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 Sekcja Węglowa i Sekcja Przetwórstwa Tworzyw przy ZG  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego 
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-  Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych  
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CEL I TEMATYKA KONFERENCJI  
 

 

 

 

 

Jest to cykliczna, coroczna konferencja Naukowo- Techniczna,  której 

celem   jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego 

rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów 

węglowych i  kompozytów polimerowych oraz surowców do ich 

wytwarzania. 

 

Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i 

doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem 

naukowym i przemysłem. 
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KOMITET NAUKOWY 
 

  Przewodnicząca:       Prof. dr hab. Elżbieta FRĄCKOWIAK 

                        Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego,  

    Politechnika Poznańska, Wydział Chemiczny,  

 Instytut Chemii i Elektrochemii   technicznej. Członek PAN  

                

               v-ce przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA, 

 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 

prodziekan ds.  nauki 

Dr inż. Mariola BODZEK- KOCHEL, Sieć Badawcza Łukasiewicz  IMPIB,                          

dyrektor Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach, 

             Dr hab. inż. Aneta FRĄCZEK- SZCZYPTA, Prof AGH, Kraków 
 

Prof. dr hab. inż. Stanisław BŁAŻEWICZ,  AGH- Kraków, PTW 

Mgr  inż. Grzegorz ROGOWSKI, Prezes Zarządu SGL Graphite Solutions Polska,  

Mgr inż. Andrzej HOTLOŚ,  Prezes Cobex Polska Sp. z o.o., Racibórz , Polska 

Prof.  dr hab. Teresa BANDOSZ, The City College of New York, New York, USA 

Prof. dr  hab. inż. Grażyna GRYGLEWICZ, Politechnika Wrocławska 

Prof. dr hab. Stanisław BINIAK,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń  

Dr inż. Lidia KURZEJA, PTW, Sieć Badawcza Łukasiewicz IMPIB Toruń, SITPChem 

Dr Marlena MAŚLANKA,  dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz IMPIB, Toruń   

Prof .dr hab. inż. Jerzy  MYALSKI, Politechnika Śląska, Katowice 

Prof. dr hab.  Robert PIETRZAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dr hab.  Andrzej SWINAREW, Prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Dr hab. Paweł SZROEDER, Prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 
   dr inż. Lidia KURZEJA       -     Przewodnicząca  

   dr hab. prof. UAM  Mateusz  KEMPIŃSKI , Poznań      

   dr inż.  Ewa LANGER       -  Sieć Badawcza Łukasiewicz IMPIB, Toruń-Gliwice 

   mgr inż. Grażyna KRÓL   -   S ITPChem , Gliwice 
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PROGRAM RAMOWY 
 
 

23 listopada            (wtorek) 
    16.00  -                   Rejestracja  
    18.00  -                Kolacja          
 
24 listopada             (środa) 
      8.00 -   9.00          Rejestracja, Śniadanie 
     9.00   -  9.10          Otwarcie Konferencji 
     9.10-    10.40        Referaty, komunikaty, dyskusja 
    10.40 -  11.10        Przerwa 
    11.10 -  13.00        Referaty, komunikaty, dyskusja 
    13.00 -  15.00        Obiad 
    15.00 -  16.30        Referaty, komunikaty, dyskusja 
    16.30 -  16.50        Przerwa 
    16.50 -  18.00        Referaty, komunikaty, dyskusja 
    18.00 -  19.00        Kolacja  
    20.00 ---                 Spotkanie integracyjne przy muzyce 
 
25 listopada            (czwartek) 
      8.00  -  9.00       Śniadanie  
      9.00  - 10.40       Referaty, komunikaty, dyskusja 
    10.40  - 11.00       Przerwa 
    11.00  - 12.30       Referaty, komunikaty, dyskusja 
    12.30 -  13.30       Sesja Posterowa I.    Postery nr 1-15 
    13.30  - 15.00       Obiad 
    15.00  - 17.00       Referaty, komunikaty, dyskusja 
    17.00  - 18.00       Sesja posterowa II. Postery nr 16-30 
    20.00  ---                Uroczysta kolacja i wręczenie dyplomów 
 
26   listopada            (piątek) 
      8.00 -    9.00        Śniadanie  
      9.00 -  10.00        Referaty, komunikaty, dyskusja 
    10.00 -  14.00        Zebranie  PTW 
           14.00     Zakończenie konferencji i  Zebrania PTW 
           Obiad 
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ŚRODA,  24 listopada  2021r. 

 

 9.00 -9.10.              OTWARCIE KONFERENCJI : 

    prof. dr hab. inż.  Stanisław BŁAŻEWICZ 

    

9.10- 10.40. Sesja I.  Przewodniczący:  

            prof. dr hab. Stanisław BINIAK 

 

 

Otrzymywanie i badanie materiałów węglowych i kompozytów 

                                                                                                                                                                                              Str. 
 

Lidia MOSIŃSKA                                                                                                                                                                  18           
 

EFFECT OF METHANOL VAPOR CONTENT ON PROPERTIES OF NANO- AND ULTRA-   

NANOCRYSTALLINE   DIAMOND FILMS GROWN BY HOT-FILAMENT CVD 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Piotr MADAJSKI   Stanisław BINIAK1, Daniel KACZOR 2,3, Kacper FIEDUREK 2,3, Krzysztof BAJER 3,                    19                                        

 Aneta RASZKOWSKA-KACZOR 3, Grzegorz DOMEK2 ,Marek MACKO2 , and Pawel SZROEDER4 

 

WPŁYW WYPEŁNIACZY GRAFITOWYCH NA OBRÓBKĘ CIEPLNĄ KOMPOZYTÓW  

 GRAFIT/POLI(KWAS MLEKOWY) 
   1 Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ; 2 Wydział Mechatroniki, Uniwersytet  

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; 3 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Inżynierii  

Materiałów Polimerowych i Barwników, 4 Instytut Fizyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,  
      __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Agnieszka ŁĘKAWA-RAUS                  20  

HYBRYDYZACJA DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH Z NANORURKAMI  

WĘGLOWYMI I GRAFENEM 
 Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Warszawa 

________________________________________________________________                 

Klaudia TOCZEK*, Magdalena LIPIŃSKA** Magdalena GACA***                     21                                                                                                                                         

MATERIAŁY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU OTRZYMANE Z    NAPEŁNIONYCH SADZĄ PIANEK    ELASTOMEROWYCH  
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników,  

 

         

 

10.40-11.10.  PRZERWA 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  
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11.10-13.00. Sesja II.  Przewodniczący:  

       prof. dr hab. inż. Stanisław BŁAŻEWICZ 

Materiały polimerowe i polimerowo-węglowe 
 

Andrzej S. SWINAREW1,2*, Klaudia KUBIK1 ,  Jadwiga GABOR1, Magdalena POPCZYK1, Arkadiusz STANULA2,  22 
 Hubert OKŁA1, Hanna SIKORA3, Krzysztof ANIOŁEK1, Adrian BARYLSKI1, Beata SWINAREW4 

 

NOWE POLIMEROWE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ  

 
1 Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach; 
2 Instytut Nauk o Sporcie, Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego, Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; 3 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wydział Lekarski,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; 4 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów  
Polimerowych i Barwników, Toruń  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Paulina JAGÓDKA, Agata ŁAMACZ                                                                                                                                   24 
 

KOMPOZYTY MOF Z TLENKIEM GRAFENU JAKO NOWE MATERIAŁY DLA PROCESÓW  

ADSORPCYJNYCH I KATALITYCZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA 
 Politechnika Wrocławska , Wydział Chemi, ,  Katedra Chemii i Technologii Paliw, Wrocław  

        _________________________________________________________________________________________________________________________    

 

Sandra PASZKIEWICZa*, Izabela IRSKAa, Izabela JANOWSKAb, Elżbieta PIESOWICZa                                                                     25 

 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI POLIESTRÓW TERMOPLASTYCZNYCH OPARTYCH  

CZĘŚCIOWO LUB W CAŁOŚCI NA SUROWCACH ODNAWIALNYCH Z DODATKIEM  

NANOPŁYTEK GRAFENOWYCH 
  aZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  

 bUniwersytet w Strasbourgu, Francja 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Krzysztof PYPEĆa,b*, Elżbieta PIESOWICZa, Sandra PASZKIEWICZa, Izabela IRSKAa                                                                           26 
 

 WPŁYW RECYKLATOWEGO PYŁU EPDM NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MIESZANEK 

 KAUCZUKOWYCH 
          aZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  
          b STARGUM Stankiewicz Sp.j., Stargard 

       

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

    

 

      13.00-15.00.  OBIAD 
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    15.00-16.30. Sesja III.  Przewodnicząca: 

                      prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA 

 
 

Otrzymywanie  i badanie kompozytów 
 

Małgorzata JAKUBOWSKA1,2, Daniel JANCZAK1,2, Agnieszka ŁĘKAWA-RAUS2                                                             27 

 

 MATERIAŁY KOMPOZYTOWE OPARTE NA NANOFORMACH WĘGLA I ICH APLIKACJE. 
1Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechniki Warszawskiej,  
2Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska 
_____________________________________________________________________________________________________________________   

Maciej GUBERNAT*, Marcel ZAMBRZYCKI,                                                                                                                       28 
 

CHEMICZNE OSADZANIE Z FAZY GAZOWEJ WIELOŚCIENNYCH NANORUREK WĘGLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM 

MONTMORYLONITU JAKO KATALIZATORA 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej  

i Ceramiki, Katedra Biomateriałów 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Krystian SOKOŁOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ                            29 
 

STUDY ON THE SYNTHESIS MECHANISM OF CERAMIC NANO/MICRO-COMPOSITES FROM  

POLYMER PRECURSORS 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,  

Katedra Biomateriałów 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Bartosz PSZCZÓŁKOWSKI, Mirosław BRAMOWICZ, Sławomir KULESZA                                                                      30 
 

 INFLUENCE OF POLYLACTIDE PROCESSING TEMPERATURE IN FDM TECHNOLOGY ON THE CHANGE OF MATERIAL 

SURFACE NANOSTRUCTURE. 
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Technicznych , Olsztyn  

 

 

    16.30-16.50. PRZERWA
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       16.50-18.00 .  Sesja IV.  Przewodnicząca:  

                             dr hab. inż. prof AGH, Aneta FRĄCZEK- SZCZYPTA   

 

Otrzymywanie, badanie  i zastosowanie kompozytów polimerowych  

 
Paulina LATKO-DURAŁEK1, Michał MISIAK1, Robert P. SOCHA2,3, Marcel KRZAN3 Monika STANISZEWSKA4                31                                                                     
Karina ROSŁONIEC4, Marta GRODZIK5, Jarosław SZCZEPANIAK5, Barbara BAŻANÓW6,  

Aleksandra POGORZELSKA6 ,Elżbieta MALINOWSKA4, Anna BOCZKOWSKA1 

    

KOMPOZYTY PA12 DOMIESZKOWANE TLENKAMI METALI DO ZASTOSOWAŃ PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH 
1Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,; 2  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A,   

Warszawa; 3  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków ;4 Centrum Zaawansowanych Materiałów i 

 Technologii CEZAMAT, Warszawa ;5  Katedra Nanobiotechnologii, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa 

 Wiejskiego w Warszawie,;6 Zakład Mikrobiologii Katedra Patologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław  

________________________________________________________________________________________________________ 

Szymon DEMSKI1, Kinga BARTNICKA1, Kamil DYDEK1, Bogna SZTORCH2, Robert PRZEKOP2, Paulina KOZERA1,    32 

Dariusz BRZĄKALSKI3, Anna BOCZKOWSKA 

 

NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE NA BAZIE TERMOPLASTYCZNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ 

 Z DODATKIEM   NANORUREK WĘGLOWYCH 
1Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej,2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum  

Zaawansowanych Technologii, ;3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny, 
_____________________________________________________________________________________________________________________     

 

Katarzyna ŻOŁYŃSKA1 , Rafał KOZERA1 , Bartłomiej PRZYBYSZEWSKi1 ,Anna BOCZKOWSKA1                                   33  
                     Bogna SZTORCH2 ,Roobert PRZEKOP 2 

 

WŁAŚCIWOŚCI LODOFOBOWE ORAZ ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJĘ MODYFIKOWANYCH ŻELKOTÓW 

  NA BAZIE NIENASYCONEJ ŻYWICY POLIESTROWEJ1  

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa ;2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań ;3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny 

 

 

             18.00 - 19.00. KOLACJA 

   

     20.00 -         SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
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 CZWARTEK ,  25 listopada  2021r. 

 9.00-10.40.  Sesja V.  Przewodniczący:  

                         dr hab. prof.UMK,  Piotr GAUDEN 

 

Otrzymywanie I badanie materiałów węglowych 

 

Justyna PIWEK, Elżbieta FRĄCKOWIAK                   34 
 

 MOLTEN SALT CARBON FELT OXIDATION FOR VRFB ELECTRODES IMPROVEMENT 
 Poznan University of Technology, Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maciej TOBIS, Masoud FOROUTAN KOUDAHI, Andrii KACHMAR, Justyna PIWEK,                                            35 

Elżbieta FRĄCKOWIAK 

 

HIGH FREQUENCY RESPONSE ELECTROCHEMICAL CAPACITORS BASED ON 

 CARBON/DICHALCOGENIDES ELECTRODES 

Poznan University of Technology, Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry, Poland 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Karolina KORDEK-KHALIL, Agata MOYSEOWICZ, Piotr RUTKOWSKI,i Grażyna GRYGLEWICZ            36  

 WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROKATALITYCZNE NANOWŁÓKIEN WĘGLOWYCH WZBOGACONYCH 

 W AZOT OSADZONYCH NA TKANINIE WĘGLOWEJ 

Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych  

i Węglowych,  
____________________________________________________________________________________________________________________          
 
 

Daria Mintaa, Adam MOYSEOWICZa, Zoraida GONZÁLEZb, Grażyna GRYGLEWICZa                                                     37 

   

WPŁYW DOMIESZKOWANIA MATERIAŁÓW GRAFENOWYCH POLIMERAMI PRZEWODZĄCYMI 

I NANOCZĄSTKAMI METALI I TLENKÓW METALI NA DETEKCJĘ DOPAMINY 
a Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Wrocławska, b Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, INCAR-CSIC,  Oviedo, Spain 

 
 

10.40-11.00.  PRZERWA 
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 11.00 - 12.30. Sesja VI .   Przewodnicząca :  

                               prof. dr hab. inż. Elżbieta FRĄCKOWIAK 

 
 

Badanie struktury I właściwości materiałów węglowych 
 

Dawid JANAS                                                                                                                                                                              38 

 FINE-TUNING OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES 
Silesian University of Technology, Department of Organic Chemistry, Bioorganic Chemistry  

and Biotechnology, Gliwice 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Szymon  ŁOŚ1, Kazimierz FABISIAK2, Yuriy ZIRENKO3, Kazimierz PAPROCKi3                                                                                                     39  

LAPLACE’S TRANSFORM AND SPECTRAL DENSITY CURVE 
1 Institute of Mathematics and Physics, Bydgoszcz University of Science and Technology, 2Department of Production Engineering 

Management, University of Bydgoszcz, 3Institute of Physics, Kazimierz Wielki University  

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mirosława PAWLYTA1, S. SMYKAŁA1, Barbara LISZKA2,  A. BLACHA-GRZECHNIK3                                                                                                                     40 

 

 TRACKING CHANGES OF THE PT NANOCATALYST DEPOSITED ON CARBON SUPPORT DURING 

 DURABILITY TESTS 
1 Silesian University of Technology, Materials Research Laboratory, Gliwice, 2 Silesian Center for Education  

 and Interdisciplinary Research, Chorzów, 3 Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, Gliwice 

 

 

 
12.30 -13.30 . SESJA POSTEROWA I. POSTERY NR 1-15 

 

13.30-15.00 . OBIAD 

                                     



11 
 

15.00- 17.00. sesja VII.   Przewodniczący : 

                 prof. dr hab. inż.  JERZY MYALSKI 

 

Wytwarzanie i badanie materiałów polimerowych i kompozytowych 

Wojciech BŁAŻEJEWSKI*, Michał BARCIKOWSKI, Michał STOSIAK, Grzegorz LESIUK, Joanna WARYCHA,              41 

 Marek LUBECKI, Paweł STABLA, Michał SMOLNICKI, Paweł BURY, Krzysztof TOWARNICKI, Szymon DUDA 

 

OD HYDROFORU DO WODORU – KOMPOZYTOWE ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej,  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Paulina KOZERA, Milena KURKOWSKA, Kamil DYDEK, Szymon DEMSKi, Rafał KOZERA,                                            42 
Anna BOCZKOWSKA 

 

WPŁYW WARUNKÓW STARZENIOWYCH ORAZ ODDZIAŁYWANIA MEDIUM NA WŁAŚCIWOŚCI 

 MECHANICZNE MATERIAŁÓW DO BUDOWY ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH  
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa 

______________________________________________________________________________________________ 

 

K. SALASINSKA ,1,2*Cabulis P3, Kirpluks M4 Kovalovs A.3, Kozikowski P2, Celiński M.2, Kalnins K3,                                43 

Cabulis U 4,BOCZKOWSKA.A. 

 

THE EFFECT OF MANUFACTURE PROCESS ON MECHANICAL PROPERTIES AND BURNING BEHAVIOR OF EPOXY-BASED 
LAMINATES 

1Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, 2Central Institute for Labour Protection  
– National Research Institute, Department of Chemical, Biological and Aerosol Hazards, 3Institute of Materials  
and Structures, Riga Technical University,, Latvia;4Latvian State Institute of Wood Chemistry, Polymer Laboratory, Riga, Latvia 

_____________________________________________________________________ 
 

Paweł WOJDA                                                                                                                                                                            44 

 APARATY DO BADANIA POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ, POROWATOŚCI I GĘSTOŚCI WĘGLOWYCH MATERIAŁÓW 

POROWATYCH I RÓŻNEGO RODZAJU KOMPOZYTÓW. 

Anton Paar Poland Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jerzy LECH,                                                        45           

              

 LINSEIS MESSGERÄTE GMBH,A WORLD LEADER IN SUPPLYING THERMAL ANALYTICAL INSTRUMENTS 

 Germany 

 

17.00-18.00. SESJA POSTEROWA II, POSTERY  nr  16-30 

 

      20.00 -                           UROCZYSTA KOLACJA 
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PIĄTEK,  26  listopada  2021r. 

