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Centrum Elastomerów i Gumy
Akredytowane Laboratorium Badawcze „LABGUM”

Zastosowanie:
• oznaczanie zawartości podstawowych grup składników gumy w kauczukach, 

mieszankach kauczukowych oraz wyrobach gumowych, zgodnie z procedurą 
własną laboratorium; 

• analiza rozkładu termicznego materiałów, w tym: określania stabilności 
termicznej oraz badań analitycznych substancji, które wykazują zmianę masy 
podczas ogrzewania, w wyniku reakcji chemicznych (rozkładu, utleniania albo 
redukcji) lub przemian fizycznych (parowania, sublimacji, desorpcji).

Zapraszamy do 
współpracy

Analizator termograwimetryczny
TA Instruments 5500:
• urządzenie najnowszej generacji, posiadające jedne 

z najszybszych dostępnych na rynku prędkości ogrzewania 
i chłodzenia; 

• umożliwia programowanie metod badawczych oraz pełną 
automatyzację procesu badawczego; 

• pozwala na realizację większej ilości prowadzonych 
badań, w porównaniu do standardowych aparatów dzięki 
wykorzystaniu autosamplera;

• wielkość próbki badanej ok. 10 mg.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Centrum Elastomerów i Gumy  Akredytowane Laboratorium Badawcze „LABGUM”
Kierownik Laboratorium:  dr inż. Agata Domańska

agata.domanska@impib.lukasiewicz.gov.pl

530 612 300                  22 723 60 25  wew. 182

ANALIZA 
TERMOGRAWIMETRYCZNA
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Dzień dobry

Szanowni Państwo wraz z piątym numerem kwartalnika witam serdecznie w nowym roku. 

Chciałabym na wstępie w imieniu całej redakcji życzyć, aby rok 2023 był pełen sukcesów, radości i dobrych 

decyzji zarówno życiowych jak i biznesowych.

W dobie kryzysu energetycznego, stanu pandemicznego oraz ciągle trwającej wojny w Ukrainie na pewno nie 

będzie należał do najłatwiejszych. O zagrożeniach i wyzwaniach branży opowiada dyrektor generalny Polskiego 

Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych Robart Szuman.

Zapraszam do zapoznania się też z bardziej optymistycznymi informacjami jak tekst o współpracy, jaka nawią-

zała się pomiędzy Strzeblowskimi Kopalniami Surowców Mineralnych w Sobótce a Łukasiewicz – IMPIB i wpro-

wadzaniu innowacji, czy o programie Akcelerator, który już dwukrotnie odbył się w Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

W dalszej części numeru można zapoznać się z produktami i usługami Łuksiewicz – IMPiB, czyli o pionierskiej 

powłoce Antistatic Direct Plus, która w ostatnim czasie została nagrodzona w konkursie Innowator Śląska oraz 

o metodach badań lotnych związków organicznych w wyrobach lakierowych.

Jako redaktor postanowiłam także przybliżyć projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-

niowymi oraz ustawy o odpadach. Mam nadzieję, że ten tekst pozwoli przedsiębiorcom zrozumieć zapisy ustawy 

i lepiej się przygotować do zbliżających się zmian.

Na koniec zapraszam do lektury relacji z obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności Łukasiewicz – IMPIB, 

który z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dobrego roku
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Organiczne tynki cienkowarstwowe na bazie mączek 
kwarcowych SKSM
Organic thin-layer coatings based on SKSM quartz flour 

K.Suchoń, D. Rajczakowska

Wyzwania branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 
w dobie globalnego kryzysu
Challenges of the plastics processing industry in the era of global crisis

R. Szyman 

Poznaj nasze patenty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach
Draft act amending the act on packaging and packaging 
waste management and the act on waste

B. Swinarew

Akcelerator – biznes w zasięgu ręki 
Accelerator – business at your fingertips 

N. Puszczykowska

Pionierska powłoka Antistatic Direct Plus – łatwy 
i szybki proces malowania tworzyw polimerowych 
Pioneering Antistatic Direct Plus coating – easy and quick 
process of painting plastics

K. Suchoń, E. Langer

Ciekawostki ze świata Farb i Lakierów

Lotne związki organiczne w wyrobach lakierowych – zalety 
i ograniczenia metod badawczych
Volatile organic compounds in varnish products – advantages 
and limitations of test methods

M. Gnus, G. Kamińska-Bach

W podniosłej atmosferze Jubileuszu 60-lecia działalności 
Łukasiewicz – IMPiB
In the uplifting atmosphere of the 60th anniversary Jubilee 
of Łukasiewicz – IMPiB
E. Zdziebłowska

Przegląd wydarzeń ważnych dla branży rok 2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych 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 internetowej 
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
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Organiczne tynki cienkowarstwowe 
na bazie mączek kwarcowych SKSM  

K. Suchoń 1,

D. Rajczakowska 2

        katarzyna.suchon@impib.lukasiewicz.gov.pl

1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników, 
Centrum Farb i Tworzyw

2 Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych
w Sobótce

Organic thin-layer coatings based on SKSM quartz flour

Streszczenie
Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce są największym i najstarszym krajowym dostawcą surowców 

skaleniowych. Spółka w swojej ofercie zawiera: grysy i mączki skaleniowe, mączki kwarcowe oraz kruszywa granitowe. 
Mimo długoletniej tradycji firma podąża za nowoczesnymi innowacyjnymi technologiami, wciąż dostosowując swoją ofertę 
do trendów rynkowych i środowiskowych oraz dbając o co raz wyższą jakość obsługi Klienta.

Abstract
Strzeblowskie Mineral Mines in Sobótka is the largest and oldest domestic supplier of feldspar raw materials. The com-

pany's product range includes: feldspar grits and powders, quartz powders and granite aggregates. Despite its long-stand-
ing tradition, the company keeps up with modern innovative technologies, constantly adapting its offerings to market and 
environmental trends and ensuring an ever-higher quality of customer service.

Innowacyjnie o surowcach mineralnych

SKSM Sp. z o.o. mocno stawia na rozwój, dlatego też chętnie 

współpracuje z instytutami badawczymi oraz realizuje projekty 

badawczo-rozwojowe przyczyniające się do poprawy jakości 

produkcji, usług oraz poszerzania oferty produktowej.

Jednym z efektów takich projektów jest rozbudowa infra-

struktury, która miała zapewnić przedsiębiorstwu dokładne, po-

wtarzalne i szybkie badanie parametrów fizykochemicznych su-

rowców ceramicznych i drogowych: mączek, grysów i kruszyw 

pozwalając na wzrost jakości usług, dostosowanie do potrzeb 

wymagających branż produkcyjnych.

