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XIII Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe. 
Nauka-Przemysł’ 2021”

W dniach 23–26 listopada 2021 r. w Hotelu 
Jawor w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się XIII 
Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały 
Węglowe i Kompozyty Polimerowe. Nauka- 
-Przemysł’ 2021”. Organizatorami tego 
cyklicznego wydarzenia były: Polskie Towa-
rzystwo Węglowe, Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników w Toruniu wraz z Centrum Farb 
i Tworzyw w Gliwicach (IMPIB), Katedra Bio-
materiałów i Kompozytów Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie 
oraz Sekcja Przetwórstwa Tworzyw i Sekcja 
Węglowa, działające przy Zarządzie Głów-
nym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego w Warszawie. Hono- 
rowy patronat nad Konferencją objęły Sekcja 
Materiałów Niemetalowych Komitetu Inżynie-
rii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Polskie 
Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, 
a patronat medialny czasopisma Przemysł 
Chemiczny, Composites Theory and Practice, 
Inżynieria Materiałowa (Materials Engine-
ering) oraz Materiały & Maszyny Technolo-
giczne. Przewodniczącą konferencji była prof. 
dr hab. Elżbieta Frąckowiak z Instytutu Che-
mii i Elektrochemii Technicznej Politechniki 
Poznańskiej, członek zwyczajny PAN, obecny 
prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, 
a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego 
tradycyjnie była dr inż. Lidia Kurzeja. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że mimo sytuacji 
związanej z pandemią, do Ustronia przyje-
chała rekordowa liczba uczestników (ponad 
80 osób) reprezentujących instytuty badawcze 
PAN, uniwersytety, politechniki, JBR-y oraz 

przemysł. Na uwagę zasługuje także obecność 
dużej liczby doktorantów (19), w tym rów-
nież doktorantów wdrożeniowych. Dla wielu 
uczestników była to miła sposobność nie tylko 
do merytorycznej dyskusji, ale i do osobistego 
kontaktu.

Celem organizatorów było stworzenie 
forum wymiany poglądów i doświadczeń 
oraz zwiększenie integracji pomiędzy środo-
wiskiem naukowym i przedstawicielami prze-
mysłu. Konferencja ma na celu prezentację 
aktualnych wyników badań i tendencji dalsze-
go rozwoju w zakresie otrzymywania, badania 
i zastosowania materiałów węglowych i kom-
pozytów polimerowych oraz surowców do ich 
wytwarzania. Prezentowane badania wykony-
wane były przeważnie wspólnie przez kilka 
ośrodków badawczych polskich lub zagra-
nicznych, a często również we współpracy 
z przemysłem. Na konferencji prezentowano 
badania podstawowe i stosowane. Obrady kon-
ferencji dobywały się w ośmiu tematycznych 
sesjach, podczas których wygłoszono 30 refe-
ratów ustnych i przedstawiono 30 posterów. 
Badania prezentowano, do wyboru, w języku 
polskim lub angielskim.

Konferencję otworzył prof. Stanisław 
Błażewicz, były prezes PTW, który prze-
wodniczył również I sesji pt. „Otrzymywanie 
i badanie materiałów węglowych i kompozy-
tów”. Pierwszy referat pt. Effect of methanol 
vapor content on properties of nano- and ultra 
nanocrystalline diamond films grown by hot-
-filament CVD wygłosiła dr Lidia Mosińska 
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, a dotyczył on zbadania wpływu 
otrzymywania diamentu z fazy gazowej na jego 
właściwości oraz zastosowania diamentu m.in. 
w energoelektronice, chemo- i biosensorach, 
powłokach narzędzi, czujnikach i grzałkach.

Drugi referat zaprezentował mgr Piotr 
Madajski, doktorant z Wydziału Chemii 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w To- 
runiu, który omówił wpływ napełniaczy grafi-
towych na obróbkę cieplną kompozytów grafit/
polikwas mlekowy. Badania wykonywane były 
przez kilka instytutów i dotyczyły grafitów 
przemysłowych o różnej granulacji. Dla celów 
porównawczych zastosowano ekspandowany 
grafit. Badania termograwimetryczne (TG) 
wykazały, że wypełniacz grafitowy tylko 

nieznacznie obniża temperaturę rozkładu ter-
micznego matrycy PLA, ale silnie wpływa na 
jej krystaliczność (badania DSC), natomiast 
grafit ekspandowany nie powodował zmian 
w strukturze polimeru.

Referat pt. „Hybrydyzacja drewna i materia-
łów drewnopochodnych z nanorurkami węglo-
wymi i grafenem” wygłosiła dr inż. Agniesz-

KONFERENCJE

ka Łękawa-Raus z Wydziału Mechatroniki 
Politechniki Warszawskiej. Prelegentka naj- 
pierw omówiła strukturę, właściwości i zasto-
sowanie drewna. Drewno jest materiałem 
znanym od tysięcy lat i chociaż w wielu 
dziedzinach zostało zastąpione stalą, betonem 
i polimerami syntetycznymi, jest nadal szero-
ko stosowane w budownictwie, wyposażeniu 
wnętrz i konstrukcjach zewnętrznych. Zaletą 
drewna jest to, że jest materiałem odnawialnym 
i biodegradowalnym, a po odpowiedniej mody-
fikacji można go wykorzystywać do otrzymy-
wania niedrogich materiałów kompozytowych 
o określonych właściwościach i funkcjonal-
nościach. Następnie prelegentka przedstawiła 
stan literatury światowej i badania własne nad 
modyfikacją drewna nanomateriałami węglo-
wymi: grafenem i nanorurkami węglowymi, 
oraz zastosowanie tych materiałów, głównie 
w elektronice.

