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Dzień dobry,  

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników od 1 kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci 
Badawczej Łukasiewicz.  

Zapoczątkowało to wiele zmian. Jedną z nich jest otwarcie się na szerszą komunikację adresowaną oprócz 
środowisk naukowo-technicznych również do odbiorców ze środowiska biznesowo-przemysłowego. 

W związku z tym, powstała idea rozpoczęcia nowego rozdziału w bogatej działalności wydawniczej 
Instytutu. Mamy nadzieję, że pomysł na przedstawienie zagadnień branżowych, którymi się zajmujemy, za-
interesuje dotychczasowych odbiorców naszych czasopism, jak również przyciągnie nowych czytelników. 
Na początek jednak chciałabym wspomnieć kilka słów o naszych dotychczas wydawanych czasopismach.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (w skrócie Łu-
kasiewicz – IMPiB) przez lata prowadził działalność wydawniczą. Wydawane były trzy czasopisma nauko-
wo-techniczne adresowane zarówno do kadry naukowo-technicznej jednostek naukowych, w mniejszym 
zakresie do przedstawicieli przemysłu i biznesu. Były to: „Farby i Lakiery”, „Przetwórstwo Tworzyw” 
oraz „Elastomery”. Najstarszym tytułem wydawanym przez Łukasiewicz - IMPiB było czasopismo „Farby 
i Lakiery” z pierwszym numerem w 1993 roku.

W periodyku „Farby i Lakiery” ukazywały się artykuły naukowo-techniczne o tematyce związanej 
z technologią farb i lakierów, surowców stosowanych do ich otrzymywania i metod badań. Ponadto moż-
na było znaleźć informacje obejmujące zagadnienia dotyczące przemysłu farb i lakierów: nowe wyroby 
i technologie, informacje ekonomiczne, opisy bibliograficzne artykułów z czasopism polskich oraz zagra-
nicznych.   

Kolejny wydawany od 1994 roku tytuł to „Przetwórstwo Tworzyw”, który był czasopismem naukowo-
-technicznym, publikującym artykuły recenzowane z dziedziny szeroko rozumianych zagadnień związa-
nych z przetwórstwem, wykorzystaniem, modyfikacją i recyklingiem tworzyw polimerowych, jak również 
maszynami, narzędziami i oprzyrządowaniem do przetwórstwa. Jako jedyne czasopismo na polskim rynku 
skupiało się na aspektach praktycznego wykorzystania tworzyw polimerowych i zagadnieniach technicz-
nych związanych z tym obszarem inżynierii materiałowej. Czasopismo zamieszczało również informacje 
związane z przemysłem tworzyw w aspekcie organizacyjnym, marketingowym, rynkowym oraz ekono-
micznym. 

Najdłużej wydawanym przez Łukasiewicz – IMPiB, a wcześniej Instytut Przemysłu Gumowego „Sto-
mil” pozostał kwartalnik naukowo-techniczny „Elastomery” ukazujący się od 1996 roku. W ciągu 24 lat 
opublikowano 124 numery, od 2020 r. tylko w wersji on-line. 

Było to jedyne w Polsce czasopismo naukowe, zajmujące się zagadnieniami związanymi z elastomerami 
i przemysłem gumowym, obejmujące: technologię i przetwórstwo kauczuków; zastosowanie elastomerów; 
surowce i materiały do produkcji gumy; syntezy, modyfikacje i badania elastomerów. Artykuły naukowe 
były recenzowane przez specjalistów oraz publikowane w języku polskim i/lub angielskim. Od 2015 roku 

Testery aktywowania

Oferujemy testery służące do określenia poziomu aktywacji 
powierzchni folii w zakresie 30–73 mN/m w postaci sztyftu 

lub atramentu. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
+48 56 650 00 44, 601 373 543, 575 436 716         zapytania@impib.lukasiewicz.gov.pl

W ofercie również urządzenia umożliwiające modyfikację warstwy wierzchniej 
materiałów w kierunku zwiększenia ich napięcia powierzchniowego do 

wymaganego w procesach drukowania, laminowania, klejenia itp. 
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artykuły były dostępne w internecie na zasadach wolnego dostępu. Czasopismo „Elastomery” obejmowało 
patronatem medialnym krajowe i zagraniczne konferencje naukowe. Z Elastomerami nierozerwalnie były 
związane konferencje naukowo-techniczne z cyklu „Elastomery”, organizowane przez Sieć Badawczą 
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Centrum Elastomerów i Gumy, 
a wcześniej Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil”. 

Długie tradycje wydawnicze stanowią dla nas potencjał, który chcemy nadal wykorzystywać do dzia-
łalności wydawniczej łącząc „siły” naszych Centrów i tworząc na podbudowie kwartalnika „Elastomery” 
nowe czasopismo „Polimery dla Biznesu”, którego pierwszy numer trzymają Państwo w rękach. 

Zmieniamy profil czasopisma z naukowego na branżowy. Naszym zamysłem jest, aby jak najsprawniej 
komunikować i transferować myśl naukową oraz tworzone innowacyjne rozwiązania tak by mogły być 
z powodzeniem wdrażane w przemyśle i środowisku biznesowym. Komunikacja ta jest bardzo potrzebna. 
Pokazanie tego, co robimy, jak działamy, będzie pomostem między naukowcami, badaczami, konstruktora-
mi a środowiskiem biznesowym, przemysłowym, aby lepiej dać się poznać i skrócić drogę dostępu do wy-
pracowywanych innowacyjnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że uda nam się z powodzeniem pełnić tą rolę. 

Łukasiewicz – IMPiB jako część Sieci Badawczej Łukasiewicz chce wykorzystać potencjał, jaki niesie 
za sobą bycie częścią tak nowoczesnej, interdyscyplinarnej struktury naukowo-badawczej i za pośrednic-
twem czasopisma pokazać również wartości, jakie niesie ze sobą współpraca między Instytutami. Warto 
również wspomnieć o współpracy, którą podjęliśmy z Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej i mie-
sięcznikiem „Polimery”, gdzie będzie można znaleźć naukowe publikacje naszych pracowników.

W imieniu zespołów redakcyjnych naszych periodyków: „Farby i Lakiery”, „Przetwórstwo Tworzyw” 
oraz „Elastomery” pragnę serdecznie podziękować Radom Programowym, Autorom publikacji, Recen-
zentom i Czytelnikom za lata współpracy i jednocześnie zaprosić do zapoznania się z naszym nowym 
„dzieckiem” „Polimery dla Biznesu”. 

Naukowców i przedsiębiorców zapraszamy do dzielenia się na łamach naszej gazety historią współpra-
cy na linii biznes-nauka: modyfikacje produktowe, nowości, projekty badawcze, wdrożenia. Natomiast 
autorom pozycji typowo naukowych proponujemy współpracę z miesięcznikiem „Polimery”. 

Mam ogromną nadzieję, że nasze czasopismo okaże się źródłem inspirującej wiedzy i pomocą w nawią-
zywaniu współpracy pomiędzy przemysłem a nauką.

Zapraszam do lektury.

Z uszanowaniem 
Redaktor Naczelny

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania 
technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych 
przyjmuje wyzwanie biznesowe i  proponuje opracowanie skutecznego rozwiązania. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych 
z opracowaniem pomysłu na prace badawcze, może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, 
ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce.

Zobacz także: https://lukasiewicz.gov.pl/images/Raport-Lukasiewicza-2019-2020-Nauka-dla-Przyszlosci.pdf

Wraz z pierwszym numerem 
witamy 2022 rok
Z tej okazji życzymy
Państwu zdrowia, samych
radosnych dni oraz wszelkiej
pomyślności i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań.
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mnie nie do końca opisujący wszystko, co chcę zawrzeć 
w tekście. Mimo to, chciałem, aby tytuł ten pojawił się 
w artykule, gdyż zawiera on najważniejsze informacje – 
wsparcie przedsiębiorców, możliwości szerokiej współ-
pracy na wielu polach w związku z symbiozą wielu jedno-
stek badawczo-rozwojowych z wielu dziedzin techniki, jak 
i całościowe podejście Instytutów branżowych do segmen-
tu, w którym prowadzą działalność. Ta ostatnia cecha jest 
charakterystyczna dla Instytutów Łukasiewicza i widać to 
na przykładzie Łukasiewicz-IMPiB. Ale o tym niżej.

Rozwiązania dla każdego aspektu branży
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 

Materiałów Polimerowych i Barwników zajmuje się 
zagadnieniami związanymi z przetwórstwem tworzyw 
polimerowych. W skład Instytutu wchodzą trzy centra 
[Gliwice, Piastów, Toruń]. Centrum w Gliwicach zajmu-
je się technologiami związanymi z tworzywami, farbami 
i lakierami, Piastów to guma i elastomery, Toruń to z ko-
lei recykling i przetwórstwo polimerów termoplastycz-
nych. Na czym polega kompleksowość naszych usług? 
Jako jednostka specjalizująca się w danej dziedzinie na-
szym celem jest posiadanie kadry, narzędzi, wiedzy i do-
świadczenia w każdym aspekcie związanym z szeroko 
pojętą technologią recyklingu i przetwórstwa polimerów 
– od materiałów, składników lub gotowych wyrobów 
– zbadania właściwości mechanicznych, fizycznych, 

Tworząc ten artykuł stoję przed zadaniem zarówno 
banalnie prostym, jak i po części poważnie skompli-
kowanym – moją powinnością jest opisać sposób dzia-
łania Instytucji wchodzącej w skład Sieci Badawczej, 
w której pracuję i której mechanizmy są dla mnie zna-
ne i oczywiste, w sposób zarówno prosty i zwięzły jak 
i możliwie najbardziej zrozumiały i obrazowy, a przede 
wszystkim – zachęcający do współpracy. Myślę, że ten 
ostatni punkt jest najważniejszy, gdyż głównym zada-
niem Instytutów Sieci jest wspieranie przedsiębior-
ców – jesteśmy dla Was i dzięki Wam możemy działać 
– opracowywać i rozwijać technologie, dzięki którym 
Wy się rozwijacie, a my się spełniamy. Tak, to słowo nie 
jest użyte przypadkowo – dla mnie oraz dla osób, z któ-
rymi mam przyjemność pracować, jest to wspólny mia-
nownik – pasja do tego, co robimy i charakterystyczna 
dla naukowców niewyczerpana ciekawość i dążenie do 
rozwiązania problemów.

Już sam tytuł sprawił niemały trud…
Początkowo chciałem nazwać ten artykuł „Rola In-

stytutów Łukasiewicza we wspieraniu producentów 
przy bieżących technologiach produkcji oraz wdrażaniu 
nowych – materiałowych i maszynowych – na przykła-
dzie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników (Łukasiewicz 
- IMPiB)”. Tytuł choć trafny, to przydługi i według 

Od pomysłu po 
wdrożenie...

Polimery dla Biznesu 2022, nr 1 styczeń6

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

optycznych, termicznych i mikrobiologicznych, poprzez 
wytwarzanie kompozytów i wyrobów gotowych w skali 
laboratoryjnej, następnie półtechnicznej, do opracowa-
nia finalnej technologii wytwarzania, gdzie Instytut pro-
jektuje i wykonuje elementy lub całe linie technologicz-
ne do pełnej skali produkcyjnej. 