Innovative approach to mineral resources

SKSM Sp. z o.o. has a strong focus on development, which is 

why it willingly cooperates with research institutes and carries 

out research and development projects to improve the quality of 

production, services and expansion of its product range.

One of the results of such projects is the expansion of the in-

frastructure, which was intended to provide the company with 

accurate, reproducible and rapid testing of the physico-chemical 

parameters of ceramic and road raw materials: powders, grits and 

aggregates, allowing an increase in the quality of services, adapt-

ing to the needs of demanding production sectors.

Rys. 1. Wyrobisko SKSM
Fig. 1. SKSM excavation site
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Jednym z obszarów badawczych, na który firma zwróciła 

uwagę, była możliwość znalezienia dodatkowych zastosowań 

dla surowca skalnego wytwarzanego na zmodernizowanych li-

niach produkcyjnych SKSM. 

Klient zawsze w centrum

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce 

mając na uwadze wysoką jakość świadczonej obsługi klienta 

i dostaw oraz obawy, z jakimi mierzą się firmy produkcyjne tego 

sektora, wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom.

 Jedną z głównych obaw, która ma duży wpływ na chęć poszu-

kiwania i wdrażania nowych materiałów w procesach produk-

cyjnych oprócz czynników kosztowych, jest aspekt związany 

z jakością i stabilnością dostaw.

 Firmy produkcyjne często nie są otwarte na wprowadzanie 

„innowacji” do swoich wyrobów czy technologii z obawy przed 

trudnością w utrzymaniu jakości swojej produkcji. Wynika to, 

chociażby z różnorodności stosowanych materiałów i ich jako-

ści, lub też dużego nakładu finansowego i czasu na testowanie 

rozwiązań prototypowych przy braku odpowiednio wykwalifi-

kowanej kadry, lub zaplecza badawczego. 

Rozumiejąc te obawy producentów wyrobów budowlanych, 

firma nawiązała współpracę badawczą z instytutem wyspecjali-

zowanym w opracowywaniu technologii wyrobów lakierowych 

oraz materiałów budowlanych na bazie spoiw polimerowych. 

SKSM Sp. z o.o. wraz z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Insty-

tutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w ra-

mach prac badawczych oceniły możliwości stosowania wytwo-

rzonych na zmodernizowanych liniach produkcyjnych mączek 

kwarcowych w produkcji nowoczesnych wyrobów przeznaczo-

nych dla budownictwa.

Efektem współpracy miały być wypracowane receptury technolo-

giczne tynków cienkowarstwowych zewnętrznych z zastosowaniem 

mączek kwarcowych z SKSM, które mogłyby być udostępniane od-

biorcom do pierwszych prób technologicznych z nowym surowcem.

One of the research areas the company looked at was the 

possibility of finding additional uses for the raw rock material 

produced on SKSM's upgraded production lines. 

Customer always at the centre

Strzeblowskie Mineral Mines in Sobótka, bearing in mind the 

need for high quality of its customer service and deliveries and 

the concerns faced by production companies in this sector, has 

come out to meet their expectations.

One of the main concerns that has a strong influence on the 

willingness to search for and implement new materials in pro-

duction processes, in addition to cost factors, is the aspect relat-

ed to quality and stability of supply.

Manufacturing companies are often not open to introduc-

ing "innovations" into their products or technologies for fear 

of the difficulty of maintaining the quality of their production 

resulting, for example, from the variety of materials used and 

their quality, or the high cost and time expenditure of testing 

prototype solutions in the absence of suitably qualified staff or 

research facilities. 

Understanding these concerns of building product manufactur-

ers, the company has established a research collaboration with an 

institute specialising in the development of technology for paint 

products and building materials based on polymer binders. 

SKSM Sp. z o.o., together with the Łukasiewicz Research Net-

work – Institute of Engineering of Polymer Materials and Dyes 

as part of the research work, evaluated the possibility of using 

quartz powders produced on the modernised production lines in 

the production of modern products for the construction industry.

The cooperation was to result in the development of techno-

logical formulations for thin-layer external plasters using quartz 

powder from SKSM, which could be made available to custom-

ers for the first technological trials with the new raw material.

Quartz powder has been used for centuries in various indus-

tries such as ceramics, glassmaking and textiles. Quartz powder 

Rys. 2. Ciąg technologiczny produkcji mączek
Fig. 2. Powder production line 

Rys. 3. Ciąg technologiczny produkcji mączek – przemiałownia 
Fig. 3. Powder production line – milling plant
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Mączka kwarcowa jest od wieków stosowana w różnych gałę-

ziach przemysłu, takich jak ceramika, szklarstwo i włókiennic-

two. Mączka kwarcowa jest uważana za jeden z najważniejszych 

minerałów na ziemi ze względu na swoje wyjątkowe właściwo-

ści, takie jak twardość i czystość, co czyni ją idealną do stoso-

wania w materiałach budowlanych, takich jak cegły i płytki. 

Tutaj jednak postanowiliśmy ją wprowadzić do receptury tyn-

ków na spoiwach organicznych, w których zazwyczaj stosowa-

ny jest wypełniacz kredowy lub dolomitowy, często pozyskiwa-

ny od dostawcy zagranicznego.

Tynki organiczne z mączkami kwarcowymi

Prace związane z otrzymaniem odpowiedniej jakości surow-

ca prowadzone były przez inżynierów i technologów SKSM, 

natomiast specjaliści i technologowie z Grupy Badawczej Farb 

i Tworzyw, skupili się nad odpowiednim doborem składu re-

cepturowego pozwalającego na uzyskanie tynków wysokiej 

jakości i spełniających wymogi normowe stawiane takim pro-

duktom (Tab. 1). Założeniem prac badawczych było zastąpienie 

w recepturach stosowanych obecnie surowców kredowych lub 

dolomitowych oraz ocena właściwości wytworzonych tynków 

i wpływ zastosowania mączek kwarcowych na właściwości.

Przeprowadzone prace badawcze prowadzone były porównaw-

czo w stosunku do obecnych na rynku tynków handlowych róż-

nych producentów. Wyniki badań uzyskane dla próbek tynków 

handlowych wskazują na różnice w absorpcji wody obu tynków 

(Tab. 2). Pozostałe właściwości są porównywalne. Oba rodzaje 

tynków handlowych wykazywały tendencję do tworzenia wad 

powłoki (dziurki, pinhole) podczas nakładania w warunkach la-

boratoryjnych na podłoże betonowe. Tynki charakteryzuje bardzo 

niska przepuszczalność pary wodnej oraz dobra przyczepność do 

podłoża betonowego nawet po wielokrotnym zamarzaniu/odma-

rzaniu, co gwarantuje trwałość wyprawy tynkarskiej. 

