek molowy kwasu bursztynowego do glikolu
lub mieszaniny glikoli we wszystkich przypadkach wynosił 1 : 1,05 do 1 : 1,40. Następnie uzyskaną mieszaninę
ogrzewa się w pierwszym etapie w ciągu 5–10 godzin
w temp. 140–180 °C, w atmosferze gazu obojętnego, do
momentu uzyskania co najmniej 60 % mas. wody w przeliczeniu na ilość teoretyczną, jako produktu ubocznego.
Drugi etap stanowi polikondensacja, którą prowadzi się
w temp. 160–220 °C, pod obniżonym ciśnieniem do osią-
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gnięcia liczby kwasowej ≤ 3 mg KOH/g (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 24, 21).
Sposób otrzymywania kompozycji elastomerowych o zwiększonej odporności na palenie, zawierających kauczuk butadienowo-styrenowy (Zgłoszenie nr
417263, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
kompozycji elastomerowych o zwiększonej odporności
na palenie, zawierających kauczuk butadienowo-styrenowy. Sposób polega na sporządzeniu mieszaniny kauczuku butadienowo-styrenowego z kauczukiem chloroprenowym, tlenkiem metalu jako środkiem sieciującym,
zmiękczaczem i ewentualnie napełniaczem, a następnie ogrzewaniu tej mieszaniny pod ciśnieniem w prasie
w temperaturze ≤ 433 K w czasie wynikającym z oznaczeń wulkametrycznych. Jako tlenek metalu używa się
tlenek cynku. Stosuje się aktywne napełniacze krzemionkowe lub napełniacze półaktywne (wg Biul. Urz. Pat.
2017, nr 24, 22).
Sposób selektywnej rafinacji produktów z termicznego rozkładu tworzyw sztucznych zawierających poliolefiny (Zgłoszenie nr 417314, Politechnika Śląska, Gliwice)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób selektywnej rafinacji produktów z termicznego rozkładu tworzyw po-
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limerowych, zwłaszcza poliolefin stanowiących mieszaninę długołańcuchowych węglowodorów, zawierających
wiązania nienasycone, polegający na tym, że prowadzi
się reakcję chemiczną alkoksylowania, korzystnie metoksylowania i/lub etoksylowania w temperaturze ≥ 250 °C
(korzystnie 80–170 °C) z udziałem do 10 % mas. alkoholi,
zwłaszcza jednowodorotlenowych (korzystnie metanolu, i/lub etanolu), i/lub katalizatorów (zwłaszcza glinokrzemianowych), po wstępnym ich podgrzaniu do temperatury ≥ 250 °C. Przedmiotem zgłoszenia jest także
sposób selektywnej rafinacji produktów z termicznego
rozkładu tworzyw polimerowych, zwłaszcza poliolefin
stanowiących mieszaninę długołańcuchowych węglowodorów, zawierających wiązania nienasycone, polegający na prowadzeniu reakcji chemicznej alkoksylowania,
korzystnie metoksylowania i/lub etoksylowania w temperaturze ≥ 250 °C (korzystnie 80–170 °C), lotnych produktów termicznego rozkładu tworzyw polimerowych,
zwłaszcza poliolefin, oraz produktów opuszczających
reaktor termicznego lub termoanalitycznego rozkładu,
z inżekcją alkoksylujących ciekłych alkoholi, zwłaszcza
jednowodorotlenowych, korzystnie metanolu, etanolu,
i/lub katalizatora, zwłaszcza glinokrzemianowego w ilości do 10 % mas., po wstępnym ich podgrzaniu do temperatury ≥ 250 °C (wg Biul. Urz. Pat. 2017, nr 25, 28).
M.Ch.

NOWE KSIĄŻKI
Fluoropolymer Applications in the
Chemical Processing Industries
The Definitive User’s Guide and Handbook
Sina Ebnesajjad, Pradip R. Khaladkar (Elsevier)
Wyd. drugie 2017, 454 strony, cena 290 €
ISBN 9780323447164
W drugim, zaktualizowanym wydaniu encyklopedycznego poradnika zamieszczono bardzo obszerny
zbiór danych i informacji odnośnie zastosowań fluoropolimerów w przemyśle chemicznym. Ze względu na
swoje doskonałe właściwości antykorozyjne fluoropolimery zastąpiły stopy metali w aparaturze chemicznej.