Plusy całościowego podejścia 
Taki stan rzeczy pozwala nam na sprostanie prawie 

każdemu zagadnieniu rzuconemu przez przedsiębiorcę 
– zarówno od mglistego pomysłu, jak i dobrze nakre-
ślonej wizji, przejście z małej skali produkcyjnej, np. 
ręcznej produkcji na wielkoseryjną automatyczną, do-
bór składników kompozytów, opracowanie technologii 
wytwarzania obecnie kupowanego granulatu, poszu-
kiwanie zamienników, wytwarzania nowych linii i ca-
łościowy serwis urządzeń przetwórczych wszystkich 
producentów urządzeń. W przypadku posiadania labo-
ratoriów zakładowych i działów B+R doświadczenie, 
wiedza i urządzenia Instytutu może uzupełniać pracę 
tych jednostek, przyśpieszając proces opracowywania 
rozwiązań, co minimalizuje nakłady pieniężne na dodat-
kowe urządzenia badawcze oraz znacząco przyśpiesza 
czas wdrożenia dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych 
pracowników, co z kolei przekłada się na maksymaliza-
cję zysków. Można wymienić jeszcze wiele możliwości, 
ale najważniejszą jest symultaniczne działanie naszych 
laboratoriów i grup badawczych – parametry materia-
łów i produktów gotowych mogą być badane podczas 
prób wytwarzania, a wszelkie informacje z laborato-
rium, prób w małej i dużej skali pozwalają na opraco-
wanie całościowej technologii i urządzeń perfekcyjnie 
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Kacper Fiedurek

dopasowanych do danej produkcji, wraz ze szkoleniem 
dla obsługi, wytycznymi dla kontroli jakości, działu 
technologicznego i utrzymania ruchu.

Zespoły i laboratoria do Waszej dyspozycji
Na strukturę Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polime-

rowych w Toruniu składają się laboratoria i grupy ba-
dawcze. Posiadamy Laboratorium Badawcze „Polimer” 
w którym wykonywać można badania fizykochemiczne 
zarówno materiałów polimerowych, jak i gotowych pro-
duktów każdego rodzaju – ze specjalizacją w kierun-
ku badań folii. Na wyposażeniu laboratorium znajduje 
się, m.in. maszyna wytrzymałościowa, plastometr, młot 
udarnościowy (met. Charpy’ego i Izoda), spadający grot, 
twardościomierze, urządzenia do badania przepuszczal-
ności gazów i pary wodnej, Spektroskop FTiR, mikro-
skopy – w tym Skaningowy Mikroskop Elektronowy, 
który przez większość czasu służy do mikroskopowych 
badań tworzyw. Choć czasem zdarzają się ciekawe i nie-
tuzinkowe zlecenia, jak np. ocena czy zanieczyszczenia 
w żywności pochodzą ze sprzętu roboczego pracowni-
ków linii. Jak widać, profesjonalne narzędzia do badań 
tworzyw mogą służyć do wielu celów, a my jesteśmy 
otwarci na każde wyzwanie. Ważną częścią naszego la-
boratorium jest wydzielone laboratorium, wykonujące 
badania mikrobiologiczne – prowadzone są tam pomia-
ry zarówno właściwości biobójczych, antybakteryjnych 
materiałów, ich odporność na grzyby i pleśnie, ocena 
działania mikroorganizmów na tworzywa oraz oznacza-
nie ilości tych drobnoustrojów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości labo-
ratorium, stosowanych metod badawczych zamieszczone 
są na stronie Instytutu – www.impib.lukasiewicz.gov.pl. 

Kolejnym elementem układanki są dwie sekcje odpo-
wiedzialne za opracowywanie składów materiałowych 
kompozytów, próby wytłaczania, wtryskiwania i termo-
formowania oraz opracowanie wstępnych założeń do 
technologii wytwarzania kompozytów oraz gotowych 
produktów. Są to: Grupa Badawcza Przetwórstwa Ma-
teriałów Polimerowych oraz wydzielona sekcja z Gru-
py Badawczej Technologii i Budowy Maszyn. Obydwie 
grupy współpracują ze sobą, współdzieląc laboratorium 
technologiczne, a symbioza z działem odpowiedzialnym 
za projektowanie i budowę maszyn przetwórczych gwa-
rantuje pełny i błyskawiczny przepływ informacji, a to 
z kolei wpływa na najwyższą jakość i idealne spasowanie 
zastosowanych rozwiązań do potrzeb nawet najbardziej 
wymagających produkcji. Laboratorium technologiczne 

Czyli w jaki sposób Instytuty Łukasiewicza 
wpływają na rozwój polskiej i europejskiej 
gospodarki.

From idea to implementation.

How do Łukasiewicz Institutes influence the development 
of the Polish and European economy.

Laboratorium Badawcze „Polimer”,Analizator do oznaczenia 
przenikalności tlenu i dwutlenku węgla MultiPerm O2-CO2 do 
badania folii płaskich i opakowań 3D



wyposażone jest w dwie laboratoryjne wytłaczarki jed-
noślimakowe z zestawami głowic oraz ogromną ilością 
osprzętu, na których wykonać można próby wytłaczania 
prętów, wężyków i innych, profili o różnym kształcie, 
folii – płaskich oraz rękawowych (wytwarzanych meto-
dą rozdmuchu), prób pultruzji. Jest też wytłaczarka dwu-
ślimakowa współbieżna o budowie segmentowej ślima-
ków, pozwalającej na dowolne zmiany ich konfiguracji. 
Posiadamy również termoformierkę o stole roboczym 
400x450 mm i z dużą ilością form. W razie potrzeby na-
sze zaplecze projektowe i wykonawcze wykonuje formę 
lub głowicę do wytłaczania – daje nam to praktycznie 
nieskończone możliwości. Do prób wtryskiwania posia-
damy wtryskarkę hydrauliczną z kompletem wymien-
nych wkładek kształtujących formy.

Kolejnym działem jest Laboratorium Doświadczalno–
Technologiczne Tworzyw, w którym przeprowadza się 
próby w skali półtechnicznej. Na wyposażeniu tej jed-
nostki znajdują się linie do wytłaczania: kompozytów 
(wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna) z wydajno-
ścią do 100 kg/h, folii płaskiej (wytłaczarka jednośli-
makowa z głowicą płaską) do szerokości 750 mm, dwie 
linie do wytłaczania profili (wytłaczarki jednoślimako-
we z silnikami momentowymi o średnicach ślimaków 
25 i 45 mm). Najnowszym nabytkiem działu jest linia 
do recyklingu materiałów polimerowych o wydajności 
regranulacji do 500 kg/h. Laboratorium to, prócz prac 
typowo badawczo-rozwojowych realizuje również pro-
dukcje powierzone i własne – klienci w ramach opty-
malizacji procesów produkcyjnych mogą zlecić nam 
produkcję wyrobów na opracowanej technologii. Takie 
rozwiązanie jest korzystne dla przedsiębiorców - otrzy-
mują produkt bez inwestowania i uruchamiania produk-
cji na swój koszt.

Największą częścią naszej instytucji jest Grupa Ba-
dawcza Technologii i Budowy Maszyn do przetwórstwa 
tworzyw – dział ten posiada sekcję projektową, gdzie 
powstają projekty – zarówno mechaniczne, jak i sche-
maty elektryczne oraz układy sterujące do urządzeń. 
Część wykonawcza dysponuje wieloma urządzeniami do 
obróbki materiałów konstrukcyjnych – zarówno o stero-
waniu konwencjonalnym, jak i numerycznym (CNC). 
Wykonane urządzenia i linie technologiczne są przez 
nas montowane i uruchamiane u klienta, a taki model 
pracy i proces tworzenia urządzeń pozwala nam na pełną 
i sprawną obsługę serwisową. Oprócz produkcji nowych 
urządzeń, wykonywane są modernizacje wszelkich urzą-

dzeń przetwórczych oraz serwisy i regeneracje urządzeń 
wszystkich producentów.

Łukasiewicz – IMPiB w liczbach
Powyższe informacje opisują nasze możliwości, ale 

skuteczność naszej pracy najlepiej obrazują liczby – a tu 
jest czym się pochwalić. Laboratorium Badawcze Poli-
mer – 397 zleceń badawczych wykonanych w 2021 roku. 
Zlecenia B+R – 20 do końca października 2021 roku, 
prac komercyjnych – produkcji, zarówno wyrobów, jak 
i elementów konstrukcyjnych – ponad 100. I są to liczby 
tylko z toruńskiego Centrum.

Instytuty Badawcze w Sieci Badawczej
Łukasiewicz – koncentracja korzyści
Z dniem 1 kwietnia 2019 roku działalność rozpoczę-

ła Sieć Badawcza Łukasiewicz, do której włączonych 
zostało 38 Instytutów Badawczych, których organami 
zarządzającymi były zazwyczaj ministerstwa odpowied-
nie dla danego obszaru badawczego. I choć sama ta data 
kojarzy nam się z płataniem żartów, to w tym przypadku 
jest to całkowity przypadek, a sama organizacja przed-
stawia się nam jako przedsięwzięcie niezmiernie poważ-
ne. Poważna jest liczba personelu naukowego – 4 500 na-
ukowców, wrażenie robi liczba laboratoriów badawczych 
– w Sieci jest ich ponad 400, a końcowa liczba urządzeń 
badawczych przekłada się na tysiące stanowisk. Co leży 
u podstaw organizacji? Według mnie jest to potrzeba 
konsolidacji części procesów zarządczych, ułatwienie 
komunikacji i transferu wiedzy pomiędzy naukowcami 
oraz umożliwienie nieskrępowanej współpracy między 
jednostkami. W obecnych realiach rynkowych jest to 
kwestia kluczowa, jeśli chodzi o dalszy szybki rozwój. 
Jak wiadomo, przemysł i produkcja niejedno mają imię 
– większość dziedzin technicznych to nauki stosowane, 
gdzie wykorzystuje się wiedzę z zakresu kilku nauk. 
Ta prawidłowość widoczna jest w praktycznie każdym 
zakładzie produkcyjnym – syntezy chemiczne odby-
wają się w ciągach technologicznych, których budowa 
to połączenie wiedzy z zakresu konstrukcji, inżynierii 
materiałowej, fizyki (przepływy), inżynierii chemicz-
nej, elektrotechniki. Jest to bardzo jaskrawy przykład, 
ale praktycznie każdy proces produkcyjny można przed-
stawić jako zbiór rozwiązań i wiedzy z kilku lub wielu 
dziedzin. Stworzenie płaszczyzny do współpracy pomię-
dzy Instytutami daje niespotykane dotąd możliwości – 
unikatową na rynku polskim sposobność generowania 
pomysłów i dostarczania kompleksowych rozwiązań 

i technologii, łącząc w zespoły eksperckie specjalistów 
poszczególnych dziedzin. A ich w Łukasiewiczu jest 
wiele – mamy specjalistów od inżynierii materiałowej, 
chemicznej, mechanicznej, lotnictwa, branży samocho-
dowej, kolejowej, automatyki, biomedycyny, teleinfor-
matyki, elektrotechniki zaawansowanego wytwarzania 
oraz wielu innych, którzy wspólnie pracują nad rozwo-
jem myśli technicznej.