Opracowane w ramach prac badawczych receptury tynków 

pozwalają w zależności od składu i rodzaju tynku  regulować 

zarówno konsystencję jak i ich faktury. Dużą zaletą wyprawy 

tynkarskiej otrzymanej z zastosowaniem mączek kwarcowych 

SKSM jest trwała powłoka, która po aplikacji nie wykazuje ten-

dencji do pękania czy tworzenia pinholi nawet po procesie za-

marzania/odmarzania. Jest to z pewnością cecha, która w dużym 

stopniu wpływa na estetykę wykończenia i jego trwałość, a któ-

rej nie gwarantują wszystkie dostępne na rynku wyroby. W sto-

sunku do tynków handlowych tynk charakteryzuje się średnią 

przepuszczalnością wody, nieco wyższą od tynku handlowego 1 

natomiast znacznie niższą od tynku handlowego 2.

is considered one of the most important minerals on earth due 

to its unique properties such as hardness and purity, making it 

ideal for use in building materials such as bricks and tiles. 

Here, however, we decided to introduce it into the formula-

tion of plasters with organic binders, which usually use chalk or 

dolomite filler, often sourced from a foreign supplier.

Organic plasters with quartz powders

The work involved in obtaining the right quality of raw ma-

terial was carried out by SKSM engineers and technologists, 

while specialists and technologists from the institute's Paints 

and Plastics Group focused on the right selection of the for-

mulation to obtain high-quality plasters that meet the standard 

requirements for such products (Table 1). The premise of the re-

search work was to replace the currently used chalk or dolomite 

raw materials in the formulations and to evaluate the properties 

of the produced plasters and the effect of using quartz powders 

on the properties.

The research work carried out was conducted comparative-

ly to commercial plasters from different manufacturers on the 

market. The results obtained for the commercial plaster sam-

ples show differences in the water absorption of the two plasters 

(Table 2). The other properties are comparable. Both types of 

commercial plasters showed a tendency to form coating defects 

(pinholes) when applied under laboratory conditions to the 

concrete substrate. The plasters are characterised by very low 

water vapour permeability and good adhesion to the concrete 

substrate even after repeated freezing/thawing, which guaran-

tees the durability of the plaster coating. 

The plaster formulations developed as part of the research 

work, depending on the composition and type of plaster, enable 

adjusting both the consistency and texture of the plaster. A ma-

jor advantage of the plaster coating obtained with SKSM quartz 

Rys. 4. Wyprawy tynkarskie z mączkami kwarcowymi w porównaniu do 
handlowych tynków na spoiwach organicznych 
Fig. 4. Plaster coatings with quartz powders compared to commercial 
organic binder plasters
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Przepuszczalność pary wodnej przez wyprawę tynkarską jest 

sklasyfikowana jako niska, natomiast w stosunku do badanych 

tynków handlowych uzyskany wynik jest dużo wyższy co za-

pewnia lepszą oddychalność podłoża. 

Zastosowanie dużej zawartości drobnych wypełniaczy może 

wpływać na tendencję do brudzenia się wyprawy tynkarskiej, 

jednak w porównaniu do tynków handlowych własności te są 

równorzędne. Dodatkowo przy zastosowaniu odpowiedniego 

rodzaju spoiwa lub dodatków pomocniczych możliwe jest mo-

delowanie tendencji do brudzenia się tynku. 

Na podstawie przeprowadzonych prób stwierdzono, że naj-

korzystniej jest stosować dwie frakcje mączek kwarcowych 

jednocześnie by uzyskać optymalną zdolność do tworzenia 

powłoki oraz odpowiednie własności użytkowe powłok. Naj-

powders is the durable coating, which, after application, does 

not show any tendency to crack or form pinholes even after the 

freezing/thawing process, a feature which certainly has a ma-

jor impact on the aesthetics of the finish and its durability, and 

which is not guaranteed by all products available on the market. 

In relation to commercial plasters, the plaster has an average 

water permeability, slightly higher than commercial plaster 1 

but significantly lower than commercial plaster 2.

The water vapour permeability of the powder coating is clas-

sified as low, whereas in relation to the commercial plasters 

tested, the result obtained is much higher, which ensures better 

breathability of the substrate. 

The use of a high content of fine fillers may affect the ten-

dency of the powder coating to become dirty, but compared to 

Tabela 1. Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

L.p. Właściwości Klasa wg normy PN EN 15824

1. Gęstość –

2. Absorpcja wody wg 
PN EN 1062-3, kg/ m2h0,5

W1 wysoka >0,5 kg/ m2h0,5

W2 średnia, w≤0,5 w>0,1
W3 niska ≤ 0,1 kg/ m2h0,5

3. Przepuszczalność pary wodnej

V1 
Wysoka przepuszczalność pary wodnej

>150 g/m2∙d

sD <0,14 m

V2 
średnia przepuszczalność pary wodnej

>15 V ≤150 g/m2∙d,

≥0,14 sD <1,4m

V3 
niska przepuszczalność pary wodnej

V ≤15 g/m2∙d, 

sD≥1,4 m)

4. Trwałość (dla tynków zewnętrznych jeśli 
w>0,5 kg/ m2h0,5) wg PN EN 13687-3 nie mniej niż 0,3 MPa

5. Przyczepność wg PN EN 1542, MPa nie mniej niż 0,3 MPa

6. Reakcja na ogień Euroklasa od A1 do F

7. Współczynnik przewodzenia ciepła
 λ dla P=50%, [W/mK] deklarowany

Table 1. Requirements for external and internal plasters with organic binders

L.p. Property Class in accordance with  PN EN 15824

1. Gęstość –

2. Water absorption according to 
PN EN 1062-3, kg/ m2h0,5

W1 high >0,5 kg/ m2h0,5

W2 medium, w≤0,5 w>0,1
W3 low ≤ 0,1 kg/ m2h0,5

3. Water vapour permeability

V1 
High water vapour permeability

>150 g/m2∙d

sD <0,14 m

V2 
medium water vapour permeability

>15 V ≤150 g/m2∙d,

≥0,14 sD <1,4m

V3 
low water vapour permeability

V ≤15 g/m2∙d, 

sD≥1,4 m)