 
    9.00-10.00. Sesja VIII . Przewodniczący : 

   dr hab., prof. UKW  Paweł SZROEDER   

 

Otrzymywanie I badanie  kompozytów 
Magdalena GACA ,   Klaudia TOCZEK ,  Magdalena LIPIŃSKA                                             61 

               
 KOMPOZYTY KAUCZUKU BUTADIENOWO – STYRENOWEGO ZAWIERAJĄCE NAPEŁNIACZE WĘGLOWE 
 Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów  i Barwników, Łódź 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tomasz MAIK 1 ; Karol KOŚCIUK2 

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE BELKI WSPORNIKOWEJ WYKONANEJ Z RURY Z RECYKLINGOWEGO          46 

WŁÓKNA WĘGLOWGO 

 
  1 Master of engineering, Aeronautics and Space Technology, Rzeszow University of Technology; Bachelor of engineering,    

Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Warsaw University of Technology; Owner of Trigger Composites,    

 Grodzisko Dolne, ;  2 Bachelor of engineering , Aeronautics and Space Technology, Rzeszow University of Technology;  

ntern in the Trigger Composites, Grodzisko Dolne,  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Jerzy MYALSKI 1, Andrzej POSMYK 2                47 

POWŁOKI KOMPOZYTOWOWE ZBEZPIECZAJĄCE PRZED ZATARCIEM SKOJARZEŃ RUCHOWYCH 
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EFFECT OF METHANOL VAPOR CONTENT ON PROPERTIES OF NANO- AND ULTRA-
NANOCRYSTALLINE DIAMOND FILMS GROWN BY HOT-FILAMENT CVD 

 

Lidia MOSIŃSKA 

 

 

Lidia.mosinska@ukw.edu.pl 

 

Diamond is a very interesting material with a wide range of properties, what make it highly 

applicable for example in power electronics, chemo and biosensors, tool coatings, sensors and heaters. 

Due to the high demand for this innovative material with already expected properties, it was important 

to obtain homogeneous diamond layers for a specific application. Often, for changing the properties of 

layers, doping can be chosen. It is not necessary, what was proved in this publication. A sufficient factor 

is the change in methanol content during the Hot Filament Chemical Vapour Deposition (HF CVD) 

process. It was confirmed by properties of the obtained layers, which were determined using Raman 

spectroscopy, scanning electron microscope (SEM) and correlated with the Photoelectron Spectroscopy 

(XPS) and X-ray Powder Diffraction (XRD) methods. 

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
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WPŁYW WYPEŁNIACZY GRAFITOWYCH NA OBRÓBKĘ CIEPLNĄ KOMPOZYTÓW 
GRAFIT/POLI(KWAS MLEKOWY) 

 

Piotr MADAJSKI1, Stanisław BINIAK1, Daniel KACZOR 2,3, Kacper FIEDUREK 2,3, Krzysztof BAJER 3, Aneta 
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W celu oceny wpływu wypełniaczy grafitowych na obróbkę cieplną kompozytów grafit/poli(kwas 

mlekowy) (PLA), przygotowano serię próbek kompozytowych z różnej klasy grafitem przemysłowym jako 

wypełniacz poprzez mieszanie w stanie płynnym. Średnia wielkość ziaren grafitu wahała się od 6 μm do 100 μm. 

Dla celów porównawczych jednym  

z wypełniaczy węglowych był grafit ekspandowalny. Kompozyty zostały zbadane za pomocą skaningowej 

mikroskopii elektronowej (SEM), spektroskopii FTIR i Ramana (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.).  

 

Rysunek 1. Widma ATR-FTIR (a) i Ramana (b) kompozytów grafit/PLA. 

Metodą termograwimetryczną (TG) ustalono że wypełniacz grafitowy nieznacznie obniżył temperaturę 

rozkładu termicznego matrycy PLA. Testy różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wykazały, że na 

krystaliczność matrycy polimerowej w temperaturze pokojowej silnie wpływa wypełniacz grafitowy. 

Krystaliczność kompozytów wyznaczone z drugiego obiegu grzewczego osiągnęły wartości bliskie 50%, natomiast 

wartości te są bliskie zeru dla czystego polimeru. Dodatek grafitu do PLA spowodował nieznaczne zmniejszenie 

czasu indukcji utleniania (OIT). Wskaźnik szybkości płynięcia stopu (MFR) kompozytów grafit/PLA był niższy niż 

dla czystego PLA ze względu na wzrost oporów przepływu związanych z wysoką krystalicznością matrycy 

polimerowej. Grafit ekspandowany nie powodował zmian w strukturze matrycy polimerowej podczas obróbki 

termicznej. Krystaliczność kompozytuz tym wypełniaczem nie wzrosła po pierwszym cyklu ogrzewania i była 

zbliżona do wartości MFR dla PLA, która była wyjątkowo wysoka ze względu na niską krystaliczność matrycy  LA 

i delaminację wypełniacza w podwyższonej temperaturze. 

mailto:sbiniak@chem.umk.pl
mailto:kacper.fiedurek@impib.lukasiewicz.gov.pl
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HYBRYDYZACJA DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH Z NANORURKAMI 

WĘGLOWYMI I GRAFENEM 

Agnieszka ŁĘKAWA-RAUS 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa 

e-mail:      agnieszka.raus@pw.edu.pl 

 Pilne zapotrzebowanie na materiały, które nie będą negatywnie wpływać na środowisko, zarówno 

podczas produkcji, użytkowania, jak i pod koniec ich cyklu życia, kieruje uwagę naukowców na materiały 

naturalne, takie jak drewno. Drewno to niezwykle powszechny i wszechstronny materiał, który od tysięcy lat 

służy człowiekowi. Choć w wielu dziedzinach zostało zastąpione stalą, betonem czy polimerami syntetycznymi, 

drewno i jego pochodne nadal są szeroko stosowane w budownictwie, wyposażeniu wnętrz i konstrukcji 

zewnętrznych. Wynika to głównie z jego walorów wizualnych połączonych z dobrymi właściwościami 

mechanicznymi, izolacyjnymi i względną lekkością. Drewno jest też odnawialne i biodegradowalne i może być 

wykorzystywane w postaci różnych niedrogich kompozytów. Drewno można również poddać obróbce fizycznej 

lub chemicznej w celu uzyskania materiałów o określonych właściwościach i funkcjonalnościach. Najnowsza 

literatura pokazuje wiele przykładów zastosowania aerożeli drzewnych wytwarzanych przez usuwanie ligniny i 

hemicelulozy. Pozostała struktura celulozowa jest porowata i elastyczna, dzięki czemu może być ona naturalnym, 

biodegradowalnym, elastycznym substratem dla urządzeń, czujników lub jako membraną. Drewno poddane 

obróbce termicznej może być również na różne sposoby zwęglane zmieniając swoje właściwości. Modyfikacje 

termiczne mogą być również źródłem nowych materiałów, w tym różnych form mikro- i nanocząstek węgla.  

 To pokrewieństwo jest o tyle ciekawe, że nanocząstki węgla, w szczególności grafen i nanorurki 

węglowe (CNT), to unikalne struktury, które miały ogromny wpływ na rozwój inżynierii materiałowej w ostatnich 

latach, szczególnie dzięki swoim właściwościom takim jak wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz niezwykle 

wysoka przewodność elektryczna i cieplna. Kilka lat temu naukowcy zaczęli interesować się łączeniem grafenu i 

CNT z drewnem, kompozytami drzewnymi i materiałami pochodnymi udowadniając, że nanomateriały węglowe 

mogą poprawiać właściwości tych ostatnich, ale także pozwolić na wytwarzanie zupełnie nowych zastosowań. 

Pierwsze publikacje z tego zakresu były wynikiem intensywnych badań nad wzbogacaniem kompozytów WPC 

(ang. wood plastic composites). Następnie nanomateriały węglowe (CNM) zostały wprowadzone do płyt 

drewnopochodnych, i zaczęły być łączone z czystym drewnem i jego pochodnymi. Analiza literaturowa wykazuje, 

że liczba artykułów naukowych publikowanych w tym obszarze gwałtownie rośnie i chociaż jest to wciąż bardzo 

nowy obszar badań, obejmuje już wiele nowych badań.  Poniższy referat przedstawi najnowsze trendy takie jak 

bezpośrednia synteza grafenu z drewna, wytwarzanie nanoelektroniki i nanourządzeń na bazie aerożeli 

drzewnych, formowanie kompozytów jak również wyniki badań autorów dotyczące interakcji drewno -CNM, 

metod hybrydyzacji CNM z drewnem i jego pochodnymi oraz zastosowań elektronicznych hybrydowych 

materiałów.   
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Elastomerowe materiały odpadowe zawierające napełniacze węglowe stają się coraz bardziej 

uciążliwym problemem dla środowiska. W ramach badań otrzymany został inteligentny materiał 

charakteryzujący się pamięcią kształtu. Do otrzymania tego typu materiału wykorzystano elastomery 

termoplastyczne różniące się stopniem krystaliczności. Rodzaj zastosowanego elastomeru 

termoplastycznego wpływał na właściwości mechaniczne końcowego materiału. Dodatkowo celem 

poprawy wytrzymałości mechanicznej układy zostały częściowo usieciowane nadtlenkiem dikumylu.  

Materiały charakteryzowały się współczynnikami shape memory (F) i recovery ratio (RR): dla 

elastomeru termoplastycznego 8411: F=94%, RR=91%, 8452: F=94%, RR=88%, 8180: F=98%, RR=61%. 

Obecność materiału węglowego (sadzy), jak i usieciowanie spowodowało poprawę współczynnika 

odzysku (RR). 

Zbadane zostały właściwości dynamiczne materiałów. Rodzaj zastosowanego elastomeru 

termoplastycznego oraz obecność sadzy w materiale odpadowym wpływały na parametry reologiczne 

(moduł zachowawczy i moduł stratności). Materiał charakteryzował się również dobrymi 

właściwościami dynamicznymi w temperaturach ujemnych. Oznaczono podatność na pełzanie 

materiału oraz relaksację. Dodatek materiału odpadowego wpływał na szybkość relaksacji oraz 

podatność na pełzanie.  

Otrzymane blendy elastomer/materiał odpadowy charakteryzowały się morfologią dwufazową 

na wielkość cząstek fazy rozproszonej i na stopień homogenizacji wpływał rodzaj zastosowanego 

elastomeru termoplastycznego TPE.  
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Niniejsza praca koncentruje się na nowym materiale polimerowym, który może być 

wykorzystany do endoprotezy stawu biodrowego. Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami są 
stopy metali, ceramika i polietylen. Celem tych badań było przedstawienie właściwości 
modyfikowanego poliwęglanu (PC) ze szczególnym uwzględnieniem właściwości trybologicznych i 
mechanicznych oraz udowodnienie, że materiał ten można z powodzeniem stosować obok istniejących 
i obecnie wybranych materiałów. Dla wspomnianych materiałów przeprowadzono kilka testów. Wśród 
nich były pomiary twardości, statyczne próby rozciągania oraz badanie odporności na zużycie ścierne. 
Uzyskane wyniki pozwoliły wnioskować o zastosowaniu materiału jako nie tylko części endoprotezy 
stawu biodrowego, ale całego implantu. Nowo uzyskane materiały polimerowe na bazie PC 
modyfikowanego nanokrzemionką mają oprócz właściwości bakteriostatycznych lepszą odporność na 
zużycie wolumetryczne. Nanocząsteczki krzemionki nie mają negatywnego wpływu na współczynnik 
tarcia. Uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że materiał ma lepszy współczynnik tarcia w połączeniu z 
niższymi zużyciem ściernym (niższą ścieralnością). 

Operacja wymiany stawu biodrowego polega na wprowadzeniu obcych elementów do ludzkiego 
ciała w celu stworzenia sztucznego i przywrócenia budowy anatomicznej [1], [2]. Obecnie dostępne są 
różne typy protez: z krótkim lub długim trzpieniem, cementowane lub bezcementowe itp. Wybór 
protezy zależy również od stanu kości, wieku pacjentów i pierwotnej choroby (zwyrodnienie stawów, 
złamanie lub guz). W podobny sposób wybieramy rodzaj powierzchni stawowej. Obecnie wkładka może 
być ceramiczna lub możemy również wszczepić różne rodzaje polietylenu. Głowa kości udowej może 
być metalowa lub ceramiczna. Możliwa jest też złożenie metalowej panewki i głowy kości, każda z 
kombinacji wkładki panewkowej i głowy kości udowej ma pewne zalety i wady [3], [4]. Głównymi 
wadami stosowania różnych powierzchni łożyskowych są wysokie tempo zużycia okładziny, osteoliza 
indukowana zużyciem elementów i hałas związany z elementami. 

Celem badań było przedstawienie nowego materiału, który mógłby zostać wykorzystany na 
protezę, oraz pokazanie, jak modyfikacja wpływa na właściwości pozwalające kontrolować i tworzyć 
materiały o pożądanych cechach. Prezentowany materiał może być z powodzeniem stosowany jako 
proteza stawu biodrowego, a nie tylko jako wkładka umieszczona w metalowej skorupie, ponieważ 
wykazuje bardzo dobrą odporność na zużycie i ponadprzeciętne właściwości wytrzymałościowe, a także 
biokompatybilność. Prezentowany materiał charakteryzuje się niską cytotoksycznością 
i biokompatybilnością. Powstałe kompozyty polimerowo-mineralne można zorientować w procesie 
produkcyjnym w celu uzyskania porowatej powierzchni, która umożliwia niezależne mocowanie do 
kości za pomocą cementu kostnego. W przyszłości, zgodnie z uzyskanymi wynikami, warto wzmocnić 
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poliwęglanową głowę kości udowej odpowiednimi włóknami, aby zastosować innowacyjny kompozyt 
polimerowy, aby wyeliminować potrzebę stosowania ceramiki o zmiennym ciśnieniu. 
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Szkielety metalo-organiczne (MOF, ang. Metal-Organic Framework) składają się z nieorganicznych 
węzłów i organicznych linkerów połączonych wiązaniami kowalencyjnymi. Wśród ich największych zalet 
można wymienić uporządkowaną strukturę, rozwiniętą powierzchnię właściwą, trwałą porowatość i 
możliwość wszechstronnej modyfikacji. Z drugiej strony  materiały typu MOF mają też istotne wady, jak 
stosunkowo mała odporność termiczna, mechaniczna i chemiczna. Połączenie MOF z materiałami 
węglowymi, np. z tlenkiem grafenu (GO), może istotnie zwiększyć ich stabilność mechaniczną i 
termiczną, jak również poprawić ich właściwości adsorpcyjne, przewodzące czy fotochemiczne. Jedną 
ze struktur MOF, którą chętnie łączy się z GO jest HKUST-1 – szkielet metalo-organiczny uzyskany przez 
połączenie klastrów miedziowych cząsteczkami kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego. 

Otrzymano serię kompozytów HKUST-1 z niemodyfikowanym tlenkiem grafenu (rys. 1A i B) oraz 
uprzednio dekorowanym nanocząstkami miedzi (rys. 1C i D). Uzyskane materiały zostały poddane 
szczegółowej charakterystyce fizykochemicznej obejmującej m.in. dyfrakcję promieni rentgenowskich 
(XRD), sorpcję N2, obserwacje mikroskopowe (SEM i TEM). Badania te pozwoliły na stwierdzenie, że 
sposób syntezy kompozytów HKUST-1/GO w istotny sposób wpływa na ich morfologię oraz właściwości 
tekstualne. To z kolei przekłada się na właściwości adsorpcyjne kompozytów względem błękitu 
metylenowego (BM), jak również ich właściwości katalityczne w reakcjach utleniania CO, BM i konwersji 
CO2 do cyklicznych węglanów.  

 
Rys 1. Zdjęcia SEM i TEM kompozytów typu HKUST-1/GO uzyskanych różnymi metodami (A-D). Wyniki 

testów utleniania CO (E), BM (F) i cykloaddycji CO2 do tlenku propylenu na kompozytach HKUST-1/GO (G) („akt” 
= kompozyt aktywowany termicznie przed testami katalitycznymi).  

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu pt. „Szkielety 
metalo-organiczne do katalitycznej konwersji CO2” o numerze 2019/35/D/ST5/03440. 
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Zwiększająca się emisja gazów cieplarnianych, przy malejących zasobach paliw kopalnianych 

oraz wahających się cenach ropy naftowej przyczyniają się do coraz większego zainteresowania 

zastępowaniem surowców pochodzenia petrochemicznego, surowcami pochodzącymi ze źródeł 

odnawialnych [1]. Wśród surowców odnawialnych istotną rolę odgrywa biomasa roślinna na którą 

składają m.in. skrobia, oleje roślinne, białka roślinne i inne. Metodami biochemicznymi i/lub 

chemicznymi z biomasy roślinnej można otrzymać monomery do syntezy materiałów polimerowych, 

które dotychczas otrzymywano z surowców petrochemicznych. Są to m.in. kwas furanodikarboksylowy 

(FDCA) czy glikol 1,3-propylenowy (PDO). Szczególnym zainteresowaniem cieszy się właśnie FDCA (i jego 

estrowe pochodne), który wykazuje duże podobieństwo w budowie chemicznej do kwasu 

tereftalowego (TPA), szeroko stosowanego w przemyśle jako główny monomer petrochemiczny do 

syntezy semikrystalicznych poliestrów aromatycznych, tj. PET, PTT lub PBT. W niniejszej pracy, 

porównano 2 serie poliestrów termoplastycznych opartych w całości lub częściowo na surowcach 

odnawialnych: i) seria I na poli(furanianie trimetylenu) (PTF) [2] oraz ii) seria II oparta na 

poli(tereftalanie trimetylenu) (PTT) [3], które dodatkowo modyfikowano wielopłytkowymi grafenami. 

Obie serie otrzymano metodą polimeryzacji in situ, która umożliwia wysoki stopnień rozdysponowania 

nanocząstek w osnowie. Do syntezy wykorzystano surowce biobazujące: ester dimetylowego kwasu 2,5-

furanodikarboksylowego (DMFDC, 99%, Henan Coreychem Co), 1,3-propanodiol (bio-PDO, DuPont Tate 

& Lyle BioProducts) oraz surowce petrochemiczne: diester kwasu tereftalowego (DMT). Badano czy i w 

jaki sposób dodatek nanopłytek grafenowych wpływa na właściwości termiczne oraz mechaniczne, a także 

przewodnictwo elektryczne.  
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 Wraz rozwojem tworzyw sztucznych, nie następuje wystarczający postęp technologii ich 

powtórnego wykorzystania. O ile w przypadku termoplastów recykling materiałowy jest stosunkowo 

prosty ze względu na możliwość ich wielokrotnego przetwarzania, tak w przypadku odpadów gumowych 

problem jest dużo bardziej złożony. Wulkanizowane elastomery to materiały nieulegające biodegradacji 

ze względu na ich usieciowaną strukturę i obecność w ich składzie wielu dodatków, których 

wypłukiwanie może stanowić poważne problemy dla środowiska. Znane jest wiele metod recyklingu 

jednak coraz powszechniejszy staje się recykling materiałowy, czyli zawracanie odpadu gumowego 

bezpośrednio do produkcji lub wytwarzanie z nich kompozytów polimerowych, najlepiej w miejscu 

powstawania odpadu. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania odpowiednio 

frakcjonowanego, recyklatowego pyłu EPDM jako zamiennika standardowo stosowanych napełniaczy 

mineralnych, przy opracowywaniu mieszanek kauczukowych. W tym celu wytworzono serię mieszanek 

na bazie kauczuku EPDM z 10% udziałem pyłów w trzech frakcjach > 0,18 mm, > 0,50 mm i > 0,85 mm, 

oraz mieszanki wzorcowe. Wyniki właściwości mechanicznych wykazały jednoznacznie, iż jedynie frakcja 

do 0,18 mm może zostać użyta do dalszej modyfikacji składu, gdyż nie powoduje obniżenia parametrów 

mechanicznych. Następnie wytworzono mieszanki zawierające w składzie 15, 20, 25, 30, 35% mas. pyłu 

EPDM. 

