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PRACE HABILITACYJNE
Temat: Technologie wytwarzania kompozytów polioksymetylenu modyfikowanego nanonapełniaczami
silseskwiokanowymi
Autorka: dr hab inż. Dorota Czarnecka-Komorowska,
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – przewodniczący
– dr hab. inż. Marek Nowak, Politechnika Poznańska
– sekretarz
– prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – recenzent
– prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Politechnika Częstochowska – recenzent
– dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. Akademii
Morskiej w Szczecinie – recenzent
– dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. Politechniki Krakowskiej – członek komisji
– dr hab. inż. Marek Macko, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 30 czerwca 2017 r., Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa
i eksploatacja maszyn
Monotematyczny cykl publikacji, wyszczególnionych
w wykazie zamieszczonym w autoreferacie obejmował
12 artykułów naukowych (w tym 5 samodzielnych) opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej i jednego patentu europejskiego (EP 2 886 569).
Nadrzędnym celem naukowym jednotematycznego
zbioru prac była analiza zjawisk występujących podczas
przetwórstwa kompozytów polioksymetylenu, dobór odpowiedniej technologii i rodzaju poliedrycznego oligosilseskwioksanu (POSS) jako nanonapełniacza lub/i modyfikatora oraz analiza właściwości i struktury kompozytów
polimerowych. Zaletą zastosowanych oktasilseskwioksanów o strukturze klatkowej jest rozmiar ich rdzenia (wynoszący około 0,5 nm), jak i całej cząsteczki (wynoszący 1–3 nm
w zależności od rodzaju podstawników).
Właściwości fizyko-chemiczne tych związków, wynikające z budowy ich rdzenia (nieorganicznego, krzemo-tlenowego) oraz obecności organicznych grup funkcyjnych przyłączonych do jego naroży przekładają się na
dużą liczbę potencjalnych kierunków ich zastosowań.
W omawianych badaniach stosowano związki POSS
z różnymi grupami funkcyjnymi, otrzymane na drodze

syntez chemicznych, opracowanych przez naukowców
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Badania naukowe podzielono na trzy etapy.
Celem pierwszego etapu badawczego było opracowanie technologii (parametry przetwórcze, maszyny) wytwarzania metodą wytłaczania jednoślimakowego lub
dwuślimakowego nanokompozytów z polioksymetylenu
modyfikowanego silseskwioksanami, oraz zdefiniowanie
wybranych właściwości reologicznych, następnie określenie wpływu rodzaju i stężenia nanonapełniacza na strukturę, w tym krystalizację i topnienie, grubość lameli oraz
wielkość sferolitów kompozytów polioksymetylenu.
Celem drugiego etapu było określnie wybranych właściwości mechanicznych, termo-mechanicznych i termo-grawimetrycznych wyrobów oraz emisji szkodliwych
związków, w tym wydzielanie formaldehydu z nowych
materiałów kompozytowych.
W etapie trzecim wskazano przemysłowe zastosowanie nowych kompozytów polioksymetylenu z nanonapełniaczami silseskwiokanowymi, będących przedmiotem patentu europejskiego zatytułowanego „Kompozyt
polioksymetylenu (POM/POSS) o obniżonej emisji form
aldehydu oraz sposób otrzymywania kompozytu poli
oksymetylenu (POM/POSS).
Dzięki zastosowaniu tego nowatorskiego rozwiązania uzyskano kompozyty charakteryzujące się znacznie
mniejszą emisją formaldehydu, trioksanu i zmniejszoną
całkowitą zawartością lotnych związków (VOC) w poli
oksymetylenie. Wytworzone kompozyty charakteryzują się większą wytrzymałością doraźną i odpornością na
obciążenia udarowe, co zwiększa możliwości ich zastosowania na elementy konstrukcyjne, np. wnętrza kabin
samochodowych, autobusów, samolotów.
Najważniejsze osiągnięcia i elementy nowości naukowej zawarte w przedstawionym cyklu jednotematycznych publikacji:
– dobór odpowiedniego napełniacza hybrydowego
z grupy octasilseskwioksanów, jako modyfikatora struktury i właściwości polioksymetylenu,
– określenie najkorzystniejszych warunków technologicznych na etapie sporządzania kompozycji (mieszanie, wytłaczanie, granulowanie) oraz wykonanie próbek
metodą wtryskiwania kompozytów polioksymetylenu
z wytypowanymi polisilseskwioksanami,
– zbadanie zjawiska krystalizacji polioksymetylenowej osnowy modyfikowanej POSS,
– określenie wpływu modyfikacji POSS na strukturę
nanokompozytów polioksymetylenu,
– analiza termicznej stabilności otrzymanych nanokompozytów POM/POSS,
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Dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska jest absolwentką
Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunek Mechanika
i Budowa Maszyn, Politechniki
Poznańskiej. Od 1995 r. jest zatrudniona w Zakładzie Tworzyw
Sztucznych Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej, obecnie na stanowisku
adiunkta. W 2004 r. uzyskała w Politechnice Poznańskiej (Wydział Budowy Maszyn) stopień doktora nauk technicznych .
Zainteresowania naukowe Doroty Czarneckiej-Komorowskiej koncentrują się na zagadnieniach dotyczących wpływu
recyklingu na właściwości wytrzymałościowe materiałów polimerowych, m.in. na charakter pękania, wpływ procesów starzenia, wilgotności, czynników chemicznych oraz na zmiany cech
i struktury zachodzące w tworzywach termoplastycznych. Jest
autorką 40 publikacji z obszaru tej tematyki.
Jej dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo
41 wystąpień na konferencjach o zasięgu międzynarodowym
i krajowym.
Doświadczenie naukowe zdobywała m.in. na stażach naukowych i dydaktycznych: 2007–2011 program Marie Curie Actions [Life Cycle Assessment, part I, II (1/2007 University of
Technology Slovakia; 6/2007 University of Economics, Czech
Republic)], Value Chain Modelling (7/2007 University of Surrey, United Kingdom), Sustainable Production I, II (2/2007
University of Maribor, Slovenia); Politechnika Wrocławska

(7/2008). Brała też udział w projektach stażowych, pt. „Staże
i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy” (2013r.) i projekcie, pt. Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” (2014 r.).
Aktywnie uczestniczyła w międzynarodowym programie
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), w ramach którego, w latach 2008–2010 odbyła
sześć staży naukowych na uczelniach zagranicznych: w Rumunii (North University of Baia Mare, 10/2008; University
of Bucharest, 04/2009; Technical University of Cluj-Napoca,
04/2010), Słowacji (University of Zilina, 03/2010) Serbii (University of Novi Sad, 06/2010), Bułgarii (University of Rousse,
05/2010).
W dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich uczestniczyła w dwóch zagranicznych stażach
(Węgry 2010 r.; Słowacja 2011 r.), realizowanych w ramach
programu Unii Europejskiej – Erasmus (LLP – the Lifelong
Learning Programme; LLP- Individual teaching programme for
teaching staff mobility).
Jest promotorem 132 prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym 67 prac magisterskich
i 65 prac dyplomowych inżynierskich oraz 16 prac na studiach
podyplomowych „Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych”, realizowanych na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Jest autorką i współautorką 6 publikacji posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), wymienionych w części A
wykazu MNiSW, cytowania wg Web of Science – 20, indeks
h = 3, wg Google Scholar – 64 (indeks h = 4), 22 publikacji
w czasopismach nieposiadających IF (lista B MNiSW), dwóch
rozdziałów w monografiach, jednego zgłoszenia patentowego,
jednego patentu europejskiego.
Za osiągnięcia naukowe otrzymała wielokrotnie nagrody
i wyróżnienia m.in.: nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Poznańskiej za szczególne osiągnięcia w działalności badawczej (2004 r., 2006 r.), wyróżnienia komitetów naukowych
na konferencjach, za znaczące wartości metodyczne publikacji
(2005 r., 2006 r., 2008 r., 2013 r. dwukrotnie).
Za zasługi dla oświaty w została 2013 r. wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Temat: Badania procesów chemicznej modyfikacji
polimerów etylenowych pod kątem ich wykorzystania
technologicznego
Autor: dr hab Stanisław Kudła, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,
Zakład Tworzyw Sztucznych
Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika
Warszawska – przewodniczący
– dr hab. inż. Marcin Banach, Politechnika Krakowska – sekretarz
– dr hab. Zbigniew Bartczak, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi – recenzent
– prof. dr hab. inż. Janusz Datta, Politechnika Gdańska – recenzent

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska – recenzent
– dr hab. Marzena Białek, Uniwersytet Opolski – członek komisji
– dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK, Politechnika Krakowska – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 16 maja 2018 r., Politechnika
Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk
technicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna
Podstawą do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego był cykl 16 monotematycznych publikacji
oraz dwa tematycznie spójne patenty nt. badania procesów chemicznej modyfikacji polimerów etylenowych
pod kątem ich wykorzystania technologicznego.

– określenie wpływu rodzaju POSS na właściwości
przetwórcze i termo-mechaniczne nanokompozytów
POM/POSS,
– ocena wybranych właściwości użytkowych nanokompozytów POM/POSS w aspekcie ich praktycznego
zastosowania,
– opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów na osnowie polioksymetylenu o podwyższonej
udarności i zmniejszonej emisji formaldehydu.
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Dr hab. Stanisław Kudła jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
(1982 r.). W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie prowadził badania związane z syntezą, modyfikacją oraz zastosowaniem rozpuszczalnych w wodzie polimerów akrylowych, wytwarzanych głównie na bazie akryloamidu
i kwasu akrylowego. W 1995 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił pracę doktorską pt.: „Wieloetapowa polimeryzacja kwasu akrylowego w roztworze wodnym
sterowana nowymi układami inicjującymi” (promotor: prof. dr
hab. Edgar Bortel) i uzyskał stopień doktora nauk chemicznych.

W okresie od kwietnia 1995 r. do
czerwca 2016 r. był zatrudniony
na stanowisku adiunkta. W lipcu
2016 r. awansował na stanowisko
profesora nadzwyczajnego ICSO.
W okresie od maja 1999 r. do sierpnia 2013 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Poliolefin w ICSO
„Blachownia”.
Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się na zagadnieniach związanych z przetwórstwem
tworzyw termoplastycznych, w tym zwłaszcza sporządzanych
na osnowie polimerów i kopolimerów etylenowych, szczególnie w
aspekcie ich modyfikacji chemicznej.
Był kierownikiem dwóch projektów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
– w ramach Przedsięwzięcia „lniTech”: projektu pt. „Komercjalizacja technologii wytwarzania i stosowania nanokompozytów polimerowych na osnowie poliolefin” realizowanego w latach
2010–2014 przez konsorcjum: ICSO „Blachownia” (lider), Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu, Global Colors Polska S.A.,
– w ramach ścieżki programowej In-Tech: projektu pt.
„Opracowanie receptur i technologii wytwarzania nowych
odmian uniepalnionych poliolefinowych materiałów porowanych”; realizowanego w latach 2014–2016 przez konsorcjum:
ICSO „Blachownia” (lider), Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., Instytut Techniki Budowlanej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
Obecnie kontynuuje badania w zakresie swojej specjalizacji,
rozszerzając ich przedmiot o polimery konstrukcyjne, w tym
poli(siarczek fenylenu), w ramach projektu POIR Innochem.
Jest autorem lub współautorem 30 publikacji naukowych oraz wielu zgłoszeń patentowych, w tym 58 zarejestrowanych już jako patenty, a także autorem kilkudziesięciu wystąpień i referatów na konferencjach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i za granicą.
Za osiągnięcia zawodowe został nagrodzony m.in. odznaką
honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, przyznaną przez
Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. oraz Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 marca 2004 r.