4. Durability (for external plasters if 
at>0,5 kg/ m2h0,5) according to PN EN 13687-3 not less than 0,3 MPa

5. Adhesion according to PN EN 1542, MPa not less than 0,3 MPa

6. Fire performance Euroclass A1 to F

7. Thermal conductivity coefficient
 λ for P=50%, [W/mK] declared
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Tabela 2.  Wyniki badań właściwości tynków handlowych i tynków opracowanych z udziałem mączek kwarcowych

Table. 2.  Results of tests on the properties of commercial plasters and plasters developed with quartz powders

L.p. Właściwość Tynk handlowy 1 Tynk handlowy 2
Tynki z mączkami SKSM

I II III

1. Gęstość 1,93 1,99 2,05 1,86 2,05

2.
Absorpcja wody wg PN 
EN 1062-3, kg/ m2h0,5

W1 
wysoka 

przepuszczalność wody 
1,37 kg/ m2h0,5

W2
 średnia 

przepuszczalność wody 
0,13 kg/ m2h0,5

W2 
średnia 

przepuszczalność wody 
0,158 kg/ m2h0,5

W1 wysoka 
przepuszczalność wody 

1,37 kg/ m2h0,5

W2 
średnia 

przepuszczalność wody 
0,22 kg/ m2h0,5

3.
Przepuszczalność 

pary wodnej

V3
V 0,003 g/m2∙d

sD 7368 m

V3
V 0,002 g/m2∙d

sD 9598 m

V3
V 6,0 g/m2∙d

sD 3,93 m

V3
V 0,005 g/m2∙d

sD 4461 m

V3
V 0,004 g/m2∙d

sD 5925 m

4.

Trwałość 
(dla tynków zewnętrz-

nych, jeśli 
w>0,5 kg/ m2h0,5) 
wg PN EN 13687-3

Po 10 cyklach brązowe 
wykwity puchnące 

i pękające, nieliczne 
spękania od 0,5-1 cm 
długości wykruszanie 

kruszywa na 
pęknięciach.

1,5 MPa przyczepność 
po 20 cyklach zamarza-

nia /odmarzania

od 5 cyklu zaczynają 
się tworzyć brązowe 
przebarwienia, po 10 

cyklach na 2 / 10 płytek 
brązowe wykwity 

puchnące, a na 6/10 
płytek plamki brązowe, 

drobne czerwone 
przebarwienia, brak 

pęknięć pęcherzy
2,3MPa przyczepność 

po 20 cyklach zamarza-
nia /odmarzania

trwały, brak pęknięć 
uszkodzeń po badaniu 

zamrażania/odmra-
żania

Przyczepność po bada-
niu mrozoodporności

 3,4 MPa

trwały, brak pęknięć 
uszkodzeń po badaniu 

zamrażania/odmra-
żania

Przyczepność po bada-
niu mrozoodporności

 3,2 MPa

trwały, brak pęknięć 
uszkodzeń po badaniu 

zamrażania/odmra-
żania

Przyczepność po bada-
niu mrozoodporności

 3,60 MPa

5.
Przyczepność wg 
PN EN 1542, MPa

2,13 2,47 2,7 3,30 3,64

6. Reakcja na ogień C1 C1 C1 C1 C1

7.
Współczynnik prze-

wodzenia ciepła λ dla 
P=50%, [W/mK]

0,11-0,12 0,12-0,14 0,25 0,25 0,25

L.p. Property Commercial plaster 1 Commercial plaster 2
SKSM powder plasters

I II III

1. Density 1,93 1,99 2,05 1,86 2,05

2.
Water absorption 

according to PN EN 
1062-3, kg/ m2h0,5

W1, 
high water 

permeability  
1,37 kg/ m2h0,5

W2
 medium water

permeability
0,13 kg/ m2h0,5

W2 
medium water 
permeability  

0,158 kg/ m2h0,5

W1 high water 
permeability 

1,37 kg/ m2h0,5

W2 
medium water 
permeability 

0,22 kg/ m2h0,5

3.
Water vapour 
permeability

V3
V 0,003 g/m2∙d

sD 7368 m

V3
V 0,002 g/m2∙d

sD 9598 m

V3
V 6,0 g/m2∙d

sD 3,93 m

V3
V 0,005 g/m2∙d

sD 4461 m

V3
V 0,004 g/m2∙d

sD 5925 m

4.

Durability 
(for external plasters if 

at>0,5 kg/ m2h0,5) 
according to 

PN EN 13687-3

after 10 cycles brown 
swelling and cracking 

blooms; few cracks 
from 0.5-1 cm in length 
chipping of aggregate 

on cracks.
1.5 MPa adhesion after 
20 freeze/thaw cycles

from the 5th cycle 
onwards, brown 

discolourations start 
to form; after 10 cycles 
on 2/10 plates brown 
swelling blooms and 

on 6/10 plates brown 
spots, small red 

discolourations, no 
blister cracks

2.3 MPa adhesion after 
20 freeze/thaw cycles

durable, no fracture or 
damage after freeze/

thaw test
Adhesion after frost 

resistance testing
3,4 MPa

durable, no fracture or 
damage after freeze/

thaw test
Adhesion after frost 

resistance testing
 3,2 MPa

durable, no fracture or 
damage after freeze/

thaw test
Adhesion after frost 

resistance testing
 3,60 MPa

5.
Adhesion according to 

PN EN 1542, MPa
2,13 2,47 2,7 3,30 3,64

6. Fire performance C1 C1 C1 C1 C1

7.
Thermal conductivi-
ty coefficient  λ for 

P=50%, [W/mK]
0,11-0,12 0,12-0,14 0,25 0,25 0,25
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korzystniejsze jest zastosowanie mączek kwarcowych frakcji 

MK100 oraz frakcję MK056. Proporcja mieszania tych skład-

ników powinna być wyższa od 70:30, co wpływa na dobrą 

urabialność mieszanki. Wypracowane receptury pozwoliły na 

otrzymanie tynków charakteryzujących się przede wszystkim 

doskonałą przyczepnością do podłoża i lepszą pod względem 

wizualnym jakością wizualną stwardniałych wypraw, wolną od 

wad w postaci pęknięć i pinholi.

Alternatywa dla wypełniaczy węglanowych 

Mączki kwarcowe mają duże znaczenie w budownictwie. 