Ostatni referat w I sesji pt. „Materiały 
z pamięcią kształtu otrzymane z napełnionych 
sadzą pianek elastomerowych” wygłosiła dr 
inż. Magdalena Lipińska z Instytutu Tech-
nologii Polimerów i Barwników Wydziału 
Chemicznego Politechniki Łódzkiej, która 
przedstawiła problem wykorzystania odpado-
wych materiałów elastomerowych zawierają-
cych napełniacze węglowe (głównie sadzę), 

Fot. 1. Obrady, od lewej siedzą: dr hab. inż. An-
drzej Swinarew, dr inż. Lidia Kurzeja i prof. dr 
hab. inż. Witold Gnot (Foto: Organizator Kon-
ferencji)

Fot. 2. Dr inż. Agnieszka Łękawa-Raus (Foto: 
Organizator Konferencji)
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które stają się coraz bardziej uciążliwe dla 
środowiska i wymieniła prace, jakie dotych-
czas prowadzono nad utylizacją takich mate-
riałów. Prelegentka w swoich badaniach jako 
napełniacze termoplastycznych elastomerów 
o różnym stopniu krystaliczności zastosowa-
ła gumowe odpady dostarczone przez firmę 
Kflex i przedstawiła właściwości otrzymanego 
materiału. Otrzymano inteligentny materiał 
charakteryzujący się pamięcią kształtu, na któ-
rego właściwości mechaniczne wpływał rodzaj 
zastosowanego termoplastycznego elastomeru. 
Referat wywołał bardzo duże zainteresowanie 
i dyskusję dotyczącą sposobu otrzymywania 
nowego materiału i jego potencjalnego zasto-
sowania.

Drugą sesję pt. „Materiały polimerowe 
i polimerowo-węglowe” poprowadził rów-
nież prof. S. Błażewicz. Sesja rozpoczęła się 
referatem pt. „Nowe polimerowe materiały 
do zastosowań w medycynie regeneracyj-
nej” wygłoszonym przez dr. hab. prof. UŚ. 
Andrzeja Swinarewa z Instytutu Inżynierii 
Materiałowej Wydziału Nauk Ścisłych 
i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Referat był poświęcony pracy 
nad wytworzeniem nowego materiału poli-
merowego o potencjalnym zastosowaniu jako 
endoprotezy stawu biodrowego. Obecnie do 
tego celu stosuje się najczęściej stopy metali, 
ceramikę i polietylen. W wyniku przeprowa-
dzonych badań wykazano, że poliwęglan (PC) 
po odpowiedniej modyfikacji (ze szczególnym 
uwzględnieniem właściwości trybologicznych 
i mechanicznych) można zastosować nie tylko 
jako część endoprotezy stawu biodrowego, 
ale i całego implantu. Ponadto stwierdzono, 
że PC modyfikowany nanokrzemionką ma 
oprócz właściwości bakteriostatycznych 
lepszą odporność na zużycie wolumetrycz-
ne, a nanokrzemionki nie mają negatywnego 
wpływu na współczynnik tarcia. Nowy mate-
riał charakteryzuje się biokompatybilnością 
i cytotoksycznością. Badania prowadzono we 
współpracy z kilkoma instytutami: Instytutem 
Nauk o Sporcie UŚ w Katowicach, Katedrą 
i Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu 

Ruchu Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego oraz Siecią Badawczą 
Łukasiewicz – Instytutem Materiałów Polime-
rowych i Barwników w Gliwicach.

Kolejny referat pt. „Kompozyty MOF 
z tlenkiem grafenu jako nowe materiały dla 
procesów adsorpcyjnych i katalitycznych 
w ochronie środowiska” wygłosiła mgr inż. 
Paulina Jagódka, doktorantka z Katedry Chemii 
i Technologii Paliw Politechniki Wrocławskiej. 
Problem ochrony środowiska wymaga ciągłych 
badań procesów adsorpcji zanieczyszczeń. 
Doktorantka w swych badaniach skoncen-
trowała się na szkieletach MOF. Szkielety 
metaloorganiczne MOF (metal-organic frame-
work) składają się z nieorganicznych węzłów 
i organicznych linkerów połączonych wiąza-
niami kowalencyjnymi. Wśród ich najwięk-
szych zalet można wymienić uporządkowaną 
strukturę, rozwiniętą powierzchnię właściwą, 
trwałą porowatość i możliwość wszechstronnej 
modyfikacji. Z drugiej strony, co zostało pod-
kreślone, materiały typu MOF mają też wady, 
takie jak stosunkowo mała odporność termicz-
na, mechaniczna i chemiczna, a połączenie ich 
z materiałami węglowymi pozwala zwiększyć 
ich stabilność mechaniczną i termiczną, jak 
również poprawić ich właściwości adsorpcyjne, 
przewodzące i fotochemiczne. Zbadano mody-
fikację MOF niemodyfikowanym tlenkiem gra-
fenu i nanocząstkami miedzi. Przeprowadzone 
badania pozwoliły na stwierdzenie, że sposób 
syntezy nowych materiałów kompozytowych 
w istotny sposób wpływa na ich morfologię 
oraz właściwości tekstualne, co przekłada się 
na ich właściwości adsorpcyjne względem 
błękitu metylenowego (BM), jak również na 
ich właściwości katalityczne w reakcjach utle-
niania CO, BM i konwersji CO2 do cyklicznych 
węglanów.