System Wyzwań – sposób Łukasiewicza na kom-
pleksową ofertę badawczą dla przedsiębiorców (i nie 
tylko)

Wyzwania Łukasiewicza, bo tak nazywa się pomysł 
na współpracę, to cała ścieżka postępowania z potrze-
bami przedsiębiorców. Mógłbym streścić całość w jed-
nym zdaniu: zgłaszasz problem lub pomysł i w 15 dni 
roboczych dostajesz propozycję zespołu eksperckiego. 
Proste? Bardzo, ale musi też być skuteczne. Właśnie 
po to powstał ten system, aby przy jednoczesnym poin-
formowaniu wszystkich badaczy Sieci, uzyskać jedną, 
spójną, klarowną i dopasowaną ofertę w krótkim czasie. 
Proces zaczyna się od zapytania, które złożyć można 
przez stronę – lukasiewicz.gov.pl, w prostym formula-
rzu. Zapytanie przekazywane jest do systemu wyboru 
Gospodarza Wyzwania, którym zostaje jeden z pracow-
ników Sieci. Od tego momentu Gospodarz odpowiada 
za kontakt z przedsiębiorcą oraz przygotowanie opisu 
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Wyzwania dla pracowników Sieci. Po ustaleniu wstęp-
nych założeń otwierana jest strona informacyjna Wy-
zwania w systemie teleinformatycznym Sieci, do której 
dostęp mają merytoryczni pracownicy ze wszystkich In-
stytutów Łukasiewicza. Naukowcy przedstawiają swoje 
propozycje działania w postaci wewnętrznego formu-
larza, a w razie konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji kontaktują się z Gospodarzem, który pozy-
skuje je od zainteresowanego. Po zebraniu wszystkich 
propozycji, ich autorzy zapraszani są na tzw. PPW – Pa-
nel Projektów Wewnętrzny, podczas którego omawiane 
i analizowane są wszystkie propozycje. W trakcie PPW 
następuje wybór tzw. Lidera, czyli pracownika i jego 
Instytutu, którego zadaniem jest konsolidacja propozy-
cji i przygotowanie jednego, spójnego planu prac, jak 
i zespołu ekspertów. Tak zawiązana grupa robocza roz-
wija pomysły badawcze i koncepcję rozwiązania pro-
blemu, a Gospodarz Wyzwania kontaktuje się z firmą 
i ustala termin PPZ – Panelu Projektów Zewnętrznego, 
na który zaproszeni zostają przedstawiciele firmy oraz 
pracownicy, którzy przygotowali propozycję. Podczas 
spotkania prezentowane są przygotowane rozwiązania, 
jest czas na zadawanie pytań oraz ocenę propozycji 
przez przedsiębiorcę. Podejmowana jest też decyzja co 
do dalszej współpracy – jeśli plan zostanie zaaprobowa-
ny przez przedsiębiorcę, po spotkaniu Gospodarz wy-
mienia dane kontaktowe Lidera Wyzwania oraz odpo-
wiedzialnego przedstawiciela firmy. Od tego momentu 
za dalszy przebieg współpracy odpowiada Lider. Jeśli 
podczas PPZ pojawiają się jakieś wątpliwości lub nowe, 

Wytłaczarka jednoślimakowa W45 skonstruowana przez Grupę 
Badawczą Technologii i Budowy Maszyn

Przykładowy wyrób Laboratorium 
Doświadczalno-Technologicznego Tworzyw
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ważne dla omawianego problemu fakty, następują odpo-
wiednie korekty. W momencie akceptacji planu przez 
przedsiębiorcę, od razu jesteśmy gotowi podjąć pracę. 
Choć system wyzwań powstał z myślą o przedsiębior-
cach, wyzwania może złożyć każdy, kto chciałby roz-
winąć swój pomysł/technologię – uczelnie i jednostki 
badawczo-rozwojowe, start-upy i osoby z pomysłem/
rozwiązaniem, który pomagamy urzeczywistnić.

Rozwój i innowacja – taki jest Łukasiewicz
Za podsumowanie najlepiej posłuży jedno z osobi-

stych przemyśleń, które pojawiały się podczas pisania 
artykułu – innowacja to proces. Proces, który trzeba od 
początku do końca prowadzić w duchu rozwoju i in-
nowacji właśnie. I taki właśnie jest Łukasiewicz – od 
innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu, poprzez in-
nowacyjne sposoby docierania i współpracy, poprzez 
innowacyjne badania i nieszablonowe myślenie perso-
nelu badawczego. Łukasiewicz to najlepszy kierunek 
dla Biznesu!

Schemat współpracy klienta z Łukasiewiczem 
w ramach systemu Wyzwań

Poznaj firmę, która została założona 
w niewielkim garażu, a dziś oferuje 
zaawansowane rozwiązania technologiczne 
na międzynarodowym poziomie. 
Przekonaj się, że przywiązanie do wartości 
i nastawienie na nieustanny rozwój 
przynoszą wyjątkowe efekty. ZPTS 
Ingremio-Peszel jest przedsiębiorstwem, 
którego innowacyjność może stanowić 
inspirację dla innych.

Historia firmy
Rok 1983, Zbigniew i Elżbieta Kotulscy otwierają za-

kład rzemieślniczy w wynajętym garażu o powierzchni 
zaledwie 12 m2. Początkowo produkcja obejmuje nie-
wielkie, ale jakże przydatne produkty, tj. złączki konek-
torowe oraz wężyki osłonowe do kabli elektrycznych 
montowanych w przyczepach – wszystko produkowane 
w oparciu o własnoręcznie skonstruowane urządzenia. 
W 1988 roku właściciel firmy w warunkach domowych 
opracowuje własną konstrukcję linii produkcyjnej i za-
czyna wytwarzać rury karbowane z polipropylenu. Fir-
ma zaczyna budować renomę jako Zakład Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych (Z.P.T.S.) Peszel.

Rok 1990. Transformacja ustrojowa w Polsce uwalnia 
rynek, a ZPTS Peszel na bieżąco dostosowuje się do jego 
wymagań i potrzeb klientów. Szybko nawiązuje współ-
pracę z branżą motoryzacyjną. Od 1994 roku przedsię-
biorstwo dokonuje pierwszych zakupów urządzeń pro-
dukcyjnych od renomowanych dostawców z Europy 

Wyjątkowa
historia, czyli
fundamenty przedsiębiorstwa 

Katarzyna Janczak

Zachodniej. W kolejnych latach Peszel stawia bardzo 
ważne, milowe kroki w swojej historii: w 1995 roku uru-
chamia produkcję rur z polichlorku winylu na potrzeby 
budownictwa, w 1996 roku uruchamia produkcję rur 
z poliamidu dla motoryzacji, a w 1997 roku dokonuje 
pierwszych sprzedaży eksportowych.

Na przełomie wieków przedsiębiorstwo staje przed 
ważnymi decyzjami i wybiera drogę ciągłego, ambitne-
go rozwoju. W 2000 roku uruchamia produkcję w nowej 
siedzibie w Bolesławiu. Wówczas firma zmienia również 
nazwę na Z.P.T.S. Ingremio-Peszel. Łaciński zwrot „in 
gremio” oznacza „wspólnie” („wspólne działanie”), co 
ma podkreślić filozofię działania rodzinnego przedsię-
biorstwa. W nowym budynku uruchomione zostają labora-
torium oraz ośrodek badawczo-wdrożeniowy. W 2001 roku 
na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego Ingremio przy 
wykorzystaniu zaprojektowanych i zbudowanych przez 
siebie urządzeń produkcyjnych uruchamia produkcję 
najmniejszego na świecie przekroju rur karbowanych 
4,5 mm. Rok później firma zaczyna wdrażać system za-
rządzania jakością ISO TS 16949:20002, ISO 9001:2000. 
Od tego okresu firma regularnie wystawia się na między-
narodowych imprezach targowych, między innymi Light 
& Building, ISH oraz Automechanika we Frankfurcie 
nad Menem. W 2002 roku przedsiębiorstwo również 
przy wykorzystaniu opracowanych przez siebie techno-
logii i urządzeń wdraża do produkcji  rury preizolowane 
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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

A unique story – the basis of the company

Rury wentylacyjne AirFlex Spectra

Przykładowy wyrób Laboratorium 
Doświadczalno-Technologicznego Tworzyw

Schemat pochodzi ze strony internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz: https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/
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INFLEX, a w 2004 roku rury preizolowane do systemów 
geotermalnych. W kolejnych latach firma nieustannie po-
szerza portfolio produktów o nowe wymiary i nowe typy 
rur, między innymi rury do wentylacji AirFlex. W 2021 
roku zakład dysponuje ponad 40 liniami produkcyjnymi 
i przeszło 9 tysiącami m2 powierzchni hal. 

Niezmienne wartości – silne podstawy firmy
Ingremio jest niezmiennie firmą o polskim kapitale, na 

przestrzeni niemal 40 lat zarządzaną rodzinnie. Zgodnie 
z pierwotną ideą, zakład jest stale rozwijany dając za-
trudnienie pracownikom z regionu, jest silnie związany 
z gminą Bolesław oraz Małopolską.

Firma będąc branżowym liderem w Polsce, rozwija też 
ekspansję na dziesiątki zagranicznych rynków. Od lat 
wdraża nowoczesne, innowacyjne technologie, a u pod-
staw działania wciąż pozostaje ta sama, rodzinna filozo-
fia. Przywiązanie do tradycji, a zarazem nieustanne kro-
czenie ku nowym wyzwaniom daje efekt synergii, czego 
najlepszym potwierdzeniem jest rozwój, pozycja na ryn-
ku, opinie ekspertów czy certyfikaty przyznawane przez 
niezależne ośrodki naukowo-badawcze.

Dziś współpraca w Polsce i z zagranicą obejmuje po-
nad 500 firm oraz instytucji. Dzięki rozwiniętej sieci 
partnerów biznesowych produkty Ingremio trafiają na 
rynek europejski, między innymi do: Austrii, Niemiec, 
Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Bel-
gii, Francji, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii oraz 
poza Europę, między innymi do: Chin, krajów arabskich 
czy Mołdawii.

Najnowsze projekty w fazie badań i komercja-
lizacji

Specjaliści tworzący zespół Ingremio są obecnie za-
angażowani w kilka projektów badawczo-rozwojowych, 
które – na różnym etapie – już teraz wyróżniają się w wy-
miarze globalnym.

Rury preizolowane z warstwą grzewczą z na-
norurek węglowych

Jeden z projektów dotyczy rur preizolowanych z war-
stwą grzewczą z nanorurek węglowych. Warto zauwa-
żyć, że jest on współfinansowany ze środków unijnych. 
Zastosowanie warstwy grzewczej z nanorurek węglo-
wych w rurach jest pomysłem autorskim i innowacyjnym 
w skali całego świata. Jak udowodniły badania, przyczy-
niają się one do zwiększenia energooszczędności i trwa-
łości rur preizolowanych, a przede wszystkim dodają cał-
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kowicie nową funkcjonalność, tj. możliwość użycia rur 
jako podgrzewacza do cieczy.

Aktualnie Ingremio jest na etapie komercjalizacji pro-
jektu i wdrażania rur preizolowanych z warstwą grzew-
czą do masowej produkcji.

Rury wentylacyjne AIRFLEX SPECTRA
Jednym z najnowszych, ukończonych i wdrożonych 

projektów są rury wentylacyjne z ochroną mikrobio-
logiczną AIRFLEX SPECTRA. Rury są efektem pół-
torarocznego projektu badawczego, który został zre-
alizowany przy kooperacji z ośrodkami naukowymi 
i laboratoriami mikrobiologicznymi z Polski oraz Nie-
miec. We współpracę zaangażowano m. in. Sieć Ba-
dawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników. Otrzymane wyniki badań 
mikrobiologicznych, zostały potwierdzone w jednost-
ce zagranicznej. W jego wyniku opracowano formułę 
dodatków zawierających między innymi srebro, miedź, 
żelazo i cynk oraz technologię ich mieszania z polimera-
mi czy technologię produkcji finalnego wyrobu. Należy 
podkreślić, że poziom uzyskanej przez Ingremio ochrony 
mikrobiologicznej w zakresie bakterii i grzybów w two-
rzywie sztucznym jest obecnie na najwyższym pozio-
mie na świecie, co potwierdzają wyniki badań wykona-

nych w niezależnych laboratoriach mikrobiologicznych. 
W projekcie wykorzystano innowacyjną na skalę świata, 
opatentowaną przez Ingremio metodę określenia dysper-
gowania komponentów aktywnych mikrobiologicznie 
w polimerze, która umożliwia natychmiastową ocenę 
rozproszenia i stężenia substancji aktywnych mikrobio-
logicznie w tworzywie.