Temat: Wpływ modyfikacji chemicznej i fizycznej
poliuretanowych lakierów proszkowych na ich wybrane właściwości aplikacyjne
Autor: dr hab. Barbara Pilch-Pitera, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Zakład Polimerów i Biopolimerów
Skład Komisji Habilitacyjnej:
– prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika
Warszawska – przewodniczący
– dr hab. inż. Agnieszka Bukowska, prof. Politechniki
Rzeszowskiej – sekretarz
– prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Politechnika
Wrocławska – recenzent

– prof. dr hab. inż. Helena Janik, Politechnika Gdańska – recenzent
– dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. Politechniki Rzeszowskiej – recenzent
– dr hab. inż. Kinga Pielichowska , prof. Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie – członek komisji
– dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. Politechniki Rzeszowskiej – członek komisji
Data i miejsce habilitacji: 13 czerwca 2018 r., Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
Nadany stopień naukowy: doktor habilitowany
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna

Główny obszar naukowy prowadzonych prac obejmował modyfikację chemiczną różnych odmian polietylenu i kopolimerów etylenu z a-olefinami, prowadzoną
w celu opracowania technologii wytwarzania tworzyw
przydatnych w aplikacjach, zwłaszcza w przemyśle kablowym i elektrotechnice.
Najważniejszymi dokonaniami przedłożonymi do oceny w ramach postępowania habilitacyjnego, były:
– badania procesów degradacji termooksydacyjnej;
– sposoby zapobiegania procesom degradacji tworzyw
polietylenowych poddanych procesom sieciowania;
– opracowanie receptur tworzyw termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnie, przeznaczonych do pracy
w temperaturze do 125 i do 135 °C, oraz receptury tworzyw odpornych na prądy pełzające, sprawdzone w skali
przemysłowej;
– badania oddziaływań zachodzących między nadtlenkami organicznymi a przeciwutleniaczami fenolowymi;
– badania wpływu napełniaczy mineralnych, w tym
zwłaszcza glinokrzemianów warstwowych oraz sadzy na
przebieg procesów sieciowania polimerów etylenowych;
– opracowanie nowego sposobu interpretacji wyników
pomiarów uzyskanych przy użyciu mieszalnika perio
dycznego, tzw. reomiksera, na przykładzie procesów
chemicznej modyfikacji polimerów termoplastycznych
– zwłaszcza kopolimerów etylenowych – z uwzględnieniem możliwości wykonywania takich analiz w warunkach laboratoriów przemysłowych.
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Osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dotyczyło modyfikacji termoutwardzalnych poliuretanowych lakierów proszkowych
w celu poprawy ich właściwości aplikacyjnych. Modyfikacja obejmowała opracowanie metod syntezy nowych
blokowanych poliizocyjanianów (PIC) o zmniejszonej
emisji związków małocząsteczkowych podczas utwardzania oraz modyfikowanych związkami krzemu lub
fluoru, które służyły jako środki sieciujące do lakierów
proszkowych. Opracowano także metody modyfikacji
lakierów proszkowych za pomocą nanoproszków polimerowych o budowie rdzeń-otoczka oraz interkalowanych hydrotalkitów. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano m. in. środki sieciujące, które w wyniku
reakcji z żywicą poliestrową tworzą powłoki o znacznie
lepszych właściwościach w porównaniu z właściwościami powłok dostępnych na rynku: większej hydrofobowości, oleofobowości oraz odporności na zarysowanie i ścieranie. Opracowana technologia wytwarzania środków
sieciujących modyfikowanych polisiloksanami jest obecnie wdrażana w przemyśle, w firmie Plastbud Sp. z o.o.
w Pustkowie. Badania prowadzono w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN nr N N507
503338 pt. „Poliuretanowe lakiery proszkowe o obniżonej
swobodnej energii powierzchniowej”.
Czynności związane z komercjalizacją wyników badań sfinansowano z projektu TANGO realizowanego
w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBiR i NCN pt.
„Poliuretanowe lakiery proszkowe o niskiej swobodnej
energii powierzchniowej”.
Wykaz publikacji i zgłoszeń patentowych wchodzących w skład osiągnięcia naukowego:
Pilch-Pitera B.: „Współczesne perspektywy rozwoju
poliuretanowych lakierów proszkowych”, Polimery 2008,
53 (7/8), 513–518.
Pilch-Pitera B.: „Poliuretanowe lakiery proszkowe
o obniżonej emisji podczas utwardzania”, Przemysł Chemiczny 2009, 8, 892–896.
Pilch-Pitera B.: „Polyurethane powder coatings crosslinked with allophanate structures containing polyisocyanates”, J. Appl. Polym. Sci. 2010, 116 (6), 3613–3620.
Pilch-Pitera B., Stagraczyński R.: „Surface structure
build-up and three-dimensional topography of polyurethane powder coatings”, J. Appl. Polym. Sci. 2010, 118 (6),
3586–3593.
Pilch-Pitera B.: „Surface properties of polyurethane
powder lacquers modified with polysiloxane-methacrylic core-shell nanoparticles”, J. Appl. Polym. Sci. 2012, 123
(2), 807–814.
Pilch-Pitera B.: „Blocked polyisocyanates containing
fluorine atoms as a crosslinking agents for polyurethane
powder coatings”, J. Appl. Polym. Sci. 2012, 124 (4), 3302–
3311.
Pilch-Pitera B.: „Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane związkami fluoru”, Polimery 2012, 57 (11/12),
830–838.
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Pilch-Pitera B.: „Examination of the enzyme resistance
of polyurethane powder coatings”, J. Polym. Environ. 2013,
21, 215–223.
Pilch-Pitera B.: „Blocked polyisocyanates containing
monofunctional polyhedral oligomeric silsesquioxane
(POSS) as crosslinking agents for polyurethane powder
coatings, Prog. Org. Coat. 2013, 76, 33–41.
Pilch-Pitera B.: „Polyurethane powder coatings containing polysiloxane”, Prog. Org. Coat. 2014, 77, 1653-1662.
Pilch-Pitera B., Kozakiewicz J., Ofat I., Trzaskowska J.,
Špírková M.: „Silicone-acrylic hybrid aqueous dispersions of core–shell particle structure and corresponding
silicone-acrylic nanopowders designed for modification
of powder coatings and plastics. Part III: Effect of modification with selected silicone-acrylic nanopowders on
properties of polyurethane powder coatings”, Prog. Org.
Coat. 2015, 78, 429–436.
Pilch-Pitera B., Kędzierski M., Olejnik E., Zapotoczny S.: „Structure and properties of polyurethane-based
powder clear coatings systems modified with hydrotalcites”, Prog. Org. Coat. 2016, 95, 120–126.
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł.: „Study on the thermal behavior of new blocked polyisocyanates for polyurethane
powder coatings”, Prog. Org. Coat. 2016, 101, 240–244.
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł., Myśliwiec B.: „Study on
the thermal behavior of new blocked polyisocyanates for
polyurethane powder coatings”, Prog. Org. Coat. 2017, 113,
82–89.
Pilch-Pitera B., Kozakiewicz J., Ofat I., Trzaskowska J.,
Špírková M.: „Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane nanoproszkami polimerowymi o budowie rdzeń-otoczka”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2013, 6, 63–65.
Pilch-Pitera B., Król P., Byczyński Ł. Wojturska J.: „Poliuretanowe lakiery proszkowe o zwiększonej hydrofobowości”, Plastics Review 2015, 11 (170), 32–34.
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł., Król P., Wojturska J.: „Poliuretanowe lakiery proszkowe o właściwościach hydrofobowych”, Lakiernictwo przemysłowe 2016, 103, 50–52.
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł., Król P., Wojturska J.: „Blokowane poliizocyjaniany, sposób otrzymywania blokowanych poliizocyjanianów i ich zastosowanie jako
środków sieciujących do poliuretanowych powłok proszkowych”, zgłosz. pat. P-415905 (2016).
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł., Król P., Wojturska J.:
„Blocked polyisocyanates, process for preparing blocked
polyisocyanates, and their use as crosslinking agents for
polyurethane powder clear coatings”, zgłosz. pat. PCT/PL
2016/000014 (2016), (nr WO 2017131536A1), w procedurze
międzynarodowej za pośrednictwem UP RP.
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł., Król P., Wojturska J.: „Blokowane poliizocyjaniany, sposób ich otrzymywania i zastosowanie”, zgłosz. pat. P-418764 (2016).
Pilch-Pitera B., Byczyński Ł., Król P., Wojturska J.:
„Blocked polyisocyanates, a process for the manufacture
thereof and use thereof”, zgłosz. pat. PCT /PL 2016/000108
(2016), w procedurze międzynarodowej za pośrednictwem UP RP.
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Dr hab. Barbara Pilch-Pitera–
absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1995 roku zatrudniona
w Katedrze Technologii Tworzyw
Sztucznych (od 2014 r. Zakład Polimerów i Biopolimerów) na Wydziale
Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, początkowo jako asystent, a od
2004 r. na etacie adiunkta.
W 2003 r. obroniła na macierzystym Wydziale pracę doktorską pt. „Synteza oligomerów
uretanowych jako półproduktów do otrzymywania poliuretanów o regulowanym rozkładzie mas cząsteczkowych” (promotor
prof. dr hab. inż. Piotr Król), uzyskując stopień naukowy doktora
nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z modyfikacją fizyczną i chemiczną poliuretanów oraz farb i lakierów, w tym w szczególności substancji
powłokotwórczych i lakierów proszkowych oraz ocenie wpływu modyfikatorów na właściwości użytkowe powłok (w tym
antybakteryjne, antykorozyjne, hydrofobowość, odporność termiczną).
Jest współautorem 24 publikacji naukowych w czasopismach
z bazy Journal Citation Reports, 27 publikacji w ogólnokrajowych czasopismach naukowych i branżowych bez Impact
Factor oraz w opracowaniach zbiorowych, 1 monografii, 2 rozdziałów w monografiach, 43 wystąpień konferencyjnych oraz
4 zgłoszeń patentowych.
Brała udział w 5 projektach badawczych finansowanych ze
środków KBN, NCN, NCBiR oraz w 8 programach finansowanych ze środków UE, jako kierownik lub wykonawca.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dr inż. Katarzyna Piechota
– absolwentka (2009 r.) Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, specjalność chemia podstawowa
i stosowana.
W latach 2009–2018 zatrudniona w Instytucie Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie wykonała
pracę doktorską.
Tytuł pracy doktorskiej: Modified aluminosilicates
as multifunctional fillers for polyolefins
Promotor:
– prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, Uniwersytet Opolski
Promotor pomocniczy:
– dr Stanisław Kudła, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska, Politechnika
Poznańska
– dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
Data i miejsce obrony: 23 marca 2018 r., Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Przedmiotem rozprawy doktorskiej była modyfikacja haloizytu rurkowego z wykorzystaniem trzech typów chlorków imidazoliowych z grupą amidową, podstawionych alifatycznym lub aromatycznym kwasem
dikarboksylowym (C8 lub C10) i/lub alifatycznym kwasem monokarboksylowym (C18), prowadzona wg procesów estryfikacji lub szczepienia w obecności inicjatora
nadtlenkowego w celu uzyskania trwałych wiązań chemicznych z powierzchnią glinokrzemianu oraz analiza
wpływu morfologii glinokrzemianu na przebieg i efekt
opracowanego procesu modyfikacji.

W badaniach użyto dwa glinokrzemiany o odmiennej morfologii: rurkowy haloizyt oraz szeroko opisany
w literaturze, płytkowy montmorylonit, traktowany jako
materiał odniesienia.
Skuteczność modyfikacji weryfikowano poprzez
analizę właściwości kompozytów polipropylenowych
otrzymanych z zastosowaniem, modyfikowanych glinokrzemianów jako napełniaczy. Badano charakterystykę zastosowanych modyfikatorów w celu określenia ich
budowy chemicznej oraz stabilności termicznej i termo-oksydacyjnej. Wykonano też analizę wpływu modyfikacji na właściwości rurek haloizytowych, w tym na ich
morfologię, strukturę krystalograficzną oraz właściwości
powierzchni (powierzchnię właściwą, rozmiary i rozkład
wielkości porów).
W celu określenia trwałości wiązań pomiędzy modyfikatorami a powierzchnią rurek haloizytowych analizowano budowę chemiczną otrzymanych produktów modyfikacji przed i po procesach ekstrakcji niezwiązanego
modyfikatora wybranymi rozpuszczalnikami.
Sprawdzono również wydajność procesów modyfikacji oraz stabilność i odporność termiczna produktów
modyfikacji podczas ogrzewania zarówno w warunkach
beztlenowych, jak i w atmosferze powietrza.
Na podstawie porównania wyników modyfikacji rurkowego haloizytu i płytkowego montmorylonitu zbadano zależność przebiegu opracowanych procesów modyfikacji od typu glinokrzemianu. Otrzymane kompozyty
badano pod względem struktury, określano m.in. stopnień rozproszenia cząstek glinokrzemianów w osnowie
polipropylenowej oraz jego wpływ na wybrane właściwości termiczne i mechaniczne polimeru.
Stwierdzono, że zarówno rodzaj glinokrzemianu, jak
i typ modyfikatora mają istotny wpływ na efektywność
przeprowadzonych procesów modyfikacji. Skuteczniej-
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szą metodą modyfikacji, pozwalającą na wytworzenie relatywnie trwałych wiązań chemicznych z powierzchnią
glinokrzemianu, okazała się reakcja estryfikacji. Obecność znacznie silniejszych wiązań obserwowano na powierzchni haloizytu. Stwierdzono też, że w przypadku
haloizytu cząsteczki modyfikatora były adsorbowane
głównie na powierzchni rurek, natomiast w przypadku
modyfikowanego montmorylonitu obserwowano nieznaczną interkalację modyfikatora do przestrzeni międzywarstwowych tego minerału.