Ostatnia prezentacja w tej sesji również 
poświęcona była ochronie środowiska i doty-
czyła zastosowania surowców odnawialnych. 
Dr hab. inż. Sandra Paszkiewicz, prof. ZUT 
w Szczecinie, w referacie pt. „Porównanie 
właściwości poliestrów termoplastycznych 
opartych częściowo lub w całości na surow-
cach odnawialnych z dodatkiem nanopłytek” 
scharakteryzowała surowce odnawialne, 
wśród których istotną rolę odgrywa biomasa 
roślinna, na którą składają się m.in. skrobia, 
oleje roślinne oraz białka roślinne. Metodami 
biochemicznymi i/lub chemicznymi z biomasy 
roślinnej można otrzymać monomery do synte-
zy 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 budo-
wie chemicznej do kwasu tereftalowego (TPA), 
szeroko stosowanego w przemyśle jako główny 
monomer petrochemiczny do syntezy semikry-
stalicznych poliestrów aromatycznych, tj. PET 

i PTT. Badania realizowano we współpracy 
z zakładem STARGUM w Stargardzie.

Sesję III pt. „Otrzymywanie i badanie kom-
pozytów” oraz sesję IV pt. „Otrzymywanie, 
badanie i zastosowanie kompozytów polime-
rowych” poprowadziła prof. dr hab. inż. Anna 
Boczkowska. Pierwszy referat w sesji III pt. 
„Materiały kompozytowe oparte na nanofor-
mach węgla i ich aplikacje” wygłosiła prof. dr 
hab. inż. Małgorzata Jakubowska z Centrum 
Zaawansowanych Materiałów i Technologii 
CEZAMAT Wydziału Mechatroniki Poli-
-techniki Warszawskiej. Przedstawiła ona 
zastosowanie elektroniki drukowanej. Jest to 
technologia służąca do wytwarzania elementów 
biernych i czynnych oraz całych obwodów elek-
tronicznych przy zastosowaniu dobrze znanych 
w poligrafii technik drukarskich, takich jak 
sitodruk, offset czy druk strumieniowy. Moż-
liwość wytwarzania układów elektrycznych 
w krótkich i długich seriach produkcyjnych 
przy wykorzystaniu wieloformatowych technik 
drukarskich na tanich podłożach, takich jak 
cienkie folie polimerowe, papier, tektura, 
a nawet tkaniny sprawia, że elektronika 
drukowana jest interesującą alternatywą dla 
innych technologii elektronicznych. Dzięki 
zastosowaniu nanomateriałów przy wytwa-
rzaniu kompozycji past, farb, tuszów czy atra-

Fot. 3. Dr hab. inż. Andrzej Swinarew, prof. UŚ 
(Foto: Organizator Konferencji)

Fot. 4. Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska 
(Foto: Organizator Konferencji)

mentów dla drukowanej elektroniki otwierają 
się nowe możliwości produkcji tego rodzaju 
struktur na podłożach elastycznych, a nawet 
rozciągliwych. Prelegentka omówiła opraco-
wywanie nowych heterofazowych kompozycji 
polimerowych z zastosowaniem alotropowych 
form węgla w postaci nanoproszków, takich 
jak sadza, nanorurki węglowe, nanopłatki gra-
fenu czy fulereny. Alotropowe formy węgla 
odznaczają się interesującymi właściwościami 
elektrycznymi, termicznymi i mechanicznymi 
i wykorzystanie ich w metodzie elektroniki 
drukowanej pozwala na wytworzenie wielu 
ciekawych produktów, np. elastycznych lamp 
elektroluminescencyjnych, wieloformatowych 
folii grzewczych, tekstylnych grzałek, struktur 
od elektrod transparentnych, poprzez warstwy 
antybakteryjne po szeroką gamę czujników 
biologicznych oraz różnego rodzaju elektrody, 
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w tym biozgodne sygnałowe elektrody chirur-
giczne oraz innowacyjne farby elektroniczne. 
Wiele z tych materiałów wytworzono już 
w Centrum CEZAMAT.

W drugim wystąpieniu mgr inż. Bartosz 
Pszczółkowski, doktorant z Wydziału Nauk 
Technicznych Uniwersytetu Warmińsko- 
-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawił referat 
pt. Influence of polylactide processing tempe-
rature in FDM technology on the change of 
material surface nanostructure, w którym 
omówił zastosowanie do wytwarzania kom-
pozytów konstrukcyjnych polimerów biodegra-
dowalnych. Polimery te można modyfikować 
metodami chemicznymi i fizycznymi celem 
otrzymania pożądanych właściwości, a jedno-
cześnie rozwiązać problem odpadów. W pracy 
zbadano proces modyfikacji FDM biodegra-
dowalnym polilaktydem (PLA) i poli(kwasem 
mlekowym). Kompozyty otrzymywane z tych 
surowców umożliwiają wzrost wielkości 
produkcji małoseryjnej, prototypowanie i pro-
dukcję spersonalizowanych przedmiotów, 
m.in. medycznych. Badania wykazały, że 
zmiana temperatury przetwarzania kompozytu 
powoduje modyfikowanie struktury polime-
ru, co przekłada się na zmianę właściwości 
mechanicznych, a tym samym na parametry 
strukturalne powierzchni. Wpływ temperatury 
technologii druku 3D (FDM) powoduje zmianę 
nanostruktury powierzchni wytwarzanych ele-
mentów w zatopionym i stopionym materiale, 
a analiza morfologii powierzchni oraz badania 
XRD sugerują występowanie struktur semi-
krystalicznych podatnych na okresowe zmiany 
parametrów Sa, Sq. Topografia powierzchni 
nanoobszarów i jej parametry amplitudowe 
uwarunkowane są czynnikiem temperaturo-
wym oraz samą naturą obróbki w technologii 
druku 3D.