Przeprowadzono sprawdzenie parametrów mechanicznych wulkanizatów, odporności na ścieranie 

oraz właściwości przetwórcze. Analiza wyników udowadnia, że wytworzenie kompozycji elastomerowej 

z udziałem zarówno napełniacza mineralnego oraz odpadowego pyłu EPDM w ilości nawet powyżej 30% 

jest możliwe i nie powoduje spadku parametrów wytrzymałościowych w stosunku do mieszanek ze 

standardowym napełnieniem mineralnym. Aby uzyskać jak najkorzystniejsze parametry mieszanki 

należy wykorzystywać zmielone odpady o jak najmniejszej frakcji. 

Badania zostały wykonane w ramach doktoratu wdrożeniowego „Opracowanie elastomeru 
termoplastycznego z przeznaczeniem na nawierzchnie sportowe oraz wyroby techniczne i półtechniczne 
napełnionego pyłem EPDM”, realizowanego w ramach Szkoły doktorskiej na Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie w Szczecinie oraz przy udziale zakładu STARGUM Stankiewicz sp.j. w Stargardzie. 
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Elektronika drukowana to technologia służąca do wytwarzania elementów biernych i czynnych oraz 

całych obwodów elektronicznych przy zastosowaniu dobrze znanych w poligrafii technik drukarskich jak sitodruk, 

offset czy druk strumieniowy. Możliwość wytwarzania układów elektronicznych, w krótkich i długich seriach 

produkcyjnych przy wykorzystaniu wielkoformatowych technik drukarskich na tanich podłożach takich jak cienkie 

folie polimerowe, papier, tektura, a nawet tkaniny sprawia, iż elektronika drukowana jest interesującą 

alternatywą dla innych technologii elektronicznych. 

Dzięki zastosowaniu nanomateriałów przy wytwarzaniu kompozycji past, farb, tuszy czy atramentów dla 

drukowanej elektroniki otwierają się nowe możliwości produkcji tego rodzaju struktur na podłożach 

elastycznych, a nawet rozciągliwych. Badania Autorów w tej dziedzinie koncentrują się między innymi na 

opracowywaniu nowych hetero-fazowych kompozycji polimerowych z zastosowaniem nanoproszków 

alotropowych form węgla jak sadza,  nanorurki węglowe, nanopłatki grafenu czy fulereny, które odznaczają się 

interesującymi właściwościami elektrycznymi, termicznymi i mechanicznym.  

Wykorzystując techniki drukarskie zarezerwowanie do niedawna wyłącznie dla przemysłu 

poligraficznego oraz innowacyjne farby elektroniczne możliwe jest wytworzenie wielu ciekawych struktur od 

elastycznych lamp elektroluminescencyjnych, wielkoformatowych folii grzewczych, tekstylnych grzałek, elektrod 

transparentnych, poprzez warstwy antybakteryjne po szeroką gamę czujników biologicznych oraz różnego 

rodzaju elektrody w tym biozgodne sygnałowe elektrody chirurgiczne.  

W referacie zostaną przedstawione osiągnięcia Zespołu Mikrotechnologii i Nanotechnologii z Politechniki 

Warszawskiej, z Pracowni Elektroniki Drukowanej Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT 

PW. 
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Chemiczne osadzanie gazowych węglowodorów na nanocząstkach metali  (CCVD) jest jedną z najbardziej 

ugruntowanych, lecz nie jedyną z możliwych metod otrzymywania nanorurek węglowych. Uproszczony model 

wzrostu nanorurek węglowych poprzez CCVD zakłada, że wynika on z procesów rozpuszczania-dyfuzji-strącania 

zachodzących w metalicznym układzie nanocząstka-atomy węgla. Węgiel pochodzący z rozkładu gazu 

prekursorowego rozpuszcza się i dyfunduje przez nanocząstki metaliczne, z których po przekroczeniu granicy 

rozpuszczalności wytrąca się i krystalizuje w postaci cylindrycznie zwiniętych arkuszy grafenowych. Pojawienie 

się gradientów temperatury wynikających z różnic w wartościach entalpii rozkładu węglowodorów oraz 

krystalizacja węgla pozwala na przeprowadzenie procesu w sposób ciągły. Ostateczna struktura wewnętrzna i 

morfologia otrzymanych nanorurek zależy od wielu różnych czynników, w tym temperatury syntezy (700-

1000oC), czasu jej trwania, rodzaju prekursora węgla (np. CH4, C2H2, C2H6), rodzaju katalizatora (np. Fe, Ni, Co, Ti, 

Pd) i jego temperatury topnienia, średnicy nanocząstek. Montmorylonity to krzemiany zaliczane do minerałów 

ilastych. Występują naturalnie w dużych ilościach stąd są szeroko dostępne,  a przy tym nietoksyczne. Ich 

konwencjonalnymi obszarami zastosowań są m.in. sorbenty, dodatki do żywności, kosmetyków i polimerów. 

Montmorylonity posiadają warstwową strukturę (2:1) w której dwie warstwy tetraedryczne złożone z atomów 

krzemu i tlenu, otaczają jedną warstwę oktaedryczną zbudowaną z atomów glinu i tlenu. Pakietowa struktura 

montmorylonitu, wraz z ujemnym ładunkiem, sprawia, iż posiada on zdolność do odwracalnej absorpcji szeregu 

związków chemicznych, m.in. jonododatnich odpadowych barwników stosowanych w przemyśle tekstylnym. 

Montmorylonit, podobnie jak inne nanocząsteczki, takie jak krzemionka, płatki grafenowe lub nanowłókna 

węglowe, może być stosowany jako nanosubstraty do dekoracji nanocząsteczkami metalicznymi, które następnie 

mogą służyć jako katalizator wzrostu nanorurek węglowych. Znanych jest kilka metod dekoracji, z których 

najbardziej popularne są rozpylanie magnetronów nanocząstek metalicznych i jego połączenie z różnymi 

metodami PVD i CVD. 

Odmiennym podejściem do syntezy nanorurek węglowych na podłożach montmorylonitowych może być 

pominięcie etapu jego dekoracji przez nanocząsteczki metaliczne, co upraszcza proces syntezy. W naszej 

poprzedniej pracy wykazaliśmy, że dodatek montmorylonitu K10 do paku węglowego zmienia mechanizm jego 

pirolizy, co skutkuje powstawaniem nanorurek węglowych w matrycy węglowej wytworzonej z prekursora 

pakowego. Procesowi pirolizy towarzyszyła emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 

które jednocześnie były źródłem węgla dla wzrostu nanorurek na montmorylonicie [1]. Otrzymane wyniki 

zainspirowały nas do aktualnych badań roli i aktywności montmorylonitu dla wzrostu nanorurek węglowych na 

drodze procesu CVD. Wzrost wielościennych nanorurek węglowych zaobserwowano przy wykorzystaniu 

montmorylonitu K10 jako katalizatora i metanu jako gazu węglonośnego w temperaturze 850oC [2]. 

Literatura: 

[1] Gubernat M., Fraczek-Szczypta A., Tomala J., Blazewicz S., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 130, 2018, 90-

98 
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               Achieving an optimal bond in CMC, based on reinforcements of carbon micro and 

nanofibers and a polysiloxane-derived silicon oxycarbide (SiOC) matrices is a complex issue. This is due 

to the need to control the chemical and physical changes during polysiloxane pyrolysis [1]. CMC 

produced by the PIP technique are made of pre-prepared CFRP (fiber-resin). In CFRP, the fiber-matrix 

bond can be form as a result of physical or chemical reactions. The strength of such bonding can be 

controlled by the fiber surface state, roughness, etc. The proper preparation of CF or CNF for the PIP 

process is particularly important and requires knowledge of the CMC formation mechanism. A review 

of the literature shows that such studies have not been conducted so far [2]. In this work, we examined 

the formation mechanism of resin-derived CMC in the presence of CNF or CF, and the structure of the 

fiber/resin interphase at elevated temperatures. The results showed that during CFRP processing, four 

types of matrices with different properties and adhesion to the fiber are created, i.e. a partially 

pyrolyzed hybrid matrix (at 600°C), a hybrid matrix containing free carbon (at 700°C), and SiOC matrices 

with different free carbon content (800-1000°C). Partially pyrolyzed composites that are formed at 600-

700°C exhibit pseudoplastic behavior and improved oxidation resistance compared to as-prepared 

CFRP. However, the ILSS values for these composites are low and cause fiber-matrix delaminations. 

Complete pyrolysis at 800-1000°C leads to the formation of brittle SiOC composites with different free 

carbon contents. This carbon phase improves fiber/SiOC adhesion of composites. The most favourable 

mechanical properties were obtained for CMC at 800°C due to the maximum amount of the 

precipitated carbon phase. 
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Polymers constitute a significant part of construction materials, which as high-molecular substances 

enable a wide range of modifications, both chemical and physical. In addition, in recent years, 

biodegradable polymers , the use and processing of which can solve the problem of waste, have become 

more and more popular. One of these types of materials is polylactide or poly(lactic acid) PLA. The 

implementation of this material in 3D printing techniques has developed a new manufacturing trend, 

which has revolutionized small-series production, prototyping and production of personalized objects, 

e.g. medical ones. Printing research clearly indicates the possibility of modifying the polymer structure 

as a result of controlling the processing temperature.  Which can translate into a change in mechanical 

properties and at the same time into structural parameters of the surface. 

  The main part of this work was to investigate the impact of the temperaturę of  3D printing 

(FDM) technology on the change in the nanostructure of the surface of the manufactured elements in 

the embedded and  melted material. The research showed a significant influence of the temperature 

of the 3D printing process on the nanostructure properties of the processed PLA filament. Samples were 

made for the study with variable processing temperature settings in the range from 180 °C to 230 °C. 

The manufactured elements were subjected to tests  of the geometric structure of the surface (SGP)  

using AFM atomic force microscopy. The  effect of temperature on the amplitude and functional 

parameters of the surface was then analyzed in accordance  with EN ISO 25178-2:2012. Surface 

morphology analysis and XRD studies suggest the occurrence of  semicrystalline structures  prone to 

periodic changes in the parameters Sa, Sq,. The topography of the surface of nano-areas and its 

amplitude parameters are conditioned by the temperature factor and the very nature of processing in 

3D printing technology. 
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Pojawienie się w ostatnich latach nowych zagrożeń biologicznych w otoczeniu człowieka stało się wyzwaniem 

do opracowania nowych materiałów oraz technologii, które umożliwią walkę z drobnoustrojami 

chorobotwórczymi, zapewniając człowiekowi efektywną ochronę osobistą.  Jednym z potencjalnych materiałów 

do tych zastosowań mogą być termoplastyczne kompozyty polimerowe zawierające aktywne cząstki 

antyseptyczne, które mogą być przetwarzane typowymi technikami przetwórczymi do finalnego produktu 

użytkowego, np. włókniny. Kompozyty na bazie poliamidu 12 oraz 1-5%mas mieszaniny tlenków metali takich jak 

cynk, miedź oraz tytan zostały wytworzone metodą wytłaczania dwuślimakowego, a następnie przetworzone do 

postaci krążków metodą wtrysku. Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne oraz 

przeciwdrobnoustrojowe kompozytów. Wykazano, że dodatek tlenków powoduje nieznaczny wzrost lepkości 

PA12 oraz modułów zachowawczego i stratności. Analiza termiczna wykazała nieznaczne pogorszenie się 

stabilności termicznej oraz pojawienie się nowej fazy krystalicznej wraz ze wzrostem ilości tlenków w osnowie 

polimerowej. Obserwacje mikrostrukturalne potwierdziły równomierną dyspersję tlenków w osnowie, a także 

obecność ich aglomeratów dla kompozytów zawierających 1 oraz 2%mas mieszaniny tlenków. Zaobserwowano 

także zwilżanie cząstek napełniacza polimerem oraz redukcję powierzchniową cząstek tlenku miedzi w 

temperaturze płynięcia polimeru. Badania przeciwdrobnoustrojowe pokazały, że wraz ze wzrostem zawartości 

napełniacza aktywność przeciw-bakteryjna, przeciw-grzybicza i przeciw-wirusowa wzrasta.   

Badania realizowane w ramach projektu „Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz 

technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach 
przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych i ochrony medycznej”  w ramach 
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka)” Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
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Polimerowe kompozyty wzmacniane włóknami węglowymi (ang. Carbon Fibre Reinforced Polymers, 

CFRP) to grupa materiałów, która jest stale rozwijana od końca XIX wieku. Jest to uzasadnione potrzebą bardzo 

wysokiej wytrzymałości i sztywności oraz zmniejszeniem ciężaru poprzez zastosowanie materiałów o niskiej 

gęstości. Ponadto takie właściwości jak odporność korozyjna czy starzeniowa pozwalają zastąpić tradycyjne 

materiały, tj. drewno lub metale w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, 

morski, medyczny, a nawet artykuły sportowe. Jednakże CFRP cechują się stosunkowo niską przewodność 

elektryczną, co ogranicza ich możliwości aplikacyjne.  Jednym z kierunków modyfikacji CFRP jest poprawa ich 

przewodności elektrycznej poprzez wprowadzenie do osnowy polimerowej nanorurek węglowych (ang. Carbon 

Nanotubes, CNT), które posiadają doskonałe właściwości tj. bardzo dobre właściwości mechaniczne, wysoką 

przewodność elektryczną, stosunkowo niską gęstość oraz bardzo wysoki współczynnik kształtu. 

W niniejszej pracy zastosowano jednościenne nanorurki węglowe, które wprowadzono do 

termoplastycznej żywicy akrylowej Elium® (Arkema, Francja). Żywica ta posiada bardzo niską lepkość, jest mało 

toksyczna, a po procesie przetwórstwa może zostać poddana recyklingowi. W celu uzyskania odpowiedniej 

dyspersji nanorurek w osnowie użyto działa ultradźwiękowego, a następnie wytworzono laminaty techniką 

infuzji.   

W celu zbadania stopnia dyspersji nanorurek w żywicy Elium® wykonano badanie lepkości oraz 

przeprowadzono wizualną ocenę dyspersji przy użyciu mikroskopu prześwietleniowego. Zbadano przewodność 

elektryczną wytworzonych mieszanek oraz laminatów CFRP. W celu oceny wpływu dodatku nanorurek w żywicy 

na właściwości mechaniczne CFRP, przeprowadzono badanie udarności oraz analizę dynamiczno-mechaniczną.   

 

Badania były prowadzone w ramach projektu nr. LIDER/46/0185/L-11/19/NCBR/2020 

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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Powierzchnie wykazujące właściwości lodofobowe stanowią bardzo dobrą alternatywę dla obecnie stosowanych, 

nieekonomicznych i zanieczyszczających środowisko aktywnych systemów odladzania. Ich zastosowanie 

przyniesie szereg istotnych korzyści dla wielu konstrukcji, narażonych na działanie wilgoci i niskiej temperatury, 

takich jak turbiny wiatrowe, samoloty, mosty, zbiorniki, elementy instalacji telekomunikacyjnych i 

energetycznych. Mimo wielu lat badań, dotychczas brak jest jednak trwałych, wydajnych i tanich powłok 

lodofobowych, które mogłyby być stosowane w przemyśle. Jednym z rodzajów powierzchni o dużym potencjale 

lodofobowym są powłoki posiadające niską energię powierzchniową (powłoki hydrofobowe). Rozwiązanie to 

oparte jest na idei, że materiał słabo zwilżalny przez wodę maksymalnie skraca czas kontaktu między 

przechłodzoną kroplą, a podłożem i w rezultacie zapobiega tworzeniu się lodu oraz obniża jego adhezje do 

podłoża. W niniejszej pracy podjęto próbę modyfikacji żelkotu na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej 

związkami chemicznymi z grupy polisiloksanów. Właściwości lodofobowe otrzymanych powierzchni zostały 

zdeterminowane za pomocą badania adhezji lodu, przeprowadzonego na maszynie wytrzymałościowej. W pracy 

wyznaczono również parametry, określające właściwości hydrofobowe oraz chropowatość powierzchni. W celu 

wyznaczenia trwałości właściwości powierzchniowych zmodyfikowanych żelkotów przeprowadzono badania w 

komorze starzeniowej oraz w komorze solnej. Stwierdzono, że przeprowadzone modyfikacje składu chemicznego 

poprzez dodanie polisiloksanów pozwoliły na zmniejszenie adhezji lodu zmodyfikowanych żelkotów w 

porównaniu z żelkotem niemodyfikowanym. Adhezja lodu zmniejszyła się o ponad 20%.  

 

Prezentowana praca jest częścią projektu pt. "Lodofobowe powierzchni do zastosowań na elementy z 

kompozytów polimerowych" (nr LIDER/16/0068/L-9/17/NCBR/2018) w ramach programu LIDER Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju, Polska. 
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Vanadium redox flow batteries (VRFB) are quite modern energy conversion systems mainly used for 
stationary applications. Their distinctive properties allow the energy and power to be decoupled and therefore 
final output to be adjusted.  

Carbon felts are commonly used electrodes for VRFB because of its stability in acidic solution, wide 
potential window, flow through porous texture and low cost. Nevertheless, they still possess some 
disadvantages, which limit VRFB proper long-term performance. This mainly concerns carbon corrosion or 
oxygen/hydrogen evolution side reactions on the positive/negative side, respectively. Therefore, it is imperative 
to develop a material with good electrical conductivity and proper activity to improve overall RFB properties. 
This can be realized via CF functionalization with oxygen or nitrogen surface groups.  

In this study, carbon felt electrodes (CF) were chemically treated using alkali metal salt (potassium 
nitrate) as a mild oxidizing agent. For comparison, two types of CF from SGL Carbon (Germany) were used, i.e., 
carbonized (KFD 2.5EA, Sigracell) and graphitized one (GFD 4.6EA, Sigracell). Prior to KNO3 treatment, CF was 
immersed in nitric acid in order to activate the carbon matrix. Afterwards, the electrodes were subjected to 
chemical oxidation with nitrate salt in a molten state. Various temperatures in the range of 380-500oC and 
oxidation duration (up to 12h) were studied in order to find the most appropriate oxidation conditions. 
Moreover, electrochemical oxidation in nitrate solution was elaborated.  

As-prepared felts were electrochemically investigated in three-electrode setup. Their physico-chemical 
properties have been verified using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Raman spectroscopy and elemental 
analysis. An improved vanadium reaction behaviour was recorded. It seems that combination of extended 
oxidation time with temperature increase causes satisfactory surface functionalization and improved vanadium 
redox reaction reversibility.  

,In conclusion, alkali metal salt in molten state (nitrate) can be used as inexpensive and easily available oxidizing 
agent for carbon felt (CF) electrodes in VRFB.  