Stosowane jako wypełniacze w tynkach cienkowarstwowych 

mają następujące zalety:

• mogą być stosowane w miejsce drobnoziarnistych wypełnia-

czy kredowych, poprawiając estetykę oraz trwałość otrzy-

mywanych wypraw tynkarskich;

• nie wpływają na parametry jakościowe tynków cienkowar-

stwowych;

• są bardziej odporne na ścieranie niż drobnoziarniste wypeł-

niacze kredowe;

• nie wpływają na parametry jakościowe produktu, ponieważ 

nie zmieniają tonacji kolorystycznej ani faktury końcowej 

mieszanki tynkarskiej.

Mączki kwarcowe SKSM o stałej dostępności od lokalnego 

dostawcy, wpływają na poprawę jakości i stabilności produkcji.

Więcej o mączkach kwarcowych na www.sksm.pl

commercial plasters these properties are equivalent. In addition, 

with the use of the right type of binder or auxiliary additives, it 

is possible to model the tendency for the plaster to become dirty. 

On the basis of the tests carried out, it was concluded that it is 

most advantageous to use two fractions of quartz powder simul-

taneously in order to obtain the optimum film-forming capacity 

and the appropriate performance properties of the coatings. The 

use of quartz powder of fraction MK100 and fraction MK056 is 

most favourable. The mixing ratio of these components should 

be higher than 70:30, which contributes to the good workabil-

ity of the mixture. The formulations developed have produced 

plasters characterised above all by excellent adhesion to the 

substrate and an improved visual quality of the hardened sur-

faces, free from defects in the form of cracks and pinholes.

Alternative to carbonate fillers 

Quartz powders are of great importance in the construction 

industry. And when used as fillers in thin-layer plasters, they 

have the following advantages:

• can be used in place of fine-grained chalk fillers, improving 

the aesthetics and durability of the resulting powder coatings;

• do not affect the quality parameters of thin-layer plasters;

• are more resistant to abrasion than fine-grained chalk fillers;

• do not affect the quality parameters of the product, as they 

do not alter the colour tone or texture of the final plaster mix.

SKSM quartz powders with consistent availability from a lo-

cal supplier improve the quality and stability of production.

More about quartz powders on www.sksm.pl
Rys. 5. Mączki kwarcowe SKSM, typu MK056, MK100, wypełniacz 
węglanowy stosowany porównawczo
Fig. 5 SKSM quartz powders, type MK056, MK100, carbonate filler 
used comparatively
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Wyzwania branży 
przetwórstwa tworzyw 
sztucznych w dobie 
globalnego kryzysu   

Dyrektor Generalny Polskiego Związku 
Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Challenges of the plastics processing 
industry in the era of global crisis

Streszczenie
Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest obszarem ściśle związanym z kondycją pozostałych segmentów polskiej 

gospodarki. Jak przetwórcy radzą sobie w dobie globalnego kryzysu, do którego zaliczają się skutki pandemii, wojna w Ukra-
inie, galopująca inflacja czy dynamicznie rosnące ceny energii? Jak widać, wyzwań nie brakuje, jednak branża konsekwentnie 
je podejmuje.

Abstract
The plastics processing industry is an area strictly related to the condition of other segments of the Polish economy. How 

do processors deal with the global crisis, which includes the effects of the pandemic, the war in Ukraine, galloping inflation 
or dynamically rising energy prices? As you can see, there are many challenges, but the industry consistently takes them up.

Robert Szyman

        office@tworzywa.org.pl 

Kryzysowa dekada

Przez długi czas za najpoważniejszy czynnik, decydujący 

o sytuacji gospodarczej nie tylko krajowej, ale również między-

narodowej, uznawano skutki pandemii Covid-19. W momencie 

kiedy po największych falach zakażeń, izolacjach i zamrażaniu 

gospodarki, rynek zaczął dostosowywać się do nowej rzeczywi-

stości, Rosja zaatakowała Ukrainę. Do tego wszystkiego poja-

wiła się galopująca inflacja, dynamicznie rosnące raty kredytu 

czy koszty energii, co stało się kolejnym czynnikiem pogłębia-

jącym kryzys. 

Na pozór wydawać by się mogło, że branża przetwórstwa 

tworzyw sztucznych należy do takiego obszaru rynku, na dzia-

łalność którego pandemia koronawirusa wpłynęła wręcz napę-

dzająco, bowiem zapotrzebowanie na przedmioty jednorazo-

wego użytku, najczęściej wykonane z plastiku, zdecydowanie 

wzrosło. Niestety ten przykład, dotyczący opakowań do żywno-

ści, leków i produktów ochrony osobistej stanowi jedynie nie-

wielką część całego sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Wysoki popyt, wyższe ceny? 

Fakt, że tworzywa sztuczne związane są z praktycznie każ-

dym aspektem życia społecznego i konsumenckiego, jest niemal 

oczywisty. Nic więc dziwnego, że branża przetwórstwa tworzyw 

sztucznych wyraźnie odczuwa polskie realia gospodarcze i eko-

nomiczne. Jak wynika z danych GUS, wysokie zainteresowanie 

konsumentów wyrobami z tworzyw sztucznych, w żadnym stop-

niu nie przekłada się na ich cenę, która w okresie wiosenno-let-

nim 2022 roku spadła do najniższego poziomu odnotowanego 

w czerwcu 2020 roku. Mimo, że ceny samych surowców spadły, 

to jednak wartość poszczególnych polimerów do produkcji, jest 

i tak prawie dwukrotnie wyższa w porównaniu do pierwszych 

miesięcy pandemii. Niestety wysoki popyt na wyroby z plasti-
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ku, nie przekłada się na wzrost ich cen, podczas gdy przetwórcy 

zmuszeni są do ponoszenia znacznie wyższych kosztów za po-

zyskanie materiału niezbędnego do produkcji. 

Pozyskiwanie surowców 

Największy udział w zużyciu surowców mają polietyleny 

HDPE i LDPE, a następnie polipropylen PP, PVC oraz polisty-

ren. Jednak z uwagi na fakt, że produkcja krajowa nie zaspokaja 

wszystkich potrzeb przemysłu, część koniecznych surowców 

musi być importowana. 

W kontekście wojny w Ukrainie, kwestia importu stała się 

szczególnie istotna, ponieważ to przede wszystkim z Rosji były 

sprowadzane polimery z segmentu PP, niezbędne do produkcji 

niektórych opakowań czy produktów z branży motoryzacyjnej. 

Według danych Eurostatu, import PP zaspokaja około 20% kra-

jowego zapotrzebowania na ten rodzaj tworzyw. W tym segmen-

cie importu ceny surowca gwałtownie wzrosły, jednak pozytyw-

nym aspektem jest fakt, że w pozostałych obszarach importu, 

udział rynku rosyjskiego i ukraińskiego był niewielki. Poza seg-

mentem PP, pozostałe surowce są importowane głównie z Nie-

miec, Belgii oraz Holandii. 