Powierzchnie pokryte fluoropolimerami zapewniają
czystość strumieni w przemysłowych procesach chemicznych m.in. w przemyśle tworzyw polimerowych,
przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, półprzewodnikowym i celulozowo-papierniczym.
Książka stanowi kompendium wiedzy o materiałach
wykładzinowych, rurociągach konstrukcyjnych i przewodach z fluoropolimerów. Omówiono w niej także
właściwości „czystych” i napełnionych fluoropolimerów, przedstawiono wybór fluoropolimerów do zabezpieczeń antykorozyjnych, przetwórstwo tetrafluoroety-

lenu i topliwych fluoropolimerów, techniki wytwarzania
fluoropolimerów, projektowanie i konstrukcję wykładzin
i zbiorników, analizę uszkodzeń elementów z fluoropolimerów, analizę kosztów, a także zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko naturalne.
Rheology
Concepts, Methods, and Applications
A.Ya. Malkin, A.I. Isayev (Elsevier)
Wyd. trzecie 2017, 500 stron, cena 180 €
ISBN 9781927885215
Trzecie wydanie książki obejmuje podstawowe wiadomości teoretyczne oraz praktyczne wykorzystanie reologii jako metody rozwiązywania problemów w nauce
o materiałach i w inżynierii materiałowej. W pierwszych
czterech rozdziałach omówiono różne aspekty reologii
teoretycznej i podano przykłady wykorzystania poszczególnych teorii, modeli lub równań do rozwiązywania
problemów. Piąty rozdział obejmuje metodykę pomiaru
i obróbki surowych danych – omówiono osiem grup metod i ułatwiono czytelnikowi wybór podając wskazówki
dotyczące zebrania danych i rozwiązywania problemów
przy użyciu tych metod. W ostatnim rozdziale przedsta-
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wiono przykłady zastosowania metod reologicznych do
różnych grup produktów i metod produkcji, podkreślając
jednocześnie przydatność pomiarów reokinetycznych.
Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania dotyczące omawianej wcześniej tematyki.
Autorzy książki przedstawiają zagadnienia reologiczne jako wzajemnie powiązany system pojęć, zjawisk,
metod eksperymentalnych i kierunków ich stosowania.
Książka jest przydatna zarówno dla inżynierów pracujących w przemyśle, jak i dla studentów.
A Guide to the Manufacture,
Performance, and Potential of
Plastics in Agriculture
M. Orzolek (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2017, 224 strony, cena 165 €
ISBN 9780081021705
Wykorzystanie tworzyw polimerowych w rolnictwie
zwiększyło się znacząco zarówno pod względem ilości,
jak i różnorodności zastosowań. W książce omówiono
nie tylko podstawy produkcji roślinnej z użyciem tworzyw polimerowych, ale podano też metody produkcji folii polietylenowych i polipropylenowych. Opisano
„plastikowe” ściółki stosowane w uprawie warzyw, folie
do przykrywania upraw, nawadnianie kroplowe i tunele. Omówiono możliwości wykorzystania tworzyw polimerowych w produkcji szklarniowej, ogrodnictwie i w
hodowli zwierzęcej. Oddzielny rozdział poświęcono utylizacji zużytych wyrobów. Każdy rozdział zawiera podsumowanie i odnośniki do literatury źródłowej.
Characterization and Analysis
of Microplastics
Seria: Comprehensive Analytical Chemistry, Volume 75
T. Rocha-Santos, A. Duarte (Eds.), (Elsevier)
Wyd. 2017, 302 strony, cena 210 €
ISBN 9780444638984
Przedstawiono najnowsze informacje o analitycznych
metodach identyfikacji i kwantyfikacji rozdrobnionych
(do wielkości mikro) tworzyw polimerowych. Omówiono też analizę mikrocząstek polimerów z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej ze spektroskopią
rozproszenia promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDS) oraz pirolitycznej chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią masową (Py-GC/MS). Przedstawiono zaawansowane techniki analityczne służące do
oceny związków chemicznych związanych z mikroplastikami i omówiono znaczenie eksperymentów laboratoryjnych w walidacji danych terenowych.