 

Fig. 1 Cyclic voltammograms at 2 mV s-1 for the GFD 4.6EA felts treated at 420oC. 
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Electrochemical capacitors (ECs) are energy storage devices that constitute an important filling between high 

energy metal-ion batteries and high-power electrical capacitors. Due to high specific capacitance and long 

cyclability, ECs are commercially used in hybrid electric vehicles (HEV) and in consumer as well as industrial 

electronics. As the energy storage mechanism is mainly occurring through the physisorption of ions at the 

electrode/electrolyte interface the often used materials are based on carbons with ion accessible surface. 

However, when compared with other electrode materials such as metal oxides, conducting polymers, or 

transition metal dichalcogenides (TMDs), they possess relatively small capacitance mostly due to lack of redox 

reactions. Among different materials, TMDs are highly promising due to large variety of compounds, possibility 

to form different crystallographic structures and presence of exposed active sites. The formula of TMDs can be 

explained by MX2, where M is a metal atom (Mo, W, V, Ni, Re, etc.) and X is a chalcogen atom (S, Se, or Te). They 

consist of three atomic layers, where metal atoms are sandwiched between the chalcogen atoms and they are 

connected with strong covalent bonds. Based on density functional theory (DFT) calculations, it is assumed that 

these materials are able to store energy through two additional redox mechanisms, i.e., reversible insertion of 

ions within layered structure of TMDs, and surface reactions on exposed edge sites. Taking into account 

moderate conductivity of TMDs, composition of TMDs with highly conductive carbons is indispensable. 

Carbon/TMD composite allows to exploit these redox responses. Some attractive carbon composites with a few 

TMDs such as rhenium disulfide (ReS2), nickel sulfide (NiS2) and iron sulfide (FeS2) will be presented. Different 

carbon materials, i.e., carbon nanotubes, three-dimensional graphene-like structures (3DG), reduced graphene 

oxide (rGO) or graphene nanoplatelets were used for preparation of C/TMD composites by hydrothermal 

reactions. TMDs are different in terms of crystallographic structures, e.g., ReS2 shows two-dimensional (2D) 

layered structure, when NiS2 shows three-dimensional (3D) pyrite structure. Therefore, their electrochemical 

response differs depending on the type of the composite structure. Various structural and textural properties 

were evaluated by nitrogen sorption/desorption at 77K, X-Ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, and 

scanning electron microscopy (SEM). The electrochemical performance was evaluated by standard cyclic 

voltammetry (CV), galvanostatic charge/discharge (GCPL), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). 

Two- and three-electrode cells were employed for testing full cells but also individual (+) and (-) electrodes. 

Capacitor cells were tested with neutral, redox active and organic electrolytes.  
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Wysokie koszty otrzymywania są czynnikiem ograniczającym zastosowanie wodoru jako paliwa w 

rozwijającej się coraz prężniej technologii ogniw paliwowych. Metodą pozwalającą na otrzymanie wodoru o dużej 

czystości jest elektroliza wody w środowisku alkalicznym, która wymaga dużych nakładów energetycznych 

spowodowanych wysokimi nadpotencjałami zarówno reakcji wydzielania wodoru (HER) jak i reakcji wydzielania 

tlenu (OER). Aby obniżyć koszty elektrolizy poszukuje się możliwie tanich materiałów elektrokatalitycznych 

efektywnie obniżających energie aktywacji tych dwóch reakcji. Nanomateriały węglowe, które charakteryzują się 

wysokim przewodnictwem elektrycznym są atrakcyjnymi kandydatami do tego zastosowania. Ponadto, korzystny 

wpływ na ich aktywność elektrokatalityczną może mieć również obecność heteroatomów w strukturze.W 

niniejszej pracy określono wpływ nanowłókien węglowych wzbogaconych w azot (N-CNF) osadzonych na 

powierzchni tkaniny węglowej na właściwości elektrokatalityczne materiału w HER i OER. N-CNF o różnej 

zawartości azotu otrzymano w procesie katalitycznego chemicznego osadzania z fazy gazowej (CCVD) na 

katalizatorze Ni/Al2O3 stosując acetonitryl jako prekursor węgla i azotu w temperaturach 500, 550 i 600°C. 

Określono ich teksturę porowatą (sorpcja N2 w 77K) oraz dystrybucję grup funkcyjnych (XPS). Powierzchnia 

właściwa BET wynosiła od 268 do 313 m2 g-1, a zawartość azotu w N-CNF zmieniała się w zakresie 3,0-6,7 % at. 

Zdyspergowane w acetonie N-CNF nanoszono wkraplając na wstępnie utlenioną tkaninę z włókna węglowego. 

Uzyskane w ten sposób beznośnikowe elektrody zastosowano bezpośrednio jako elektrody pracujące w układzie 

trójelektrodowm i zbadano ich aktywność elektrokatalityczną metodą woltamperometrii liniowej w HER i OER w 

1.0 M KOH. Najwyższą aktywność w serii wykazała elektroda z N-CNF syntezowanych w temperaturze 600°C, 

które odznaczały się najwyższą zawartością azotu (6,7 % at.) i najniższą powierzchnią właściwą BET (268 m2 g-1). 

Obserwacje SEM pokazały równomierną dystrybucję nanowłókien na powierzchni tkaniny węglowej. Otrzymana 

elektroda charakteryzuje się wysoką dwufunkcyjną aktywnością elektrokataliczną zarówno w OER, pozwalając 

na uzyskanie 10 mA cm-2 przy nadpotencjale 340 mV, jak i w HER, w której gęstość prądu o tej samej wartości 

uzyskano przy nadpotencjale 410 mV. Nadpotencjały te nie uległy istotnej zmianie podczas glawanostatycznych 

testów stabilności.  

Finansowane ze środków statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału 

Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 
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Dopamina (DA) jest jednym z ważniejszych neuroprzekaźników pełniących znaczącą rolę w 

funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, hormonalnego i centralnego układu nerwowego. Zbyt niski 

poziom DA może wskazywać na chorobę Parkinsona czy Alzheimera, natomiast zbyt wysoki na rozwijającą się 

depresję [1]. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania detekcją DA. Jedną z obiecujących 

technik monitorowania poziomu DA jest elektrochemiczna detekcja. W celu uzyskania zadowalających 

parametrów pracy sensora elektrochemicznego stosuje się kompozyty do modyfikacji elektrody pracującej. 

Między innymi kompozyty materiałów grafenowych, polimerów przewodzących i nanocząstek metali oraz 

tlenków metali [2]. Głównym zadaniem materiałów grafenowych jest poprawa przewodnictwa elektrycznego i 

zwiększenie ilości miejsc aktywnych dostępnych dla wykrywanego analitu. Polimery przewodzące również 

poprawiają przewodnictwo elektryczne. Z kolei nanocząstki metali i tlenków metali katalizują reakcje 

elektrodowe [2,3].  

W niniejszej pracy porównano wpływ domieszkowania zredukowanego tlenku grafenu polianiliną i 

nanocząstkami metali oraz tlenków metali. Wprowadzenie zarówno polianiliny jak i nanocząstek metali oraz 

tlenków metali prowadzi do poprawy parametrów pracy sensora w kierunku wykrywania DA w odniesieniu do 

materiału wyjściowego. Najlepsze wyniki uzyskano dla układu zawierającego polimer przewodzący i 

nanocząstki tlenków metali (LOD = 76 nM). Wynika to z poprawy przewodnictwa elektrycznego 

spowodowanego wprowadzeniem polimeru i zwiększenia ilości miejsc aktywnych dostępnych dla 

wykrywanego analitu w wyniku wprowadzenia nanocząstek mieszanego tlenku żelaza i cyny. Dodatkowo 

wprowadzenie polianiliny ułatwia immobilizację DA na powierzchni elektrody ze względu na odziaływanie 

między grupą fenylową w cząsteczce DA i polimerem.   

Tabela 1. Parametry pracy sensorów modyfikowanych kompozytami do wykrywania DA.  

Materiał elektrodowy Limit detekcji [µM] Zakres liniowej pracy [µM] 

rGO 4,70 5 – 70 
rGO-AuNPs 0,70 1 – 100 
Fe2O3-SnO2/rGO 1,5 1 – 35; 35 – 100 
PANI/Fe2O3-SnO2/rGO 0,08 0,1 – 20; 20 – 120 
PANI/rGO HT 0,91 5 – 60 

Literatura cytowana:  
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Carbon nanostructures such as carbon nanotubes or graphene are some of the most fascinating 

materials of the XXI century. Ever since it was discovered that their optical, electrical, mechanical, and 

thermal properties outperform the characteristics of many traditional materials, the research 

community has focused on finding ways to deploy them in real life. A myriad of possible applications 

has been envisioned, but a full realization of these aspirations is still a long way off after three decades 

of progress in this area.  

 

This presentation will present the main challenges that need to be tackled to change this state 

of affairs, solving of which would greatly increase the technology readiness level of prototypes based 

on nanocarbon. The main issues are the lack of an appropriate degree of structure control, which 

governs the properties, as well as the absence of straightforward and scalable methods to make 

macroscopic networks from individual carbon nanotubes or graphene flakes. The contribution will show 

how these difficulties can be handled using carbon nanotubes as a model nanocarbon material. The 

talk will display our advances on the fronts of purification of single-walled carbon nanotubes and their 

assembly into free-standing networks. Furthermore, the presentation will cover our recent progress in 

tuning the material's properties by simple chemical or physical treatments. Finally, the broad 

application opportunities for such nanostructures will be highlighted.   
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In doing a spectroscopy measurement, there can be manage two kinds of experiments. One, in 

a domain of time, connected with observation of excitation relaxation. And second one, in the domain 

of frequency, where the dissipation or absorption properties of investigated systems can be measured. 

These two kinds of experiments are linked together by Laplace's transform, allowing freely change time 

to frequency or inverse Laplace's transform changing frequency to time. All  properties in these three 

different measurements of the relaxation, the dispersion, or the adsorption  are controlled by common  

physical parameters like an amplitude, a relaxation time and a resonance frequency.  Only these three 

parameters have an influence on the shape of measured curves. The raised issue of Laplace's transform 

will be discussed basing on a luminescence, an impedance, a cathodoluminescence, or even the EPR 

measurements of  real physical systems. They are concerned with investigations of defects properties 

occurring in  a wide class of carbon materials.   
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Carbon materials are the most commonly used support of nanocatalysts in Polymer Electrolyte Fuel Cells (PEFC), 

which are a key technology for the global transition to clean and sustainable energy. Durability of the PEFC is 

limited by Pt dissolution and carbon support corrosion, which additionally can initiate secondary degradation 

processes such as particle migration, agglomeration, Ostwald ripening, and particle detachment. The result is 

decrease in the electrochemically active surface area (ECSA), and further power losses in the PEMFC. The aim of 

the presented research is to answer the question: What processes and to what extent determine the decrease 

in the electrochemically active surface area (ECSA) and consequently power losses in the PEMFC? To solve the 

problem, we applied identical location transmission electron microscopy (IL-TEM) technique. A small amount of 

fresh catalyst were placed on the gold microscope grid and  carefully analyzed. Then the grid was transfer to 

electrochemical cell and immersed into electrolyte on the tip of electrode. After the electrochemical treatment, 

the grid was dried and transferred back for the TEM analysis. IL-TEM enables the precise localization of selected 

aggregates, and even individual catalytic particles with a size of single nanometers, and then the comparison of 

their structure changes before and after the tests (Fig. 1). High Angle Angular Dark Field (STEM- HAADF) images 

make possible to track the size and position of Pt nanoparticles, even in the form of single atoms, while Bright 

Field (STEM-BF) images reveals the changes of the structure of carbon support (an arrangement of the carbon 

layers). 

 

 

 
 

Fig. 1. STEM-HAADF images (a-c) and  STEM-BF images (d-f) of platinum on graphitized carbon (20% Pt/Vulcan 

XC72, Sigma-Aldrich). Structure of the fresh catalyst (a,d) and after 6 000 (b,e) and 18 000 (c, f) CV scans between 

0 and 1.25 V, at 0,1 V/s scanning speed. 
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Gromadzenie mediów pod ciśnieniem od dawna jest i pozostanie zagadnieniem aktualnym. Służące temu 

celowi zbiorniki kompozytowe są przedmiotem zainteresowania wielu konstruktorów, badaczy, eksploatatorów 

pojazdów i innych urządzeń, których działanie wymaga użycia sprężonych gazów, w tym paliw gazowych. W 

ramach pracy omówiono różne konstrukcje kompozytowych zbiorników ciśnieniowy począwszy od prostych 

zastosowań w układach hydroforowych, poprzez zasobniki sprężonego powietrza, substancji agresywnych 

chemicznie do wysoko sprężonych paliw gazowych w pojazdach, np. wodoru, czyli ,,od hydroforu do wodoru’’. 

Podstawowymi zaletami zbiorników kompozytowych w porównaniu do metalowych są: niska masa, wyższa 

odporność korozyjna, większa wytrzymałość zmęczeniowa i inne. Jedną ze znacznych wad jest wysoka cena, np. 

w autach osobowych zasilanych CH2 koszt zbiornika znacznie przekracza wartość silnika. Oznacza to, że często 

cena zbiornika jest decydującym kryterium doboru. Dlatego celem prac wdrożeniowych producentów zbiorników 

jest redukcja kosztów wytwarzania. Związane z tym kierunki prac badawczych to: lepsze metody projektowania, 

usprawnienia technologiczne, użycie lepszych materiałów, innowacyjnych technologii itp. Aktualnie na rynku 

można spotkać około 10000 rodzajów handlowych butli kompozytowych, różniących się zastosowaniem, 

konstrukcją, w tym strukturą kompozytowej ścianki nośnej, technologią wykonania itp. Butle kompozytowe są 

wykorzystywane powszechnie w wielu dziedzinach, takich jak: służby ratownicze, wojsko, loty kosmiczne, 

magazynowanie sprężonego powietrza w pojazdach urządzeniach przewoźnych, w gospodarstwie domowym 

(uzdatniacze wody, bojlery, pojemniki gazu LPG) i wielu innych. Z tej obszernej grupy butli kompozytowych 

najwyższe wymagania muszą spełniać zbiorniki sprężonego gazu ziemnego CNG i sprężonego wodoru CH2 w 

pojazdach. Techniki wytwarzania butli do CH2 zostały już opanowane, nie stanowią tajemnic dla ich 

producentów. Od kilku lat trwają na świecie prace nad wytworzeniem butli CH2 z homologacją na nominalne 

ciśnienie 1050 barów. Obecnie powszechnie użytkuje się zbiorniki nowej generacji (typu 4), całkowicie wykonane 

z tworzyw sztucznych: włókien węglowych na oplot nośny oraz termoplastów na tzw. liner (dętkę) zapewniający 

szczelność. Dla zbiorników typu 3 i 4 – do 700 barów –  stosuje się inne procedury projektowe niż dla zbiorników 

CNG starszej generacji (typ 1 i 2), zaawansowane techniki wytwarzania oraz rozszerzony forsowny  program 

badawczy.  

 

Praca finansowana w ramach projektu NCBIR 

"Ścieżka dla Mazowsza 2019" 

MAZOWSZE/0141/19-00 pt.: „Opracowanie 

inteligentnej konstrukcji zbiornika 

kompozytowego z uchylną dennicą”. Na rys. 1 

przedstawiono zbiornik prototypowy wykonany na 

PWr. w ramach projektu. 
 

Rys. 1 Zbiornik kompozytowy 1m3 z uchylną 

dennicą wykonany na PWr. w ramach projektu 
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W związku z nieustającym postępem technologicznym, konkurencyjnością na rynku zbiorników 

ciśnieniowych czy też restrykcyjnymi zapisami prawnymi odnośnie ochrony środowiska, konstrukcje zbiorników 

do przechowywania i magazynowania cieczy, w tym także substancji niebezpiecznych, o wysokiej reaktywności i 

powodujących korozję, ulegają ciągłemu udoskonalaniu. Ciśnieniowe zbiorniki kompozytowe z nawojem z 

włókna szklanego lub węglowego, wykonane z aluminium lub tworzyw sztucznych, mają wiele zalet, w tym 

pozwalają zaoszczędzić ok. 50% masy przy niezmienionej objętości, co ma szczególne znaczenie w przypadku 

konstrukcji mobilnych zbiorników.  

Zastosowanie kompozytów szklanych do budowy zewnętrznej warstwy zbiorników ciśnieniowych, 

narażonej na odziaływanie warunków atmosferycznych, wymaga od nich zachowania stabilnych właściwości 

przez wiele lat użytkowania. Stąd też konieczne są badania pozwalające na ocenę, jak kompozyty szklane będą 

zachowywać się pod wpływem warunków atmosferycznych. Zadowalający byłby brak zmian lub nieznaczny 

spadek mikrostruktury i właściwości mechanicznych, które mogą świadczyć o odporności materiału 

kompozytowego na degradację. W przypadku materiału linera, wewnętrznej warstwy zbiornika, ma on 

bezpośredni kontakt z przechowywanym medium. Ekspozycja tworzywa linera w wybranym medium pozwoli 

ocenić, czy powoduje on jego degradację.  

Celem badań była ocena wpływu warunków starzenia na wytrzymałość i mikrostrukturę wytworzonych 

laminatów GFRP oraz oddziaływania roztworu podchlorynu sodu na materiał linera. Laminaty zostały 

wyprodukowane metodą worka próżniowego z użyciem żywic epoksydowych lub epoksydowo-winyloestrowych 

wzmocnionych jednokierunkowymi tkaninami szklanymi. Testy starzenia przeprowadzono w następujących 

warunkach: temperatura 80 °C, wilgotność 80% przy czasie trwania testu 2 tygodnie. W celu weryfikacji 

właściwości materiału przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i udarność oraz 

obserwacje mikrostrukturalne przed i po starzeniu. Temperaturę zeszklenia określono za pomocą analizy DMA. 

Ekspozycja wybranych tworzyw sztucznych w roztworze podchlorynu trwała 60 dni. W tym okresie były 

wykonywane pomiary masy i grubości próbek. 

 

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w wyniku badań starzeniowych właściwości 

wytrzymałościowe spadają o nie więcej niż 20%. Ponadto laminaty wytworzone na bazie żywicy epoksydowej 

wykazywały przed i po starzeniu wyższe właściwości mechaniczne w porównaniu z laminatami na bazie żywicy 

epoksydowo-winylowej. Oddziaływanie roztworu podchlorynu sodu spowodowało nieznaczny wzrost masy i 

grubości próbek wykonanych z tworzyw dedykowanych do budowy linera zbiornika ciśnieniowego. 

 

Praca była sfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach grantu 

 nr. MAZOWSZE/0141/19-00. 
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Aramid, glass, carbon, basalt and flax fibers in the form of fabrics with similar grammage were 

used to manufacture the composites by the hand-lay up method, vacuum bagging and resin infusion 

methods. Flexural, low-speed impact and cone calorimetry tests were applied to establish the impact 

of the manufacturing method and the order of fabrics on the mechanical and fire behaviour of epoxy-

based laminates. Moreover, the properties' evaluation was related to the microstructure analysis, 

which was carried out before and after the cone calorimetry tests. The used methods allowed the 

preparation of well-penetrated composites, however, with a different matrix’s ratio to reinforcement. 