Wyniki badań właściwości mechanicznych i termicznych pokazały, że modyfikowany haloizyt może być stosowany jako wielofunkcyjny napełniacz polipropylenu,
eliminujący konieczność stosowania dodatkowych środków pomocniczych, m.in. kompatybilizatora.
Oba zmodyfikowane glinokrzemiany, a szczególnie
haloizyt, cechowały się znacznie większą stabilnością
termiczną i termiczno – oksydacyjną w stosunku do dotychczas stosowanych glinokrzemianów modyfikowanych czwartorzędowymi solami alkiloamoniowymi.

kronika
Jubileusz 50-lecia Wydziału Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej
Rzeszów, 23 czerwca 2018 r.

23 czerwca 2018 r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyły
się uroczystości jubileuszu 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, jedynego na Podkarpaciu nowoczesnego ośrodka
nauk chemicznych, specjalizującego się w chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej i biotechnologii. Wydział prowadzi kształcenie na trzech poziomach
(studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie) w zakresie: technologii chemicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej i procesowej. Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie technologii chemicznej
i inżynierii chemicznej oraz stopnia doktora habilitowanego w zakresie technologii chemicznej.
W uroczystości, będącej okazją do przypomnienia historii Wydziału oraz podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do jego powstania i rozwoju uczestniczyło ok. 500 osób, wśród nich pracownicy Wydziału (aktualni i emerytowani), doktoranci i studenci oraz absolwenci. Jubileusz uświetniły swoją obecnością Władze

Fot. 1. Uroczyste otwarcie Jubileuszu (fot. M. Misiakiewicz)

Uczelni, przedstawiciele Władz Województwa Podkarpackiego – Wojewody, Marszałka, Sejmiku i Władz Miasta Rzeszowa. Obecni byli też reprezentanci Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego, a także dyrektorzy
szkół objętych patronatem Wydziału Chemicznego oraz
przedstawiciele firm wspierających i współpracujących
z Wydziałem. W uroczystości wzięło też udział wielu
wybitnych naukowców współpracujących z Wydziałem
m.in.: doktorzy Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej:
prof. dr hab. Małgorzata Witko i prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk oraz prof. Andrzej Dworak – Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
PAN, prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagielońskigo, prof. dr hab. inż.
Teofil Jesionowski – Prorektor Politechniki Poznańskiej,
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. Politechniki Warszawskiej.
Po otwarciu Uroczystości przez Prorektora ds. nauki,
prof. dr. hab. inż. Grzegorza Budzika i Dziekan Wydziału Chemicznego, prof. dr hab. inż. Dorotę Antos, wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu Gaude Mater
i powitaniu gości głos zabrał dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, który przedstawił zebranym genezę powstania
Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.
Poinformował, że bodźcem do jego powołania była
budowa w okresie międzywojennym, z inicjatywy ówczesnego Wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego,
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Politechnika Rzeszowska (początkowo Wyższa Szkoła Inżynierska), która
miała w założeniu jako główny cel przygotowywanie kadr
dla rozwijającego się w regionie przemysłu, była pierwszą
uczelnią na Podkarpaciu. Jej budowa trwała wiele lat. Samodzielny budynek Wydziału Chemicznego otwarto dopiero w 1972 r. W budowie przeszkodził światowy kryzys
ekonomiczny, a następnie zawierucha wojenna.
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Dr hab. W. Piątkowski wymienił też nazwiska dziekanów, którzy kierowali Wydziałem w ciągu 50 lat – profesorów: Włodzimierza Szlezyngiera, Zdzisława Hippe,
Zbigniewa Szufarskiego, Józefa Respondka, Mieczysława
Kucharskiego, Ireneusza Opalińskiego, Henryka Galiny
i obecnej Dziekan Wydziału – prof. Doroty Antos.
Poinformował też, że Wydział Chemiczny w ciągu
tych 50 lat wykształcił 5268 magistrów inżynierów chemików, w tym 867 na studiach zaocznych.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: w imieniu
Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława
Ortyla list gratulacyjny odczytała Barbara Pelczar-Białek,
Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Gratulacje z okazji jubileuszu
przekazali też: Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji miasta Rzeszowa (w imieniu
Prezydenta Miasta, Tadeusza Ferenca) oraz prof. dr hab.
Małgorzata Witko, dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, przez wiele lat współpracującego z Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w zakresie prowadzenia studiów doktoranckich.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie tytułu
honorowego profesora Politechniki Rzeszowski.
Tytuł ten otrzymali profesorowie: Henryk Galina (wybitny specjalista w zakresie technologii polimerów), Zdzisław Hippe (specjalista w zakresie zastosowania technik
informatycznych w chemii), Stanisław Kopacz (specjalista
w zakresie technologii nieorganicznej) oraz Mieczysław
Kucharski (specjalista w zakresie chemii organicznej).
Wszyscy wyróżnieni Profesorowie zasłużyli się jako
Dziekani lub Prodziekani Wydziału Chemicznego, orga-

Fot. 3. Uczestnicy Jubileuszu (fot. M. Misiakiewicz)
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Fot. 2. Wręczenie tytułu honorowego profesora Politechniki
Rzeszowskiej, od lewej. prof. Henryk Galina, prof. Stanisław
Kopacz, prof. Mieczysłąw Kucharski (fot. M. Misiakiewicz)

nizatorzy nowych kierunków badawczych na Wydziale, nauczyciele akademicy, promotorzy doktoratów, prac
magisterskich i inżynierskich.
W imieniu wyróżnionych głos zabrał prof. Henryk Galina.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie medalu „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej”. Medal
ten otrzymał absolwent Politechniki Rzeszowskiej Tadeusz Pietras, Prezes Zarządu ICN Polfa Rzeszów SA,
blisko współpracujący z Wydziałem Chemicznym PRz
w zakresie praktyk studenckich i staży, animator szeregu
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inicjatyw społecznych i sportowych w Rzeszowie, sponsorowanych przez kierowaną przez Niego Firmę.
Ostatnią część programu stanowiła sesja popularno-naukowa, w ramach której wygłoszono dwa bardzo interesujące wykłady:
– „Obrazowanie metodą spektrometrii mas jako metoda przyszłości” – dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz
(Zakład Polimerów i Biopolimerów PRz),
– „Hybrydowe kompozyty polimerowe stosowane w
technologiach szybkiego prototypowania”– dr hab. inż.
Mariusz Oleksy, prof. PRz (Zakład Kompozytów Polimerowych PRz).
Kolejny punkt uroczystości stanowiła prezentacja firm
sponsorujących jubileusz (sponsorów platynowych):
– firmy Splast, zatrudniającej 45 absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, w tym kilku doktorantów,
– firmy Marma, produkującej folie tworzywowe.
Część oficjalną uroczystości zakończono odśpiewaniem hymnu Politechniki Rzeszowskiej.
Uroczystości jubileuszu uświetnił pełen temperamentu występ studenckiego, reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”, który

Fot. 4. Występ Zespołu „Połoniny” (fot. M. Misiakiewicz)

spotkał się z gorącym przyjęciem uczestników uroczystości. W programie występu znalazł się folklor Polski
południowej i południowo-wschodniej.
Zwieńczeniem obchodów jubileuszu była uroczysta
kolacja i bal absolwentów Wydziału w hotelu Hilton Garden Inn.
Barbara Witowska-Mocek
Redakcja czasopisma Polimery

KONFERENCJE I TARGII
XXI Profesorskie Warsztaty Naukowe
PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH
Sulejów, 10–12 czerwca 2018 r.

Od ponad 30 lat kolejne edycje Profesorskich Warsztatów Naukowych są organizowane w różnych miejscach
na terenie kraju, przez zespoły naukowe zajmujące się
kształceniem w zakresie przetwórstwa tworzyw polimerowych. Warsztaty nie mają charakteru typowej konferencji naukowej, a ich głównym zadaniem jest integracja
naukowa, szczególnie doktorantów i młodych pracowników nauki z obszaru przetwórstwa tworzyw polimerowych. Wynikiem dotychczasowych działań w tym zakresie jest utworzenie międzyuczelnianych zespołów
badawczych aplikujących z powodzeniem o finansowanie wspólnych projektów badawczych, a także pełniejsze
wykorzystanie posiadanej infrastruktury badawczej.
Organizatorami tegorocznych Warsztatów, które odbyły się w Opactwie Cystersów w Sulejowie były trzy
ośrodki naukowe: Zakład Technologii Polimerów i Powłok Ochronnych, Zakład Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy oraz Zakład Tworzyw
Sztucznych Politechniki Poznańskiej.
Przewodniczącym Warsztatów był prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński (Politechnika Poznańska), a przewodniczącymi Komitetu Naukowego: prof. dr hab. inż. Marek

Bieliński, dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadz.
(UTP, Bydgoszcz) oraz dr hab. inż. Marek Szostak (Politechnika Poznańska).
Tematyka Warsztatów, w których udział wzięły 52 osoby
obejmowała m.in. podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych, nowe materiały polimerowe, napełniacze i środki pomocnicze, maszyny, narzędzia i oprzyrządowanie tech-

Fot. 1. Prof. Tomasz Sterzyński otwiera XXI Profesorskie Warsztaty Naukowe (fot. Olga Mysiukiewicz)
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Fot. 2. Prof. Józef Kuczmaszewski podczas wygłaszania referatu
inauguracyjnego (fot. Olga Mysiukiewicz)

Fot. 3. Sesja posterowa, od lewej: dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. UTP; dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. UTP (fot. Olga
Mysiukiewicz)

nologiczne, problemy teoretyczne i aplikacyjne technologii
wtórnego wykorzystania tworzyw, jakość, efektywność
i ekologiczność działań w przetwórstwie, a także problemy
związane z nauczaniem tematyki przetwórstwa tworzyw
na studiach inżynierskich, magisterskich i doktorskich.
Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas Warsztatów
Profesorskich zaprezentowano wyniki obronionych
w ostatnim roku rozprawa doktorskich i zakończonych
przewodów habilitacyjnych.
Swoją pracę habilitacyjną zatytułowaną „Kompozyty
polioksymetylenu modyfikowanego polisilseskwioksanami (POSS): przetwórstwo, struktura, właściwości” zaprezentowała dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska z Politechniki Poznańskiej, a prace doktorskie:
– dr inż. Piotr Czyżewski z UTP w Bydgoszczy „Badania przebiegu i efektów wtryskiwania gwintowanych
zamknięć opakowań” oraz
– dr inż. Tomasz Żuk z Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu „Badania separacji elektrostatycznej wybranych mieszanin tworzyw
biodegradowalnych”.
Na program naukowy złożyło się sześć sekcji w trakcie których przedstawiono piętnaście komunikatów oraz
siedem referatów na zaproszenie Komitetu Naukowego.
Wykłady na zaproszenie wygłosili:
– prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski (Politechnika Lubelska): „Standardy jakości połączeń klejowych
w lotnictwie” (współautorzy: M. Zawada-Michałowska,
M. Wilk),
– dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. nadzw. (Politechnika Krakowska): „Wybrane aspekty procesu spieniania dwukomponentowych kompozycji poliuretanowych” (współautorzy: M. Kurańska, S. Michałowski),
– dr hab. inż. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw. (UTP,
Bydgoszcz): „Karbowane rury instalacyjne o nowej konstrukcji wytwarzane z PVC modyfikowanego napełniaczem nieorganiczno-celulozowym i włóknem szklanym
z depozytem węglowym” (współautorzy: M. Manikowski, K. Lewandowski, J. Tomaszewska, K. Skórczewska),

– prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga (Politechnika Częstochowska): „Charakterystyka wyprasek wtryskowych
z obszarami łączenia strumieni tworzywa” (współautor:
P. Palutkiewicz),
– prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (Politechnika
Poznańska): „Komponenty na bazie ligniny i związków
nieorganicznych jako funkcjonalne składniki zaawansowanych kompozytów polimerowych” (współautorzy:
Ł. Klapiszewski, K. Bula, J. Tomaszewska),
– Piotr Wojciechowski (dyrektor Bydgoskiego Klastra
Przemysłowego): „Współpraca nauki z otoczeniem gospodarczym na przykładzie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego”.
W ramach sesji posterowej zaprezentowano 23 postery
spośród których Komitet Naukowy nagrodził trzy prezentację.
Nagrody otrzymali:
Pierwszą nagrodę otrzymał zespół: dr inż. Maria Kurańska; dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. nadzw.;
mgr inż. Krzysztof Polaczek (Politechnika Krakowska):
„Modyfikacja chemiczna posmażalniczego oleju palmowego”, drugie miejsce zajął zespół: mgr inż. Joanna Szulc,
dr inż. Katarzyna Skórczewska, mgr inż. Krzysztof Lewandowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy): „Modyfikacja właściwości polimeru biodegradowalnego substancjami pochodzenia naturalnego”, a trzecią nagrodę otrzymała dr inż. Aneta Tor-Świątek (Politechnika Lubelska): „Zmiany kolorymetryczne
kompozytów PLA z włóknem lnianym jako efekt degradacji”.
Przewodniczącemu Warsztatów prof. Tomaszowi Sterzyńskiemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu należą
się wyrazy uznania za doskonałe przygotowanie programu naukowego XXI Profesorskich Warsztatów Naukowych, znakomity wybór miejsca konferencji oraz
stworzenie koleżeńskiej atmosfery sprzyjającej integracji
uczestników.
Barbara Witowska-Mocek
Redakcja czasopisma Polimery
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Z KRAJU
TWORZYWA W LICZBACH

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

oraz najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów (tab. 2), a także wybranych wyrobów z tworzyw
polimerowych (tab. 3) i gumy (tab. 4) w kwietniu 2018 r.
oraz zbiorczo za cztery miesiące 2018 r.