Kolejna prezentacja w III sesji dotyczyła 
chemicznego osadzania z fazy gazowej wielo-
ściennych nanorurek węglowych z wykorzysta-
niem montmorylonitu jako katalizatora. Referat 
wygłosił dr inż. Maciej Gubernat z Katedry 
Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mate-
riałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Che-
miczne osadzanie gazowych węglowodorów 
na nanocząstkach metali (CCVD) jest jedną 
z najbardziej ugruntowanych, lecz nie jedyną 
z możliwych metod otrzymywania nanorurek 
węglowych. Uproszczony model wzrostu nano-
rurek węglowych poprzez CCVD zakłada, że 
wynika on z procesów rozpuszczania-dyfu-
zji-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 grani-
cy rozpuszczalności wytrąca się i krystalizuje 
w postaci cylindrycznie zwiniętych arkuszy 
grafenowych. Pojawienie się gradientów tem-
peratury wynikających z różnic w wartościach 
entalpii rozkładu węglowodorów oraz krysta-
lizacja węgla pozwala na przeprowadzenie 

procesu w sposób ciągły. Badania wykazały, 
że zastosowanie montmorylonitu K10 jako 
katalizatora i metanu jako gazu węglonośnego 
w temp. 850°C powoduje wzrost ilości powsta-
łych wielościennych nanorurek.

Następnie mgr inż. Krystian Sokołowski, 
doktorant z tej samej Katedry, wygłosił refe-
rat pt. Study on the synthesis mechanism of 
ceramic nano/micro-composites from polymer 
precursors, który dotyczył badań nad osiągnię-
ciem optymalnego wiązania CMC, opartego na 
wzmocnieniu mikro- i nanowłókien węglowych 
oraz matrycy oksywęglika krzemu (SiOC) 
pochodzącego z polisiloksanu. Zbadano mecha-
nizm powstawania CMC oraz proces pirolizy 
żywicy w obecności CNF lub CF oraz zbadano 
strukturę interfazy włókno/żywica w podwyż-
szonych temperaturach. Wyniki wykazały, że 
podczas obróbki CFRP powstają cztery rodzaje 
matryc o różnych właściwościach i adhezji do 
włókien, tj. częściowo poddana pirolizie matry-
ca hybrydowa (w 600°C), matryca hybrydowa 
zawierająca wolny węgiel (w 700°C) oraz 
matryce SiOC o różnej zawartości wolnego 
węgla (800–1000°C). Najkorzystniejsze wła-
ściwości mechaniczne uzyskano dla CMC 
w temp. 800°C ze względu na maksymalną 
ilość wytrąconej fazy węglowej.

W sesji IV zreferowano 3 prace wykonane 
na Wydziale Inżynierii Materiałowej Poli-
techniki Warszawskiej. Pierwszy referat pt. 
„Kompozyty PA12 domieszkowane tlenkami 
metali do zastosowań przeciwdrobnoustrojo-
wych” wygłosiła, pod nieobecność głównej 
autorki dr inż. Pauliny Latko-Duralek, prof. 
Anna Boczkowska. Referat dotyczył otrzymy-
wania nowych materiałów zdolnych do walki 
z drobnoustrojami pojawiającymi się w ostat-
nich latach w otoczeniu człowieka. Od tych 
materiałów wymaga się nie tylko efektywnej 
ochrony osobistej, ale i łatwości ich otrzymy-
wania z dostępnych surowców. Jednym z takich 
potencjalnych materiałów do tego celu są ter-
moplastyczne kompozyty polimerowe zawie-
rające aktywne cząstki antyseptyczne, które 
mogą być przetwarzane typowymi technikami 
przetwórczymi do finalnego produktu użytko-
wego (np. włókniny). W badaniach handlowy 
Poliamid 12 modyfikowano tlenkami takich 
metali, jak cynk, miedź i tytan, a kompozyty 
wytwarzano metodą dwuślimakowego wytła-
czania, a następnie wtrysku tej mieszaniny. 
Otrzymane kompozyty wykazały, że wraz ze 
wzrostem zawartości napełniacza, aktywność 
przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna i prze-
ciwwirusowa wzrasta. Badania wykonywane 
były w 4 instytucjach.

Następny referat w sesji IV pt. „Nano-kom-
pozyty polimerowe na bazie termoplastycznej 
żywicy akrylowej z dodatkiem nanorurek 
węglowych” wygłosił doktorant mgr inż. Szy-
mon Demski. Prelegent omówił modyfikację 
termoplastycznej żywicy akrylowej nanorurka-
mi węglowymi (CNT). Celem modyfikacji była 
poprawa przewodności elektrycznej żywicy. 

Modyfikację polimeru CNT wykonywano przy 
użyciu działa ultradźwiękowego i taki polimer 
ze zdyspergowanymi nanorurkami zastosowa-
no do wytwarzania kompozytów z włóknem 
węglowym techniką infuzji. Zbadano właści-
wości mechaniczne, mechaniczno-dynamiczne 
i dielektryczne. Otrzymane nowe nanokompo-
zyty ze względu na mały ciężar mają bardzo 
duży potencjał aplikacyjny, np. w lotnictwie, 
przemyśle motoryzacyjnym i sportowym.