The matrix's unfavorable ratio to reinforcement in the case of hybrid composites prepared by the hand 

lay-up method caused a reduction in absorbed energy and an increase in the intensity of burning. In 

turn, the lowest flammability and smoke emission, while maintaining good mechanical properties, was 

noted for composites made by vacuum bagging. 

 

Praca opracowana na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. 

mailto:kamila.salasinska@pw.edu.pl


44 
 

 

Anton Paar 

Właściciel linii produktów Quantachrome Instruments.  

APARATY DO BADANIA POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ, POROWATOŚCI I GĘSTOŚCI WĘGLOWYCH 

MATERIAŁÓW POROWATYCH I RÓŻNEGO RODZAJU KOMPOZYTÓW. 
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Linię produktów Quantachrome Instruments, najpopularniejszego na świecie producenta aparatury do 

pomiarów porowatości materiałów można podzielić na 3 grupy urządzeń badawczych: 

Analizatory adsorpcji i chemisorpcji - kompaktowe, w pełni automatyczne aparaty dokonujące precyzyjnych 

pomiarów adsorpcji fizycznej gazów, chemisorpcji oraz izoterm adsorpcji pary w celu precyzyjnego ustalenia 

wielkości porów, obszaru powierzchni właściwej BET oraz specyficznych interakcji pomiędzy gazami i ciałami 

stałymi. Wszystkie te parametry są istotne dla optymalizacji produkcji lub doboru adsorbentów, katalizatorów, 

farmaceutyków, akumulatorów oraz przy inspekcji innych materiałów porowatych. 

Analizatory gęstości ciał stałych - piknometry gazowe umożliwiają uzyskanie precyzyjnych wyników dla 

dowolnego typu stosowanych celi pomiarowych. Analizatory gęstości nasypowej mogą korzystać z szeregu 

cylindrów o stopniowanej wielkości, co umożliwia ich dostosowanie do wymagań różnych standardów. 

Kompaktowe mieszalniki karuzelowe gwarantują wytwarzanie reprezentatywnych próbek w dużych ilościach. 

Porometry przepływowe i porozymetry rtęciowe - łatwe w obsłudze i bezpieczne podczas użytkowania 

porozymetry rtęciowe opisują rozkład wielkości oraz objętość porów dostępnych na zewnętrznej powierzchni 

materiału w bardzo szerokim zakresie średnicy, nawet do 1100µm. Porometry kapilarno-przepływowe 

zaprojektowane do dokładnych pomiarów porów przelotowych w materiałach filtracyjnych. 
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A WORLD LEADER IN SUPPLYING THERMAL ANALYTICAL INSTRUMENTS 

 

 

Jerzy LECH  

COMPANY PROFILE 

LINSEIS MESSGERÄTE GMBH, was founded in the year 1957 by Dr. Max. Linseis in Selb, Germany. 

Since this year Linseis Messgeraete GmbH has developed to a world leader in supplying thermal 

analytical instruments. Especially Linseis is manufacturing a complete line of : 

 

- Dilatometers 

- Thermal Balances 

- Simultaneous Thermal Analyzers 

- DSC Systems  

- Laser Flash Systems for measuring Thermal Conductivity 

- Heat Flow Meters and THB instruments for measuring Thermal Comductivity 

- Seebeck Measuring Systems 

- Measuring Systems for thin films characterization 

- Hall Measuring Systems 

 

The company has a complete infrastructure, in R&D, with a number of electronic engineers and 

chemists for applications. There is also a complete infrastructure for manufacturing.  

Linseis Germany also has a very well-equipped applications laboratory to run customer samples. 

 

Linseis Messgeräte GmbH 

President,   Claus Linseis 
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Striving to reduce greenhouse gas emissions during the life cycle of products leads to an increase in the 

production of carbon fiber reinforced plastics (CFRP). Unfortunately, its main component, virgin carbon 

fiber (vCF) is very energy-consuming during production and recycling of CFRP is more difficult than for 

example metals. However, despite the technological problems, reuse of carbon fibers is critical to 

reducing the environmental impact of CFRP production. The aim of this article is to describe the 

properties of the tested rCFRP (recycled carbon fiber reinforced plastic) beams and compare them with 

the vCFRP (virgin carbon fiber reinforced plastic) beam properties. In order to test the composite 

beams, a test stand was built on the basis of a workshop crane. The beams were rigidly attached to its 

base, while the other end was connected to the crane jib. During the test, both the force applied and 

the displacement of the tip were recorded. The research shows the conditional suitability of rCF for the 

production of beams in the form of closed profiles. The obtained values of Young's modulus and 

breaking stresses were comparable to the properties of the reference beam made of vCF, however, 

they showed a significant spread which depends on the preparation of the fibers. Average breaking 

stress for 30mm pipes made of rCF was ~ 396MPa, while the reference vCF pipe was broken at a stress 

of ~ 463MPa. This means about 15% decrease in strength compared to the vCF element. The research 

also shows a certain decrease in Young's modulus, but this can be explained by a different technology 

of component production, which results in a lower fiber fraction in the composite. 
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W pracy przedstawiono wyniki badań powłoki pozwalającej na obniżenie zużycia współpracujących ze 

sobą elementów maszyn i urządzeń oraz dodatkowo zabezpieczających przed zacieraniem się skojarzenia  

ruchowego  w przypadku awarii systemu  smarowania.    

Osnową powłoki jest żywica duroplastyczna, do której w procesie utwardzania dodaje się składniki 

obniżające współczynnik tarcia na bazie materiałów węglowych takich jak węgiel szklisty, grafen lub 

nanorurki. Komponenty te spełnią rolę smaru stałego. W pracy przedstawiono wyniki badań powłok 

zawierających dodatek węgla szklistego. Dokonano porównania właściwości tribologicznych 

opracowanej powłoki z powłokami komercyjnymi stosowanych w tłokowych silnikach lotniczych. 

Badania tribologiczne przeprowadzono na testerze T-11 w układzie trzpień-tarcza w warunkach tarcia 

suchego i z ograniczonym smarowaniem.  Nacisk i prędkość poślizgu odpowiadała warunkom pracy 

rozrządu silnika lotniczego układu krzywka – popychacz. Badania te wykazały, że wytworzona w 

badaniach powłoka kompozytowa spełnia wymagania stawiane przez normy lotnicze, tzn.  przez 30 

minut zabezpiecza skojarzenie krzywka-popychacz przed zatarciem podczas zaniku smarowania. Jej 

właściwości są lepsze niż powłoki komercyjnej. Przydatność opracowanej powłoki do wykorzystania 

antyzatarciowego  potwierdzone zostały również w badaniach długotrwałych. Powłoka referencyjna 

zatarła się po przepracowaniu około 5 godzin w warunkach zaniku smarowania, a powłoka z węglem 

szklistym przepracowała ponad 10 godzin nie doprowadzając do adhezyjnego szczepiania 

współpracujących ze sobą elementów.   

 

mailto:andrzej.posmyk@polsl.pl
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Od kilku lat opracowywane są metody wykorzystujące ceramikę polisiloksanową (PDC) do wytwarzania 

matryc lub powłok antyoksydacyjnych dla tworzyw węglowych takich jak grafit, włókna węglowe i nanowłókna 

węglowe. Konwencjonalne technologie materiałów z syntetycznego węgla i grafitu nie wykorzystują jeszcze 

rozwiązań opartych na PDC do ochrony powierzchni węgla. Opracowanie ekonomicznej i wydajnej technologii 

ochrony antykorozyjnej i oksydacyjnej materiałów węglowych poprzez impregnację ich powierzchni 

wewnętrznych i zewnętrznych żywicą polisiloksanową wymaga optymalizacji parametrów przetwórczych 

metody impregnacji i pirolizy polimerów (PIP) oraz stworzenia warunków sprzyjających tworzenie odpowiedniej 

granicy międzyfazowej w powstałych kompozytach. 

Celem pracy było określenie wpływu właściwości powierzchni porowatych materiałów węglowych na 

skuteczność ich infiltracji PDC, oraz PDC z dodatkiem nanorurek węglowych. metodą impregnacji. Zbadano 

również wpływ dodatku nanorurek węglowych na mechanizm przetwarzania prekursora ceramicznego oraz 

powstawanie interfazy węgiel/SiOC w kompozytach poddanych pirolizie. Wykazano, że żywica polisiloksanowa 

jako prekursor fazy SiOC może łatwo infiltrować w materiał elektrody węglowej zawierający makropory w 

zakresie 1-25 µm. Dodatek nanorurek węglowych do żywicy zwiększa jej hydrofilowość, co skutkuje lepszym 

zwilżaniem powierzchni węglowych oraz polepszeniem powierzchni kontaktu między węglem a fazą SiOC. 

Obecność fazy SiOC/nanorurki węglowe w porach materiałów węglowych poprawia ich wytrzymałość na 

ściskanie i moduł w porównaniu z materiałami modyfikowanymi czystym SiOC. 
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Poszukiwanie nowych materiałów i rozwiązań dla potrzeb ochrony środowiska jest tematem bardzo 

aktualnym i podejmowanym przez wiele ośrodków i instytucji naukowych oraz firm w kraju i na świecie. Oprócz 

działań skierowanych w kierunku oczyszczania powietrza, drugim bardzo ważnym obszarem, w którym 

podejmowanych jest wiele starań w celu pozbycia się i/lub przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń jest 

środowisko wodne. Oczyszczanie wód zarówno z produktów ropopochodnych, metali ciężkich, pestycydów czy 

innych substancji niebezpiecznych stanowi duże wyzwanie, w którym materiały węglowe z powodzeniem pełnią 

ważną rolę. W obszarze tym duże znaczenie mają węgle aktywne, a ostatnimi czasy równie nanomateriały 

węglowe. Najczęściej opisywanymi w literaturze nanomateriałami o potencjalnym zastosowaniu w systemach 

oczyszczania wód są nanorurki węglowe, grafen i ich pochodne. Materiałem, jeszcze stosunkowo mało poznanym  

i rzadko opisywany w literaturze w obszarze oczyszczania wód są nanowłókna węglowe otrzymywane poprzez 

obróbkę termiczną elektroformowanych nanowłókien PAN. Potencjał tych materiałów wydaje się być dość duży 

zważywszy na fakt możliwości modyfikacji zarówno właściwości strukturalnych, mikrostrukturalnych, 

fizykochemicznych, zwilżalności powierzchni poprzez sterowanie warunkami obróbki termicznej jak również 

modyfikacji ich powierzchni i objętości za pomocą innych cząstek w tym nanocząstek. Duże znaczenie dla 

potencjalnego zastosowania nanowłókien węglowych są systemy membranowe do oczyszczania, które poza 

wieloma cechami mechanicznymi i fizykochemicznymi jakie muszą spełniać powinny cechować się również 

właściwościami antybakteryjnymi i/lub bakteriobójczymi aby zapobiegać porastaniu (ang. biofouling) membran 

i tym samym wydłużyć skuteczność ich działania. W tym celu w niniejszej pracy podjęto się próby modyfikacji 

nanowłókien węglowych na etapie przygotowania prekursora PAN za pomocą cząstek metalicznych o poznanym 

działaniu przeciwbakteryjnym lub bakteriobójczym jak cząstki Fe, Ni, Cu, Co oraz Ag.  

Nanowłókna CNF+Me zostały przygotowane przez elektroprzędzenie prekursorowych nanowłókien 

(PAN/Mex(Acac)y), a następnie wieloetapową obróbkę cieplną obejmującą stabilizację  

i karbonizację PAN, rozkład acetyloacetonianów do tlenku metali (MexOy) oraz redukcję MexOy do Me0. 

Przygotowane w ten sposób nanowłókna poddano ocenie na każdym etapie przygotowania próbek. Wykonano 

badania oceny morfologii i mikrostruktury za pomocą SEM, analizy składu za pomocą EDS  

i XPS, struktury za pomocą spektroskopii Ramana. Próbki poddano badaniom zwilżalności powierzchni i energii 

powierzchniowej oraz wstępnym badaniom mikrobiologicznym z udziałem bakterii. 

Finansowanie: 

Niniejsze badania zostały sfinansowane w ramach programu IDUB2 „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” dla Akademii Górniczo-Hutniczej”. Identyfikator projektu 1580. 
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Efficient water desalination at low cost is one of the technological challenges of the 21st century. 

Popular commercial technologies such as reverse osmosis, electrodialysis, thermal distillation and 

multi-stage flash distillation fail due to their complexity and high-energy consumption. Adsorption 

techniques have become established as easy and simple, especially for water purification. Their 

disadvantage is the long duration and low efficiency of the available adsorbents. These limitations are 

being overcome by electrostimulation (electrosorption-CDI), modification of the available adsorbents 

and the development of new types. Currently, adsorbents based on CNT or graphene are of great 

importance due to their high adsorption capacity. However, the production of these materials is 

expensive and complex [1,2]. Carbon nanofibers (CNFs) seems to be more promising for these 

applications due to its similar properties to CNT and significantly lower production costs. Despite the 

numerous advantages of CNF, their NaCl salt adsorption capacity has not been determined so far. 

Therefore, the aim of this study was to determine the adsorption capacity, adsorption mechanism and 

kinetics of adsorbents made of carbon micro and nanofibers (CF and CNF) under static conditions. The 

prepared adsorbents differed in surface area, porosity and the presence of surface groups. The study 

showed that chemically activated CNFs has an adsorption capacity of 827.5 mgNaCl/gCNF, which is over 

40 times higher than that of AC. The adsorption kinetics were consistent with a PSO kinetic model. 

Under equilibrium conditions, a good correlation with the Langmuir and Freundlich isotherms was 

obtained, which proves the complex mechanism of NaCl adsorption. The changes accompanying NaCl 

adsorption allowed to state that it occurs both as a result of the ion-exchange mechanisms and 

electrostatic interactions. 

References:   

[1] K. Sokolowski, S. Blazewicz, M. Nocun, A. Fraczek-Szczypta, Carbon micro- and nanofibrous materials with high 
adsorption capacity for water desalination, Desalination, 503 (2021) 114936.  
[2] S. Daer, J. Kharraz, A. Giwa, S.W. Hasan, Recent applications of nanomaterials in water  

desalination: A critical review and future opportunities, Desalination, 367 (2015) 37-48.   
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Problemy neurodegeneracyjne centralnego układu nerwowego (CUN) dotycząc coraz większej części 

populacji i stanowią jedno z ważniejszych wyzwań dla współczesnej medycyny i nauk pokrewnych. Wśród chorób 

o podłożu neurodegeneracyjnym dominują choroby Alzheimera  

i Parkinsona. Powszechnym podejściem w terapii chorób neurodegeneracyjnych jest leczenie farmakologiczne, 

jednakże nie spowalnia ono ani nie zatrzymuje skuteczne postępującej utraty neuronów. Jedną z metod leczenia 

niektórych chorób neurodegeneracyjnych jest zastosowanie elektrod do głębokiej stymulacji mózgu (DBS). 

Stymulacja DBS to operacja polegająca na wszczepieniu elektrod, które wysyłają sygnały elektryczne do obszarów 

mózgu odpowiedzialnych za mimowolne ruch ciała. DBS to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia choroby 

Parkinsona, która ma na celu poprawę mobilności i jakości życia osób cierpiących na tę chorobę. Stosowane 

obecnie techniki neuromodulacji DBS mają poważne wady związane z dużymi rozmiarami wszczepionego 

urządzenia, brakiem sprzężenia zwrotnego monitorowania aktywności elektrycznej mózgu, dużym 

zapotrzebowaniem na prąd elektryczny oraz możliwością wystąpienia krwotoku w mózgu spowodowanego liczbą 

mikroelektrod zlokalizowanych w mózg. Istotnym problemem elektrod DBS jest również prawdopodobieństwo 

powstania blizny glejowej wokół elektrod, powodującej wzrost oporu elektrycznego między elektrodą, a tkanką 

nerwową. 

Biorąc pod uwagę skuteczność elektrod w leczeniu chorób CUN oraz liczne wady dotychczas stosowanych 

elektrod bazujących na materiałach metalicznych, a także odpowiedź układu odpornościowego, podjęto się 

stworzenia zupełnie nowego materiału do produkcji elektrod w tym obszarze medycyny. Proponowany materiał 

elektrodowy to kompozyt C-C składający się z ciągłych włókien węglowych, osnowy na bazie żywicy fenolowo 

formaldehydowej lub poliakrylonitrylowej  

i pirolitycznej warstwy węglowej otrzymanej w wyniku termicznego rozkładu węglowodorów (CH4  

i C2H2). Badania wstępne mają na celu wyselekcjonowanie odpowiedniego rodzaju włókien węglowych 

stanowiących rdzeń elektrody kompozytowej C-C oraz matrycy polimerowej stanowiącej prekursor dla osnowy 

węglowej. Warstwa pirowęgla (PyC) została otrzymana metodą CVD. Wykonane materiały kompozytowe C-C 

mają średnicę od 100 do 500µm. Przeprowadzono wstępne badania oceny morfologii i mikrostruktury 

otrzymanych kompozytów, zbadano ich właściwości elektryczne metodą czteropunktową oraz mechaniczne.  

     Finansowanie: 

Niniejsze badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS,  
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Inżynieria biomedyczna jest dziedziną nauki zlokalizowaną na pograniczu nauk biologicznych, 

medycznych oraz technicznych. Dużą jej część stanowi projektowanie oraz opracowywanie biomateriałów, czyli 

materiałów mogących mieć bezpośredni kontakt z tkankami organizmu, wykorzystywanych np. w charakterze 

implantów czy wypełnień. Biomateriały, cechują się między innymi biokompatybilnością oraz brakiem 

toksyczności.  

Przeprowadzone badania, skupiają się na opracowaniu bioaktywnej połówki kompozytowej  

o potencjalnym zastosowaniu w regeneracji tkanki kostnej. Fazę ceramiczną kompozytu stanowił hydroksyapatyt 

(HAp), fosforan wapnia wykazujący się imponującą zdolnością do osteokondukcji czyli pobudzania osteogenezy 

z otaczających tkanek jak również zdolnością wiązania do naturalnej kości. Jednak z uwagi na jego kruchość, 

aplikacja HAp samego w sobie jest ograniczona. Rozwiązaniem tego problemu, jest zawieszenie ceramiki w fazie 

polimerowej, zdolnej do przenoszenia naprężeń, bez utraty bioaktywnego charakteru HAp.  

W prowadzonych badaniach, tę fazę stanowiła mieszanina poli(glikolu etylenowego) (PEG), 

poli(winylopirolidonu) (PVP) oraz białka kolagenu. Wybrane polimery syntetyczne, PVP i PEG, charakteryzuje 

dużą biozgodnością, z kolei kolagen, stanowiący główne białko budulcowe organizmów żywych, istotnie podnosi 

wartość biologiczną opracowanego układu.  