Shape-Memory Polymer Device Design
D.L. Safranski, J.C. Griffis (Elsevier)
Wyd. 2017, 246 stron , cena 160 €
ISBN 9780323377973
Książka zawiera najnowsze dane o polimerach z pamięcią kształtu. Jest to pierwsze opracowanie, które łączy
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teorię projektowania z praktyką, wprowadza koncepcję
polimerów z pamięcią kształtu, historię ich wykorzystania oraz aktualne zastosowania. Szczegółowo przedstawiono zasady projektowania urządzeń, często inne dla
polimerów z pamięcią kształtu niż dla materiałów mechanicznie nieaktywnych. Omówiono szczegółowo dobór materiału. Na podstawie rzeczywistych danych podano przykłady programowania tymczasowego kształtu
i odzyskiwania go za pomocą różnych metod aktywacji.
Przedstawiono też możliwości zastosowań tego typu materiałów polimerowych.
 iopolymer Grafting: Synthesis and
B
Properties
Vijay Kumar Thakur (Ed.), (Elsevier)
Wyd. 2017, 590 stron, 165 €
ISBN 9780323481045
W książce omówiono najnowsze badania związane
z syntezą i właściwościami kopolimerów szczepionych na
bazie biopolimerów. Tematyka poszczególnych rozdziałów
obejmuje syntezę i charakterystykę kopolimerów szczepionych polisacharydów roślinnych, funkcjonalne membrany
z biopolimerów szczepionych, syntezę kopolimerów szczepionych alginianów, polisacharydy jako nośniki insuliny,
celulozę szczepioną kapsaicyną (bioaktywny papier), inteligentne biopolimery pochodne szczepionej nanocelulozy,
funkcjonalizację nanokryształów celulozy przez szczepienie, materiały bioaktywne na bazie biopolimerów szczepionych na polimerach przewodzących, nanopolimery,
a także krzemionkę szczepioną pochodnymi peptydów.
Biopolymer Grafting: Applications
Vijay Kumar Thakur (Elsevier)
Wyd. 2017, 512 stron, cena 165 €
ISBN 9780128104620
Książka Biopolymer Grafting: Applications jest źródłem
najnowszych informacji o możliwościach zastosowania
biopolimerów szczepionych, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, spożywczym, opakowaniowym, tekstylnym i papierniczym. Przedstawiono przegląd
postępów w dziedzinie polimerów szczepionych opartych
na materiałach odnawialnych. Podano przykłady zastosowań kopolimerów szczepionych m.in. do usuwania toksycznych jonów, kontrolowanego dostarczania leków, kontroli krwawienia podczas zabiegów neurochirurgicznych
i innych zastosowań biomedycznych. Kopolimery te są
także wykorzystywane jako: flokulanty, adsorbenty, materiały inteligentne. Podano przykłady zastosowań amfifilowych kopolimerów szczepionych skrobi i biopolimeru
funkcjonalizowanego bipirydyną. Opisano szczepienie
na powierzchni bionanowhiskersów oraz szczepienie pochodnych biopolimerów techniką „cuaac click”. Omówiono
zalety i wady oraz podano sugestie dotyczące przyszłych
prac dotyczących nowych „zielonych” materiałów.