Ostatnią prezentację tej sesji wygłosiła mgr 
inż. Katarzyna Żołyńska, również doktorant-
ka tej uczelni. W referacie pt. „Właściwości 
lodofobowe oraz odporność na degradację 
modyfikowanych żelkotów na bazie niena-
syconej żywicy poliestrowej” omówiła cechy 
powierzchni lodofobowych, które stanowią 
bardzo dobrą alternatywę dla obecnie stosowa-
nych, nieekonomicznych i zanieczyszczających 
środowisko aktywnych systemów odladzania. 
Zastosowanie nowych powierzchni lodofo-
bowych przyniesie wiele istotnych korzyści 
dla konstrukcji narażonych na działanie 
jednocześnie wilgoci i niskiej temperatury, 
takich jak turbiny wiatrowe, samoloty, mosty, 
zbiorniki, elementy instalacji telekomunika-
cyjnych i energetycznych. Jednym z rodzajów 
powierzchni o dużym potencjale lodofobo-
wym są powłoki posiadające małą energię 
powierzchniową (powłoki hydrofobowe). 
Rozwiązanie takie oparto na idei, że materiał 
słabo zwilżony przez wodę maksymalnie skra-
ca czas kontaktu między przechłodzoną kroplą 
a podłożem i w rezultacie zapobiega tworzeniu 
się lodu oraz obniża jego adhezję do podłoża. 
W badaniach do modyfikacji żelkotów zasto-
sowano polisiloksany. W przedstawionych 
wynikach badań stwierdzono, że taka modyfi-
kacja pozwoliła na zmniejszenie adhezji lodu 
o ponad 20%.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła V 
sesja pt. „Otrzymywanie i badanie materiałów 
węglowych”, której przewodniczył dr hab. 
Piotr Gauden, prof. UMK, i w której zapre-
zentowano badania podstawowe z aspektami 
utylitarnymi. Dwa pierwsze referaty wygłosili 
pracownicy Instytutu Chemii i Elektroche-

Fot. 5. Mgr inż. Katarzyna Żołyńska (Foto: Or-
ganizator Konferencji)
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mii Technicznej Politechniki Poznańskiej 
(badania były wykonywane pod kierownic-
twem prof. Elżbiety Frąckowiak). Pierwszy 
referat pt. Molten salt carbon felt oxidation 
for VRFB electrodes improvement wygłosiła 
dr inż. Justyna Piwek, a dotyczył on działa-
nia akumulatorów wanadowych. Wanadowe 
akumulatory przepływowe redox (VRFB) są 
dość nowoczesnymi systemami konwersji 
energii, wykorzystywanymi głównie do zasto-
sowań stacjonarnych. Ich charakterystyczne 
właściwości umożliwiają regulację końcowej 
mocy wyjściowej. W referacie przedstawiono 
badania, które mogłyby pomóc w opracowaniu 
materiału o dobrej przewodności elektrycznej 
i odpowiedniej aktywności w celu poprawy 
ogólnych właściwości RFB.

Drugi referat pt. Hight frequency response 
electrochemical capacitors based on carbon/
dichalogenides electrodes wygłosił doktorant 
mgr inż. Maciej Tobis. Kondensatory elektro-
chemiczne (ECs) to urządzenia magazynujące 
energię, które stanowią ważne wypełnienie 
pomiędzy wysokoenergetycznymi akumula-
torami metalowo-jonowymi a kondensatorami 
elektrycznymi dużej mocy. Ze względu na dużą 
pojemność właściwą i długą cykliczność ECs 
są stosowane komercyjnie w hybrydowych 
pojazdach elektrycznych (HEV) oraz 
w elektronice użytkowej i przemysłowej. 
Ponieważ mechanizm magazynowania energii 
zachodzi głównie przez fizysorpcję jonów 
na granicy faz elektroda/elektrolit, często 
stosowane materiały są oparte na węglach 
o powierzchni dostępnej dla jonów. W referacie 
przedstawiono szereg atrakcyjnych materiałów 
mogących mieć właśnie takie zastosowanie.

Dwa następne referaty wygłosili pracowni-
cy Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii 
Materiałów Polimerowych i Węglowych Poli-
techniki Wrocławskiej. Badania wykonywane 
były pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Gra-
żyny Gryglewicz. W pierwszym referacie pt. 
„Właściwości elektrokatalityczne nanowłókien 
węglowych wzbogaconych w azot osadzonych 
na tkaninie węglowej” dr inż. Karolina Kor-
dek-Khall przedstawiła problem otrzymywania 

wodoru jako taniego paliwa. Koszty otrzymy-
wania wodoru są czynnikiem ograniczającym 
jego zastosowanie do tego celu. Metodą 
elektrolizy wody w środowisku alkalicznym 
można otrzymywać wodór o dużej czystości, 
jednak metoda wymaga dużych nakładów 
energetycznych spowodowanych wysokimi 
nadpotencjałami zarówno reakcji wydziela-
nia wodoru (HER), jak i reakcji wydzielania 
tlenu (OER). Aby obniżyć koszty elektrolizy, 
poszukuje się możliwie tanich materiałów 
elektrokatalitycznych efektywnie obniżają-
cych energie aktywacji tych dwóch reakcji. 
Atrakcyjnymi kandydatami do tego zastoso-
wania są nanomateriały węglowe o wysokim 
przewodnictwie elektrycznym. Stwierdzono, 
że obecność heteroatomów w strukturze mate-
riałów węglowych ma korzystny wpływ na ich 
aktywność elektrokatalityczną. W trakcie prze-
prowadzonych badań określono wpływ na wła-
ściwości elektrokatalityczne materiału w HER 
i OER nanowłókien węglowych wzbogaconych 
w azot (N-CNF), osadzonych na powierzchni 
tkaniny węglowej.