T a b e l a 1. Produkcja surowców i półproduktów chemicznych w kwietniu 2018 r., t
T a b l e 1. Production (tons) of raw materials and chemical intermediates in April 2018
Średnia miesięczna
w 2017 r.

Kwiecień 2018 r.

Razem
I–IV 2018 r.

Węgiel kamienny

5 483 970

5 286 106

21 321 058

%
I–IV 2018/
I–IV 2017
96,3

Węgiel brunatny

91,7

Artykuł

5 096 648

4 473 486

19 201 618

Ropa naftowa – wydobycie w kraju

73 155

81 244

308 267

97,1

Gaz ziemny – wydobycie w kraju (tys. m3)

456 258

439 538

1 889 327

100,2

Etylen

40 163

45 688

184 082

113,3

Propylen

28 393

23 097

112 025

95,3

1,3-Butadien

4 704

5 022

19 691

101,6

Fenol

3 507

4 085

16 409

115,3

18

14

49

70,0

13 961

14 506

58 241

103,6

Izocyjaniany
ε-Kaprolaktam

Wg danych GUS.
T a b e l a 2. Produkcja najważniejszych tworzyw polimerowych i polimerów w kwietniu 2017 r., t
T a b l e 2. Production (tons) of major polymer materials and polymers in April 2017
Średnia
miesięczna
w 2017 r.
259 725

272 462

1 121 911

%
I–IV 2018/
I–IV 2017
108,5

Polietylen

29 036

34 231

135 001

115,6

Polimery styrenu

12 672

9 618

41 307

91,1

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

23 992

26 160

102 050

103,6

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

2 127

3 558

10 615

127,9

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

6 535

7 307

29 778

116,8

Tworzywo polimerowe/polimer
Tworzywa polimerowe

Poliacetale, w formach podstawowych

Kwiecień
2018 r.

Razem
I–IV 2018 r.

672

930

3 247

108,2

Glikole polietylenowe i alkohole polieterowe, w formach
podstawowych

7 459

6 678

28 144

91,4

Żywice epoksydowe, w formach podstawowych

2 587

1 596

10 975

94,8

Poliwęglany

1 762

2 045

7 844

115,2

Żywice alkidowe, w formach podstawowych

2 554

2 874

11 463

99,8

Poliestry nienasycone, w formach podstawowych

7 926

8 348

34 492

120,2

Poliestry pozostałe

2 578

2 923

11 015

100,3

Polipropylen

22 312

22 877

97 337

112,6

Polimery octanu winylu w dyspersji wodnej

2 272

4 004

17 391

190,7

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

10 583

16 889

64 665

159,0

Aminoplasty

13 689

13 867

59 580

100,8

959

1 003

3 977

97,1

20 531

20 196

92 538

110,0

Poliuretany
Kauczuki syntetyczne

Wg danych GUS.
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T a b e l a 3. Produkcja wybranych wyrobów z tworzyw polimerowych w kwietniu 2018 r.
T a b l e 3. Production of some polymer products in April 2018
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 2017r.

Kwiecień
2018 r.

Razem
I–IV 2018 r.

%
I–IV 2018/
I–IV 2017

tys. zł

4 217 514

4 824 614

18 970 032

117,4

t

29 468

31 165

116 842

15,3

t

11 228

10 961

39 890

127,5

t

9 319

10 301

39 548

120,9

Wyposażenie z tworzyw polimerowych do rur
i przewodów

t

2 954

3 295

12 328

110,0

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

t

38 395

39 246

158 933

105,1

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

t

5 458

10 973

34 361

151,6

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

t

27 589

28 531

96 838

113,4

t
tys. m²

11 335
9 334

11 793
9 511

39 623
31 311

114,8
108,4

Worki i torby z polimerów etylenu i innych

t

22 322

24 870

100 254

115,8

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw
polimerowych

t

23 536

24 371

101 405

109,5

Pokrycia podłogowe (wykładziny), ścienne, sufitowe

t
tys. m²

4 032
1 293

4 465
1 360

17 656
5 379

112,2
105,8

Drzwi, okna, ościeżnice drzwiowe

t
tys. szt.

32 214
626

29 622
5645

113 249
2 182

109,9
109,1

Okładziny ścienne, zewnętrzne

t
tys. m²

390
158

433
196

1 421
583

104,3
112,5

Kleje na bazie żywic syntetycznych

t

1 161

1 213

5 702

141,0

Kleje poliuretanowe

t

817

794

3 218

98,2

Włókna chemiczne

t

3 795

3 871

15 323

99,2

t
tys. m²

1 599
4 732

1 310
4 193

5 899
18 877

93,1
96,6

t

36

46

159

109,9

Jednostka

Średnia
miesięczna
w 2017 r.

Kwiecień
2018 r.

Razem
I–IV 2018 r.

%
I–IV 2018/
I–IV 2017

t

95 216

91 734

374 165

100,5

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

t
tys. szt.

47 372
4 505

47 890
4 547

198 373
20 016

103,5
107,4

w tym: opony do samochodów osobowych

tys. szt.

2 747

2 683

11 062

98,8

opony do samochodów ciężarowych i autobusów

tys. szt.

3 367

356

1 452

105,9

opony do ciągników

tys. szt.

27

17

77

68,6

opony do maszyn rolniczych

tys. szt.

3

13

46

410,6

rury, przewody i węże z polimerów chlorku winylu

w tym: do zewnętrznego ocieplania ścian

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

Wg danych GUS.
T a b e l a 4. Produkcja wybranych wyrobów z gumy w kwietniu 2018 r.
T a b l e 4. Production of some rubber products in April 2018
Wyrób
Wyroby z gumy, produkcja wytworzona

Przewody giętkie wzmocnione metalem
Taśmy przenośnikowe

t

974

1 041

4 230

104,4

t
km

5 080
3 192

4 955
3 647

19 930
15 319

91,8
110,4

Wg danych GUS.

mgr inż. Małgorzata Choroś

POLIMERY 2018, 63, nr 9

651

ZE ŚWIATA
FRANCJA

Greif uruchamia zakład opakowań przemysłowych

Wittmann rozbudowuje główny zakład produkcyjny

Greif Inc otworzył w Ede w Holandii nowy zakład produkcji pośrednich opakowań transportowych (Intermediate Bulk Container, IBC). Są to standaryzowane przenośne zbiorniki wykonane z materiału polimerowego,
umieszczane w metalowym koszu na palecie, służące do
przewożenia i czasowego przechowywania płynów (zazwyczaj chemikaliów lub innych materiałów płynnych).
Opakowanie firmy Greif to wytrzymały zbiornik, idealny do wysyłki dużych ilości produktów, w tym produktów niebezpiecznych.
W nowym zakładzie będą produkowane głównie pojemniki do zastosowań w przemyśle spożywczym. Nowoczesna fabryka wyposażona w dwie linie produkcyjne IBC
zajmuje obszar 90 000 m2. Zakład spełnia wymogi Globalnej Inicjatywy dotyczącej Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative, GFSI), Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (Hazard Analysis and
Critical Control Points, HACCP) oraz ISO 22000-4.
Firma Grief jest światowym liderem w dziedzinie opakowań przemysłowych, w 200 zakładach produkcyjnych
w ponad 40 krajach zatrudnia ok. 13 000 pracowników.
Roczne przychody firmy wynoszą ok. 4 mld USD, a zysk
netto ok. 100 mln USD.
www.plasticsnewseurope.com, www.greif.com

Wittmann Battenfeld France SAS, francuska filia dostawcy maszyn Wittmann Group, inwestuje 5 mln euro
w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Moirans. Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2019 r.
W 2017 r. firma odnotowała znaczny wzrost sprzedaży
granulatorów, robotów i systemów automatyki, co wpłynęło na decyzję o rozbudowie istniejącego zakładu.
Wittmann Battenfeld France SAS projektuje i produkuje maszyny do obróbki tworzyw polimerowych. Firma oferuje wtryskarki, roboty liniowe, pickery (roboty
do odbioru wlewek), etykietowanie w formie, pomocnicze wyposażenie, części zamienne, aktualizacje sterowników, a także pomoc techniczną i pakiety szkoleniowe.
www.plasticsnewseurope.com, www.bloomberg.com
HOLANDIA
Avantium uruchamia nową fabrykę bioglikolu
Firma Avantium NV, z siedzibą w Amsterdamie, zajmująca się materiałami biologicznymi, ogłosiła plany budowy nowego zakładu, co pozwoli na rozwój produkcji
bioglikolu monoetylenowego (MEG) wytwarzanego bezpośrednio z cukrów odnawialnych.
Nowy zakład o wartości ok. 20 mln euro zostanie uruchomiony w 2019 r. Do konwersji cukrów w bioglikol
wykorzysta pionierską technologię Mekong firmy Avantium.
MEG jest m. in. monomerem do wytwarzania poli(tereftalanu etylenu), poli(furanianu etylenu), nienasyconych
żywic poliestrowych i tkanin poliestrowych.
Obecnie ponad 99 % MEG (wg Avantium) jest wytwarzane z zasobów kopalnych. Według prognoz zapotrzebowanie rynku na ten surowiec powinno wzrosnąć
w ciągu najbliższych dwudziestu lat z 28 do 50 mln ton.
Budowa instalacji ma na celu zwiększenie wydajności technologii bioMEG, sprawdzenie technicznej i ekonomicznej możliwości komercjalizacji procesu oraz zebranie danych w celu przeprowadzenia analizy korzyści
dla środowiska wynikających z zastosowania technologii
Avantium.
Avantium poinformowała też o zbliżającym się zakończeniu budowy w Delfzijl, w północno-wschodniej
Holandii pilotażowego zakładu biorafineryjnego z wykorzystaniem technologii Zambezi. Zakład będzie wytwarzał z biomasy nieżywnościowej glukozę i ligninę
o wysokiej czystości.
www.plasticsnewseurope.com