Rury z ochroną mikrobiologiczną do przesyłu 
cieczy

Kolejny projekt realizowany z dofinansowaniem 
z Funduszy Europejskich dotyczy rur z ochroną mi-
krobiologiczną do przesyłu wody i innych cieczy. Ce-
lem badań i wdrożeń jest opracowanie rur z polimerów, 
w macierzy których zaimplementowane są aktywne mi-
krobiologicznie metale, między innymi srebro, miedź, 
żelazo i cynk, zapobiegające powstawaniu biofilmu na 
wewnętrznej powierzchni.

Funkcjonalność rur pozwala na zastosowanie ich 
w aplikacjach, w których należy ograniczyć lub wyeli-
minować rozwój biofilmu. Ich zastosowanie wyeliminuje 
konieczność stosowania agresywnych środków chemicz-
nych, zapobiegających rozwojowi infekcji szkodliwych 
mikroorganizmów. Jest to projekt zorientowany na zdro-
wie i bezpieczeństwo ludzi, ograniczenie kosztów w prze-
myśle, ale i ochronę środowiska z uwagi na ograniczenie 
konieczności stosowania środków do dezynfekcji.

Filament z ochroną mikrobiologiczną do druku 3D
W toku badań znajduje się również projekt zakłada-

jący osiągnięcie ochrony mikrobiologicznej filamentu 
stosowanego w druku 3D. Celem jest uzyskanie właści-
wości materiału: antybakteryjnych, antygrzybicznych 
oraz antywirusowych. Wytworzone z filamentu produkty 
nie będą wymagały dezynfekowania, ograniczając roz-
wój i rozprzestrzenianie się szkodliwych mikroorgani-
zmów, co wpłynie na bezpieczeństwo ludzi. Druk 3D 
jest technologią, która coraz powszechniej zaczyna być 
stosowana do produkcji wyrobów finalnych, zwłaszcza 
wyspecjalizowanych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań, np. w zakresie kształtu.

Filament 3D z ochroną mikrobiologiczną znajdzie 
zastosowanie m.in. w sprzęcie medycznym, wyrobach 
powszechnego użytku mających kontakt z dużą liczbą 
osób, technice wentylacyjnej, systemach przesyłu cie-
czy czy technice wojskowej. Skuteczna realizacja pro-
jektu, będzie oznaczała kolejną innowację Ingremio na 
skalę światową.
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W zgodzie ze środowiskiem naturalnym
Miarą innowacyjności i nowoczesności przedsię-

biorstw jest także stosunek do ochrony środowiska na-
turalnego. Troska o świat, za który jesteśmy wspólnie 
odpowiedzialni, w Ingremio przejawia się m.in. pro-
jektami zorientowanymi na ograniczenie powstawania 
odpadów produkcyjnych czy rozwój produktów prośro-
dowiskowych.

Takie podejście przyświeca firmie od wielu lat. Przed-
siębiorstwo posiada dział recyklingu na własne potrze-
by, dzięki czemu ograniczono odpadowość i obciążenie 
środowiska naturalnego. Produkty firmy, między innymi 
rury preizolowane Inflex Thermal stosowane są w sys-
temach odnawialnych źródeł energii (OZE). Rury wen-
tylacyjne AirFlex Spectra znajdują z kolei zastosowanie 
w systemach rekuperacji, które ograniczają straty cieplne 
w budynkach. Dzięki realizacji projektów prośrodowi-
skowych, przedsiębiorstwu przyznano między innymi: 
Certyfikat PRS Green Label oraz Certyfikat Interseroh 
Zero Waste Solutions.

Podsumowanie
Od kilkunastu metrów kwadratowych w wynajętym 

garażu, do nowoczesnego, przedsiębiorstwa o zasięgu 
globalnym, które w wielu dziedzinach jest światowym 
liderem wyznaczając standardy – oto historia polskiej, 
rodzinnej firmy Ingremio. 

Dziękujemy firmie ZPTS Ingremio-Peszel

za przesłanie materiałów, dzięki którym powstał artykuł.

Laboratorium Badawcze „Polimer”, badanie mikrobiologiczne

Produkcja rur wentylacyjnych AirFlex Spectra
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różniająca technologię gumy od technologii tworzyw sztucz-
nych i kompozytów polimerowych. Rodzaj matrycy oraz ilość 
i rodzaj napełniacza/napełniaczy decydują o właściwościach 
przetwórczych mieszanki kauczukowej, takich jak lepkość 
i wytłaczalność, a także o takich parametrach użytkowych jej 
wulkanizatów, jak odporność chemiczna, palność czy właści-
wości mechaniczne i dynamiczne. 

Mieszankę kauczukową zwykle poddaje się sieciowaniu, 
najczęściej w temperaturze 140ºC-180ºC, w wyniku którego 
powstaje sieć przestrzenna, łącząca chemicznie makroczą-
steczki kauczuku. Jej struktura decyduje o wytrzymałości me-
chanicznej i zdolności gumy do relaksacji naprężeń. 

Zanim omówimy technologię wytwarzania elementów gu-
mowych, warto krótko wspomnieć o podstawowych składni-
kach mieszanek gumowych i ich wpływie na własności otrzy-
mywanych wyrobów.

Ad a) Kauczuki są podstawowym składnikiem mieszanki 
kauczukowej. Pod względem pochodzenia kauczuk dzielimy 
na naturalny i syntetyczny. Na rynku istnieje szerokie spektrum 
kauczuków syntetycznych. Przy wyborze odpowiedniego ka-
uczuku, należy analizować jego skład chemiczny pod kątem 
oczekiwanych właściwości gotowego wyrobu. To właśnie od 
niego, w dużym stopniu, zależą podstawowe właściwości wy-
robów gumowych. 

Ad  b) Napełniacze stanowią drugą ważną grupę surowców 
wchodzących w skład gumy. Stosując odpowiedni napełniacz 
możemy w dużym stopniu wpływać na właściwości przerobo-
we mieszanki kauczukowej i właściwości fizykomechaniczne 

W aparatach, urządzeniach i liniach technologicznych  
w wielu gałęziach przemysłu, często istnieje konieczność 
stosowania całego typoszeregu uszczelnień. W zależności od 
zastosowania i przeznaczenia, wykonane są one z różnych 
materiałów.  Jako przykład możemy wymienić uszczelnie-
nia: metalowe, polimerowe, elastomerowe lub uszczelnienia 
stanowiące kombinację połączeń tych materiałów np.: gu-
mowo-metalowe, gumowo-tkaninowe, gumowo-tkaninowo-
-metalowe i wiele innych.

Uszczelnienia gumowe ze wzglądu na specyfikę materia-
łu, a przede wszystkim wysoką elastyczność, małe odkształ-
cenia trwałe po ściskaniu, szeroki zakres twardości, dobre 
właściwości fizyko-mechaniczne, odporność na działanie 
atmosferyczne i różne media chemiczne oraz wiele innych,  
znajdują bardzo szerokie zastosowanie.

Czym jest guma? Dlaczego uszczelnienia gumowe?,

Odpowiedź na postawione pytania ułatwi nam krótkie 
wprowadzenie merytoryczne.

Guma jest układem wieloskładnikowym i wielofazowym. 
W jej skład wchodzą m.in. 

a) kauczuk/kauczuki

b) napełniacz/napełniacze

c) zmiękczacze (plastyfikatory)

d) zespół sieciujący

e) substancje pomocnicze (aktywatory, 
dyspergatory, substancje przeciwstarzeniowe, 
antyozonanty, substancje poprawiające 
adhezję gumy do innych materiałów)

W procesie technologicznym wytworzenia detali gumowych 
sporządza się najpierw mieszankę kauczukową, wykorzystu-
jąc w tym celu urządzenia generujące znaczne siły ścinające 
(walcarki lub mieszarki zamknięte). Siły te potrzebne są do 
dobrego zdyspergowania i rozdystrybuowania cząstek na-
pełniacza w kauczuku, który stosowany jest w różnej ilości 
i stanowi matrycę kompozytu. Jest to podstawowa cecha wy-

Uszczelnienia do 
reaktorów chemicznych

Urszula Ostaszewska, 
Stanisław Stokłuska, 
Justyna Wróbel, Agata Domańska
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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

Seals for chemical reactors

otrzymanych wulkanizatów. Napełniacze dzielimy na sadzowe 
(czarne) i mineralne (jasne). 

Ad c) Zmiękczacze (plastyfikatory) są związkami chemicz-
nymi odpowiedzialnymi za zwiększenie plastyczności ka-
uczuku, bądź mieszanki kauczukowej i obniżania kruchości 
gumy. Najczęściej wykorzystywaną w przemyśle gumowym 
grupą plastyfikatorów są produkty petrochemiczne, zmiękcza-
cze syntetyczne i inne. 

Wzrost plastyczności mieszanki, spowodowany wprowa-
dzeniem do niej zmiękczacza, związany jest ze zmianą uło-
żenia  przestrzennego makrocząsteczek kauczuku względem 
siebie i energii oddziaływania między poszczególnymi łań-
cuchami makrocząsteczek, na skutek wnikania cząsteczek 
zmiękczaczy pomiędzy łańcuchy kauczuku. Wprowadzenie 
do mieszanki zmiękczaczy wpływa również na właściwości 
fizyczne otrzymanych wulkanizatów.

Ad d) Substancje sieciujące (wulkanizujące) to substancje, 
które mogą tworzyć wiązania poprzeczne między łańcucha-
mi elastomeru. Mogą to być substancje nieorganiczne (siarka, 
tlenki metali)  oraz organiczne (nadtlenki, aminy i inne). 

Ad e) W mieszankach kauczukowych stosowane są różne 
substancje pomocnicze, spełniające określone zadania np. sub-
stancje przeciwstarzeniowe, antyozonanty, substancje utrud-
niające palenie, substancje porotwórcze i szereg innych. 

Zaprojektowanie technologii wytwarzania elementu 
gumowego, spełniającego żądane właściwości użytkowe, 
wymaga od technologa posiadania szerokiej wiedzy doty-
czącej znajomości surowców stosowanych w przemyśle gu-
mowym, przewidywania właściwości gumy, które możemy 
uzyskać przez dobór wybranych składników, oraz znajo-
mości technik przetwórczych.

Kolejność działań podjętych przy projektowaniu uszczel-
nień do reaktorów chemicznych.

1.  Dobór kauczuków.

Przeprowadzono analizę kauczuków pozwalających na 
wykonanie uszczelnień odpornych na działanie oparów 
rozpuszczalników i dużego spektrum substancji che-
micznych, pracujących w szerokim zakresie temperatur 
ujemnych i dodatnich.

Do badań wybrano kauczuki: etylenowo-propylenowy, 
butadienowo-akrylonitrylowy, fluorowy i fluoro-siliko-
nowy.

2.  Zaprojektowanie składów mieszanek.

Do wybranych kauczuków dopasowywano inne 
składniki mieszanki, zestawiając odpowiednio ilość 

i rodzaj napełniacza, ilość i rodzaj zmiękczacza, ze-
spół wulkanizujący i substancje przeciwstarzeniowe.

3.  Sporządzanie mieszanek gumowych, oznaczanie kinetyki 

wulkanizacji i przygotowanie próbek do badań. 