Ostatni w tej sesji referat pt. „Wpływ 
domieszkowania materiałów grafenowych 
polimerami przewodzącymi i nanocząstkami 
metali i tlenków metali na detekcję dopaminy” 
wygłosiła doktorantka mgr inż. Daria Minta. 
Dopamina (DA) jest jednym z ważniejszych 
neuroprzekaźników pełniących istotną rolę 
w funkcjonowaniu układu sercowo-naczy-
niowego, hormonalnego i centralnego układu 
nerwowego. Zbyt niski poziom DA może 
wskazywać na chorobę Parkinsona czy Alzhe-
imera, natomiast zbyt wysoki na rozwijającą 
się depresję. W ostatnim czasie obserwuje się 
wzrost zainteresowania detekcją DA. Jedną 
z obiecujących technik monitorowania pozio-
mu DA jest detekcja elektrochemiczna. W celu 
uzyskania zadowalających parametrów pracy 
sensora elektrochemicznego stosuje się kom-
pozyty do modyfikacji elektrody pracującej, 
m.in. kompozyty materiałów grafenowych, 
polimerów przewodzących i nanocząstek 
metali oraz ich tlenków. Grafen i polimery 
przewodzące poprawiają przewodnictwo 
elektryczne, a nanocząstki metali i ich tlenki 
katalizują reakcje elektrodowe. W pacy badano 
wpływ domieszkowania zredukowanego tlenku 
grafenu polianiliną i nanocząstkami metali oraz 
ich tlenkami. Najlepsze wyniki uzyskano dla 
układu zawierającego polimer przewodzący 
i nanocząstki tlenków metali (LOD = 76 nM). 
Wynika to z poprawy przewodnictwa elektrycz-
nego spowodowanej wprowadzeniem polimeru 
i zwiększenia liczby miejsc aktywnych dostęp-
nych dla wykrywanego analitu w wyniku wpro-
wadzenia nanocząstek mieszanego tlenku żela-
za i cyny. Dodatkowo wprowadzenie polianili-
ny ułatwia immobilizację DA na powierzchni 
elektrody ze względu na oddziaływanie między 
grupą fenylową w cząsteczce DA i polimerem. 
Badania prowadzono we współpracy z Instytu-
tem Węglowym w Oviedo w Hiszpanii.

Sesji VI przewodniczyła prof. dr hab. inż. 
Elżbieta Frąckowiak, a była ona poświęcona 
badaniom struktury i właściwościom materia-
łów węglowych i dotyczyła badań podstawo-
wych. Pierwszy referat pt. Fine-tuning of the 
structure and properties of carbon nanotubes 
wygłosił dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ, 
kierownik Grupy Funkcjonalnych Nanoma-
teriałów Wydziału Chemicznego Politechniki 

Fot. 6. Dr inż. Justyna Piwek (Foto: J.K.)

Fot. 7. Mgr inż. Daria Minta (Foto: J.K.)

Śląskiej w Gliwicach. Omówił on nanostruktu-
ry węglowe, takie jak nanorurki węglowe czy 
grafen, jako jedne z najbardziej fascynujących 
materiałów XX i XXI w. Odkąd odkryto, że 
ich właściwości optyczne, elektryczne, mecha-
niczne i termiczne przewyższają właściwości 
wielu tradycyjnych materiałów, społeczność 
naukowa skoncentrowała się na znalezieniu 
sposobów ich zastosowania praktycznego. 
Zastosowanie nanostruktur węglowych 
wymaga dokładnej znajomości ich struktury 
i możliwości jej modyfikacji. Prelegent opisał 
sposoby modyfikacji tych materiałów meto-
dami chemicznymi. Badania prowadzono we 
współpracy z licznymi instytutami z całego 
świata.

Drugi referat pt. Laplace’s transform and 
spectral density curve wygłosił dr hab. Szymon 
Łoś, prof. UTP, z Instytutu Matematyki i Fizyki 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy. Wykazał, że wykonując pomia-
ry spektroskopowe, można zarządzać dwoma 
rodzajami eksperymentów: w dziedzinie czasu 
związanego z obserwacją relaksacji wzbudze-
nia oraz w dziedzinie częstotliwości, gdzie 
można mierzyć właściwości rozproszenia lub 
absorpcji badanych układów. Te dwa rodzaje 
eksperymentów są połączone transformacją 
Laplace’a pozwalającą na swobodne zmie-
nianie czasu w częstotliwość lub odwrócenie 
transformacji Laplace’a zmieniającej częstotli-
wość w czasie. W trakcie referatu problem ten 
został omówiony w oparciu o pomiary lumi-
nenscencji, impedancji, katodoluminenscencji, 
a także pomiarów EPR rzeczywistych układów 
fizycznych.

Ostatni referat tej sesji pt. Tracking chan-
ges of the Pt nanocatalyst deposited on carbon 
support during durability test wygłosiła prof. dr 
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hab. Mirosława Pawlyta reprezentująca Labo-
ratorium Badań Materiałowych Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Prelegentka przedsta-
wiła możliwości zastosowania materiałów 
węglowych jako nośników nanokatalizatorów 
w ogniwach paliwowo-polimerowych PEFC. 
Ogniwa te są kluczową technologią dla glo-
balnego przejścia na czystą i zrównoważoną 
energię. Celem przeprowadzonych badań 
była odpowiedź na pytanie, jakie procesy 
i w jakim stopniu determinują zmniejszenie 
pola powierzchni elektrochemicznie czyn-
nej (ECSA), a co za tym idzie strat mocy 
w PEMFC.