LUKSEMBURG
DuPont inwestuje w zwiększenie potencjału Tyvek
Rosnące zapotrzebowanie na włókniny Tyvek skłoniło
firmę DuPont Safety & Construction, oddział DowPont
Specialty Products Division, do zainwestowania ponad
340 mln euro w zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie w Luksemburgu.
Według szacunków światowe zapotrzebowanie na
tego rodzaju polimer ma wartość kilku mld euro.
Tyvek jest ekonomiczną i uniwersalną włókniną wytwarzaną w technologii spunbond (bezpośredniego formowania włókien z granulatów polimerowych), wykonaną ze polietylenu dużej gęstości.
Przepuszczający powietrze i parę wodną materiał jest
lekki i wytrzymały, a także odporny na wodę, promieniowanie UV, ścieranie, przenikanie bakterii i starzenie.
Dzięki tym właściwościom znalazł zastosowanie w różnych branżach, w tym w budownictwie, gdzie jest powszechnie używany do wytwarzania membran dachowych i ściennych.
Izolacje wykonane z Tyweksu zapewniają dużą wodoodporność i 100-proc. wiatroszczelność, co w znacznym
stopniu poprawia efektywność energetyczną.
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Tyvek jest również szeroko wykorzystywany do produkcji środków ochrony indywidualnej, medycznych
kombinezonów ochronnych i opakowań.
www.plasticsnewseurope.com, www.dupont.pl
ŚWIAT
Specta inwestuje w fabrykę opakowań
Producent opakowań Specta AG planuje zainwestować
3,5 mln euro w projekt mający na celu zwiększenie produkcji z 8 500 t/r. do 12 000 t/r. taśmy z poli(tereftalanu
etylenu) (PET) o dużej wytrzymałości w głównym zakładzie firmy VolgaStrap w Kostromie, w Rosji.
Fińsko-szwajcarska firma Specta AG jest największym
producent taśm stalowych i poliestrowych w Europie
Wschodniej. Specta opracowuje projekty dotyczące dostawy i integracji automatycznych urządzeń i narzędzi
do pakowania, urządzeń do znakowania oraz materiałów eksploatacyjnych do pakowania. Oferuje rozwiązania przemysłowe, konsultacje, sprzęt i materiały.
Od czasu otwarcia fabryki w Rosji w 2007 r. firma zainwestowała w zakład ok. 13,2 mln euro. Specta, która
jest dziś największym producentem opakowań przemysłowych w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych
Państw, eksportuje też swoje produkty do Europy Środkowej i Zachodniej, a także na Bliski Wschód i do Afryki
Południowej.
www.plasticsnewseurope.com, www.bloomberg.com
Modernizacja wytwórni poli(tereftalanu etylenu)
Tajlandzki koncern chemikaliów Indorama Ventures
Public Company Limited (IVL) zawarł umowę joint venture z indyjskim Dhunseri Petrochem Ltd. w celu zakupienia zakładu produkcyjnego poli(tereftalanu etylenu)
(PET) należącego do Egyptian Indian Polyester Company
SAE (EIPET).
Obiekt znajduje się w strefie wolnego handlu Ain Sokhna, na północny zachód od Zatoki Sueskiej i ma zdolność produkcyjną 540 000 ton rocznie.
W ramach umowy podjęto działania związane z produkcją PET nadającego się do recyklingu. Oczyszczony
kwas tereftalowy (PTA), wykorzystywany w tej produkcji będzie przysyłany z Portugalii, z zakładu będącego od
2017 r. własnością Indoramy.
IVL jest jednym z niewielu zintegrowanych producentów PTA i PET na terenie Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki, obejmującym obszar od Litwy do Nigerii.
Firma, która jest również największym producentem
nadającego się do recyklingu PET w Turcji, Holandii i na
Półwyspie Iberyjskim niedawno podjęła również rewitalizację największej fabryki PET w Brazylii. Nowy zakład
zwiększy całkowitą produkcję PET Indoramy Ventures
o 10 %.
www.plasticsnewseurope.com/
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Bolta Werke inwestuje w nowe zakłady
Bolta Werke GmbH producent części samochodowych
planuje budowę nowej fabryki w Europie Wschodniej,
najprawdopodobniej na Węgrzech.
W 2016 r. firma otworzyła swój pierwszy zakład w USA
(Tuscaloosa/Alabama). W obiekcie wartym 63 mln euro
wytwarzane są elementy formowane wtryskowo do samochodów Audi i Mercedes Benz.
W ubiegłym roku Bolta ukończyła w Leinburgu (Niemcy) budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni
2500 m² oraz nową sekcję pilotażową produktów. W zakładzie działa m.in. 50 wtryskarek o wydajności od 50 do
2000 ton oraz dwie linie do chromowania, o wydajności
ponad 9000 m2 na dobę.
Bolta Werke jest jedną z kilku firm w Europie i Ameryce Północnej, należącą do zdywersyfikowanego Purico
Group of Nottingham w Anglii, produkujących i galwanizujących części samochodowe z materiałów polimerowych. Grupa ma około 50 filii w różnych krajach na
całym świecie i zatrudnia ponad 1400 pracowników.
Roczne zyski wynoszą ponad 120 mln euro.
www.plasticsnewseurope.com
TURKMENISTAN
Nowy zakład produkcji folii orientowanej
Firma zajmująca się rafinacją ropy naftowej w środkowoazjatyckim Turkmenistanie, Türkmenbaşy Oil Processing Complex (TKNPZ), zamierza uruchomić w połowie
2018 r. nowy zakład produkcji dwuosiowo orientowanych folii polipropylenowych (BOPP – Biaxal Oriented
Polypropylene).
Fabryka folii o wydajności 20 kt/r., obecnie w fazie rozruchu, została wyposażona w sprzęt procesowy przez
PT Istana Karang Laut, indonezyjską filię francuskiego
koncernu Entrepose Group.
Surowiec dla zakładu BOPP będzie pochodził z rafinerii Turkmenbaszy położonej na wybrzeżu Morza Kaspijskiego. Produkowane będą przezroczyste folie jednowarstwowe i współwytłaczane do pakowania produktów
spożywczych i przemysłowych.
W zakładzie założonym w 2011 r., znajdującym się
w pobliżu tej samej rafinerii, TKNPZ produkuje już opakowania na bazie polipropylenu w postaci dużych pojemników do przechowywania i transportu płynów składających się z torby, zwykle wykonanej z kilku warstw
folii umieszczonej wewnątrz pudła z tektury (bag-in-box). Sprzęt, w tym wytłaczarki, laminatory i maszyny
do montażu worków z zaworami, jest dostarczany przez
kilku wiodących europejskich producentów, w tym austriacką firmę Starlinger.
www.plasticsnewseurope.com
mgr Irena Leszczyńska
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NOWOŚCI TECHNICZNE
Materiały
Zaawansowane technologicznie poliamidy (PA) firmy EMS-GRIVORY znalazły zastosowanie jako materiał
do wytwarzania części samochodów z silnikami spalinowymi, a także części do wszystkich typów pojazdów
z napędem elektrycznym, wymagających wyjątkowo lekkiej budowy i wytrzymałej konstrukcji oraz efektywnego zarządzania ciepłem. Redukcja masy samochodów
przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia energii, zwłaszcza podczas zwiększania prędkości. W takich
zastosowaniach poliamidy wzmocnione długimi włóknami szklanymi stanowią alternatywę dla ciężkich odlewów stopowych. Ich częściowo aromatyczna budowa
sprawia, że są sztywne i bardzo wytrzymałe (nawet po
wchłonięciu wilgoci), dzięki czemu sprawdzają się jako
elementy mocowania akumulatorów czy obudowy urządzeń elektrycznych.
Specjalne włókno szklane wykorzystywane w tych
materiałach wpływa na ich doskonałe właściwości termomechaniczne, nawet w temperaturze zbliżonej do
temperatury zeszklenia, a także bardzo dużą zdolność
do absorpcji energii uderzenia. Optymalne zarządzanie
ciepłem jest szczególnie ważne ze względu na wydajność
eksploatacji pojazdów elektrycznych, związaną przede
wszystkim z zachowaniem mocy baterii, a także utrzymaniem układu zasilania elektroniki i silnika elektrycznego we właściwym zakresie temperatury. Chłodziwem
w takich układach jest woda.
Opracowany nowy poliamid (PA) GRIVORY HT1VA
jest bardzo odporny na hydrolizę, wytrzymuje też długotrwały kontakt z innymi chłodziwami. Po 12 tys. h przebywania w wodzie w temp. 95 °C wykazuje o 30 % większą
wytrzymałość niż tradycyjne poliftalamidy (PPA). Dodatkową zaletą tego materiału jest stabilność chemiczna
umożliwiająca jego stosowanie w układach z przewodnikami elektrycznymi (brak migracji jonowej) oraz z elektroniką w ciepłym klimacie (nie występują efekty korozyjne).
GRIVORY HT1VA szczególnie nadaje się do wykorzystania w układach chłodzenia pojazdów elektrycznych.
Firma EMS GRIVORY oferuje wiele typów uniepalnionych materiałów do produkcji komponentów wysokonapięciowych systemów zasilania, od niewzmocnionego
poliamidu 6 (PA6) do poliftalamidów (PPA), zgrzewanych w temperaturze sięgającej 260 °C. Materiały te nie
zawierają halogenów ani czerwonego fosforu, charakteryzują się dobrą wytrzymałością na uderzenie oraz
odpornością na przebicie. Dodatek do tworzywa mineralnych środków zmniejszających palność powoduje zazwyczaj zmniejszenie jego wytrzymałości i udarności,
natomiast udział wzmacniających długich włókien szkla-

nych wpływa na poprawę właściwości mechanicznych
i stwarza możliwość zastosowania jak materiał wtyczek
do szybkiego ładowania silników elektrycznych. W celu
umożliwienia optymalnego zaprojektowania komponentów strukturalnych w pojazdach elektrycznych,
EMS-GRIVORY udostępnia dane do symulacji procesów dynamicznych, wynikające z analizy współczynnika wydłużenia z uwzględnieniem anizotropii i rodzaju
występującego obciążenia.
www.emsgrivory.com
Firma DOMO Engineering Plastics podczas targów
Plastpol 2018 zaprezentowała nowe materiały konstrukcyjne: ECONAMID AIR – poliamidy wzmocnione włóknem węglowym o dobrych właściwościach mechanicznych do wytwarzania lekkich wyrobów oraz
T HERMEC ZED – termoplastyczny filament przeznaczony do druku 3D, umożliwiający skrócenie czasu drukowania, o dobrej przetwarzalności, korzystnych właściwościach mechanicznych i dobrej odporności chemicznej
nawet w temperaturze 200 °C.
Filament charakteryzuje się także doskonałą adhezją
między warstwami, nie ulega rozwarstwieniu, a odkształcenia powstałe w procesie drukowania są niewielkie (mniejsze niż w wypadku ABS). Firma przedstawiła
też poliamidy 6 (PA6) i 6.6 (PA6.6): DOMAMID – estetyczny, o dużej płynności i sztywności oraz ECONAMID
– na bazie poprodukcyjnych surowców włóknistych,
o niewielkiej emisji CO2, a także THERMEC – o zwiększonej wydajności w wysokiej temperaturze.
Zaprezentowane materiały znalazły zastosowanie
w wielu branżach, m.in. motoryzacji, gazownictwie
i przemyśle naftowym, sporcie i rekreacji, do wytwarzaniu towarów konsumpcyjnych i przemysłowych.
www.domochemicals.com
Zastosowanie, wytwarzanych przez firmę RPC Superfos wygodnych, o atrakcyjnym wyglądzie pojemników
SuperLock przyczyniło się do udanego wprowadzenia
na rynek nowego delikatesowego popcornu NoCrap
Gourmet. Pojemniki SuperLock z dużą przezroczystą
powierzchnią, zdobione nowoczesną, elegancką grafiką, uzyskaną metodą etykietowania w formie, zamykane
czarną pokrywką prezentują się atrakcyjnie i wyróżniają
na sklepowych półkach. W opakowaniu mieści ok. pół
litra popcornu, a zakręcana pokrywka umożliwia użytkownikowi łatwe zamknięcie.
Pojemniki SuperLock zapewniają bardzo dobrą barierowość w stosunku do tlenu, a precyzyjny system otwierania oraz zamykania dodatkowo zabezpiecza zawartość
przed wpływem czynników zewnętrznych, dzięki cze-
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mu produkt dłużej zachowuje świeżość. Pudełka można
ustawiać jedne na drugich, a duża powierzchnia ekspozycji jest dobrą reklama produktu.
www.superfos.com
Podczas szczytu G7 2018 w Kanadzie przedstawiciele
Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, W. Brytanii oraz Komisji Europejskiej – z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych
i Japonii – zatwierdzili kartę G7 Ocean Plastics. Kraje te
„wspólnie postanowiły wyeliminować zanieczyszczenia
z tworzyw sztucznych i stworzyć gospodarkę opartą na
cyklu życia, inwestując 100 milionów dolarów w ochronę
wybrzeży i oceanów”. Zgodnie z oświadczeniem premiera Trudeau zapisy w karcie będą zachęcać do zwiększania recyklingu i do ponownego wykorzystywania tworzywowych wyrobów jednorazowego użytku.
Zakładając przede wszystkim ograniczenie wytwarzania wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw, zwiększenie produkcji materiałów biodegradowalnych,
doskonalenie strategii gospodarowania odpadami oraz zachęcanie do używania przedmiotów wielokrotnego użytku, np. butelki wielokrotnego użytku.
Nowe, proponowane w Unii Europejskiej prawo dotyczące wykorzystywania jednorazowych wyrobów produkowanych z tworzyw polimerowych uznaje konieczność, oprócz recyklingu, wprowadzania wspomnianych
zakazów i odpowiedzialności producenta w tym zakresie. Pięciu liderów G7, opierając się na przykładzie UE,
uznało, że konieczne są działania legislacyjne w tym zakresie. Do oceanu co minutę wrzucane są tworzywowe
odpady z jednej śmieciarki. Największy udział w zanieczyszczeniu mają: Chiny, Indonezja, Filipiny, Wietnam,
Sri Lanka, Egipt, Tajlandia, Malezja i Nigeria. Indonezja
wytwarza rocznie 187,2 mln ton odpadów z tworzyw polimerowych, nie opracowała jednak skutecznego systemu
ich zagospodarowania, dlatego w sytuacji kryzysowej do
czyszczenia rzek i kanałów zablokowanych ogromną ilością zużytych butelek byłą wzywana armia narodowa.
www.vanguardngr.com
Przetwórstwo
Podczas Targów Plastpol 2018 firma Arburg przedstawiłą dwa innowacyjne, zautomatyzowane gniazda produkcyjne do formowania wtryskowego, a także urządzenia peryferyjne. Maszyny o napędach hydraulicznych
do wtrysku dwukomponentowego materiałów termoplastycznych i ciekłego silikonu (LSR) reprezentowała wtryskarka ALLROUNDER 570 S 2200 400/170 wyposażona
w dwie jednostki wtryskowe. Część z termoplastycznego
materiału jest wstępnie formowana przy użyciu poziomo
ustawionej jednostki wtryskowej, a następnie ciekły silikon (LSR) za pomocą specjalnej pompy jest podawany do
pionowej jednostki wtryskowej. Napęd ruchomej części
formy wtryskowej wtryskarki stanowi płyta o napędzie
serwoelektrycznym. W każdym cyklu pracy wtryskarki
jest wytwarzany gotowy produkt, złożony z materiału