Mieszanki kauczukowe sporządzono na walcarce labora-
toryjnej, o wymiarach walców ϕ 200 x  400 mm i tempe-
raturze 40°C, zgodnie z PN-ISO 2393:2015-12. Próbki do 
badań wulkanizowano w  formie stalowej, w temperatu-
rze 160°C lub 170°C i optymalnym czasie (t90), wyzna-
czonym za pomocą reometru, wg PN-ISO 3417:2015-12, 
PN-ISO 6502:2015 („Oznaczanie przebiegu wulkanizacji 
za pomocą wulkametru z oscylującym rotorem”).

4.  Badania właściwości fizycznych 

Wykonano następujące badania:

• Oznaczenie właściwości przy rozciąganiu, zgodnie 
z PN-ISO 37:2007 („Guma i kauczuk termoplastycz-
ny. Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych przy 
rozciąganiu”),

• Oznaczenie twardości w skali Shore’a, zgodnie z  ISO 
48-4:2018 („Oznaczanie twardości wg metody Sho-
re’a”),

• Oznaczenie odkształcenia trwałego przy ściskaniu, 
zgodnie z PN-ISO 815:1998 (Oznaczanie odkształcenia 
trwałego po ściskaniu w temperaturze otoczenia, pod-
wyższonej lub niskiej),

• Oznaczenie przyspieszonego starzenia, zgodnie z  ISO 
188:211 („Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie 
przyspieszonego starzenia i odporności na działanie cie-
pła”),

• Oznaczenie temperatury kruchości, zgodnie z PN-ISO 
815:2015-12 („Guma i kauczuk termoplastyczny. Ozna-
czanie kruchości w niskiej temperaturze”),

• Oznaczanie odporności na działanie rozpuszczalników, 
zgodnie z PN-ISO 1817:2001 („Guma. Oznaczanie od-
porności na działanie cieczy”).

5.  Analiza wyników badań    

Gumy oznaczono symbolem zgodnym z oznaczeniem 
kauczuku, z którego zostały wykonane. 

– z kauczuku etylenowo-propylenowego     – EPDM  
– z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego   – NBR 
– z kauczuku fluorowego                                      –   FKM
-–z  kauczuku fluoro-silikonowego            – FMVQ 40, 45, 60         

Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki badań 
w układzie graficznym.
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Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań, klu-
czowych właściwości, stwierdzono, że najbardziej uniwer-
salną, do planowanych zastosowań, jest guma z kauczuku 
fluorowo-silikonowego o twardości 40°Sh. Zachowuje ona 
swoje właściwości w szerokim przedziale temperatur i jest 
odporna na działanie dużego spektrum substancji chemicz-
nych. Gumę tą wybrano do wykonania demonstracyjnych 
uszczelnień.

6.  Wykonanie oprzyrządowania i wulkanizacja wyrobów 
demonstracyjnych

Zaprojektowano i wykonano formę do wytworzenia de-
monstratorów, jednego z najczęściej używanych uszczel-
nień – korka. Przy projektowaniu formy skorygowano 
jej wymiary o wielkość skurczu gumy po wulkanizacji. 
Wyroby wulkanizowano w temperaturze 170°C w czasie 
zgodnym ze wskazaniem badania przebiegu wulkanizacji, 
a następnie wygrzewano w suszarce z obiegiem powietrza 
w temperaturze 200°C przez 12 godzin.

Zdjęcia formy wulkanizacyjnej i wyrobów demonstra-
cyjnych przedstawiono na zdjęciach obok.

Wyroby demonstracyjne zostały zamontowane w apara-
turze badawczej Katedry Chemii i Technologii Polimerów 
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i speł-
niły oczekiwane wymagania odporności na działanie roz-
puszczalników, temperatury oraz ciśnienia.

Jak przedstawiono w artykule dzięki doświadczonej ka-
drze, profesjonalnemu zapleczu technologicznemu i ba-
dawczemu Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB potrafi 
sprostać prawie każdemu wyzwaniu w zakresie przetwór-
stwa oraz technologii gumy. Opracowane wyroby gumo-
we powiększyły portfolio Instytutu i są dostępne w naszej 
ofercie.

17
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Kontrola jakości (ang. quality inspection) to działania, 
mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie 
jednej lub więcej charakterystyk produktu i odniesienie 
wyników do konkretnych wymagań w celu potwierdze-
nia ich zgodności. Zadanie to zwykle wykonywane jest 
przez wyspecjalizowany personel i nie wchodzi w zakres 
obowiązków pracowników produkcyjnych. Produkty 
niezgodne ze specyfikacjami są odrzucane lub przekazy-
wane do poprawienia.

Kontrola jakości to podstawowa forma weryfikacji 
zgodności produktu lub usługi. Daje ona bezpośrednie 
informacje na temat tego, czy proces produkcyjny lub 
usługowy nie przysparza kłopotów. Pytanie tylko, kiedy 
chcemy to zweryfikować? Na samym początku czy na sa-
mym końcu? Może gdzieś pośrodku procesu? Wszystko 
zależy już od nas, czy skontrolujemy proces na samym 
początku czy na samym końcu, gdy wyrób jest już goto-
wy. Należy się jednak liczyć z poniesieniem kosztów ca-
łej produkcji, jeśli kontrola będzie wykonana na samym 
końcu, a produkt okaże się wadliwy.

Rozróżnia się trzy etapy kontroli: wejściową, między-
operacyjną i końcową. Kontrola wejściowa polega na 
sprawdzeniu zakupionych surowców i komponentów. 
W przypadku wyrobów gumowych są to: kauczuk, sa-
dza, środki mineralne i pomocnicze. W kontroli między-
operacyjnej sprawdzana jest praca i przebieg procesu 
technologicznego. Kontrola ta weryfikuję proces poprzez 
sprawdzanie urządzeń. To dzięki niej możemy usunąć 

Kontrola jakości materiałów 
i wyrobów gumowych 
w Laboratorium Badawczym 
„LABGUM”

Agata Domańska, Justyna Wróbel, 
Urszula Ostaszewska 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

Quality control of rubber materials and 

products in Testing Laboratory „LABGUM”

Badanie twardości w skali IRHD.
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występowanie wad w danej operacji, np. praca miesza-
deł, walców czy prasy wulkanizującej przy wytwarza-
niu mieszanek/wyrobów gumowych. Kontrola końcowa 
jest najczęściej spotykana. Weryfikuje ona produkt po 
wszystkich operacjach. Wytworzony produkt musi być 
zgodny z dokumentacją techniczną, spełniać walory wi-
zualne, estetyczne, ale także funkcjonalne, to jest zgod-
ność właściwości fizyko-mechanicznych z wymaganiami 
w przypadku mieszanek gumowych.

Kto powinien przeprowadzić taką kontrole? Oczywi-
ście powinien być to podmiot niezależny, kompetentny 
oraz najlepiej, aby posiadał udokumentowane kwalifika-
cje. Takie wymagania spełniają laboratoria, posiadające 
akredytację przyznawaną przez Polskie Centrum Akre-
dytacji (PCA). 

Laboratorium Badawcze „LABGUM” działające 
w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników Centrum Elasto-
merów i Gumy w Piastowie spełnia wymagania normy 
PN-EN ISO/IEC 17025 od 1998 roku, od tego czasu utrzy-
muje System Zarządzania oraz akredytację, potwierdza-
ną co roku przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfi-
kat Akredytacji Laboratorium Badawczego „LABGUM” 

nr AB 147). System ten jest spójny z wdrożonym w Cen-
trum w Piastowie od 2004 roku Systemem Zarzadzania 
Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001 (Certyfikat 
Systemu Zarzadzania Jakością - nr J-1313/13/2021). Oba 
Systemy zapewniają stabilność i powtarzalność wypro-
dukowanego wyrobu lub realizowanej usługi, a w ramach 
współpracy dają poczucie bezpieczeństwa i wiarygodno-
ści. Posiadanie akredytowanych i certyfikowanych syste-
mów jakości jest coraz częściej warunkiem utrzymania 
pozycji na rynku, ponieważ stanowi dla naszych klien-
tów gwarancję, że ich zlecenia realizowane są przez sta-

le aktualizowane i doskonalone procedury oraz procesy, 
co skutkuje pozyskaniem od nas niezmiennie wysokiej 
jakości wyrobów i usług. Laboratorium wykonuje kon-
trolę jakości mieszanek elastomerowych produkowanych 
w naszym Centrum w Piastowie oraz prowadzi działal-
ność komercyjną dla klientów zewnętrznych. Zakres 
akredytacji Laboratorium Badawczego „LABGUM” za-
wiera techniki badawcze do analizy składu chemicznego 
wyrobów gumowych oraz badania właściwości fizyko-
-mechanicznych mieszanek elastomerowych i wyrobów 
gumowych.  Wykonujemy także szereg badań nieobję-
tych zakresem akredytacji, ale spełniających w szerokim 
zakresie normę PN-EN ISO/IEC 17025. W tym artykule 
skupimy się na kontroli jakości badań właściwości fizy-
ko-mechanicznych wyrobów elastomerowych.

Laboratorium Badawcze „LABGUM” wykonuje, na-
stępujące badania fizyko-mechaniczne zgodnie z poniż-
szymi normami:

• Oznaczenie lepkości za pomocą aparatu Mooney’a wg 
PN-ISO 289-1:2007;

• Badanie przebiegu wulkanizacji za pomocą reometru 
Monsanto 100 wg PN-ISO 3417:2015-12 i PN-ISO 
6502:2007;

• Badanie przebiegu wulkanizacji za pomocą reometru 
Monsanto MDR 2000 PN-ISO 6502:2007;

• Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych (wy-
trzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwa-
niu) wg PN-ISO 37:2007;

• Oznaczanie twardości w skali Shore’a wg ISO 48-
4:2018 (met. A lub D) lub PN-EN ISO 868:2005 
(met. A lub D);

• Oznaczanie twardości wg skali IRHD wg ISO 48-
2:2018;

• Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie wg PN-I-
SO 34-1:2007;

• Oznaczanie odporności na przyspieszone starzenie 
w powietrzu o podwyższonej temperaturze wg ISO 
188:2011;

• Oznaczanie elastyczności metodą Schoba wg PN-C-
04255:1997;

• Oznaczanie odporności na działanie ozonu wg PN-I-
SO 1431-1:2007 oraz PN-EN 50396:2007;

• Oznaczanie odporności na działanie cieczy wg PN-I-
SO 1817:2001/Ap 1:2002;

• Oznaczanie odkształcenia trwałego wg PN-ISO 
815:1998;

• Oznaczanie temperatury kruchości wg PN-ISO 
812:2015;

• Oznaczanie współczynnika elastycznego powrotu wg 
PN-79/C-04237/04;

Badanie przebiegu wulkanizacji.
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• Oznaczanie gęstości wg PN-ISO 2781+AC1:1996 
met. A;

• Oznaczanie ścieralności za pomocą aparatu Schoppe-
ra wg PN-ISO 4649:2007;

• Relaksacja naprężenia przy ściskaniu wg PN-ISO 
3384:2002;

• Połączenie guma-metal wg PN-93/C-04210; PN-
-92/C-04250; PN-92/C-04252; 

• PN-92/C-04263;
• Oznaczanie odporności na powiększanie się rysy pod-

czas wielokrotnego zginania na aparacie de Mattia 
wg PN-ISO 132:2000.

Urządzenia badawcze, na których są wykonywane ba-
dania, są okresowo sprawdzane oraz/lub wzorcowane 
w jednostkach certyfikowanych w celu zapewnienia wia-
rygodności wyników badań. Poza tym nasz personel cały 
czas się doskonali, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, 
a także wykonując wewnętrzne badania porównawcze, 
przez co nasze wyniki są rzetelne. Dodatkowo, raz do 
roku jesteśmy audytowani przez Polskie Centrum Akre-
dytacji oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, a tak-
że kilka razy w roku przechodzimy audyty wewnętrze, 
w różnych obszarach działalności – od wykonywania ba-
dań do zarządzania Laboratorium. Nasze Laboratorium 
dokłada wszelkich starań, aby wykonywane badania od-
zwierciedlały wynik rzetelny i dokładny.