Sesje VII i VIII dotyczyły badań aplika-
cyjnych. Sesji VII pt. „Wytwarzanie i badanie 
materiałów polimerowych i kompozytowych” 
przewodniczył prof. dr hab. inż. Jerzy Myalski 
z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechni-
ki Śląskiej. Pierwszy referat pt. „Od hydroforu 
do wodoru – kompozytowe zbiorniki ciśnienio-
we” wygłosił dr hab. inż. Wojciech Błażejew-
ski, prof. PWr, z Katedry Mechaniki, Inżynierii 
Materiałowej i Biomedycznej Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Wrocławskiej. Referat 
dotyczył właściwości zbiorników ciśnienio-
wych i sposobów ich wytwarzania. Groma-
dzenie mediów pod ciśnieniem od dawna jest 
i pozostanie zagadnieniem aktualnym. Służące 
temu celowi zbiorniki kompozytowe są przed-
miotem zainteresowania wielu konstruktorów, 
badaczy, eksploatatorów pojazdów i innych 
urządzeń, których działanie wymaga użycia 
sprężonych gazów, w tym paliw gazowych. 
W trakcie referatu omówiono różne konstrukcje 
kompozytowych zbiorników ciśnieniowych, 
począwszy od prostych zastosowań w układach 
hydrofobowych, poprzez zasobniki sprężonego 
powietrza, substancji agresywnych chemicznie, 
do wysoko sprężonych paliw gazowych 
w pojazdach, np. wodoru. Ten ostatni przy-
kład zastosowania bezpiecznych konstrukcji 
zbiorników ciśnieniowych wzbudził najwięk-
sze zainteresowanie uczestników konferencji. 
Jednak wadą kompozytowych zbiorników 
nowej generacji ze względu na zastosowanie 
drogich włókien węglowych jest wysoka cena. 
Prelegent zademonstrował zbiorniki wytworzo-
ne w trakcie własnych prac.

Kolejny referat pt. „Wpływ warunków 
starzeniowych oraz oddziaływania medium 
na właściwości mechaniczne materiałów do 
budowy zbiorników ciśnieniowych” również 
dotyczył badań zbiorników ciśnieniowych, 
a wygłosiła go prof. Anna Boczkowska 
z Wydziału Inżynierii Materiałowej Poli-tech-
niki Warszawskiej. W związku z nieustają-
cym postępem technologicznym, konkuren-
cyjnością na rynku zbiorników ciśnieniowych 
czy też restrykcyjnymi zapisami prawnymi 
odnośnie do ochrony środowiska, konstrukcje 
zbiorników do przechowywania i magazy-
nowania cieczy, w tym także substancji 
niebezpiecznych o wysokiej reaktywności 
i powodujących korozję, ulegają ciągłemu 

udoskonalaniu. Ciśnieniowe zbiorniki kom-
pozytowe 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 mobil-
nych zbiorników. Celem przeprowadzonych 
badań była ocena wpływu warunków starze-
nia na wytrzymałość i mikrostrukturę wytwo-
rzonych laminatów GFRP oraz oddziaływania 
roztworu podchlorynu sodu na materiał. 
Na podstawie uzyskanych wyników badań 
starzeniowych stwierdzono, że właściwości 
wytrzymałościowe tych laminatów spadają 
o nie więcej niż 20%, a ponadto laminaty 

nej prezentacji aparatów produkowanych przez 
firmę i stosowanych do badania powierzchni 
właściwej, porowatości i gęstości porowatych 
materiałów węglowych i różnego rodzaju 
kompozytów.

W ostatnim, trzecim dniu konferencji, VIII 
sesję pt. „Otrzymywanie i badanie kompo-
zytów” prowadził dr hab. Paweł Szroeder,  
prof. UMK. Pierwszy referat pt. „Kompozyty 
kauczuku butadienowo-styrenowego zawiera-
jące napełniacze węglowe” wygłosiła dr niż. 
Magdalena Gaca z Instytutu Technologii Poli-
merów i Barwników Wydziału Chemicznego 
Politechniki Łódzkiej. Prelegentka przedsta-
wiła badania nad wpływem napełniaczy gra-
fenowych na właściwości kompozytów kau-
czuku butadienowo-styrenowego. Napełniacz 
modyfikowano cieczami jonowymi w masie 
przez wprowadzanie ich bezpośrednio na walce 
lub przez dodawanie roztworu napełniacza do 
mieszanki gumowej. Zbadano właściwości 
otrzymanych kompozytów, zwłaszcza własno-
ści mechaniczne i odporność termiczną oraz 
właściwości powierzchniowe.

Drugi referat pt. „Badania wytrzymało-
ściowe belki wspornikowej wykonanej z rury 
z recyklingowego włókna węglowego” wygło-
sił mgr inż. Karol Kościuk, doktorant Instytutu 
Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Dążenie 
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
podczas cyklu życia produktów prowadzi 
do wzrostu produkcji tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem węglowym (CFRP). 
Jednak wytwarzanie włókna węglowego jest 
bardzo energochłonne, a jego recykling jest 
trudniejszy niż np. recykling metali. Pomimo 
trudności technologicznych prowadzi się wiele 
prac nad ponownym wykorzystaniem CFRP. 
W referacie zaprezentowano właściwości 
belek laminatowych wykonanych z włókna 
z recyklingu i włókna handlowego. Badania 
prowadzono we współpracy z firmą Tigger 
Composites z Grodziska Dolnego.