dr inż. Stanisława Spychaj
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KALENDARZ IMPREZ
16–18 kwietnia 2018 r., Madryt, Hiszpania. Stretch &
Shrink Films 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Dwudniowa konferencja i wystawa poświęcone najnowszym osiągnięciom w rozwoju technologii folii rozciągliwych i kurczliwych, ich wytwarzania
i zastosowań w przemyśle, a także przepisom prawnym
i metodom pomiarowym dotyczącym bezpieczeństwa
użytkowania folii.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C872, kontakt: Jenny Amaru, e-mail:
jenny.amaru@ami.international
17–18 kwietnia 2018 r., Londyn, Wielka Brytania. Plastic Pipes in Infrastucture 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: To już 6. edycja międzynarodowej konferencji
poświęconej tematyce zastosowania rurociągów z tworzyw
polimerowych jako rur wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, drenażowych, a także jako osłonek do ochrony
przewodów elektrycznych. Omówione zostaną najnowsze
osiągnięcia w technologii żywic, dodatków i związków stosowanych w wytwarzaniu rur, innowacje w produkcji rur
o dużej średnicy, techniki testowania rur, a także ich certyfikacja, przepisy prawne i standaryzacja.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C885, kontakt: Nicola Charlesworth, e-mail:
nicola.charlesworth@ami.international
18–19 kwietnia 2018 r., Kolonia, Niemcy. Polymers in
Building Insulation 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Nowa konferencja, połączona z wystawą,
poświęcona kluczowym osiągnięciom i innowacjom
w dziedzinie tworzyw polimerowych, dodatków i technologii produkcji do zastosowania w izolacjach cieplnych
w budownictwie. Omawiane będą także kwestie dotyczące wydajności izolacji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, innowacji w technologiach spieniania zrównoważonego rozwoju i nowych zastosowań polimerów.
I n f o r m ac je:
ht t p s://w w w. a m i.i nt e r n at io nal/events/event?Code=C910, kontakt: R ebecca
Utteridge (prezentacje podczas konferencji),
e-mail: Rebecca.utteridge@ami.international, Alexandra Fish (udział w konferencji, wystawcy i sponsorzy),
e-mail: Alexandra.Fish@ami.international
24–25 kwietnia 2018 r., Wiedeń, Austria. Plastic
Pouches 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Czwarta edycja międzynarodowej konferencji poświęconej opakowaniom z tworzyw polime-

rowych (m.in. zagadnienia dotyczące rynku torebek
z tworzyw, zastosowania materiałów polimerowych
w opakowaniach, technologii produkcji torebek, ich
trwałości, bezpieczeństwa oraz technik kontroli szczelności).
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C858, kontakt: Emily Renshaw, e-mail:
emily.renshaw@ami.international
24–27 kwietnia 2018 r., Szanghaj, Chiny. The 32nd International Exhibition on Plastics & Rubber Industries
CHINAPLAS 2018
Organizator: Adsale Exhibition Services Ltd.
Tematyka: Podczas wystawy zostaną zaprezentowane najnowsze maszyny i wyposażenie stosowane m.in.
w technologii 3D, formowaniu z rozdmuchem, formowaniu wtryskowym, wytłaczaniu i wykańczaniu, dekoracji oraz znakowaniu gotowych wyrobów. Przedstawione zostaną również m.in. rozwiązania do zastosowania
w zintegrowanej automatyzacji, urządzenia kontrolno-pomiarowe, maszyny do przetwarzania polimerów, do
formowania, odlewania i różnego rodzaju obróbki. Będą
też prezentowane różne materiały: do drukowania w 3D,
kleje, związki powłokowe, pigmenty, masterbacze, napełniacze, pianki, kompozyty, włókna do wzmocnień,
gumy, elastomery i tworzywa termoplastyczne.
Informacje: https://www.chinaplasonline.com/CPS18/
Home/lang-eng/Information.aspx
15–17 maja 2018 r., Barcelona, Hiszpania. Polymer
Sourcing & Distribution 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja dla firm zaangażowanych na
każdym etapie europejskiego łańcucha dostaw polimerów, których przedstawiciele będą omawiać problemy
związane z pozyskiwaniem i dystrybucją żywic.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C870, kontakt: Maud Holbrook, e-mail:
maud.holbrook@ami.international
22–24 maja 2018 r., Berlin, Niemcy. Plastic Closure Innovations 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: 6. edycja międzynarodowej konferencji połączonej z wystawą, poświęconej innowacjom w przemyśle zamknięć plastikowych do zastosowania do napojów
zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C899, kontakt: Giulia Esposito, e-mail: giulia.esposito@ami.international
MKP