W celu nadania powłoce dodatkowych właściwości, zmodyfikowano ją glutationem, tripeptydem o 

właściwościach przeciwutleniających i prozdrowotnych. Dodatkowo, charakteryzuje go aktywność 

przeciwzapalna i zdolności do wspomagania różnicowania osteoblastów.Opracowane powłoki naniesiono na 

płytki polilaktydowe i poddano analizie fizykochemicznej oraz mechanicznej. Badania inkubacyjne w płynach 

stymulujących środowisko żywego organizmu potwierdziły stabilność biomateriałów w zadanych warunkach.  

 

Podziękowania: Projekt „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań  

w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” jest realizowany w ramach programu  

TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanego przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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 Odkrycie związków organicznych wykazujących właściwości półprzewodnikowe otworzyło nowe 

możliwości rozwoju elektroniki. Istotną zaletą półprzewodników organicznych jest praktycznie nieograniczona 

możliwość modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych poprzez odpowiednie zaprojektowanie budowy 

chemicznej. Nie można również pominąć łatwości ich integracji w przyrządach wynikającą z możliwości osadzania 

na dowolnych podłożach i dużych powierzchniach przy wykorzystaniu różnorodnych i stosunkowo tanich metod 

[1-3]. 

Przykładem małocząsteczkowych związków, badanych pod kątem emiterów w warstwach aktywnych 

diod OLED, jest kompleks glinu, Alq3 ((tris(8-hydroksychinolino)glin), będący pierwszym organicznym 

(jednocześnie także koordynacyjnym) związkiem stanowiącym efektywny emiter światła barwy zielonej [1]. Poza 

godną uwagi wydajną luminescencją Alq3, opisywana pochodna wykazuje również doskonałe właściwości 

transportujące ujemne nośniki ładunku (elektrony) [4]. 

 

 
Budowa chemiczna Alq3   ((tris(8-hydroksychinolinu)glinu), związku 

kompleksowego, w którym organiczny ligand łączy się z jonem centralnym 
za pomocą wiązań koordynacyjnych 

                  

Niniejszy komunikat dotyczy możliwości wytwarzania układów Alq3/grafen. Zbadano proces adsorpcji 

Alq3 na bazowym materiale węglowym w roztworze izopropanolu w zależności od czasu oraz stężenia Alq3. W 

kolejnym etapie materiał węglowy osadzono na podłożu krzemowym lub szklanym stosując metody roztworowe 

takie jak: spin- oraz dip-coating, a na nim następnie adsorbowano/osadzano związki światłoczułe. 

Podziękowanie: Autorzy składają podziękowania IDUB, OptoFoto, Toruń “Eksperymentalne oraz teoretyczne 

badania nanostrukturalnych kompozytowych warstw światłoczułych” 2021/22. P.A.G. składa podziękowania 

dla PCSS w Poznaniu (Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe) za udostępnienie mocy obliczeniowej 

na klastrze obliczeniowym.  
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Obecność defektów topologicznych, tj. np. innych niż sześcioczłonowe pierścienie wbudowane w sieć 

grafenową, zapewnia materiałom węglowym unikalną i różnorodną morfologię (fulereny, nanorurki węglowe, 

nanorogi węglowe, itd. [1,2]). Pojawienia się zakrzywionych struktur zostało wyjaśnione teoretycznie oraz 

eksperymentalnie (np. z wykorzystaniem wysoko rozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (HR-TEM)) 

przez obecność defektów topologicznych w materiałach węglowych. Nie tylko „uwięzione” pięciokąty, które są 

kluczowym składnikiem fulerenów, ale heptagony i jeszcze wyższe wielokąty są kandydatami do interpretacji 

szerokiej gamy zakrzywionych nanostruktur węglowych. Warto w tym momencie wspomnieć jeszcze o kolejnym 

czynniku mogącym zaburzać idealną strukturę materiałów węglowych, defektach punktowych (wakansach, 

lukach) – Rys. 1 [3,4]. 

 

Rys. 1. Zoptymalizowane geometrie idealnych i niedealnych nanorurek typu (6,0)  – widok z góry oraz z boku. Zielona strzałka to kierunek zaburzenia [4]. 

Metoda Ramana jest szeroko stosowaną nieinwazyjną techniką charakteryzowania sieci materiału 

węglowego [5], w tym nanorurek węglowych [6,7]. Niniejszy komunikat ma na celu zbadanie wpływu różnych 

rodzajów defektów mogących występować w nanorurkach węglowych na widma spektroskopii Ramana. Dla 

dziewięciu idealnych i zdefektowamych struktur (Rys. 1), obejmujących defekty Stone’a-Walesa (SW), 

pojedyncze luki (SV) oraz podwójne (DV) wykonano obliczenia wykorzystując teorię Funkcjonału Gęstości (DFT, 

B3LYP/6-31G(d) w oparciu o pakiet Gaussian 09 [8]. Dodatkowo badania obejmą wpływ szerokości nanoruki 

węglowej ((8,0) oraz (10,0)) oraz ich długości. 

Podziękowanie:   P.G. oraz S.F. składają podziękowania dla PCSS w Poznaniu (Poznańskie Centrum Superkomputerowo 

Sieciowe) za udostępnienie mocy obliczeniowej na klastrze. G.T. dziękuje Narodowemu Centrum Nauki za wsparcie 

finansowe badań eksperymentalnych (grantu Beethoven nr umowy 2018/31/G/ST5/02056). 
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Konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym dwutlenku węgla oraz 

metanu, wymusza poszukiwanie coraz to nowszych sposobów oraz materiałów umożliwiających 

wyłapywanie tych gazów i ich utylizację. Jednym ze sposobów pozwalających na zredukowanie emisji 

CO2 i CH4 jest proces suchego reformingu metanu (methane dry reforming; DRM), który jest 

prowadzony w warunkach podwyższonej temperatury na katalizatorach heterogenicznych, głównie 

niklowych oraz platynowych, najczęściej osadzonych na tlenkach metali, np. Al2O3 czy ZnO. Proces DRM 

nie znalazł jak dotąd szerokiego zastosowania w przemyśle, głównie ze względu na skłonność 

katalizatorów do dezaktywacji w wyniku osadzania się depozytów węglowych oraz spiekania. 

Opracowywanie aktywnych, stabilnych i odpornych na dezaktywację katalizatorów procesu DRM 

znajduje się obecnie w głównym nurcie badań naukowych. Kluczowym jest odpowiednie dobranie 

składu chemicznego katalizatora, zapewnienie dobrego kontaktu między jego fazą aktywną a nośnikiem 

oraz stabilizowanie tej fazy w celu ograniczenia zachodzenia reakcji prowadzących do wytworzenia się 

depozytów węglowych.  

Prezentowane badania dotyczą katalizatorów dwufunkcyjnych osadzonych na nanorurkach 

węglowych (CNT) oraz włóknach węglowych (CF). Fazami aktywnymi w otrzymanych i zbadanych 

układach katalitycznych był CeZrO2, Ni oraz Pt. Stwierdzono, że uzyskane katalizatory wykazują dużą 

aktywność w reakcji DRM oraz są odporne na odkładanie się depozytów węglowych. Dokonano również 

charakteryzacji fizykochemicznej katalizatorów przed i po testach DRM, co pozwoliło na określenie 

morfologii (głównie z punktu widzenia dyspersji i wzajemnego ułożenia faz aktywnych) oraz właściwości 

tekstualnych i stabilności termicznej katalizatorów.  
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 Rosnące zapotrzebowanie na magazynowanie energii w różnych urządzeniach mobilnych powoduje, że 

intensywnie poszukiwane są nowe materiały mogące stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych materiałów 

elektrodowych.  

 Wśród interesujących materiałów elektrodowych znajdują się tlenki czy siarczki metali przejściowych z 

uwagi na ich złożone reakcje redoks. Często przewodnictwo tego typu materiałów jest niewystarczające, dlatego 

łączy się je z materiałami węglowymi, które kompensują gorsze właściwości przewodzące materiałów 

pseudopojemnościowych.  

W ostatnim czasie siarczki metali przejściowych i ich kompozyty z materiałami węglowymi zaczęły stanowić 

interesujący materiał dla kondensatorów hybrydowych, w których jedna z elektrod jest typu bateryjnego. 

 Celem pracy było określenie właściwości i charakterystyki elektrochemicznej kompozytów siarczku żelaza 

z węglem aktywnym (AC). Kompozyty o różnym udziale masowym składników otrzymywano poprzez chemiczne 

osadzanie FeSx na AC. Określono morfologię (FESEM), strukturę porowatą (sorpcja N2 w 77K), strukturę 

krystaliczną (XRD) oraz właściwości elektrochemiczne kompozytów FeSx/AC w układzie trójelektrodowym 

stosując 6 M KOH jako elektrolit. 

 Otrzymane kompozyty FeSx/AC charakteryzowały się powierzchnią właściwą BET  

w zakresie 176-599 m2/g, która zwiększała się ze wzrostem zawartości węgla aktywnego w kompozycie od 20 do 

60 %mas. Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej wykazały, że siarczek żelaza występuje w formie mieszaniny FeS2 i 

FeS. Pojemność właściwa kompozytów FeSx/AC wynosiła od 104 do 156 mAh/g przy gęstości prądu 0.2 A/g. 

Kompozyt FeSx/AC, w którym udział siarczku żelaza do AC wynosił 8:2 odznaczał się najlepszą charakterystyką 

pojemnościową.  

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach realizacji projektu 

Small Grant Scheme - NOR/SGS/DesignHyCap/0189/2020. 
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An intensive development in the electric vehicles, portable electronics, and electric grid of 

scattered renewable energy sources results in a demand for efficient energy storage and conversion 

solutions. Among them, sodium-ion batteries (SIBs) have promising potential as low-cost and efficient 

energy storage devices. However, it is crucial to understand the structural properties of anode materials 

and to design them accordingly to overcome difficulties such as slow Na-ion diffusion kinetics and 

unstable solid electrolyte interface (SEI) formation. Overview of the current literature presents a great 

potential for the carbon materials and transition-metal compounds for the SIBs applications. Among 

these materials, tin (Sn) is one of the promising Na-ion battery anode materials with a theoretical 

capacity of 847 mAh/g. Sn is considered as an alloy anode, which stores a large amount of Na+ at a low 

sodiation potential. However, tin suffers from large volume expansion and contraction during the 

sodiation/desodation process, leading to the pulverization of active materials. Therefore, the design of 

anode materials containing tin, which exhibit stable electrochemical performance, is still a challenge to 

overcome. 

In this work, we investigated the applicability of the reduced graphene oxide aerogels with 

introduced tin as anode material in SIBs. Different analytical techniques have been performed to 

characterize the materials, including X-ray photoelectron spectroscopy (XPS),  

X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and thermogravimetric analysis. Although 

the loading level of tin was very low for the rGO-aero/Sn composites, the electrochemical 

measurements in the NaPF6 EC/DMC electrolyte in a half-cell configuration revealed the improvement 

of the composites' ability to store Na+ ions compared to the pristine aerogel. Furthermore, the rGO-

aerogel-based materials exhibit stable cyclic performance after 200 charge/discharge cycles, 

maintaining a discharge capacity up to 250 mAh/g and exhibiting Coulombic efficiency of 97 %.  
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  Superkondensatory są szeroko badane ze względu na ich dużą szybkość ładowania/rozładowania, dużą 

gęstość mocy i niezwykle trwałą pracę cykliczną. W ostatnich latach grafen i jego pochodne stał się obiecującym 

zamiennikiem węgla aktywnego jako elektroda elektrycznego kondensatora dwuwarstwowego (EDLC) ze względu na 

swoje unikatowe  właściwości (np. duża powierzchnia właściwa, dobre właściwości mechaniczne i elektroniczne). 

Dotowanie heteroatomami materiałów grafenowych jest korzystne dla poprawy ich wydajności pojemnościowej. 

Domieszkowanie azotem jest szeroko badane, a od kilku lat naukowcy intensywnie badają inne heteroatomy (np. 

fosfor, bor i siarka). Fosfor zawarty w materiale grafenowym zwiększa zwilżalność i poprawia transport jonów 

elektrolitów na powierzchni elektrody. Wprowadzenie heteroatomu wprowadza więcej defektów na powierzchni 

grafenu i prowadzi do zwiększonej liczby aktywnych miejsc reakcji. Ponadto domieszkowanie heteroatomami jest 

jednym ze sposobów poszerzenia okna potencjału roboczego superkondensatora pracującego w roztworze wodnym 

powyżej teoretycznego potencjału rozkładu wody (1,23 V). 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA. Tlenek grafenu (GO) otrzymano zmodyfikowaną metodą Hummersa. Zredukowany tlenek 

grafenu domieszkowany fosforem (P-rGO) otrzymano przez obróbkę hydrotermalną mieszaniny GO i kwasu fitowego 

(PhA) w 180°C przez 6h. Dla porównania rGO otrzymano w tych samych warunkach, bez obecności PhA oraz 

wykorzystano komercyjny węgiel DLC Norit Super 50. Pomiary elektrochemiczne przeprowadzono w 

dwuelektrodowym ogniwie typu Swagelok™ w wodnym elektrolicie przy użyciu złotych kolektorów prądu. 

Przeprowadzono pomiary woltamperometrii cyklicznej (CV) z szybkościami skanowania od 1 do 100 mVs−1 w zakresie 

potencjałów 0.8 d0 2.0 V i galwanostatycznego ładowania-rozładowania (GCD) przy gęstościach prądu od 0.2 do 20 

Ag−1 przy napięciu 2.0 V. 

 WYNIKI 

     

Rys. 1. Pojemność powierzchniowa kondensatora w zależności od gęstości prądu rozładowania dla P-rGO, rGO i DLC Super 50  

i izotermy sorpcji N2 w 77 K dla P-rGO i rGO. 

Wartości pojemności powierzchniowej wyznaczone z krzywych ładowania-rozładowania przedstawiono na rys. 1. Przy 

gęstości prądu 0.2 Ag-1, uzyskano wartości odpowiednio 55, 25, 5 µFcm-2 dla P-rGO, rGO i DLC Super 50. Znaczące różnice 

w uzyskanych pojemnościach materiałów wynikają z różnego stopnia rozwinięcia struktury porowatej materiałów. W 

oparciu o analizy sorpcji azotu w 77 K, P-rGO charakteryzuje się najniższą powierzchnią właściwą 233 m2g-1, podczas 

gdy rGO osiąga wartości 453 m2g-1 a komercyjny węgiel aktywny 1875 m2g.- 

WNIOSKI. P-rGO zastosowany jako materiał elektrodowy superkondensatora symetrycznego pozwala na stabilną pracę 

w wodnym elektrolicie przy znacznie poszerzonym oknie napięcia pracy ogniwa (2.0 V). 
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Due to significant increase in industrial and commercial energy demand, there is a 

growing interest in energy storage devices. One of the most emerging systems is the 
electrochemical capacitor (EC) also known as supercapacitor (SC). It fills the gap between 
traditional capacitors and batteries. Due to high surface area electrodes (ca. 1500-2000 m2g-

1), it is characterized by higher specific capacitance than conventional capacitor. Moreover, in 
comparison to batteries, EC exhibits high power density, long term cyclability and broad range 
of application. Principally, ECs comprise of three constituents: two porous carbon-based 
electrodes which are immersed in electrolyte (aqueous or organic) and separated by ion-
permeable membrane.  

 Layered double hydroxides (LDHs) are a group of materials with layered structure. The 
charge of layers is a consequence of substitution some of the M2+ ions by M3+ ions. Anions and 
water molecules located in the interlayer space compensate the excessive positive charge. 
Structure is stabilized by hydrogen bonds between hydroxyl groups, anions and water 
molecules. LDHs can be successfully used as electrode materials for ECs due to their possibility 
to exchange ions, well-developed surface, high thermal stability and simple synthesis method. 
Moreover, it is worth considering that LDH has a good dispersion of active ions, which causes 
a great amount of accessible sites for effective electric double layer formation. 

In this study, composite cobalt aluminium layered double hydroxide (CoAl-LDH) with 
activated carbon (BP2000) was prepared by simple co-precipitation method using Co(NO3)2 x 
6 H2O, Al(NO3)3 x 9 H2O, urea, water and activated carbon. Urea was used to form an 
appropriate environment for LDH-carbon composite growth (pH=9). The prepared solution 
was heated to 95oC and then constantly stirred for 48 hours. Afterwards the obtained 
composite was filtrated, washed with water and isopropanol, and finally dried at 80oC for 24 
hours. 

Before the application of the carbon/LDH composite as electrodes for ECs, 
physicochemical characterization was performed using: X-ray diffraction (XRD), nitrogen 
sorption at 77K and scanning electron microscopy (SEM).  

Then, the resulted composite was electrochemically characterized using cyclic 
voltammetry, galvanostatic charge-discharge, and electrochemical impedance spectroscopy 
in two-electrode cell setup using different electrolytes (1 mol L-1 Li2SO4 or 6 mol L-1 KOH). 
Interestingly, at higher frequency range (10 Hz) the capacitance retention for CoAl-LDH 
composite is much higher than for raw material (BP2000 only).  

 
          
   
   SEM of CoAl/LDH 

              carbon composite 
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Magnetyczne węgle aktywne zaliczane są do klasycznych adsorbentów, które oprócz dobrze 

rozwiniętej tekstury porowatej wykazują również właściwości magnetyczne. Właściwości te ułatwiają 

procesy separacji pylistych adsorbentów po skończonym procesie adsorpcji. Dodatkowo, obecność 

żelaza może wpływać na polepszenie zdolności adsorpcyjnych wobec niektórych związków np.: 

chromu. 

W pracy otrzymano węgle aktywne o właściwościach magnetycznych z materiałów 

odpadowych typu łupiny orzecha włoskiego, łupiny pistacji, słoma rzepakowa na drodze karbonizacji 

w 850oC i aktywacji parą wodną do 50% ubytku masy. Właściwości magnetyczne nadano stosując  

metodę impregnacji z roztworu chlorku żelaza (III).  

Otrzymane adsorbenty scharakteryzowano stosując badania XRD, SEM , sorpcję azotu w 77K. 

Własności magnetyczne wstępnie oszacowano w prostym teście wagowym opracowanym w 

laboratorium. Metoda polega na określeniu ubytku masy powstałej pod wpływem przyłożenia próbki 

do wagi, na której znajduje się magnes. Test wykonuje się w ściśle określonych warunkach stosując 

magnes neodymowy o wymiarach 25 x 25 x 10 mm. Dla wybranych próbek przeprowadzono badania 

namagnesowania oraz przeprowadzono procesy adsorpcji statycznej stosując jako adsorbenty 

izoproturon, imazalil i atrazynę i chrom (VI). 

Otrzymane w pracy materiały posiadały właściwości magnetyczne. Zaobserwowano wzrost 

ubytku masy, w teście neodymowego magnesu, wraz ze wzrostem zawartości żelaza. Badania XRD 

(Rys.1.)  wykazały, że  zastosowanie aktywacji parą wodną  sprzyja powstawaniu form 

krystalograficznych. Ponadto zaobserwowano powstawanie faz czystego  hematytu o czym świadczy 

pojawienie się refleksu przy 54,9.  