Laboratorium Badawcze „LABGUM” świadczy usłu-
gi w zakresie sprawdzania wyrobów/mieszanek gumo-
wych zgodnie z wymaganiami. Należy jednak pamiętać, 
że nie na każdym wyrobie można przeprowadzić pełny 
zakres badań wymaganych przez karty charakterystyki, 
ze względu na ograniczenia kształtu czy wielkości wyro-
bu, ponieważ nie uda się przygotować określonej próbki. 
Niektóre badania wymagają zniszczenia produktu/wy-
robu. Większość danych podawanych w kartach charak-
terystyk odnosi się do badań wykonanych na próbkach 

normatywnych, a nie na gotowym wyrobie. Również 
należy pamiętać, że wyniki na próbkach przygotowy-
wanych z wyrobu mogą być obarczone błędem związa-
nym z przygotowaniem próbek (np. cięcie i szlifowanie) 
w porównaniu do wartości otrzymanych na próbkach 
normatywnych. Stąd też często, odbiorcy wyrobu przy 
zakupie proszą producenta o próbki w formie płytek, 
w celu przeprowadzenia własnej wiarygodnej kontroli 
wejściowej. Ważne jest, aby próbka oraz wyrób były z tej 
samej partii mieszanki, gdyż niewielkie wahania w skła-
dzie czy procesie wytwarzania już mogą być przyczyną 
znacznych różnic poprzedniego materiału. Takie zamia-
ny można wykryć wykonując analizę chemiczną, której 
będzie poświęcony kolejny artykuł. Materiały gumowe 
są dość wymagającym produktem, którego wytwarzanie 
wymaga dużej wiedzy technologów, precyzji i dokład-
ności prowadzenia procesu. Dlatego warto kontrolować 
proces wytwarzania na bieżąco.

Czy warto przeprowadzać kontrolę jakości w celu we-
ryfikacji materiału z kartą charakterystyki? Jak najbar-
dziej tak. Wtedy mamy pewność, że dostarczamy wyrób 
powtarzalny i wysokiej jakości, który zgodnie z założe-
niem wytrzyma pracę w określonych warunkach i czasie. 
Wiadomo, że każda kontrola jakości to dodatkowy koszt, 
jednak wykrycie wady we wczesnym momencie często 
zaoszczędzi nam dodatkowych zbędnych kosztów na sa-
mym początku, a przy okazji mamy pewność, że dostar-
czamy rzetelny produkt do klienta. Należy pamiętać, że 
również odbiorcy mogą chcieć przeprowadzić kontrolę 
naszego produktu, aby mieć pewność, że kolejne partie 
są powtarzalne i będą spełniać ich oczekiwania zgodnie 
z zamówieniem.

Badanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu.

Łukasiewicz – Instytut IMPiB, Centrum Elastomerów i  Gumy 
w Piastowie oferuje odpłatnie „Poradnik technologa gumy” 

oraz monografie o tematyce związanej z problemami i kierunkami 
prac badawczych w branży gumowej

• Praca zbiorowa pod redakcją J.R. White i S.K. De, „Poradnik technologa gumy”, 2004

• Urszula Ostaszewska, Cezary Dębek, Jacek Magryta, „Piroliza zużytych wyrobów gumowych źródłem węglowego surowca 
wtórnego”, 2014

• Dariusz M. Bieliński, Jan Mężyński, Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba, „Rubber Powder And Its Application To 
Elastomers”, 2015

• Cezary Dębek, „Kompozycje napełniaczy mineralnych do gumowych wyrobów wytłaczanych”, 2014

• Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys, „Badania nad opracowaniem procesu wytwarzania nanokompozytów 
elastomerowych z zastosowaniem kompatybilizatorów”, 2011

• Dariusz M. Bieliński, „Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej”, 2009

• Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, Piotr Pawłowski, Karol Niciński, „Tlenek cynku w mieszankach kauczukowych”, 2007

• Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Parasiewicz, „Elastomery i przemysł gumowy”, 2006

• Jacek Magryta, Cezary Dębek, Krzysztof Potocki, Kinga Makuła, „Napełniacze węglowe we wzmacnianiu elastomerów”, 2006

• Urszula Ostaszewska, Dariusz Bieliński, Jacek Magryta, Marta Tomaszewska, „Postęp w obszarze kształtowania właściwości 
ciernych materiałów gumowych”, 2013

(tylko wersja pdf)

• Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Ludomir Ślusarski, „Wpływ polimerów o budowie makropierścieniowej na stabilność 
termiczną kauczuków dienowych”

• Małgorzata Piaskiewicz, Maria Rajkiewicz, Teresa Kleps, Mieczysława Gęsiak, „Możliwości wykorzystania ligniny odpadowej 
jako promotora adhezji materiał tekstylny-guma”

• Wanda Parasiewicz, „Doskonalenie warunków higienicznych pracy w przemyśle gumowym”

• Teresa Kleps, Teresa Parys, Leszek Pyskło, Maria Rajkiewicz, „Problem rakotwórczych N-nitrozoamin w przemyśle gumowym”

• Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, „Recycling of Scrap Tyres and other Waste Rubber”

• Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, „Recykling zużytych opon”

Kontakt:    zapytania@lukasiewicz.impib.gov.pl

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 147 
przyznany dla Laboratorium Badawczego „LABGUM”
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Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych 
(SKSM) to największy w Polsce producent surowców 
skaleniowo-kwarcowych. Dysponuje on zapleczem su-
rowcowym oraz potencjałem wydobywczym i produk-
cyjnym, które umożliwiają pozyskiwanie surowców 
skaleniowych i kwarcowych, głównie dla przemysłu ce-
ramicznego, szklarskiego oraz  budownictwa inżynieryj-
nego, drogowego i chemii budowlanej. Spółka w swojej 
ofercie zawiera: grysy i mączki skaleniowo-kwarcowe, 
mączki kwarcowe oraz kruszywa granitowe.

Ekologiczne „zimne 
powłoki” na dachy
z zastosowaniem mączek 
kwarcowych SKSM

Katarzyna Suchoń1, 
Danuta Rajczakowska2, Ewa Langer1 

1Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników 
2Strzeblowskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych w Sobótce

Pole składowe SKSM

Ecological coatings for „cood roofs” with 

the use of SKSM quartz flour
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Ambicją Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineral-
nych Sp. z o.o. jest budowanie przedsiębiorstwa inno-
wacyjnego, wykorzystującego kompleksowo posiadane 
zasoby przy zastosowaniu nowoczesnych technologii 
z jednoczesnym uwzględnieniem środowiska naturalne-
go i pracy. 

Chęć nieustannego rozwoju SKSM Sp z o.o. zaowo-
cowała pozyskaniem w 2016 roku projektu współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020, obejmującego rozbudowę infrastruk-
tury badawczo-rozwojowej o budowę laboratorium wraz 
z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury ba-
dawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie 
liczb atomowych. Laboratorium SKSM

Rozbudowa infrastruktury miała zapewnić przedsiębior-
stwu dokładne, powtarzalne i szybkie badanie parametrów 
fizykochemicznych surowców ceramicznych oraz drogo-
wych: mączek, grysów skaleniowo-kwarcowych, mączek 
kwarcowych i kruszyw w ramach realizowanych prac 
badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie 
optymalnych składów chemicznych i fizycznych krajo-
wych wyrobów dedykowanych branży, ceramicznej, che-
micznej oraz budowlanej i wzrost satysfakcji klientów czy-
poszerzenie możliwości oferowanych dla rynku usług.

Razem możemy więcej
SKSM Sp z o.o. w ramach realizowanego projektu 

rozbudowy infrastruktury badawczej nawiązała współ-
pracę badawczo-rozwojową z Siecią Badawczą Łukasie-
wicz – Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników, podczas której oceniano możliwości sto-
sowania wytworzonych na zmodernizowanych liniach 
produkcyjnych mączek kwarcowych w produkcji nowo-
czesnych wyrobów przeznaczonych dla budownictwa.

Pomysł na współpracę zainicjowany został przez 
SKSM: „Szukaliśmy silnego partnera naukowego, któ-
ry cieszy się wysoką renomą wśród producentów che-
mii budowlanej, jednocześnie dysponuje nowoczesnym 
zapleczem badawczym i doświadczoną kadrą naukową. 
Oczekiwaliśmy kompleksowego podejścia do problemu, 
a Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB jest jedynym 
krajowym instytutem badawczym o tak interdyscypli-
narnym zakresie działalności”.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Mate-
riałów Polimerowych i Barwników, Centrum Farb i Two-
rzyw w Gliwicach jest instytutem o długoletniej tradycji 
w dziedzinie badania, projektowania i opracowywania no-
woczesnych wyrobów lakierowych oraz współpracy z do-
stawcami surowców do produkcji wyrobów lakierowych. 
W ramach podjętej współpracy badawczo-rozwojowej po-
między jednym z największych producentów krajowych 
wypełniaczy stosowanych w materiałach budowlanych 
a instytutem badawczym specjalizującym się w projek-
towaniu nowoczesnych wyrobów lakierowych, wypra-
cowano rozwiązania umożliwiające stosowanie mączek 
kwarcowych w produkcji nowoczesnych wyrobów prze-
znaczonych dla budownictwa. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB  zawsze z otwar-
tością podchodzi do takich współprac opartych na zasadzie 
win-win, zdaniem jednego z pracowników pionu badaw-
czo-rozwojowego „Nasz Instytut od lat pomaga rozwią-
zywać problemy polskich przedsiębiorców związanych 
z przemysłem wyrobów lakierowych. Bardzo się cieszymy 
z tej współpracy z SKSM, która pozwala polskiemu produ-
centowi stawać się bardziej konkurencyjnym na rynku kra-
jowym i światowym. Realizacja takiej współpracy pozwala 
nam na wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświad-
czeń oraz dalszy rozwój naukowy, technologiczny z korzy-
ścią dla naszych przyszłych kontrahentów.”

Jednym z obszarów badawczych, na który firma zwróciła 
uwagę, była możliwość znalezienia dodatkowych zasto-
sowań dla surowca skalnego wytwarzanego na zmoderni-
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zowanych liniach produkcyjnych SKSM. Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polime-
rowych i Barwników podjęła się zastosowania  mączek 
kwarcowych w ekologicznych, innowacyjnych wyrobach 
powłokowych przeznaczonych do pokryć izolacyjnych 
dachów w technologii tzw. zimnych powłok. 

Zrównoważona gospodarka i ekologiczne roz-
wiązania w trosce o środowisko

„Zimne powłoki” pozwalają właścicielom budynków, 
architektom, projektantom, urbanistom na optymalizo-
wanie parametrów energetycznych pojedynczych budyn-
ków i zespołów urbanistycznych w zależności od użyt-
kowania, projektowania otoczenia i panującego klimatu. 

Specjalnie projektowane powłoki na pokrycia dacho-
we, odbijają promieniowanie słoneczne, jak i wypromie-
niowują zaabsorbowane ciepło, zapobiegając tym samym 
nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni dachów 
i wpływając na obniżanie temperatur wewnątrz pomiesz-
czeń czy minimalizację kosztów klimatyzacji. Najbar-
dziej ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem jest 
stosowanie „zimnych” organicznych powłok, które mogą 
być nakładane na wszystkie typy dachów łącznie z bu-
dynkami mieszkalnymi, apartamentowcami, budynka-
mi przemysłowymi, komercyjnymi, szpitalami, biurami 
i obiektami hodowli zwierzęcej.