Znaczenie recyklatu 

Coraz ważniejszym strategicznie surowcem staje się również 

materiał pochodzący z recyklingu, w związku z czym kluczo-

wym aspektem dla przetwórców jest problem z dostępnością 

recyklatu. Podobnie jak w przypadku segmentu PP, tworzywa 

wyprodukowane z odpadów nadających się do ponownego prze-

tworzenia, nie mogą być w wystarczającej ilości pozyskiwane 

z Polski. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w kraju do 

tej pory nie został wdrożony system, który pozwoliłby na efek-

tywne przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z takich 

materiałów jak np. butelkowy PET. W konsekwencji znaczna 

część wartościowego surowca zalega na wysypiskach, zamiast 

trafić w ręce polskich przetwórców, co tym samym uchroniłoby 

ich przed koniecznością ponoszenia wyższych kosztów związa-

nych z importem. 

Problem z recyklatem jest również spowodowany brakiem 

transpozycji do przepisów krajowych odpowiednich regulacji 

UE dotyczących opakowań. Kraje, które wdrożyły te zasady do 

swojego systemu prawnego, posiadają o wiele wyższy poziom 

zbiórki plastikowych odpadów nadających się do recyklingu.

System kaucyjny 

Unia Europejska ma jednak ściśle określony w projekcie no-

welizacji Dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opako-

waniowych (ang. Packaging and Packaging Waste Directive, 

PPWD) plan, jakim jest zwiększenie do 2030 roku, przydatności 

do recyklingu odpadów opakowaniowych do 70% całkowitej 

wagi wykorzystanej na rynku. W związku z tym Polski Zwią-

zek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), wspólnie 

z Konfederacją Lewiatan, proponuje wdrożenie na terenie kraju 

efektywnego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Produ-

centa (ROP) oraz systemu kaucyjnego, które spowodują wzrost 

strumienia surowca przydatnego do recyklingu. Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska w teorii odpowiada tym planom, spo-

rządzając projekty ustaw, które w praktyce znajdują się jednak 

w ciągłej fazie konsultacji. Nadal nie wiadomo, kiedy i na ja-

kich zasadach, Polska doczeka się mechanizmu, gwarantującego 

wyższy poziom selektywnej zbiórki odpadów. 

Wdrożenie przepisów ROP opóźnia się już o prawie dwa i pół 

roku, natomiast ustawa kaucyjna także ma jeszcze wiele etapów 

legislacyjnych przed sobą. Wprowadzenie do polskiego systemu 

prawnego założeń, ustalonych w ramach unijnej dyrektywy Sin-

gle Use Plastics, również opóźnia się w czasie. Jednak pomimo 

braku przepisów w Polsce, przetwórcy byli zmuszeni do podję-

cia wcześniejszej reakcji i dostosowania się do unijnych regula-

cji, ze względu na sprzedaż eksportową. Dotyczy to firm dzia-

łających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. 

Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) w 2020 roku 

opracowała dane, z których wynika, że spośród 30 państw 

w Europie, Polska zajmuje 4. miejsce pod względem zapotrze-

bowania na tworzywa ze strony firm, zajmujących się przetwór-

stwem. Nasz kraj, wspólnie z Niemcami, Francją, Włochami 

oraz Wielką Brytanią, odpowiada za ok. 70% zapotrzebowania 

na tworzywa sztuczne. 

Wzrost kosztów energii 

Jak wiadomo, galopująca inflacja, wojna w Ukrainie i prze-

dłużające się zmiany regulacyjne to nie jedyne problemy, 

z którymi obecnie mierzy się branża przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Producenci zmuszeni są także skonfrontować się 

z dynamicznie rosnącymi cenami energii, które dają się we zna-

ki niemal wszystkim sektorom polskiej gospodarki, a zwłaszcza 

segmentom przetwórczym. Według danych URE, ceny energii 

w II kwartale 2022 roku, w kontraktach dwustronnych pozagieł-

dowych wynosiły 489,22 PLN/MWh, co w porównaniu do po-

przedniego roku jest wzrostem o 194%. 

Jak podaje PZPTS, średni udział energii w kosztach produk-

cyjnych może sięgać nawet 30-35%, szczególnie w obszarze re-

cyklingu. W związku z powyższym, firma skierowała pismo do 

Ministra Rozwoju i Technologii z prośbą o uznanie branży prze-

twórstwa tworzyw sztucznych jako „szczególnie narażonej na 
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wzrost cen”. W dokumencie zaznaczono, że PZPTS obawia się, 

że masowe objęcie dotacjami przedsiębiorstw w innych krajach 

UE spowoduje, że produkty stracą na konkurencyjności nie tylko 

na krajowym rynku, ale również unijnym, który dla polskich prze-

twórców jest głównym rynkiem sprzedaży zagranicznej. W kon-

sekwencji wpłynie to w sposób negatywny na przedsiębiorstwa 

krajowe, a biorąc pod uwagę pozostałe, niekorzystne obecnie 

czynniki, może doprowadzić nawet do upadku części z nich.

Index MiU 2022 

Temat kryzysów i licznych wyzwań, stojących przed bran-

żą przetwórstwa tworzyw sztucznych, zauważa także Siemens 

Financial Services w swoim najnowszym raporcie „Index MiU 

2022”. Według branżowego wskaźnika polscy przedsiębiorcy 

będą mniej zdolni do konkurowania z zagranicznymi podmio-

tami pod względem inwestycji w maszyny i urządzenia. Jed-

nak mimo problemów i spadku subindeksu dla branży o 9,40 

pkt. w porównaniu do poprzedniego roku, w dalszym ciągu 

przetwórcy na swoje możliwości konkurowania są nastawieni 

bardziej pozytywnie (17%) niż negatywnie (13%). Z raportu 

wynika również, że co trzecia polska firma przetwórcza stwier-

dza wzrost sprzedaży w kraju w ciągu ostatniego roku, a także 

wzrost sprzedaży eksportowej. 

Według raportu, zdaniem przetwórców tworzyw sztucznych, 

największe wyzwanie na najbliższy rok stanowią wspomniane 

już wysokie ceny energii. Przedstawiciele branży nie obawiają 

się natomiast sytuacji, w której w wyniku kwestii związanych 

z optymalizacją zarządzania zużyciem energii, ich produkty 

stracą na jakości, a zakłady nie będą wyposażone w najnowsze 

maszyny czy urządzenia. 