Ostatni referat konferencji pt. „Powłoki 
kompozytowe zabezpieczające przed zatarciem 
skojarzeń ruchowych” wygłosił prof. Jerzy 
Myalski z Politechniki Śląskiej. Przedstawił 
on wyniki badań powłoki pozwalającej na 
obniżenie zużycia współpracujących ze sobą 
elementów maszyn i urządzeń oraz dodatkowo 
zabezpieczających przed zacieraniem się sko-
jarzenia ruchowego w przypadku awarii syste-
mu smarowania (np. w silnikach lotniczych). 
Badania te wykazały, że wytworzona powłoka 
kompozytowa zawierająca węgiel szklisty 
spełnia wymagania stawiane przez normy 
lotnicze, tzn. przez 30 min zabezpiecza sko-
jarzenia krzywka-popychacz przed zatarciem 
podczas zaniku smarowania. Jej właściwości są 
lepsze niż właściwości powłoki komercyjnej. 
Przydatność opracowanej powłoki do wykorzy-
stania antyzatarciowego została potwierdzona 
również w badaniach długotrwałych. Powłoka 
referencyjna zatarła się po przepracowaniu ok. 
5 h w warunkach zaniku smarowania, a powło-

Fot. 8. Dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ 
(Foto: Organizator Konferencji)

Fot. 9. Dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. 
PWr (Foto: J.K.)

wytworzone na bazie żywicy epoksydowej 
wykazywały przed i po starzeniu lepsze 
właściwości mechaniczne w porównaniu 
z laminatami na bazie żywicy epoksydowo-
-winylowej. Oddziaływanie roztworu pod-
chlorynu sodu spowodowało nieznaczny 
wzrost masy i grubości próbek wykonanych 
z tworzyw przeznaczonych do budowy linera 
zbiornika ciśnieniowego.

Na koniec tej sesji Paweł Wojda z firmy 
Anton Paar Poland Sp. z o.o. dokonał obszer-
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ka z węglem szklistym przepracowała ponad 
10 h, nie doprowadzając do adhezyjnego szcze-
piania współpracujących ze sobą elementów.

W konferencji oprócz prezentacji ustnych 
odbyły się 2 sesje plakatowe, na których 

przedstawiono 30 posterów. Sesja plakatowa 
w istotny sposób rozszerzyła wiedzę na tematy 
poruszane w referatach. Komisja konkursowa 
oceniała prezentowane plakaty pod względem 
merytorycznym, formy przedstawienia proble-
mu i szaty graficznej. W konkursie na najlepszy 
poster przyznano 2 pierwsze miejsca, 2 drugie 
i 2 trzecie. Wyróżnione prace nagrodzone 
zostały drobnymi upominkami i dyplomami.

Na zakończenie konferencji prof. dr hab. 
Elżbieta Frąckowiak dokonała jej podsumo-
wania i złożyła także podziękowania organi-
zatorom, prowadzącym poszczególne sesje, 
referentom, młodym naukowcom (bardzo 
licznie reprezentowanym) i uczestnikom konfe-
rencji. Prezentowane prace wzbudzały zawsze 
duże zainteresowanie, o czym świadczyła 
ożywiona dyskusja i zawsze pełna sala obrad. 
Szczególne podziękowania skierowano na ręce 
przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr 
inż. Lidii Kurzei, która od początku istnienia 
tej konferencji zawsze zapewnia uczestnikom 
profesjonalizm w jej organizacji, a także wyjąt-

Fot. 10. Prof. dr hab. inż. Jerzy Myalski (Foto: 
Organizator Konferencji)

Fot. 11. Sesja posterowa (Foto: Organizator 
Konferencji)

kową atmosferę i wrażenia, które sprawiają, że 
chce się w tym wydarzeniu uczestniczyć kolej-
ny raz. Organizatorom gratulujemy i życzymy 
równie dużej frekwencji w kolejnej edycji, 
jesienią w dniach 18–21 października 2022 r. 
Do zobaczenia!

Jerzy Klimczak, Warszawa

Kalendarz wydarzeń w 2022 r. 

Miesiąc Data Wydarzenie Miejsce Organizator

Kwiecień
25–27.04. Europejski Kongres Gospodarczy Katowice Grupa PTWP SA

25–27.04. XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
-Techniczna Antykorozja Ustroń-Jaszowiec SITPChem O/Gliwice

Maj 11–14.05. X Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2022 Wrocław Politechnika Wrocławska

Czerwiec

01–02.06. IX Kongres Polska Chemia Żnin PIPC

7.06. XI Międzynarodowa Konferencja Chemii  
Gospodarczej Warszawa EPS Media

19–23.06. XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej Łódź Politechnika Łódzka, 
Uniwersytet Łódzki

23–25.06.
XXVII Kongres Techników Polskich

Gliwice
FSNT-NOT, EFPSNT, Politech-
nika Śląska, Rada Polskich Inży-

nierów w Ameryce Północnej
V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

„Inżynierowie dla zdrowej planety”

Lipiec 12–14.07. European Technical Coatings Congress ETCC2022 Kraków SITPChem, FATIPEC

Wrzesień 11–16.09. 64. Zjazd Naukowy PTChem Lublin PTChem

Październik

12–14.10. XXV Konferencja Trendy Ekorozwoju  
w Przemyśle Chemicznym Zakopane SITPChem O/Tarnów

18–21.10 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe Ustroń-Jaszowiec

Polskie Towarzystwo Węglowe, 
SB Łukasiewicz – IIMPiB, 

AGH, SITPChem

19–20.10 XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Chemicznego Warszawa SITPChem

20.10. 95-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego Warszawa SITPChem

Listopad 20–23.11. 46. Konferencja „Chemistry for Agriculture” Karpacz CNB Agrophos, Wrocław
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