Technologia „zimnych dachów” polegająca na  zwięk-
szeniu współczynnika odbicia promieniowania słonecz-
nego przez powierzchnie obiektów budowlanych jest 
również jednym z czynników branych pod uwagę w stra-
tegii przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Podstawo-
we zalety nowych wielofunkcyjnych systemów powłoko-
wych polegają na:

• zwiększeniu trwałości materiałów dzięki zmniejsze-
niu szybkości  chemicznych reakcji rozkładu (niena-
grzewanie się powłok); 

• zmniejszaniu nagrzewania się pomieszczeń poddaszy 
użytkowych podczas lata;

• zmniejszeniu gabarytów urządzeń chłodzących 
i energii zużywanej na chłodzenie w klimatyzowa-
nych budynkach i polepszenie komfortu w nieklima-
tyzowanych;

• łagodzeniu działania miejskich wysp ciepła i polep-
szeniu jakości powietrza w aglomeracjach miejskich;

W tym rozwijającym się segmencie wyrobów powło-
kowych dotychczas zastosowanie znajdowały głównie 
wyroby węglanowe.

Synergia w działaniu
Zespół pracowników badawczych SKSM skupił się na 

analizie i doborze surowca – mączek kwarcowych oraz 
ustaleniu ich parametrów technologicznych przydatnych 
do stosowania w wyrobach lakierowych. Dzięki dosko-
nale wyposażonemu laboratorium przeprowadzono bada-
nia stopnia rozdrobnienia piasku kwarcowego w szero-
kim zakresie ziarnowym oraz określono skład chemiczny 
surowca, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu za-
wartości tlenków żelaza i tytanu, które mają znaczący 
wpływ na transparencję koloru w wyrobie.

Zespół naukowców Łukasiewicz – IMPiB Grupy Ba-
dawczej Farb i Tworzyw skupił się na opracowaniu re-
ceptur farb odbijających do dachów z zastosowaniem 
dostarczanych przez SKSM surowców. Przeprowadzano 
badania wpływu ilości stosowanego surowca na właści-
wości zimnych powłok oraz przeprowadzono badania 
porównawcze w stosunku do powłok z zastosowaniem 
surowców węglanowych. Istotnym aspektem prowadzo-
nych prac była weryfikacja stosowania mączek kwarco-
wych na własności odbijające promieniowanie słoneczne 
utworzonych z ich udziałem powłok.

Mączki kwarcowe SKSM
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Badanie efektywności powłok przy nagrzewaniu 

W ramach 
przeprowadzonych 
prac badawczych 
zaprojektowano 
wyroby lakierowe 
w technologii 
„zimnych powłok” 
z zastosowaniem 
mączek kwarcowych 
produkcji SKSM.

Temperatura nagrzewania się podłoża w czasie dla zimnych powłok na dachy z udziałem mączek kwarcowych w Sobótce oraz 
próbek referencyjnych.
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Współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (TSR) w farbach odbijających promieniowanie słoneczne z różnym udziałem 

mączek kwarcowych oraz referencyjnej z surowcem węglanowym. Im wyższa wartość współczynnika tym lepsze zdolność odbijania 

promieniowania.

Wypracowane rozwiązanie pozwoliło na częściowe za-
stąpienie w recepturze wyrobów węglanowych skutkują-
ce poprawą własności odbijających oraz ochrony przed 
nagrzewaniem się podłoża w stosunku do referencyjnej 
farby na dachy odbijającej promieniowanie słoneczne. 
Wprowadzenie mączek kwarcowych nie powodowało 
niekorzystnych zmian we właściwościach użytkowych 
wyrobów lakierowych.

Alternatywa dla problemów z dostawami
Wzrost sektora budowlanego, zwiększanie wielkości 

rynku  w obszarze wyrobów lakierowych oraz spiętrzenie 
problemów z dostawami surowców w różnych sektorach 
produkcyjnych sprawiły, że producenci chcący zapewnić 
ciągłość produkcji poszukują nowych możliwości i do-
stawców. Jak pokazały prowadzone prace badawcze, czę-
ściowe zastępowanie surowców, surowcami z lokalnego 
rynku może pomóc w procesach produkcyjnych bez stra-
ty dla jakości wyrobów.
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BADANIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 

POWIERZCHNI STALOWYCH ZA POMOCĄ OCHRONNYCH 
SYSTEMÓW MALARSKICH 
SERIA NORM PN-EN ISO 12944

Po co?

Otaczające nas powierzchnie stalowe, od balustrad począwszy do 

wielkogabarytowych konstrukcji mostów, muszą być zabezpieczone 

przed korozją odpowiednim systemem powłokowym, w przeciwnym 

razie skorodują i nie będą mogły spełniać swoich funkcji. Odpowiedni 

dobór tego systemu powinien być poprzedzony zdefiniowaniem 

agresywności korozyjnej środowiska, w  którym będzie on 

eksploatowany. Wraz ze wzrostem agresywności zwiększają się 

wymagania dotyczące przygotowania powierzchni oraz właściwości 

wyrobu do malowania. Norma PN-EN ISO 12944-2 definiuje klasy 

korozyjności środowiska C1 do C5. W  większości przypadków, 

środowiska wewnętrzne odpowiadają kategorii korozyjności C1 

i C2, o ile parametry korozyjności inne niż wilgotność nie występują 

w  znacznej ilości. Środowiska zewnętrzne odpowiadają kategorii 

korozyjności C3 do C5. Odpowiednio dobrany system malarski 

powinien zapewnić adekwatne do zastosowania zabezpieczenie 

antykorozyjne powierzchni stalowych, co bezpośrednio przekłada się 

na ich trwałość oraz walory estetyczne.

W jaki sposób?

Norma PN-EN ISO 12944-6 podaje metody badań przyspieszonych, 

pozwalające na wstępną weryfikację przydatności systemów 

malarskich. Badanie opiera się na sztucznym starzeniu powłok 

w  atmosferze nasilenia czynników korozyjnych takich jak: 

woda, rozpylony roztwór NaCl, para wodna, promieniowanie 

ultrafioletowe. Wybór czynników korozyjnych oraz czas ekspozycji 

uzależniony jest od klasy kategorii korozyjności. Badania realizuje 

się zgodnie z normami PN-EN ISO 2812-2, PN-EN ISO 6270-1, PN-

EN ISO 9227 oraz PN-EN ISO 16474-3. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 
Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach, Laboratorium Badawcze Wyrobów Lakierowych

zapytania@impib.lukasiewicz.gov.pl
601 373 543    |    575 436 716 

Zapraszamy do współpracy

Jakie właściwości podlegają ocenie?

Powłoki systemów malarskich oceniane są w zakresie przyczepności 

oraz zniszczeń – spęcherzenia, zardzewienia, spękania, złuszczenia 

i skorodowania od nacięcia. 

Dlaczego my?

Posiadamy długoletnie doświadczenie 

w zakresie badań wyrobów lakierowych, 

w tym badań korozyjnych. Dysponujemy 

odpowiednim zapleczem aparaturowym. 

Ponadto nasze kompetencje zostały 

potwierdzone uzyskaną akredytacją PCA 

pod numerem AB 163.

Co jeszcze?

Oferujemy szeroką gamę badań ciekłych wyrobów lakierowych, 

właściwości powłok lakierowych, badań identyfikacyjnych metodą 

FTIR, oznaczenia zawartości VOC. Aktualny wykaz metod objętych 

zakresem akredytacji laboratorium znajduje się na stronie PCA.

45
,3

9 

47
,7

2 

45
,6

6 46
,6

7 

41
,1

8 

F D  0 -  F A R B A  
R E F E R E N C Y J N A  

H A N D L O W A  
O D B I J A J Ą C A  

F D  2 5  -  F A R B A  
O D B I J A J Ą C A  Z  2 5 %  

D O D A T K I E M  
M Ą C Z E K  

K W A R C O W Y C H  

F D 5 0 -  F A R B A  
O D B I J A J Ą C A  Z  5 0 %  

D O D A T K I E M  
M Ą C Z E K  

K W A R C O W Y C H  

F D 7 5  -  F A R B A  
O D B I J A J Ą C A  Z  7 5 %  

D O D A T K I E M  
M Ą C Z E K  

K W A R C O W Y C H  

F D 1 0 0 -  F A R B A  
O D B I J A J Ą C A  Z  1 0 0 %  

D O D A T K I E M  
M Ą C Z E K  

K W A R C O W Y C H  

W
SP

Ó
ŁC

ZY
N

N
IK

 O
DB

IC
IA

 P
RO

M
IE

N
IO

W
AN

IA
 

SŁ
O

N
EC

ZN
EG

O
 T

SR
, %

 

RODZAJ POWŁOKI 

Linia do pakowania mączek kwarcowych
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Jednym z atutów Sieci Badawczej Łukasiewicz jest inter-
dyscyplinarność Instytutów, które działają w ramach Sieci. 
Dzięki zaangażowaniu we wspólne projekty poszczególne 
Instytuty łączą swoje kompetencje i wypracowują wspólnie 
innowacyjne rozwiązania. Wysokie kompetencje naukow-
ców, badaczy, inżynierów, wzajemna znajomość swoich 
możliwości między Instytutami Łukasiewicza, jak i sprawna 
komunikacja pozwalają na szybkie reagowanie na potrzeby 
rynku. Wsparcie specjalistów z różnych dziedzin zwiększa 
szanse na powodzenie. Wykorzystując naukę i innowacyjne 
myślenie tworzymy praktyczne rozwiązania odpowiadające 
na bieżące potrzeby i wyzwania stawiane każdego dnia. 

Technologie przyczyniające się do bezpośredniej 
ochrony życia 

Współpraca Łukasiewicz – IMPiB, Łukasiewicz – IBWCh 
oraz Łukasiewicz – ITR jest przykładem wspólnych działań 
na rzecz rozwiązania problemu związanego z zaopatrzeniem 
medycznym w maski ochronne, które dało się odczuć na po-
czątku pandemii COVID-19.

Projekt ten wpisuje się w działania realizowane w ramach 
#TarczaNaukowa Łukasiewicza. W wyniku współpracy uda-

Krótko 
o zaletach 
wspólnego 
działania

ło się zaprojektować, zbudować i uruchomić linię technolo-
giczną produkującą włókninę filtracyjną w technologii melt 
blown, która to stała się podstawowym zespołem ciągu tech-
nologicznego do wytwarzania maseczek.

Produkowana na liniach technologicznych zainstalowa-
nych w Łukasiewicz – IBWCh włóknina stosowana jest jako 
warstwa filtracyjna w maseczkach medycznych wg normy 
EN 14683:2019+AC.

Włóknina melt blown posiada optymalne właściwości 
filtracyjne, co gwarantuje ochronę i komfort pod wzglę-
dem oddychalności oraz poziomu nietoksyczności. Dzięki 
temu stanowi doskonałą, bezpieczną ochronę dla osób ko-
rzystających z powstałych z niej maseczek. 

Elastomerowa warstwa ochronna dla kompozy-
towej struktury nośnej pojazdu

W październiku 2021 roku Łukasiewicz – IMPiB (Cen-
trum Elastomerów i Gumy) zakończył realizację projektu 
badawczego pod tytułem: „Opracowanie technologii wy-
twarzania struktur nośnych i ochronnych dla pojazdów 
o napędzie elektrycznym w oparciu o zaawansowane kom-
pozyty termoplastyczne (MOTO-KOMP)”. Projekt, którego 
finansowanie uzyskano z dotacji celowej Prezesa Centrum 
Łukasiewicz, trwał rok i był realizowany we współpracy 
z Łukasiewicz – ILOT, który pełnił rolę Lidera projektu oraz 
Łukasiewicz – PIMOT, będącym konsorcjantem.