  

Powierzchnia SBET otrzymanych węgli 

magnetycznych wahała się w granicy 500-600 m2/g i była o 

20% mniejsza niż powierzchnia węgla aktywnego 

otrzymanego tą sama metodą bez dodatku żelaza. 

Ze względu na słabiej rozwiniętą powierzchnię 

adsorbenty magnetyczne wykazały nieznaczne gorsze 

zdolności sorpcyjne względem pestycydów ale obecność 

żelaza spowodowała nieznacznie większą pojemnośc 

sorpcyjną względem związku chromu. 

 

 

Rys.1 Widmo XRD dla: karbonizatu  ( ), 

                               węgla aktywnego ( ) 
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Możliwość zastosowani napełniaczy w przetwórstwie gumy w dużej mierze zależy 

od stopnia zdyspergowania ich cząstek w polimerze, ich wielkości a także tendencji do 

tworzenia tak zwanej „własnej struktury”. Choć wiedz na temat oddziaływań napełniacz – 

napełniacz oraz napełniacz – polimer jest ogromna, wciąż użycie niektórych napełniaczy w 

technologii polimerów nastręcza trudności. Przykładem jest grafen, który mimo 

wyjątkowych właściwości, z uwagi na dużą tendencję jego cząstek do aglomeracji w 

ośrodku polimerowym i trudności z uzyskaniem jego homogenicznej dyspersji nie jest 

często stosowanym napełniaczem polimerów. Dyspersję grafenu w polimerach polepszano 

stosując między innymi funkcjonalizację powierzchni napełniacza.   

Celem pracy było zbadanie wpływu napełniaczy grafenowych na właściwości 

kompozytów kauczuku butadienowo – styrenowego. Napełniacze zmodyfikowano przy 

pomocy dwóch cieczy jonowych, którymi były bromek 1-butylopirydyniowy i bromek 4-

metylo-1-butylopirydyniowy. Modyfikację prowadzono z wykorzystaniem odmiennych 

strategii. Jedna polegała na wprowadzeniu napełniacza i substancji modyfikującej 

bezpośrednio na walce podczas sporządzania mieszanki gumowej. W ten sposób napełniacz 

modyfikowano w masie. Drugie rozwiązanie obejmowało dwa etapy: 1) modyfikację 

napełniacza z roztworu i 2) zastosowanie tak przygotowanego napełniacza w mieszankach 

gumowych. Zbadano także stabilność termiczną i właściwości powierzchniowe 

stosowanych napełniaczy. 

 

 

 

mailto:*magdalena.gaca@p.lodz.pl
mailto:klaudia.toczek@dokt.p.lodz.pl
mailto:magdalena.lipinska@p.lodz.pl
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Polilaktyd, znany również jako poli(kwas mlekowy), jest jednym z kompostowalnych, 

termoplastycznych poliestrów. Może być używany do produkcji trwałych, odpornych                              na 

działanie wody materiałów. Polilaktyd jest sztywny i kruchy. Zastosowanie tego polimeru wymaga 

modyfikacji jego właściwości. Kompozyty grafen/polilaktyd o ulepszonych właściwościach 

mechanicznych i przewodności elektrycznej są wykorzystywane jako filamenty do druku 3D. 

Stosowanie nanonapełniaczy węglowych jest ograniczone ze względu na ich wysoki koszt. 

Alternatywnym podejściem jest zastąpienie grafenu i nanorurek węglowych mikroproszkami 

grafitowymi, które łączą niską cenę i doskonałe właściwości cieplne                                      i elektryczne 

grafenu. 

Metody fizyczne wykorzystują do otrzymania kompozytów wytłaczarki dwuślimakowe. 

Chemiczną metodą jest przygotowanie kompozytów z roztworu THF, metanolu lub chloroformu. Każda 

z metod ma zalety i wady. Metody wykorzystujące wytłaczarki wymagają dużej ilości napełniacza 

węglowego, a otrzymany kompozyt nie zawsze charakteryzuje się wystarczającą dyspersją dodatku w 

matrycy polimerowej. Zaletą jest wysoka wydajność otrzymywania kompozytów. Metody 

rozpuszczalnikowe są nieefektywne i skomplikowane. 

Zaprezentowano sposób otrzymywania koncentratów grafit/polilaktyd przy użyciu mieszalnika 

ugniatającego. Wyznaczono optymalne parametry mieszania kompozytów polimerowych 

otrzymanych przy użyciu mieszalnika laboratoryjnego. Urządzenie to może służyć do produkcji 

koncentratów (masterbatchy) polimerowych do celów laboratoryjnych. Przygotowano serię 

dwuskładnikowych mieszanek polilaktydu z dodatkiem stałej ilości napełniacza węglowego. Zbadano 

wpływ zmiany prędkości obrotowej i temperatury  na właściwości otrzymanych kompozytów. 

mailto:daniel.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl
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Celem pracy było wykonanie pomiarów kalorymetrem stożkowym na próbkach kompozytów 

PLA/grafit i PLA/grafit preekspandowalny, w celu ustalenia wpływu napełniaczy węglowych na 

zmianę właściwości cieplnych podczas spalania próbek. Podczas pomiarów mierzono czas do zapłonu 

próbki, całkowite oraz szczytową ilość uwalnianego ciepła, wskaźnik utraty masy oraz czas do 

wygaszenia płomienia. 
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W ostatnich latach zaobserwować można pojawienie się nowych zagrożeń biologicznych, czego 

kulminacyjnym punktem jest obecny stan pandemii COVID-19. Wyzwaniem stało się opracowanie 

nowych materiałów, które zabezpieczą człowieka nie tylko przed wirusami, ale również bakteriami oraz 

grzybami. W ramach projektu opracowano sposób otrzymywania włókien kompozytowych z poliamidu 

12 zawierającego dwa rodzaje napełniaczy, w postaci mieszaniny tlenków metali oraz srebra, do 

wytwarzania środków ochrony osobistej. W celu zapewnienia właściwej dyspersji cząstek napełniaczy 

kompozyty wytworzono metodą dwuetapową przy zastosowaniu laboratoryjnej wytłaczarki 

dwuślimakowej współbieżnej. Przeprowadzone badanie właściwości reologicznych kompozytów 

pozwoliło zaobserwować wzrost lepkości poliamidu 12 jako efekt zastosowania aktywnych cząstek, 

większy dla mieszaniny tlenków metali. Następnie z granulatów wytworzono włókna kompozytowe 

metodą wyciągania ze stopu polimeru. Analiza mikrostruktury pozwoliła zaobserwować równomierne 

rozmieszczenie napełniaczy, jak również obecność aglomeratów. Dodatek napełniaczy spowodował 

wzrost zawartości fazy krystalicznej, która była istotnie wyższa w przypadku włókien. Z kolei stabilność 

termiczna kompozytów była niezależna od obecności cząstek napełniaczy. Ponadto wytworzone 

włókna zawierające cząstki srebra i tlenków metali wykazywały obiecującą aktywność przeciw-

grzybiczą, przeciw-bakteryjną oraz przeciw-wirusową i mogą być użyte jako prekursor do wytwarzania 

środków ochrony osobistej. 

  Badania realizowane w ramach projektu „Opracowanie kompozycji metaliczno-

polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych i ochrony medycznej”  w 

ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i 

prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka)” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

mailto:paulina.latko@pw.edu.pl
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W dzisiejszych czasach rozwój technologiczny stwarza zapotrzebowanie na nowe 

materiały lub poprawę właściwości użytkowych aktualnie dostępnych półproduktów. 

Polimery zawierające jednostki aromatyczne, takie jak polieteroeteroketon (PEEK), 

polisiarczek fenylenu (PPS), poli(eterosulfon) (PES) są szeroko stosowane w przemyśle 

elektrycznym, motoryzacyjnym i chemicznym. PPS jest jednym z najczęściej stosowanych 

półkrystalicznych termoplastów ze względu na swoje bardzo dobre właściwości i stosunkowo 

wysoką odporność termiczną. Charakteryzuje się doskonałą stabilnością cieplną, niskim 

współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, odpornością chemiczną i ogniową, dobrymi 

właściwościami mechanicznymi oraz stabilnością wymiarową. 

W niniejszej pracy wykorzystano nanokompozyty na bazie polisiarczku fenylenu 

z dodatkiem wielościennych nanorurek węglowych, które dodatkowo zmodyfikowano 

chemicznie przy użyciu funkcjonalizowanych związków krzemoorganicznych. Modyfikacja 

została przeprowadzona celem poprawy parametrów przetwórczych oraz polepszenia 

dyspersji nanorurek węglowych w wykorzystanym nanokompozycie.  

W celu zbadania wpływu modyfikacji na właściwości nanokompozytów, 

przeprowadzono analizę termiczną wytworzonych materiałów. Zbadano przewodność 

elektryczną oraz przeprowadzono obserwację mikrostruktury wytworzonych materiałów. 

Określono wpływ zastosowanych dodatków na właściwości reologiczne oraz mechaniczne.  

 

Badania były prowadzone w ramach projektu nr. LIDER/46/0185/L-11/19/NCBR/2020 

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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This study presents the laser cleaning of aluminium alloy sheets covered with standard paint systems 

as an alternative for commonly used mechano-chemical stripping methods. A SPI20W laser with 

wavelength of 1064 nm was applied to remove a variety of painting systems from 2024-T3 alloy sheets 

with a pure aluminium-clad layer. The paint removing effect from aluminium alloy sheets at a laser 

speed of 200–4000 mm/s, distance of passes of 40-80 μm and different number of passes was studied. 

The results showed that interaction of laser beam is confined to the uppermost zone of the CLAD 

material and does not cause any significant changes in microstructure or mechanical properties of 

aluminium alloy and pure aluminium clad. 

 

This research was funded by National Centre for Research and Development (NCBiR), 

 grant number Mazowsze/0211/19-00 
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Wear-resistant steels are designed to work under extreme conditions. They combine large 

strength with resilience and resistance to abrasive wear. In a stock, the steel is delivered in a heat-

treated form due to previous hardening, heat improvement and similar processes. Therefore, any heat 

treatment procedure carried out at temperatures higher than 200 °C results in tempering that 

influences mechanical properties of the material. Presented paper aims at studying the effect of the 

welding procedure on the crystalline structure of XAR400 wear-resistant steel within welding joint and 

heat-affected zone seen in its X-ray diffraction patterns. The method made use of the widths of two 

main XRD peaks related to α-Fe subunits: (110) and (200), measured at 0.2 and 0.8 of their maxima, to 

determine mean crystallite size (Rs), size dispersion (), distribution parameter (m) and grain size 

distribution function (GSD) given in the form:                           𝐺𝑆𝐷 =
(
𝜎2

𝑅𝑠
)
−(𝑚+1)

(𝑚+1)
∗ 𝑅𝑚 ∗ 𝑒

−𝑅∗𝑅𝑠

𝜎2  

    (1) 

 

 

Fig.1. Structural analysis of XAR400 steel within the welding joint and heat-affected zones by means 

of GSD function. 

 

Obtained results demonstrate that the size of crystallites increases within recast layer 

and HAZ, whereas moderate polydispersive grain orientation changes only insignificantly  

mailto:miroslaw.bramowicz@uwm.edu.pl
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Zbiorniki ciśnieniowe dla przemysłu chemicznego narażone są często na działanie agresywnych 

czynników chemicznych, prowadzących do przyspieszonej korozji materiałów metalicznych. Stąd 

bierze się rosnąca popularność kompozytowych zbiorników ciśnieniowych w takich zastosowaniach. Z 

drugiej strony, w takich zbiornikach zaletą może być duże otwarcie (otwór rewizyjny), którego 

wykonanie jest trudne w kompozytowych zbiornikach ciśnieniowych. Nasz zbiornik stanowi odpowiedź 

na te sprzeczne wymagania. Jednocześnie, zbiornik może zostać wyposażony w zestaw czujników 

(tensometrycznych, światłowodowych, emisji akustycznej) do monitorowania odkształceń i uszkodzeń 

w zbiornikach. 

Zaprojektowane przez nas zbiorniki o wymiarach: średnica zewnętrzna - 286 mm,  długość części 

cylindrycznej - 650 mm, długość całkowita - 860 mm, grubość ścianki - 6 mm, średnica otworu 

rewizyjnego - 160 mm, zostały wykonane włókna z żywicy epoksydowej Huntsman Araldite LY 1564 SP 

(utwardzacz Huntsman Aradur 3487) i włókna szklanego Vetrotex w technologii nawijania. 

Zbiorniki zostały zaopatrzone w czujniki 

odkształcenia (tensometry, czujniki 

światłowodowe) oraz czujniki emisji 

akustycznej i poddane próbie ciśnieniowej 

do ciśnień bliskich ciśnieniom niszczącym 

(medium: woda). Odkształcenia 

zbiorników zostały zarejestrowane i 

porównane z odkształceniami 

modelowanymi metodą elementów 

skończonych, uzyskując dużą zgodność. 

Zarejestrowana emisja akustyczna 

pozwala na wyciągnięcie wniosków 

odnośnie powstających uszkodzeń, w tym 

lokalizację newralgicznego miejsca 

(przewężenie przy otworze rewizyjnym). 

Praca finansowana w ramach projektu 

NCBIR "Ścieżka dla Mazowsza 2019" 

MAZOWSZE/0141/19-00 pt.: 

„Opracowanie inteligentnej konstrukcji 

zbiornika kompozytowego z uchylną 

dennicą” 

Rys. 1 Rozmieszczenie czujników emisji akustycznej (po lewej) oraz wykres emisji 

akustycznej i ciśnienia (po prawej) 

Rys. 2 Wykres odkształceń i ciśnienia podczas próby ciśnieniowej 

mailto:michal.barcikowski@pwr.edu.pl


69 
 

 

«ALKOHOLOWO-WODNE EKSTRAKTY Z POKRZYWY ZWYCZAJNEJ 

(URTICA DIOICA L.) I MIĘTY PIEPRZOWEJ (MENTHA PIPERITA L.) JAKO 

AKTYWNE DODATKI BIOKOMPOZYTÓW Z KAUCZUKU NATURALNEGO» 

 

Andrii ALEKSIEIEV+, Marcin MASŁOWSKI++, Justyna MIEDZIANOWSKA, 

 Krzysztof STRZELEC, 

 

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, 

Stefanowskiego 16, 90-537 Łódź 

 

+ andrii.aleksieiev@dokt.p.lodz.pl, ++ marcin.maslowski@p.lodz.pl, 

 

Pozyskiwanie i zastosowanie alkoholowo-wodnych ekstraktów metanolu, etanolu i wody z 

pokrzywy zwyczajnej i mięty pieprzowej jest kolejnym niezbędnym krokiem w światowym trendzie 

otrzymywania biokompozytów z dodatkiem substancji pochodzenia roślinnego. Celem pracy było 

zbadanie i wyjaśnienie skuteczności działania ekstraktów jako źródła aktywnych związków 

funkcjonalnych do efektywnej modyfikacji kompozytów elastomerowych na bazie kauczuku 

naturalnego.Wymienione substancje stanowią interesującą alternatywę dla syntetycznych 

i konwencjonalnych dodatków, które mogą być stosowane jako biomodyfikatory, o czym świadczą 

poprawione właściwości kompozytów z kauczuku naturalnego. Przeprowadzone prace obejmowały 

charakterystykę zarówno czystych ekstraktów jak i kompozytów elastomerowych nimi napełnionych. 

Zbadano właściwości termiczne (TGA, DSC), przeprowadzono analizę widm absorpcyjnych UV-Vis, FTIR 

oraz bliskiej podczerwieni (NIR) ekstraktów. Określono właściwości reometryczne mieszanek 

elastomerowych. Sporządzane kompozyty poddano symulowanym procesom starzeniowym: 

termooksydacyjnemu i ultrafioletowemu. Następnie przeprowadzono badana właściwości 

mechanicznych, barierowych, pęcznienia równowagowego oraz zmiany koloru wulkanizatów zarówno 

przed jak i po starzeniu.Zastosowanie ekstraktów z pokrzywy zwyczajnej i mięty pieprzowej do 

kompozytów z kauczuku naturalnego wykazało znaczny wzrost barierowości, poprawę właściwości 

mechanicznych oraz zwiększenie odporności na procesy starzeniowe. Oprócz widocznej poprawy 

właściwości użytkowych wulkanizatów, kolejnym i istotnym atutem przemawiającym za stosowaniem 

roślinnych ekstraktów jako dodatków do mieszanek elastomerowych jest ich odnawialność, niska cena, 

ogólnodostępność oraz możliwość wykorzystania na skalę przemysłową. 

The first author (Andrii Aleksieiev) is a PhD student of the second year of studies at the 
Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology, Poland. 
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PRZYDATNOŚĆ TECHNOLOGICZNA WYBRANYCH DODATKÓW 

POLIMEROWYCH DO WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW NA BAZIE POLILAKTYDU 

 

Grzegorz MARKIEWICZ, Marek JAŁBRZYKOWSKI 

 

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Wiejska 45C, 15-351 Białystok, 

g.markiewicz@doktoranci.pb.edu.pl, m.jalbrzykowski@pb.edu.pl 

 

W pracy przedstawiono ogólne charakterystyki mechaniczne wybranych kompozycji 

polimerowych na bazie polilaktydu. Głównym celem pracy było wykazanie trudności w uzyskaniu 

użytecznych technologicznie mieszanin pomimo zastosowania, do ich wytworzenia, zalecanych 

handlowych i opisywanych w literaturze węglowodorów. Napotykane, podczas wytwarzania takich 

materiałów, problemy są prawdopodobnie pochodną polarności polilaktydu oraz jego ogólnej słabej 

mieszalności/kompatybilności z innymi polimerami. 

  

Jako materiał podstawowy wykorzystano polilaktyd 3001D firmy Nature Works. Do jego 

modyfikacji wykorzystano termoplastyczny poliuretan (PUR), mączkę termoplastyczną (mTPS), oraz 

dodatki specjalnie zaprojektowane do zastosowań z PLA Impact Modifier S687-D firmy SUKANO i 

Biobatch firmy Nature Works. Przygotowano mieszaniny o zawartości dodatków: 1%, 5%, 20% oraz 

50% w stosunku masowym. 