termoplastycznego i silikonu. Na targach przedstawiono możliwości wykorzystania tego urządzenia w procesie automatycznej produkcji skrobaczek do szyb. Drugą
z nowości było zautomatyzowane gniazdo produkcyjne stanowiące element wtryskarki ALLROUNDER 570
E GOLDEN ELECTRIC, wyposażonej w manipulator uniwersalny MULTILUFT. Prezentowane gniazdo
umożliwia produkcję lupy optycznej w formie wtryskowej niemieckiej firmy CONTURA.
Firma Arburg przedstawiła również dwa urządzenia
susząco-podające granulat – ARBURG THERMOLIFT
100-3.
www.arburg.com
Na wystawie NPE 2018 w Orlando firma Coperion and
Coperion K-Tron zaprezentowała sprzęt służący do podawania i transportu materiałów sypkich oraz do przetwarzania tworzyw polimerowych m.in. zawór obrotowy
typu ZRD, służący do przesyłania sypkich masowych
materiałów stałych, oraz nowy mieszalnik materiałów
sypkich MIX-A-LOT, służący do delikatnej, szybkiej
i wydajnej homogenizacji podawanego materiału. Zawór
ZRD może być wykorzystywany jako zawór rozładowujący i dozujący produkty proszkowe i granulowane. Zaprojektowano go do pracy w trudnych warunkach przemysłowych (ciśnienia do 0,15 MPa i temperatury do 100 °C),
do zastosowań w przemyśle tworzyw polimerowych,
chemicznym i spożywczym oraz materiałów mineralnych. Dostępne są też zawory przeznaczone do pracy w
wyższej temperaturze, o różnych rozmiarach i dużej przepustowości – od 227 do 181 000 kg/h (zależnie od gęstości
materiału i zastosowania), a także odporne na wstrząsy
ciśnieniowe wynoszące 1 MPa. Zawory ZRD, standardowo wyposażone w hermetyczne uszczelki, są dostarczane
z uszczelnionym łożyskowaniem zewnętrznym.
Nowy mieszalnik mechaniczny MIX-A-LOT służy do
delikatnej i szybkiej homogenizacji podawanego materiału, dzięki odpowiedniej konstrukcji wirnika mieszającego. Mieszanie jest efektywne, pomimo skróconego
czasu. Mała prędkość obwodowa i optymalna konstrukcja szczeliny w obudowie umożliwiają delikatne mieszanie bez niszczenia cząstek lub podgrzewania produktu.
Duże drzwi inspekcyjne z przodu MIX-A-LOT umożliwiają łatwy dostęp do całej komory procesowej, urządzenie można łatwo oczyścić, a powierzchnia komory mieszania może być polerowana elektrycznie.
Zaprezentowano również dozownik dwuślimakowy
K-Tron T35 razem z dwuślimakową wytłaczarką Coperion STS 35 Mc11, wyposażoną w ślimaki średnicy 35 mm,
służącą do wytwarzania przedmieszek. Wytłaczarka ma
szereg ulepszeń związanych z bezpieczeństwem pracy
i łatwiejszym czyszczeniem, takich jak: nowa konstrukcja
ramy podstawy, przeprojektowane pokrywy wytłaczarki
i nowa głowica specjalnie opracowana do wytwarzania
barwnych przedmieszek. Dozownik K-Tron T35 z wymiennymi narzędziami do dozowania służy do objętościowego podawania proszków charakteryzujących się
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swobodnym lub niezbyt swobodnym przepływem (np.
bryłek, materiałów wilgotnych) i innych materiałów sypkich, np. włókien i płatków. Wszystkie części mające kontakt z dozowanym materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej, a sprzęt dozujący można łatwo zdemontować.
Poziome mieszadło delikatnie przesuwa materiał sypki
przez duże gardziele do ślimaków. Prędkość dozowania
(w zależności od materiału) wynosi od 1,25 do 2500 dm3/h.
Przedstawiono także przepływomierz Smart Flow
Meter (SFM) przeznaczony do pomiaru, rejestracji lub
monitorowania przepływu łatwo płynących masowych
materiałów sypkich, takich jak: proszki, granulki, wióry lub włókna. W wypadku dużej szybkości przepływu
materiału umożliwia dokładność a jednocześnie dużą
delikatność podawania z szybkością do 200 000 dm³/h.

SFM jest często stosowany w procesie granulowania polietylenu (PE), w którym dokładnie i delikatnie podaje
do wytłaczarki granulacyjnej główny składnik – proszkowy polietylen. Typowe rozmiary cząstek wynoszą od
ok. 0,02 mm do 10 mm.
Przedstawiono ponadto proste, ale pomysłowe elektroniczne rozwiązanie służące do dokładnego i niezawodnego
wyrównywania ciśnienia w podajnikach typu loss-in-weight. Za pomocą przezroczystej szklanej instalacji rurowej
zaprezentowano różne tryby pneumatycznego systemu
przenoszenia i transportu za pomocą podajnika Coperion
K-Tron Bulk Solids Pump (BSP) połączonego z odbiornikami do sekwencjonowania próżniowego serii 2400.
www.coperion.com
dr Anna Łukszo–Bieńkowska

WYNALAZKI
Sposób otrzymywania modyfikowanego haloizytu
(Zgłoszenie nr 419728, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle; Uniwersytet
Opolski)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania
modyfikowanego haloizytu, polegający na tym, że haloizyt dysperguje się w rozpuszczalniku organicznym
w proporcji masowej od 1 : 2 do 1 : 6 i do tak przygotowanej zawiesiny wprowadza się silny kwas mineralny
w proporcji masowej do rozpuszczalnika organicznego
od 0,01 : 1 do 0,05 : 1, a następnie związek modyfikujący
o wzorze (I),
(I)

gdzie: R1 = łańcuch alkilowy o długości od 10 do 18 atomów węgla zawierających od 1 do 3 wiązań nienasyconych
lub łańcuch alkilowy o długości od 6 do 10 atomów węgla zakończony grupą karboksylową lub pierścień aromatyczny podstawiony grupą karboksylową w pozycji para
R2 = grupa benzylowa lub wodór, R3 = łańcuch alkilowy
o długości od 6 do 10 atomów węgla zakończony grupą karboksylową lub pierścień aromatyczny podstawiony grupą
karboksylową w pozycji para X- = jon chlorkowy, n = 1–6,
wytworzony na bazie naturalnych kwasów tłuszczowych,
w proporcji masowej do haloizytu od 0,1 : 1 do 0,5 : 1. Proces modyfikacji prowadzi się w temperaturze 50–90 °C w
ciągu 2–8 godzin, a następnie wprowadza się środek suszący w proporcji masowej do haloizytu od 0,1 : 1 do 0,4:1,
po czym rozpuszczalnik i środek suszący usuwa się, a osad
modyfikowanego haloizytu suszy się i ewentualnie mieli
się do postaci proszku (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 13, 15).

Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin (Zgłoszenie nr 419705, Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle; Uniwersytet Opolski)
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania
kompozytów na osnowie poliolefin, polegajaący na tym,
że do wytłaczarki wprowadza się: 80–97 cz. mas. homopolimerów propylenu i/lub etylenu i/lub kopolimerów
wymienionych olefin z jednym bądź dwoma monomerami z grupy olefin C2–C8, ewentualnie z octanem winylu
i/lub kwasem akrylowym i/lub metakrylowym i/lub z ich
estrami, 3–20 cz. mas. haloizytu modyfikowanego związkami z grupy soliimidazolin, wytworzonych na bazie alifatycznych lub aromatycznych dikarboksylowych kwasów tłuszczowych o długości łańcucha alkilowego od 6
do 10 atomów węgla lub monokarboksylowych i dikarboksylowych kwasów tłuszczowych o długości łańcucha alkilowego 6–18 atomów węgla, o wzorze (I), gdzie:
R1 = łańcuch alkilowy o długości od 10 do 18 atomów
węgla zawierających od 1 do 3 wiązań nienasyconych lub
łańcuch alkilowy zawierający 6 do 10 atomów węgla, zakończony grupą karboksylową lub pierścień aromatyczny podstawiony grupą karboksylową w pozycji para,
R2 = grupa benzylowa lub wodór, R3 = łańcuch alkilowy
o długości od 6 do 10 atomów węgla zakończony grupą
karboksylową lub pierścień aromatyczny podstawiony
grupą karboksylową w pozycji para, X- = jon bromkowy lub chlorkowy, n = 1–6, 0–1 cz. mas. fotostabilizatorów i/lub stabilizatorów termicznych. Proces wytłaczania prowadzi się w temperaturze 120–250 °C z szybkością
zapewniającą kontaktowanie się składników w czasie
większym niż 1 minuta, a stopione tworzywo odbiera się
z wytłaczarki w postaci wytłoczyny, a następnie chłodzi
się i ewentualnie granuluje (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr
13, 18).
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Kompozyty na osnowie poliolefin (Zgłoszenie nr
419707, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle; Uniwersytet Opolski)
Przedmiotem zgłoszenia są kompozyty na osnowie
poliolefin zawierające 80–97 cz. mas. homopolimerów
propylenu i/lub etylenu i/lub kopolimerów wymienionych olefin z jednym bądź dwoma monomerami z grupy
olefin C2–C8, ewentualnie z octanem winylu i/lub kwasem akrylowym i/lub metakrylowym i/lub z ich estrami,
3–20 cz. mas. montmorylonitu modyfikowanego związkami z grupy soli imidazolin, wytworzonych na bazie
alifatycznych lub aromatycznych dikarboksylowych
kwasów tłuszczowych o długości łańcucha alkilowego
od 6 do 10 atomów węgla lub monokarboksylowych i dikarboksylowych kwasów tłuszczowych o długości łańcucha alkilowego od 6 do 18 atomów węgla, o wzorze (I),
gdzie: R1 = łańcuch alkilowy o długości od 10 do 18 atomów węgla zawierających od 1 do 3 wiązań nienasyconych lub łańcuch alkilowy o długości od 6 do 10 atomów
węgla zakończony grupą karboksylową lub pierścień aromatyczny podstawiony grupą karboksylową R2 = grupa
benzylowa lub wodór, R3 = łańcuch alkilowy o długości
od 6 do 10 atomów węgla zakończony grupą karboksylową lub pierścień aromatyczny podstawiony grupą karboksylową X- = jon bromkowy lub chlorkowy, n = 1–6,
0–1 cz. mas. fotostabilizatorów i/lub stabilizatorów termicznych (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 13, 19).
Biokompozycja elastomerowa z kauczuku naturalnego,
przeznaczona na wyroby o polepszonych właściwościach
barierowych (Zgłoszenie nr 419773, Politechnika Łódzka)
Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja elastomerowa z kauczuku naturalnego, przeznaczona na wyro-
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by o polepszonych właściwościach barierowych, zawierające kauczuk naturalny, siarkowy zespół sieciujący
o składzie: merkaptobenzotiazol, siarka, tlenek cynku
i stearyna oraz napełniacz w postaci rozdrobnionej mechanicznie słomy jęczmiennej, kukurydzianej lub pszenicznej (wg Biul. Urz. Pat. 2018, nr 13, 18).
Pochodna tiofenu i sposób jej otrzymywania, warstwa rozpoznająca oksytocynę i sposób jej wytwarzania metodą wdrukowania molekularnego z zastosowaniem tej pochodnej, jak również jej zastosowanie
w elektrochemicznej, mikroprzepływowej platformie,
umożliwiającej selektywne wykrywanie i/lub oznaczanie oksytocyny (Zgłoszenie nr 419678, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Zgłoszenie dotyczy nowej pochodnej bisbitiofenu stanowiącej p-bis(2,2’-bitien-5-ylo)metylobenzoesan glikolu
etylenowego i sposobu jej wytwarzania, polegającego na
reakcji wyjściowego roztworu 2,2’-bitiofenu i 4-karboksybenzaldehydu w glikolu etylenowym z kwasem HClO4
w temperaturze pokojowej w atmosferze gazu obojętnego.
Zgłoszenie obejmuje też warstwę rozpoznającą oksytocynę, wytworzoną metodą molekularnego wdrukowania,
którą stanowi polimer zawierający powyższą pochodną
bistiofenu oraz sposób jej wytwarzania. Zgłoszenie obejmuje również zastosowanie tej warstwy rozpoznającej
oksytocynę, jako elementu rozpoznającego chemoczujnika w elektrochemicznej, mikroprzepływowej platformie
rozpoznającej do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania hormonów, w szczególności oksytocyny (wg Biul.
Urz. Pat. 2018, nr 13, 17).
mgr inż. Małgorzata Choroś