Celem projektu było opracowanie technologii wytwa-
rzania podzespołów pojazdów o napędzie elektrycznym, 
będących równolegle zasobnikami dla akumulatorów na-
pędowych, przy wykorzystaniu materiałów kompozyto-
wych z osnową termoplastyczną.

Advantages of working together

Beata Swinarew, Monika Malesa, 
Małgorzata Zubielewicz,
Ewa Zdziebłowska 

29

Zaletą takiej technologii jest zmniejszenie masy pojazdu, 
co pozwala na zwiększenie ładowności lub zabrania więk-
szej liczby akumulatorów. Łukasiewicz – IMPiB (Centrum 
Elastomerów i Gumy) realizował w ramach projektu zada-
nie mające na celu opracowanie elastomerowej warstwy 
ochronnej oraz technologię jej nakładania na struktury 
kompozytowe. Zabezpieczenie kompozytowej struktury 
nośnej pojazdu elastomerową powłoką ochronną wpłynie 
na zwiększenie jej odporności na uderzenie, co wydłuży 
czas eksploatacji pojazdów. Opracowana w ramach pro-
jektu technologia będzie mogła być oferowana przedsię-
biorcom, których obszarem zainteresowania i działalności 
jest np. polski samochód elektryczny.

Inteligentne powłoki lakierowe
W Centrum Farb i Tworzyw Łukasiewicz – IMPiB reali-

zowany jest natomiast projekt badawczy pt.: „Inteligentne 
powłoki lakierowe o obniżonej tendencji do nagrzewania 
się oraz do zabezpieczenia ogniochronnego elementów 
konstrukcji dla budownictwa modułowego” (akronim 
MODUO_TECH). Projekt wykonywany jest w konsor-
cjum z Łukasiewicz – ITD i Łukasiewicz – IMN. Celem 
projektu jest opracowanie nowych powłok nawierzch-
niowych – składników systemów powłokowych – cha-
rakteryzujących się podwyższoną wartością całkowitego 
współczynnika odbicia promieniowania słonecznego i/lub 
opóźniających zapalanie się pokrytych nimi materiałów,  
dzięki ograniczeniu rozprzestrzeniania się płomienia. 

Jednym ze sposobów obniżenia temperatury nagrzewa-
nia się powierzchni jest nakładanie odpowiednio pigmen-
towanych powłok organicznych, zawierających pigmenty 
charakteryzujące się wysokim współczynnikiem odbicia 
promieniowania w zakresie IR, a jednocześnie selektywną 
absorpcją promieniowania w zakresie widzialnym, co po-
zwala na otrzymywanie nowych funkcjonalnych powłok 
– tzw. zimnych powłok – o dowolnej barwie. Zdolność 
„zimnych powłok” do regulacji napromienienia słonecz-
nego powierzchni przyczynia się do złagodzenia zmian 
klimatu, zapobiega powstawaniu wysp ciepła w miej-
skich aglomeracjach, powoduje zmniejszenie stężenia 
i szybkości tworzenia smogu, dzięki czemu poprawiają 
się warunki zdrowotne mieszkańców. W wyniku stoso-
wania tego typu powłok wyraźnie zmniejsza się zużycie 
energii koniecznej do klimatyzacji budynków, co skutkuje 
zmniejszeniem emisji podstawowego gazu cieplarniane-
go, jakim jest CO2. 

Zadaniem powłok ogniochronnych jest zmniejszenie 
rozprzestrzenia się płomienia i/lub wstrzymanie dopływu 

Na zdjęciu ciąg technologiczny do produkcji włókniny filtra-
cyjnej w technologii melt blown wykorzystywanej do produkcji 
maseczek.

Wyjaśnienie skrótów Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz:
Łukasiewicz – IMPiB: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych
                       i Barwników;
Łukasiewicz – IBWCh: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych;
Łukasiewicz – ITR: Instytut Tele- i Radiotechniczny;
Łukasiewicz – ILOT: Instytut Lotnictwa;
Łukasiewicz – PIMOT: Przemysłowy Instytut Motoryzacji;
Łukasiewicz – ITD: Instytut Technologii Drewna; 
Łukasiewicz – IMN: Instytut Metali Nieżelaznych.

ciepła do podłoża poprzez utworzenie warstwy izolacyjnej. 
Pod wpływem wysokiej temperatury w powłoce zachodzą 
reakcje zmieniające jej fizyczną i chemiczną strukturę. Na 
skutek reakcji między poszczególnymi składnikami farby, 
powłoka pęcznieje, zwiększając swoją grubość i tworząc 
izolacyjną warstwę między podłożem a ogniem.  Ich zada-
niem jest zahamowanie rozprzestrzeniania się płomienia 
i wytwarzania dymu. 

Farby ogniochronne mają zastosowanie zarówno do za-
bezpieczeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Połączenie badań oraz aspektu praktycznego w koopera-
cji pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin w różnych 
instytutach pozwoliło na sprawne rozwiązanie przykłado-
wo pokazanych problemów.

 » Opracowanie nowych powłok 
nawierzchniowych – składni-
ków systemów powłokowych 
– charakteryzujących się 
podwyższoną wartością całko-
witego współczynnika odbicia 
promieniowania słonecznego.

 » Opracowanie nowych 

powłok opóźniających 

zapalanie się pokrytych 

nimi materiałów poprzez 

ograniczenie rozprzestrze-

niania się płomienia.

Inteligentne powłoki lakierowe o obniżonej tendencji 

do nagrzewania się oraz do zabezpieczenia ogniochron-

nego elementów konstrukcji dla budownictwa moduło-

wego MODUO_TECH.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników 

Polimery dla Biznesu 2022, nr 1 styczeń Polimery dla Biznesu 2022, nr 1 styczeń



30

Przegląd Wydarzeń
ważnych dla branży 2022

Spotkajmy się!
Uczestnictwo w targach lub konferencjach, przyjęcie pa-

tronatu czy organizacja Wydarzeń to nieodłączne elementy, 
które pozwalają na rozwój, wiedzę, wymianę poglądów, bu-
dowanie marki oraz rozpoznawalności jednostki naukowo-
-badawczej. W minionym roku uczestniczyliśmy w kilku 
ważnych wydarzeniach. Także w 2022 roku mamy nadzieję 
aktywnie uczestniczyć w kilku ciekawych wydarzeniach, na 
które już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. 

Planujemy zaprosić Państwa na kolejną edycję Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowo-Technicznej “Advances in 
Plastic Technology – APT”, o planowanym terminie poinfor-
mujemy w kolejnym wydaniu.

Wydarzeniem, które co roku chętnie współorganizujemy bę-
dzie z pewnością Konferencja Naukowo-Techniczna „Mate-
riały Węglowe i Kompozyty Polimerowe” Nauka-Przemysł’. 
Jest to cykliczna, coroczna konferencja naukowo- technicz-
na, której celem jest prezentacja aktualnych wyników badań 
i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, ba-
dania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów 
polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania.

Jeśli chodzi o wydarzenia, w których nie jesteśmy organi-
zatorem z pewnością chętnie zaprezentujemy się na konferen-
cji „Modyfikacja Polimerów”, która jest najstarszą cykliczną 
konferencją polimerową w kraju poświęconą multidyscypli-
narnym zagadnieniom związanym z polimerami.

Ciekawie zapowiada się konferencja organizowana przez 
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
w dniu 17 marca 2022 – POLYMAT2022 poświęconej tema-
tyce materiałów polimerowych.

Ważnym wydarzeniem z pewnością będzie Europejski 
Kongres Powłok Technicznych, ETCC2022, 12-14 lipca 2022 
w Krakowie, gdzie spotykają się światowi eksperci, dzięki 
czemu można poznać najnowsze osiągnięcia dotyczące farb, 
powłok, klejów, materiałów budowlanych.

Wymieniając ciekawe wydarzenia, w których uczestniczy-
liśmy i chętnie będziemy uczestniczyć ponownie należy wy-
mienić między innymi:

• Forum Nowoczesnych Technologii Malowania 
(6-8.10.2021, Arłamów), które jest wydarzeniem dedykowa-
nym dla liderów i ekspertów branży lakierniczej, producentów 
materiałów i urządzeń do lakierowania proszkowego, przed-

stawicieli instytucji naukowo-badawczych oraz technologów 
pracujących w firmach i lakierniach działających w Polsce.

• Forum Inteligentnego Rozwoju’2021 (Toruń), które jest 
spotkaniem nauki z biznesem i przemysłem, poświęcone upo-
wszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyj-
nych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy 
i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia. War-
to wspomnieć, że podczas Forum organizowany jest konkurs: 
„Naukowiec przyszłości”

• Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Prze-
mysłowych - Warsaw Industry Week’2021 (Warszawa) pod-
czas których można było zapoznać się z tematyką obróbki 
metali; lakiernictwa, technologii laserowych; spawalnictwa; 
drukiem 3D; robotyki i automatyki; narzędzi; obróbki drewna 
i szeroko pojętego oprogramowania.

• Targi Fakuma (Friedrichshafen, Niemcy) na których moż-
na było zobaczyć najnowsze maszyny używane w branży 
przetwórczej, technologie przetwarzania tworzyw, szeroką 
gamą surowców oraz różnego typu zautomatyzowanych roz-
wiązań. Jest to jedno z największych wydarzeń dla branży 
w Europie.

W 2022 roku z pewnością nie powinno zabraknąć nas na 
corocznych Targach „Plastpol” w Kielcach, gdzie jest prezen-
towana oferta w całości wpisująca się w zakres działalność 
Łukasiewicz – IMPiB.

Planujemy także zaprezentować się na Międzynarodowych 
Targach Przemysłu Tworzyw Sztucznych - Warsaw Plast 
Expo’2022 w Warszawie (grudzień 2022), gdzie zapoznać bę-
dzie można się z maszynami i urządzeniami czy usługami i ba-
daniami oferowanymi w jednostkach naukowo-badawczych 
i usługowych. Zapewne jak co roku nie zabraknie produktów, 
części technicznych, surowców i substancji pomocniczych.

Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie zapewne XXX 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który w 2022 
roku będzie świętował jubileusz 30-lecia powstania.  

Na łamach naszego czasopisma będziemy chcieli przybli-
żyć wydarzenia targowe i konferencyjne, które odbyły się 
w danym kwartale oraz zachęcić do uczestnictwa w nadcho-
dzących, gdzie będą prezentować się między innymi Instytuty 
wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

An overview of events important for the Industry in 2022 Beata Swinarew, Wiesław 
Wegner, Ewa Zdziebłowska

Polimery dla Biznesu 2022, nr 1 styczeń



Łukasiewicz – IMPiB realizuje zlecenia i projekty od lat dostarczając standardowe maszyny i linie 
technologiczne oraz opracowuje nietypowe, prototypowe projekty. 

Projektujemy również urządzenia i linie technologiczne pod indywidualne zamówienia dostosowane 
do spersonalizowanych potrzeb klienta. 

Ponadto zajmujemy się dorabianiem i regeneracją części oraz narzędzi do przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
+48 601 373 543           zapytania@impib.lukasiewicz.gov.pl 

Wytłaczarka 2T42W Wanna chłodząca Zespół prowadzenia żyłek

Komora stabilizująca Wytłaczarka W25i

WŁASNE ZAPLECZE laboratoryjne, konstrukcyjne, technologiczne i maszynowe

SERWIS URZĄDZEŃ

KompensatorGranulator laboratoryjnyGranulator TS-40

KRÓTKI CZAS DOSTAWY

Odciąg dwutaśmowy Wanna natryskowa

Nawijarka

Linia do granulacji

Linia do granulacji