Inwestycje i plany na przyszłość 

Jak wynika z danych GUS, w 2021 roku pod kątem inwesty-

cyjnym panował zauważalny optymizm – wówczas nakłady in-

westycyjne w branży wzrosły o 19% w stosunku do 2020 roku, 

wyrównując wskaźniki sprzed pandemii. Minął jednak kolejny 

rok, związany z wybuchem wojny w Ukrainie, narastającym 

kryzysem energetycznym, a także licznymi opóźnieniami wpro-

wadzania nowych przepisów. 

Wbrew wszelkim przeciwnościom i mało sprzyjającym uwa-

runkowaniom, zdecydowana większość przetwórców w dal-

szym ciągu planuje konsekwentnie rozwijać swoją działalność. 

Należy być przygotowanym na każdy możliwy scenariusz i pa-

miętać o tym, że prognozy dla branży przetwórstwa tworzyw 

sztucznych są ściśle związane z prognozami dla wszystkich 

segmentów gospodarki. Istotne znaczenie będą miały również 

regulacje UE, których podstawę stanowi ROP.

Uprawniony
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników

PAT.235805

Sposób wytwarzania 
biodegradowalnego nośnika 

o właściwościach insektycydalnych
w stosunku do

Alphitobius diaperinus Panzer

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń

beata.swinarew@impib.lukasiewicz.gov.pl  

+48 575 436 716       |      +48 32 231 90 41  wew. 43

Główne zastosowanie
Materiał biodegradowalny w postaci granulatu 
o właściwościach insektycydalnych w stosunku 
do szkodnika pleśniakowca lśniącego, 
Alphitobius diaperinus Panzer bytującego 
w kurnikach i na fermach drobiarskich.

Zalety wynalazku
• materiał biodegradowalny;

• nietoksyczny wobec roślin i zwierząt;

• możliwość stosowania przez cały rok, nie tylko w okresie 
przerwy produkcyjnej (bez obecności drobiu);

• możliwe wykorzystanie przez producentów środków 
owadobójczych.

POZNAJ NASZE

PATENTY
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Projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

Draft act amending the act on packaging and packaging waste management and 
the act on waste

Obecnie systemy kaucyjne funkcjonują w 12 krajach Unii Eu-

ropejskiej a w kolejnych 9 krajach jest planowane ich uruchomie-

nie, w tym właśnie w Polsce.

W związku z powyższym 7 października Rządowe Centrum 

Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o go-

spodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz usta-

wy o odpadach, który ma być odpowiedzią na opublikowaną 12 

czerwca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dy-

rektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 

5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych pro-

duktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 155 

z 12.06.2019, str. 1), zwaną dalej „dyrektywą SUP”.

W dyrektywie zawarty został obowiązek zapewnienia selektyw-

nego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojem-

ności do 3 l wraz z ich zakrętkami i wieczkami, puszek aluminio-

wych o pojemności do 1 l i butelek szklanych wielokrotnego użyt-

ku o pojemności do 1,5 l na poziomie 77% w 2025 r. i corocznym 

wzrostem aż do uzyskania poziomu 90% w 2029 roku [1].  

Ustawodawca w uzasadnieniu wprowadzenia do ustawy bute-

lek szklanych o pojemności do 1,5 l podał, że większość butelek 

szklanych na napoje nie przekracza wspomnianej pojemności. 

Natomiast w odniesieniu do puszek aluminiowych przypomina, 

iż ich udział w rynku opakowań na napoje stanowi aż 30%.

Warto zauważyć, że w piśmie [2] z Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska z dnia 05-10-2022 r. Sekretarza Komitetu do Spraw 

Europejskich wymieniono zmiany w ustawie nie wynikające 

bezpośrednio z uwag zgłaszanych w ramach uzgodnień między-

resortowych projektu, trwających od 31 stycznia 2022 r.:

1. rezygnację z definicji „napoju” i wprowadzeniu definicji „opa-

kowania na napoje”, co wynikało z uzgodnień z Rządowym 

Centrum Legislacji. 

2. zmianę terminu wejścia w życie projektowanej ustawy, co wy-

nika ze znacznego prawdopodobieństwa niedotrzymania do-

tychczasowego terminu, tj. 1 stycznia 2023 r. 

Na mocy tych zapisów ustawodawca zrezygnował między in-

nymi z przepisu wskazującego termin, w jakim przedsiębiorcy 

wprowadzający produkty w opakowaniach objętych ustawą po-

winni utworzyć system kaucyjny (o tworzeniu systemu więcej 

w dalszej części artykułu). Jednakże są wymienione w ustawie 

wspomniane wcześniej terminy od kiedy należy wykazać od-

powiedni poziom selektywnego zbierania opakowań i odpadów 

opakowaniowych. Ważne jest również, że w przypadku nieosią-

gnięcia poziomów w ramach systemu kaucyjnego, wprowadzają-

cy będą obowiązani do uiszczenia opłaty produktowej.

Poniżej zostaną przybliżone poszczególne zapisy ważne dla 

polskiego przedsiębiorcy.

Dyrektywa dotycząca produktów jednorazowego użytku (Sin-

gle-use Plastics, SUP) nakłada obowiązki na przedsiębiorców, 

którzy wprowadzają do obrotu niektóre rodzaje produktów jed-

norazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dyrektywa ta ma na 

celu doprowadzić do zmniejszenia wpływu tych produktów na 

Rys. 1. Opakowania i odpady opakowaniowe 
Fig. 1. Packaging and packaging waste 

Beata Swinarew
        beata.swinarew@impib.lukasiewicz.gov.pl
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Rys. 2. Butelka szklana 
Fig. 2. Glass bottle 

środowisko, a częścią regulacji, które wynikają z tej dyrektywy 

są przepisy, które zobowiązują do uzyskiwania określonych po-

ziomów zbierania. System kaucyjny ustanowiony będzie w Pol-

sce poprzez nowelizację przepisów ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

ustawy o odpadach (UC98).

Systemu kaucyjny ma obejmować całe terytorium kraju, za-

pewniać powszechny dostęp dla użytkowników końcowych oraz 

powszechny i równy dostęp dla wprowadzających napoje, jed-

nostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów 

odbierających opakowania i odpady opakowaniowe. Dodatko-

wo nie może wymagać okazania dowodu zakupu w celu zwrotu 

pobranej kaucji.  