NOWE KSIĄŻKI
Molecular Gels
Structure and Dynamics
R. G. Weiss (Ed.), (RCS)
Wyd. 2018, 356 stron, cena 159 £
ISBN 978-1-78801-111-2
Tematyka książki Molecular Gels: Structure and Dynamics obejmuje najnowsze osiągnięcia w badaniach żeli
molekularnych – od interakcji na poziomie molekularnym do ich właściwości i zastosowań. We wstępie podano definicje i podstawowe informacje o różnych typach żeli molekularnych (jonożele, metalożele, hydrożele
i organożele). W kolejnych rozdziałach przedyskutowano
najnowsze teorie, omówiono techniki eksperymentalne
i metodykę obliczeniową oraz opisano właściwości fizykochemiczne (lepkosprężystość, agregacja) i aspekty
termodynamiczne dotyczące tej grupy materiałów poli-

merowych. W ostatniej części przedstawiono możliwości
zastosowań żeli molekularnych.
 hotopolymerisation Initiating
P
Systems
J. Lalevée, J.-P. Fouassier (Eds.), (RCS)
Wyd. 2018, 512 stron, cena 179 £
ISBN 978-1-78262-962-7
Prezentowana książka zawiera najnowsze osiągnięcia
badawcze dotyczące systemów fotoinicjacyjnych, które
odgrywają kluczową rolę jako inicjatory procesu polimeryzacji pod wpływem promieniowania UV lub światła
widzialnego. Omówiono fotoinicjatory: rodnikowe aktywowane UV lub wrażliwe na promieniowanie o różnej
długości, kationowe i makromolekularne oraz fotoinicjatory dla ekspozycji od niebieskiej do czerwonej. Opisa-
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no projektowanie nowych fotoinicjatorów i wykorzystanie fotokatalizatorów i fotozasad jako inicjatorów reakcji.
Podano przebieg polimeryzacji kontrolowanej światłem
i fotopolimeryzacji dwufotonowej. Omówiono fotoinicjatory do wytwarzania matryc zawierających nanocząstki,
fotoinicjatory w cieczach jonowych oraz nietypowe fotoinicjatory. Opisano problemy związane ze stosowaniem
fotoinicjatorów w stomatologii, a także teraźniejszość
i przyszłość fotoinicjatorów wodorozpuszczalnych i inicjatorów bezpiecznych.
Przedstawiono możliwości użycia systemów fotoinicjacyjnych do polimeryzacji w grubych warstwach, do
ogniw słonecznych oraz do fotopolimeryzacji rodnikowej i kationowej w bliskim UV i w świetle widzialnym.
Omówiono fotopolimeryzację w samoorganizujących
się systemach i reakcje „klik” indukowane światłem widzialnym.
Rubber Nanocomposites and
Nanotextiles in Automobiles
Bireswar Banerjee (Ed.), (Smithers Rapra)
Wyd. 2018, liczby stron nie podano, cena 99 £
ISBN 978-1-91024-283-4
Eksperci przewidują, że nanotechnologia spowoduje kolejną rewolucją techniczną, a produkty wytworzone z jej
udziałem będą miały wpływ na wszystkie obszary naszej
gospodarki. Jednym z głównych kierunków zastosowania
nanotechnologii jest branża motoryzacyjna. Ze względu
na swoje wyjątkowe właściwości nanokompozyty polimerowe w przemyśle motoryzacyjnym odnotowują roczną
stopę wzrostu wynoszącą 11,5 %. W omawianej książce
skupiono się głównie na termoplastycznych elastomerach
z nanonapełniaczami i termoplastycznych wulkanizatach,
które wykazują znacznie lepsze właściwości mechaniczne i funkcjonalne przy małym udziale nanomateriałów.
W książce przedstawiono również informacje dotyczące
nowych tkanin z nanowłókien i z nano wykończeniem
oraz kompleksową ocenę i przegląd wpływu nanotechnologii na właściwości tekstyliów, a także potencjalne możliwości ich wykorzystania w sektorze motoryzacyjnym.
I nnovative Polymeric Adsorbents
Radiation-Induced Graft
Polymerization
K. Saito, K. Fujiwara, T. Sugo (Springer)
Wyd. 2018, 185 stron, 155 ilustracji, 5 w kolorze, cena
118 €
ISBN 978-981-10-8562-8
W książce zawarto informacje dotyczące podstaw
i rozwoju polimeryzacji szczepionej indukowanej promieniowaniem. Przedstawione opracowanie jest wynikiem wiloletniej współpracy naukowców, inżynierów
i przedsiębiorców dążących do opracowania metody
szczepienia funkcjonalnych łańcuchów polimerowych
na istniejących łańcuchach polimeru. Obejmuje wszystkie aspekty metodologii i procedur, od prac w skali laboratoryjnej po produkcję masową.
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Polimery otrzymane w wyniku szczepienia znalazły
praktyczne zastosowanie jako adsorbenty skutecznie
wiążące określone jony i cząsteczki. Są wykorzystywane m.in. do wychwytywania pozostałości uranu z wody
morskiej i przeciwciał z płynów biologicznych oraz do
usuwania jonów metali z wody ultra czystej i radioaktywnych jonów cezu z wody skażonej.
 rystallization Modalities in Polymer
C
Melt Processing
H. Janeschitz-Kriegl (Springer)
Wyd. drugie 2018, 229 stron, 111 ilustracji, 3 w kolorze,
cena 128 €
ISBN 978-3-319-77316-2
Jest to już drugie wydanie książki, w której opisano
formowanie się struktur w polimerach krystalicznych
i semikrystalicznych. Przedstawiono problemy występujące w trakcie przechodzenia w stan stały w wyniku
krystalizacji podczas chłodzenia, przepływu lub pod
wpływem ciśnienia. Wszystkie wymienione czynniki
odgrywają ogromną rolę w przetwarzaniu stopów polimerów krystalicznych. Zwykle obserwuje się wyraźną
zależność między przenikaniem ciepła, przenoszeniem
pędu (przepływ, reologia) i krystalizacją indukowaną
przez przepływ. Silna interakcja między tymi trzema
zjawiskami transportowymi stanowi duże wyzwanie
w praktyce, a różne aspekty tego zagadnienia zostały
szczegółowo przedyskutowane w czterech głównych
rozdziałach książki. Ich tematyka obejmuje podstawowe
zagadnienia, kinetykę i tworzenie struktur w nieobciążonych materiałach topliwych oraz procesy indukowane przepływem powodujące ukierunkowaną krystalizację. Książka zapoznaje czytelników z zaawansowanym
kursem przetwarzania polimerów i jest cennym źródłem
wiadomości dla chemików, reologów, inżynierów pracujących w dziedinie tworzyw polimerowych.
 owards Bio-based Flame Retardant
T
Polymers
R. Sonnier, A. Taguet, L. Ferry, J.-M. Lopez-Cuesta
(Springer)
Wyd. 2018, 100 stron, 47 ilustracji, cena 59 €
ISBN 978-3-319-67082-9
Towards Bio-based Flame Retardant Polymers to nowatorskie opracowanie omawiające różne aspekty dotyczące zmniejszenia palności polimerów pochodzenia biologicznego. Autorzy szczegółowo omawiają możliwości
zastąpienia materiałów polimerowych otrzymywanych z
surowców petrochemicznych polimerami ze źródeł odnawialnych. Podkreślają postępy w syntezie nowych polimerów lub dodatków z surowców odnawialnych i wskazują jako alternatywę dla włókien szklanych zastosowanie
w kompozytach polimerowych włókien naturalnych. Jedną z istotnych pożądanych właściwości materiałów polimerowych jest ich ognioodporność, zwłaszcza w takich
zastosowaniach jak przewody i kable, wyposażenie budynków, transport, urządzenia elektryczne i elektronicz-
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ne. Zagadnienia związane z odpornością na ogień oraz
z uniepalnieniem są omówione w trzech grupach tematycznych: ognioodporność polimerów pochodzenia naturalnego, ognioodporność kompozytów z włóknami
naturalnymi oraz synteza i efektywność środków zmniejszających palność pochodzenia naturalnego.
Physical Test Methods for Elastomers
R. Brown (Springer)
Wyd. 2018, 387 stron, 82 ilustracje, cena 160 €
ISBN 978-3-319-66726-3
Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich
aspektów dotyczących fizycznych testów elastomerów
(guma i elastomery termoplastyczne), w tym mechanicznych, elektrycznych i termicznych. Jej zaletą w porównaniu z innymi pozycjami tego typu jest bardzo szczegółowe
i dogłębne omówienie poszczególnych rodzajów testów.
Część pierwsza zawiera informacje, z którymi należy
się zapoznać przed przystąpieniem do testów, m.in. nor-
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my oraz środowiska kondycjonujące i testujące. Następnie omówiono testy określające zdolność do przetwarzania i charakterystyki utwardzania elastomerów. Opisano
przygotowanie próbek testowych do badań fizycznych,
podano metody pomiaru masy, gęstości i wymiarów
próbek gumowych, z uwzględnieniem stabilności wymiarów, chropowatości powierzchni i dyspersji napełniaczy oraz testy związane z krótkoterminowymi
właściwościami mechanicznymi (naprężenie, odkształcenie, twardość, skurcz, ścinanie i zginanie, rozdzieranie) i omówiono właściwości zmieniające się w funkcji
czasu (dynamiczne naprężenie i napięcie, pełzanie, relaksacja). Przedstawiono metodykę badań właściwości
fizycznych (elektryczne, termiczne, przepuszczalność)
i trwałości (tarcie i ścieranie, zmęczenie, wpływ temperatury i środowiska). W ostatniej części opisano oddziaływania w kontakcie z innymi materiałami (adhezja, korozja, plamienie).
dr inż. Stanisława Spychaj