 Próbki do badań wytwarzane zostały w procesie wytłaczania z wykorzystaniem wytłaczarki 

EHP 25 Eline przy temperaturach, kolejno od strefy grzania dyszy do strefy zasypu, 155°C-170°C-160°C-

100°C. W celu zweryfikowania jakości przygotowanych kompozycji wykonano badania statycznej próby 

rozciągania oraz statycznej próby zginania trójpunktowego. Dokonano także obserwacji 

mikroskopowych i analiz struktury przełomów próbek. Wykonane badania, uzyskane wyniki oraz ich 

analiza potwierdziły małą przydatność technologiczną stosowanych dodatków, jako modyfikatorów 

poprawiających ogólne właściwości użytkowe kompozycji na bazie PLA.  
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WPŁYW UKŁADU SIECIUJĄCEGO NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 

MIESZANEK CHLOROPRENOWYCH 

Elżbieta PIESOWICZ1*, Sandra PASZKIEWICZ1, Izabela IRSKA, 1Grzegorz LACH2,  

Jakub SIEMIŃSKI2 
 

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin;     2 TELE-FONIKA 

Kable SA, ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków 

 

*Autor korespondencyjny e- mail:  Elzbieta.Piesowicz@zut.edu.pl 

 

 Przy ustalaniu składu mieszanek chloroprenowych na izolacje zewnętrzne kabli 

przeznaczonych do zastosowań mobilnych do pracy m.in. w niskich temperaturach należy zwrócić 

uwagę na dwie odmienne przyczyny sztywnienia chloroprenu. Kauczuk chloroprenowy staje się 

sztywny albo na skutek krystalizacji (która może najszybciej przebiegać w temperaturze ok. -12 °C), 

albo w wyniku ekspozycji na działanie bardzo niskich temperatur (w pobliżu punktu przejścia 

szklistego). Sposoby ustalenia składu mieszanki dla uniknięcia jednej z tych przyczyn, mogą nie 

zapobiegać sztywnieniu z drugiego powodu, a nawet przyczyniać się do jego wzrostu. Poszczególne 

typy kauczuków chloroprenowych różnią się między sobą w znacznym stopniu pod względem szybkości 

krystalizacji i odporności na nią. W przypadku zastosowań do izolacji kablowych wskazane jest, aby 

kauczuk chloroprenowy, który posiada dobrze wyważony zespół właściwości tj. przerobowość, 

wytrzymałość, odporność na zginanie, rozdzieranie oraz ogień, odporność na działanie temperatury, 

ozonu i czynników atmosferycznych wykazywał odpowiednią zdolność do krystalizacji.  

 Celem prac było opracowanie receptur mieszanek gumowych do wykorzystania na izolację 

zewnętrzną kabli. W pracy wykorzystano kauczuk chloroprenowy Skyprene P-90. Wytworzono serię 

pięciu mieszanek. Każdą kompozycję poddano działaniu trzech różnych układów sieciujących a 

następnie zbadano właściwości otrzymanych wulkanizatów. Jako układy sieciujące wytypowano 

następujące substancje: 1-przyspieszacz DETU 80, biel cynkową 99,5%, przyspieszacz MBTS; 2- biel 

cynkową 99,5%, przyspieszacz CBS, TMTD, NA-22; 3- biel cynkową 99,5%, przyspieszacz MBTS, NA-22. 

Udział poszczególnych składników wahał się od 1 do 5 cz. na 100 cz. kauczuku.  

Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych (przed i po starzeniu), odporności zmęczeniowej 

i udarności w niskich temperaturach (-35°C), odporności na ścieranie oraz na odkształcenia trwałe przy 

ściskaniu. Analiza wyników wykazała, że najkorzystniejsze właściwości wykazują mieszanki, w których 

zastosowano pierwszy układ sieciujący. Ich właściwości mechaniczne oraz twardość, zużycie ścierne i 

odporność zmęczeniowa w niskich temperaturach spełniają wymagania norm przedmiotowych 

opracowanych dla izolacji zewnętrznych kabli.  

 

Praca została wykonana w ramach Projektu pt. Opracowanie mieszanek kauczukowych dla nowej 

gamy przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do 

specjalistycznych aplikacji mobilnych- konkurs I osi priorytetowej Wsparcie Prowadzenia Prac B+R 

przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 r. Konkurs 5/1.1.1/2018. 
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b TELE-FONIKA Kable SA, ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków 

*Autor korespondencyjny e-mail:  Elzbieta.Piesowicz@zut.edu.pl 

 Materiały polimerowe stosowane na ekrany półprzewodzące w kablach zawierają dodatki 

napełniaczy węglowych, najczęściej sadzy półprzewodzącej, zapewniającej im rezystywność na 

poziomie nie mniejszym niż 100 Ω·m. Udział takiego napełniacza zazwyczaj określany jest na poziomie 

ok. 40 % wag. w skali całej masy materiału. Ilość taka ma znaczący wpływ na właściwości mechaniczne, 

cieplne i przetwórcze wytwarzanego materiału. Sadza ma korzystne znaczenie w procesach starzenia 

inicjowanego promieniowaniem UV, ale nie zabezpiecza całkowicie izolacji kabli przed skutkami 

działania procesów: degradacji fizycznej, chemicznej i elektrycznej.  Największe zagrożenie dla izolacji 

polimerowej stanowią procesy degradacji elektrycznej, a przede wszystkim: wyładowania niezupełne, 

drzewienie elektryczne i drzewienie wodne.  

 W pracy przygotowano serię kompozytów na bazie LDPE, które zawierały sadzę acetylenową 

o stężeniach: 5, 10 i 20 %mas. oraz napełniacze: kaolin i Deolink w odpowiednich ilościach. Mieszanki 

zawierały stałą ilość antyozonantu Irganox 1010 (0,4 %) oraz 2% środka sieciującego- nadtlenku 

dikumylu Perkadox BC – FF. Mieszanki zostały wytworzone w stanie stopionym za pomocą wytłaczarki 

dwuślimakowej (Leistritz Laboextruder, Norymberga, Niemcy, średnica: D = 34 mm, stosunek L / D = 

23) wyposażonej w dwa dozowniki grawimetryczne. Z otrzymanych materiałów metodą prasowania 

przygotowano próbki do badań mechanicznych, testu Hot Set, rezystywności skrośnej oraz chłonności.  

 Analiza wyników badań pozwoliła stwierdzić, że w opracowanych mieszankach widoczne są 

różnice w wartościach wydłużenia, które są wynikiem wprowadzonych do składu modyfikatorów. 

Mogą one częściowo zakłócać proces sieciowania polietylenu. Jednakże zawsze należy pamiętać, że w 

przypadku sieciowanych polimerów struktura ich jest złożona. Analizując wyniki wydłużenia trwałego 

w temperaturze 200 °C pod obciążeniem dla otrzymanych materiałów można wnioskować, że w 

obecności dodanego anytutleniacza IRGANOX 1010 w atmosferze powietrza dochodzi do zmniejszenia 

aktywności nadtlenku jako źródła wolnych rodników inicjujących proces sieciowania polimeru, co 

przejawia się wyższymi wartościami odkształcenia trwałego. Wprowadzony do mieszanek napełniacz 

sadzowy oraz modyfikatory hydrofobowości sprawiły, że osnowa polimerowa z dielektryka stała się 

przewodnikiem, co kwalifikuje otrzymane materiały do zastosowań w kablownictwie jako materiały na 

ekrany półprzewodzące. 

Praca została wykonana w ramach Projektu Numer: POIR. 01.01.01-00-0005/20-00. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka. 
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CZĘŚCIOWO NA SUROWCACH POCHODZENIA ROŚLINNEGO  

 

Konrad WALKOWIAK*, Izabela IRSKA, Krzysztof GORĄCY, Elżbieta PIESOWICZ, 
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin,  

*Autor Korespondencyjny e- mail: konrad.walkowiak@zut.edu.pl 

 

W środowisku naturalnym nawet najprostsze organizmy reagują na różne bodźce zewnętrzne 

[1]. Zjawisko to próbują odzwierciedlić polimery z pamięcią kształtu (SMP), które pod wpływem bodźca 

zewnętrznego (temperatury, światła, prądu i wielu innych), potrafią wrócić do kształtu pierwotnego, 

po uprzednim zdeformowaniu. Efekt pamięci kształtu materiałów polimerowych spowodowany jest 

ich specyficzną morfologią, którą można podzielić na fazę trwałą i zmienną [2]. Jedną z grup SMP są 

kopolimery blokowe. Troska o środowisko naturalne prowadzi do rozwoju technologii zastępującej 

wykorzystywanie surowców pochodzenia petrochemicznego do produkcji tworzyw sztucznych, 

surowcami pochodzenia roślinnego. Z tego względu podjęto prace nad otrzymaniem kopoli(estro-

eterów) które będą posiadały pamięć kształtu i będą oparte częściowo lub w całości na surowcach 

pochodzenia roślinnego. 

 

Otrzymano 2 serie kopoli(estro-eterów) o opartych na diestrze kwasu 2,5-furanowego 

(DMFDC, Henan Coreychem Co.) lub diestrze kwasu 2,6-naftalenowego (DMN, Sigma-Aldrich), bio-

glikolu 1,6-heksylenowym (HDO, Rennovia Inc.) oraz bio-poli(tetrahydrofuran) (pTHF, BASF) o ciężarze 

cząsteczkowym 1000 g/mol, tj. PHF-blok-pTHF [3] oraz PHN-blok-pTHF [4]. Dodatkowo zsyntezowano 

homopolimery poli(furanian heksylenu) (PHF) oraz poli(naftalenian heksylenu) (PHN). Strukturę 

fazową otrzymanych kopoli(estro-eterów) badano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej 

(DSC) i termicznej analizy dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA). Materiały poddano 

próbie statycznego i cyklicznego rozciągania. W celu przeprowadzenia cyklicznej analizy termo-

mechanicznej, wybrano po jednym materiale z serii, który miał najwyższą wartość pojemności cieplnej 

i stosunku modułu w stanie szklistym do modułu w stanie wysoko-elastycznym. Badanie te 

wykorzystuje się przy analizie pamięci kształtu materiałów polimerowych. Porównano i ustalono który 

materiał wykazuje lepszy efekt pamięci kształtu. 

Literatura: 

1. Lendlein A., Balk M., Tarazona N.A., Gould O.E.C., Biomacromolecules, 20, (2019), 3627−3640. 

2. Hager M.D., Bode S., Weber C., Schubert U.S., Progress in Polymer Science, 49-50, (2015), 3-33. 

3. Paszkiewicz S., Irska I., Zubkiewicz A., Szymczyk A., Piesowicz E., Rozwadowski Z., Gorący K., Polymers, 13(3), 

(2021), 1-20. 

4. Walkowiak K., Irska I., Zubkiewicz A., Rozwadowski Z., Paszkiewicz S., Materials, 14(16), (2021), 1-20 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego Sonata o nr 2018/31/D/ST8/00792 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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KOMPOZYTY EPOKSYDOWE NAPEŁNIANE ODPADOWYM SZKŁEM 

KINESKOPOWYM (CRT) 
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Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w 

której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to 

możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Ideą GOZ jest 

traktowanie odpadów jako surowców wtórnych. W duchu tej idei podjęto tematykę badawczą 

wykorzystania odpadowego szkła kineskopowego (CRT) pochodzącego z odpadów elektronicznych 

jako alternatywnego wypełniacza kompozytów polimerowych. Do napełniania materiałów 

polimerowych wykorzystano stłuczkę szklaną z kineskopów, które od lat zalegając na składowiskach 

odpadów stanowią problem ekologiczny i ekonomiczny.  

Kierunki recyklingu tego typu materiałów są różne, jednym z głównych jest proponowanie 

rozwiązań opartych na produktach stosowanych w budownictwie. Przykładami takich wyrobów są: 

kompozyty ceramiczno-szklane, ceramika tradycyjna, kruszywa w betonie i cementach i inne. 

Większość z tych technologii jest energochłonna, a niektóre pozwalają na wykorzystanie tylko 

ograniczonej ilości szkła odpadowego. Zaproponowana w pracy metoda oferuje zastosowanie 

ekologicznej i nisko energochłonnej technologii wytwarzania kompozytu polimerowego wypełnionego 

odpadowym szkłem kineskopowym jako wypełniaczem. Kompozyty z osnową epoksydową 

przygotowano z różnym obciążeniem drobno zmielonej (rozmiar cząstek <90 µm) odpadowej stłuczki 

szklanej CRT. 

Zbadano właściwości fizyczne, mechaniczne i wytrzymałościowe, ługowanie ołowiu oraz 

wpływ zastosowania osnowy polimerowej na immobilizację ołowiu. 

Wyniki wskazują na możliwość wykorzystania odpadowego szkła kineskopowego jako 

wypełniacza do kompozytów epoksydowych. Otrzymano kompozyty o dobrych właściwościach 

mechanicznych i nie stwierdzono znaczących spadków wytrzymałości mechanicznej materiału. 

Zastosowanie kompozytu epoksydowego jest skutecznym sposobem na immobilizację ołowiu ze szkła 

CRT. 
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BUDOWLANYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE SAMOROZWARSTWIAJĄCYCH SIĘ 
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Ewa LANGER*, Katarzyna SUCHOŃ, Grażyna KAMIŃSKA-BACH 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 
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*ewa.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl 

Współczesne technologie materiałowe dążą do minimalizacji zużycia surowców  

i zrównoważonego rozwoju. W tę ideę idealnie wpisują się nowoczesne  systemy klejowe oparte na 

zjawisku samorozwarstwiania, które mogą być stosowane w przemyśle budowlano-wykończeniowym. 

 Koncepcja ich opracowania oparta jest na jednoczesnym zastosowaniu  dwóch warstw 

pełniących odrębne funkcje podczas jednej operacji nakładania wyrobu klejowego,  

co umożliwia ograniczanie kosztów materiałowych i procesowych związanych z technologią klejenia, 

w którym dotychczas stosowano dwie warstwy kleju wymagające przeprowadzenia określonej liczby 

operacji technologicznych. 

Skład kompozycji samorozwarstwiającej musi opierać się na mieszaninie żywic o ograniczonej 

kompatybilności, które po nałożeniu na podłoże ulegają rozdziałowi fazowemu  

i rozwarstwieniu tworząc dwie warstwy, z których każda jest wzbogacona w jedną z żywic. Wartością 

dodaną takiego rozwiązania jest poprawa adhezji międzywarstwowej, dzięki obecności międzywarstwy 

zawierającej mieszaninę stosowanych w wyrobie żywic, zapobiegającej delaminacji poszczególnych 

warstw. Stosowanie niemieszających się spoiw w technologii klejów stwarza możliwość produkcji 

wyrobów klejowych z nową gamą właściwości. 

W wyniku prowadzonych prac badawczych opracowano samorozwarstwiające się kompozycje 

klejowe złożone z dyspersji akrylowej i jednego z wytypowanych polimerów zakończonych grupami 

silanowymi (STP) o masach cząsteczkowych w zakresie od 10 000 – 33 000 g/mol. Przeprowadzone 

badania składu powłok metodą FTIR potwierdzają  możliwość dobrania par żywic zdolnych do separacji 

fazowej i migracji rozdzielonych faz do granicy powietrze/powłoka i powłoka/podłoże. Metodą 

odwróconej chromatografii gazowej (IGC) oznaczano właściwości termodynamiczne (parametr 

rozpuszczalności i parametry Flory-Hugginsa) pozwalające na oszacowanie wzajemnych oddziaływań, 

jak  

i kompatybilności składników kompozycji klejowych. W zależności do składu kompozycji klejowej 

możliwe jest dobranie układów samorozwarstwiających się o różnej charakterystyce i do różnych 

zastosowań. 

 

Badania zostały wykonane w ramach realizacji Projektu nr PBS3/B2/23/2015 pt. „Opracowanie 

technologii innowacyjnych, wielofunkcyjnych klejów opartych na spoiwach o ograniczonej 

kompatybilności przeznaczonych do połączeń adhezyjnych różnych materiałów” 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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Branża przemysłowa wytwarzania powłok lakierowych zmierza w kierunku  wykorzystania 

takich udoskonaleń technologicznych, które pozwalają na większą efektywność i wydajność procesu, 

przy jednoczesnej oszczędności i zachowaniu zasad Zielonej Chemii. Z punktu widzenia ochrony 

środowiska podstawowym problemem przemysłu lakierniczego są lotne związki organiczne (VOC ang. 

volatile organic compounds). Jednym z kierunków ograniczenia emisji rozpuszczalników jest 

stosowanie lakierów: wodorozcieńczalnych, o zwiększonej zawartości części stałych (high – solids), 

utwardzanych strumieniem elektronów (ang. elektron beam), utwardzanych promieniami UV. 

 

W ciągu ostatnich lat śledzono korzyści i wady związane procesem utwardzania UV a dotyczące 

zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomii. Technika utwardzania powłok lakierowych UV staje się coraz 

bardziej popularna i jest obecna w wielu gałęziach przemysłu. Ilość surowców wzrasta lawinowo, co 

umożliwia otrzymywanie farb o założonych właściwościach. Farby UV tworzą polimerowe powłoki, 

które są nakładane w postaci ciekłej w temperaturze pokojowej i zestalają się prawie natychmiast po 

napromieniowaniu UV tworząc powłokę ochronną. Zaletami tych systemów jest możliwość ścisłego 

doboru specyficznych właściwości do różnorodnych zastosowań (lock- and- key) obok oszczędności 

energii (75-90%), zmniejszenie koniecznej do nakładania przestrzeni produkcyjnej (50-75%), 

zwiększenia prędkości produkcji.  

 

W pracy przedstawiono wprowadzenie do tematyki tego typu wyrobów lakierowych oraz wybrane 

metody ich badania.  

 

 

 

mailto:ewa.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl
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Bartosz KOPYCIŃSKI, Marzena NOWICKA-NOWAK, Ewa LANGER, 

 Sebastian JURCZYK 
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e-mail: ewa.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl 

 

Pomimo wysokiego potencjału aplikacyjnego, literatura nie dostarcza wielu przykładów badań 

poświęconych opracowywaniu światłoutwardzalnych powłok organicznych o podwyższonej 

odporności ogniowej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, dostępnych jest zaledwie kilka rozwiązań 

patentowych oraz publikacji dotyczących niniejszej tematyki.  

Opracowano trudnopalną kompozycję powłokową utwardzaną promieniowaniem UV dedykowaną na 

podłoża drewniane i drewnopochodne. Na bazie dwufunkcyjnego, akrylowanego oligomeru 

zawierającego fosfor, opracowano receptury zawierające w swoim składzie przyjazny dla środowiska, 

bezhalogenowy układ uniepalniaczy. Sporządzono charakterystykę wybranych właściwości 

fizykochemicznych kompozycji o zmiennym udziale antypirenów. Oznaczono twardość badanych 

powłok oraz przyczepność do podłoża. Przeprowadzono analizę termiczną z wykorzystaniem 

skaningowej kalorymetrii różnicowej oraz termograwimetrii. Dokonano oceny zapalności 

usieciowanych powłok.  

Przewiduje się, że wdrożenie opracowanych kompozycji przyczynić się może zarówno do 

wzrostu bezpieczeństwa użytkowania, jak i wydłużenia czasu eksploatacji elementów drewnianych 

oraz drewnopochodnych narażonych na działanie wysokiej temperatury  

i płomienia. Dodatkową zaletą opracowanych kompozycji jest brak w składzie rozpuszczalników 

organicznych oraz bardzo krótki czas utwardzania w porównaniu z wyrobami rozpuszczalnikowymi lub 

wodorozcieńczalnymi.  
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