KALENDARZ IMPREZ
9–10 października 2018 r., Hamburg, Niemcy. Smart
Packaging 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Konferencja skupia wytwórców, dostawców, technologów i ekspertów z dziedziny zastosowań
tworzyw polimerowych w „inteligentnych” opakowaniach. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem polimerów w opakowaniach do
żywności i produktów szybkozbywalnych (FMCG), opakowaniach farmaceutycznych z nadrukowaną elektroniką, a także technologie bezprzewodowe i wydłużające
trwałość produktu, np.: w opakowaniach o właściwościach przeciwbakteryjnych, zapobiegających podrabianiu, zmiataczach gazów, podłożach foliowych do drukowania, „inteligentnych” etykietach.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C0904, kontakt: Emily Renshaw, e-mail:
Emily.renshaw@ami.international
22–24 października 2018 r., Berlin, Niemcy. Applied
Nanotechnology and Nanoscience International Conference – ANNIC 2018
Organizator: PremC Conferences, events and workshops
Tematyka: Tematyka konferencji obejmuje m.in.: systemy nanoelektroniczne, nanourządzenia optoelektroniczne, metamateriały do zastosowań optycznych
i optoelektronicznych, nanomagnetyki i nanomateriały
magnetooptyczne, nanomateriały fotonowe i plazmonowe, właściwości optyczne nanostruktur, materiały
optyczne zol-żel, ogniwa słoneczne, nanokompozyty
polimerowe, nanostruktury węglowe i grafenowe, nano-

fluidy, nanokryształy koloidalne, biologiczne i medyczne biosensory, nanokatalizatory, zagadnienia dotyczące
nanomedycyny, toksykologii i oceny ryzyka w systemach
nanomedycyny i nanoobrazowania w diagnostyce.
Informacje: http://premc.org/conferences/annic-nanotechnology-nanoscience/registration/#menu
1–2 listopada 2018 r., Houston, USA. Polymers, Elastomers, Additives, and Testing for 3D Printing and Additive Manufacturing
Organizator: MacroproWorks
Tematyka: Konferencja i warsztaty będą poświęcone materiałom polimerowym stosowanym w druku 3D. Program
konferencji obejmuje m.in. syntezę polimerów, charakterystykę termomechaniczną i właściwości materiałów polimerowych, relację struktura-właściwości polimerów przeznaczonych do druku 3D, nanomateriały i nanokompozyty,
powłoki i wykończenia do drukowania 3D, testy wytrzymałościowe, drukowania 3D w biomedycznych zastosowaniach, a także najnowocześniejsze metody druku 3D (FDM,
SLA, SLS, VSP, itp.). Będzie też przedstawiana przyszłość
metody druku 4D (drukowania przedmiotów przy wykorzystaniu specjalnych materiałów, które są w stanie reagować na zmieniające się warunki np. temperaturę lub wodę,
zaś po powrocie do „standardowych” warunków wydrukowany model wraca do swojego pierwotnego kształtu).
Informacje: www.poly3d.org/
5–7 listopada 2018 r., Düsseldorf , Niemcy. Waterproof
Membranes
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
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Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć m.in. rozwoju
technicznego w produkcji membran, trendów rynkowych
i nowych zastosowań membran w budownictwie oraz inżynierii wodno-lądowej (np. jako pokrycia dachowe, izolacja obiektów budowlanych i hydrotechnicznych, ochrony hydroizolacyjne dla gruntów, uszczelniena zbiorników
wodnych i wysypisk odpadów komunalnych).
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C0930#9934

Tematyka: Konferencja będzie dotyczyć m.in. syntezy, analizy, właściwości, charakterystyki i funkcji „inteligentnych” polimerów (materiałów reagujących na bodźce środowiska np. temperaturę, pH, światło lub obecność
substancji biochemicznych) oraz ich zastosowaniom
w elektronice, optyce, medycynie i nanotechnologii.
Informacje: https://www.clocate.com/conference/
BIT-s-5th-Annual-World-Congress-of-Smart-MaterialsWCSM-2019/51878/

6–7 listopada 2018 r., Wiedeń, Austria. Conductive
Plastics 2018
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Tematyka konferencja będzie poświęcona
najnowszym osiągnięciom w zakresie syntezy i przetwórstwa polimerów przewodzących, ich zastosowaniom jako
zamienniki dla metali i ceramiki w przemyśle samochodowym, elektryce i elektronice (np. oświetleniu LED, pojazdach elektrycznych i komunikacji bezprzewodowej).
Informacje: https://www.ami.international/events/
event?Code=C907

20–21 marca 2019 r., Kassel, Niemcy. 20th Conference
Odour and Emissions of Plastic Materials
Organizator: Institut für Werkstofftechnik, Universität
Kassel
Tematyka: Podczas konferencji zostaną omówione najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne umożliwiające zmniejszenie wydzielania zapachów i emisji
związków małocząsteczkowych z materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle: motoryzacyjnym, włókienniczym i spożywczym. Podczas konferencji będą
również zaprezentowane przyrządy służące do oceny
zapachów i pomiaru emisji związków lotnych.
Informacje: www.oeconference.de/

14–15 listopada 2018 r., Wiedeń, Austria. Wood-Plastic
Composites
Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)
Tematyka: Podczas konferencji będą przedstawione
najnowsze trendy w syntezie, produkcji i zastosowaniach
kompozytów polimerowo-drzewnych.
Informacje: https://www.ami.international/events/
event? Code=C869
25–30 listopada 2018 r., Boston, USA. 2018 Materials
Research Society Fall Meeting and Exhibit
Organizator: Materials Research Society
Tematyka: Sympozjum poświęcone m.in. właściwościom mechanicznym, termicznym i termoelektrycznym
polimerów, relacjom pomiędzy strukturą a właściwościami polimerów, materiałom nanostrukturalnym, przewodzącym oraz polimerom wytworzonym z surowców odnawialnych, ich syntezie, charakterystyce, przetwarzaniu
i zastosowaniom, materiałom stosowanym w elektronice,
optyce i fotonice, biomateriałom do inżynierii regeneracyjnej, zaawansowanym technologiom do emulacji tkanek, bioelektronice biopolimeryzacji oraz drukowaniu
3D pasywnych i aktywnych urządzeń medycznych.
Informacje: www.mrs.org/fall2018
6–8 marca 2019 r., Rzym. Włochy. BIT`s 5th Annual
World Congress of Smart Materials
Organizator: BIT Congress Inc.

26–28 marca 2019 r., Wiedeń, Austria. 4th Edition of
International Conference and Exhibition on Polymer
Chemistry
Organizator: Euroscicon
Tematyka: Konferencja poświęcona najnowszym osiągnięciom w syntezie, funkcjonalizacji, plastyfikacji i modyfikacji materiałów polimerowych. Omówione zostaną
także polimery biodegradowalne, funkcjonalne, biopolimery oraz zastosowanie polimerów w przemyśle opakowań, w kosmetologii, medycynie i rolnictwie itp.
Informacje: https://polymerchemistry.euroscicon.com/
15–18 kwietnia 2019 r., Stellenbosch, Płd. Afryka. 13th
International Conference on “Advanced Polymers via
Macromolecular Engineering” (APME 2019)
Organizator: University of Stellenbosch
Tematyka: Konferencja obejmie m.in.: syntezę związków makromolekularnych, złożone struktury makromolekularne, polimery dynamiczne i supramolekularne,
polimery funkcjonalne i reagujące na bodźce, samoregenerujące się i przetwarzalne systemy polimerowe, biopolimery, polimery syntezowane z materiałów odnawialnych oraz nowe osiągnięcia przemysłowe w zakresie
materiałów polimerowych.
Informacje: http://academic.sun.ac.za/APME
MCh
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Równania matematyczne numerowane kolejno cyframi arabskimi, należy pisać w tekście (w edytorze równań
programu MS Word), każde od nowego wiersza. Symbole
użyte w równaniach powinny mieć rozmiar i styl zgodny
z zapisem w tekście.
Wzory, równania i schematy chemiczne
Wzory i równania chemiczne powinny być pisane za
pomocą programu ChemWin (czcionka Times New Roman
9 pkt, w indeksach 7 pkt, wiązania długości 2 mm).
Wzory chemiczne należy numerować kolejnymi cyframi
rzymskimi.
Równania i schematy chemiczne należy oznaczać dużymi, kolejnymi literami alfabetu łacińskiego poprzedzonymi
słowem schemat (np. Schemat A). Jeżeli szerokość równań
przekracza szerokość szpalty (8,6 cm), należy je przenosić w miejscu strzałki lub plusa, a niedające się podzielić
– rysować na szerokości 2 szpalt (maksymalnie 17,2 cm).
Odległość między kolejnymi wierszami równania powinna
wynosić 4 mm.
Rysunki (schematy, fotografie i wykresy)
Rysunki powinny mieć szerokość do 8,6 cm, a tylko
w uzasadnionych przypadkach – 17,2 cm. Powinny być osadzone w dokumentach Word. Zaleca się przesłanie plików
w oryginalnym formacie (preferowane pliki: Excel, Origin
7.5 i CorelDraw w wersji X5 lub niższej).
Wymagana rozdzielczość fotografii – min. 300 dpi.
Preferowane są wykresy wykonane w programach Excel
lub Origin 7.5. Obszar wykresu powinien być zamknięty
ramką i może zawierać niezagęszczoną siatkę pomocniczą.
Szerokość linii ramki i siatki – 0,5 pkt, a krzywych – 1 pkt.
Opis każdej osi powinien obejmować nazwę wykreślanej
wielkości (rozpoczynającą się dużą literą) lub jej symbol
(zapisany kursywą) i jednostkę (zapisaną po przecinku).
Opisy na schematach, fotografiach i wykresach powinny
być wykonane czcionką Times New Roman 9 pkt.
Podpisy rysunków, w języku artykułu należy zamieścić
osobno na końcu tekstu (po tabelach). Do artykułów w języku polskim należy dołączyć podpisy w języku angielskim.

Literatura
Pozycje literaturowe powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich pierwszego powołania w tekście artykułu. Format ich zapisu podają poniższe przykłady.
Artykuł w czasopiśmie:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora, inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora, inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 3. autora, inicjały imion z kropkami
na końcu, (gdy autorów jest więcej niż trzech dodać i.in.):
pełna nazwa czasopisma, rok wydania, numer tomu, strona
oraz numer DOI.
Przykłady:
[l] Gaina C., Gaina V., Sara M. i in.: Journal of Macromolecular Science, Part A. Pure and Applied Chemistry 1997,
A 34, 2525.
[2] Krijgsman J., Feijen J., Gaymans R.J.: Polymer 2004,
45, 4677.
http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2004.04.038
[3] Nam Ch.K., Yong T.K., Sung W.N. i in.: Polymer Bulletin 2013, 70, 23.
http://dx.doi.org/10.1007/s00289-012-0816-9
Książka:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora inicjały imion z kropkami na końcu itd.: „Tytuł książki w pełnym brzmieniu w języku powoływanego wydania”, (red. Nazwisko 1. inicjały
imion, Nazwisko 2. inicjały imion itd.), wydawca, miejsce
i rok wydania, numer strony.
Przykłady:
[1] Rabek J.F.: „Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze i zastosowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, str. 26.
[2] Szymański R.: „Polymer Science: A Comprehensive
Reference”, tom 4, (red. Matyjaszewski K., Möller M.), Elsevier BV, Amsterdam 2012, str. 51.
Patent lub zgłoszenie patentowe:
[numer pozycji] Pat. dwuliterowy kod kraju (wg ISO 31661) numer (rok).
Przykłady:
[1] Pat. JP 1 135 663 (1989).
[2] Pat. EP 330 400 (1989).
[3] Pat. US 1 334 890 (1971).
[4] Zgłosz. pat. PL 393 092 (2010).
Materiały konferencyjne:
[numer pozycji] Nazwisko 1. autora inicjały imion z kropkami na końcu, Nazwisko 2. autora inicjały imion z kropkami na końcu itd.: „Tytuł pracy w pełnym brzmieniu, w języku
oryginalnym”, Materiały konferencyjne z nazwą konferencji,
miejsce konferencji, data, numer strony.
Przykład:
[1] Kapelski D., Slusarek B., Jankowski B. i in.: „Powder
magnetic circuits in electric machines”, Materiały 14th
International Conference on Advances in Materials and
Processing Technologies, Istambuł, Turcja, 13–16 czerwca
2011, str. 43.
Strony internetowe:
[numer pozycji] link do strony internetowej (data dostępu dzień.miesiąc.rok)
Przykład:
[1] http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/94829?Lang=pl®ion =PL (data dostępu 12.11. 2013)
RAPID COMMUNICATION
Oryginalne prace, wyłącznie w języku angielskim (ok.
4–5 stron sformatowanego tekstu zawierające po 2–3 rysunki lub tabele). Pracom tym umożliwiamy tzw. szybką
ścieżkę druku (ok. 4–5 miesięcy od daty wpływu do Redakcji).
Każdy z Autorów otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz
czasopisma.