W projekcie ustawy mamy pojęcie kaucji i to dotyczy zarówno 

opakowań jednorazowego jak i wielokrotnego użytku. Definicja 

kaucji mówi, że jest to określona kwota pobierana w momencie 

sprzedaży produktu w opakowaniu na napoje do jednorazowego 

albo wielokrotnego użytku wymienionym w załączniku nr 1 a) 

do ustawy i pobierana jest ona od użytkownika końcowego tego 

napoju, a zwracana w momencie zwrotu opakowania objętego 

systemem kaucyjnym.

Wprowadzający napoje w opakowaniach to przedsiębiorca 

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadza-

nia do obrotu produktów w opakowaniach na napoje, o których 

mowa w załączniku nr 1 do ustawy.

W ustawie nie ma informacji, że przedsiębiorca ma obowiązek 

przystąpić do systemu kaucyjnego natomiast wprowadzono zapi-

sy, które mają zachęcić przedsiębiorców do wejścia do systemu 

kaucyjnego (dalej zwanego systemem).

Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorcy, którzy wprowadza-

ją napoje w opakowaniach objętych systemem będą mieli obo-

wiązek uzyskania określonego poziomu zbierania. Będzie jednak 

alternatywa: zamiast przystąpić do systemu i uzyskiwać poziom 

zbierania będzie możliwe zapłacenie tzw. opłaty produktowej. 

Wysokość tej opłaty jest ustalona na maksymalnym poziomie 

w ustawie, a właściwa wysokość stawki zostanie dopiero okre-

ślona w przyszłości w rozporządzeniu. 

W jaki sposób przedsiębiorca będzie mógł przystępować do 

systemu kaucyjnego?

Przedsiębiorcy będą mogli utworzyć tak zwany podmiot repre-

zentujący, który stworzy system, do którego będzie mógł przy-

stąpić każdy przedsiębiorca. 

System będzie mógł zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwo-

lenia na jego funkcjonowanie wydanego przez ministra właści-

wego do spraw klimatu w drodze decyzji. Zezwolenie ma zawie-

rać informacje takie jak:

1. wysokość kaucji w odniesieniu dla poszczególnych rodzajów 

opakowań;

2. zasady pobierania i zwracania kaucji konsumentom;

3. zasady odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych z jed-

nostek handlowych i innych punktów objętych systemem ka-

ucyjnym oraz przekazywania opakowań do ponownego użycia 

lub odpadów opakowaniowych do przetworzenia;

Rys. 3. Butelki tworzywowe 
Fig. 3. Plastic bottles
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4. sposób finansowania systemu kaucyjnego;

5. zasady przystępowania wprowadzających napoje w opakowa-

niach do systemu kaucyjnego;

6. zasady rozliczania odpadów opakowaniowych przekazanych 

do recyklingu pomiędzy wprowadzającymi napoje w opako-

waniach biorącymi udział w systemie kaucyjnym;

7. system identyfikacji liczby rotacji, jaką w danym roku odbywa 

opakowanie wielokrotnego użytku, pozwalający na określenie 

uzyskanego poziomu selektywnego zbierania, który jest okre-

ślony w poz. 2 załącznika nr 1a do projektu ustawy;

8. termin uruchomienia systemu kaucyjnego;

9. termin obowiązywania zezwolenia.

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na utworzenie systemu kaucyj-

nego powinien być przedłożony nie później niż 6 miesięcy przed 

planowanym uruchomieniem systemu. W ciągu 6 miesięcy zosta-

nie wydane zezwolenie, które będzie wydane na okres nie dłuższy 

niż 10 lat oczywiście z opcją odnowienia na kolejny okres.

Takich systemów może funkcjonować wiele. Ustawa wpro-

wadzająca system kaucyjny nie nakłada również sposobu w jaki 

mają być zbierane te opakowania (czy mają być zbierane ręcznie 

czy przez automaty). To przedsiębiorcy zdecydują co dla nich 

będzie najbardziej korzystne finansowo i technicznie oraz w naj-

większym stopniu zapewni zwrot tych opakowań.

Aby przystąpić do systemu niezbędne będzie zawarcie pisem-

nej umowy z podmiotem reprezentującym (obowiązek ustawo-

wy). Obowiązki wynikające z umowy to między innymi infor-

mowanie systemu o ilości wprowadzonych do obrotu opakowań 

oraz konieczność finansowania tegoż systemu. Należy pamiętać, 

że systemy będą działać w ramach rozszerzonej odpowiedzial-

ności producenta, a ta nakłada na przedsiębiorców obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów. Obok 

w tabeli 1 zestawiono poziomy selektywnego zbierania opako-

wań i odpadów opakowaniowych od 2025 roku.

Wspomniana już wcześniej opłata produktowa będzie do-

tyczyła wprowadzających napoje, którzy nie zawarli umowy 

z podmiotem reprezentującym, a także przedsiębiorców, którzy 

zawarli umowę, ale nie zrealizowali wymaganego poziomu od-

zysku opakowań. W takim wypadku opłata produktowa będzie 

obliczona jako różnica pomiędzy wymaganym poziomem, a tym 

który został uzyskany w systemie. Natomiast 50% tej opłaty 

poniesie podmiot reprezentujący prowadzący system kaucyjny 

a 50% przedsiębiorca. Maksymalna stawka opłaty produk-

towej w przypadku nieuzyskania wymaganego poziomu selek-

tywnego zbierania dla opakowań wynosi 25 zł/kg. Stawki opłat 

produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań zostaną 

natomiast ustalone w drodze rozporządzenia przez ministra wła-

ściwego ds. klimatu w porozumieniu z ministrem ds. finansów 

publicznych oraz ministrem ds. gospodarki.

W jakiej formule ma działać podmiot reprezentujący?

Podmiotem reprezentującym może być spółka akcyjna mająca 

siedzibę na terytorium kraju utworzona przez wprowadzających 

napoje w opakowaniach lub wprowadzających napoje bezpo-

średnio, lub reprezentujących ich związkiem pracodawców, lub 

izby gospodarcze, w której akcjonariuszami mogą być wyłącznie 

te podmioty, które zostały wskazane wcześniej i realizują okre-

ślone w ustawie obowiązki, a dochody uzyskane w ramach wy-

konywanej działalności gospodarczej powinny być przeznaczane 

wyłącznie na cele statutowe. Podmiot może wykonywać wyłącz-

nie działalność związaną z gospodarowaniem odpadami opako-

waniowymi, czyli zapewnieniem funkcjonowania tego systemu 

kaucyjnego i musi uzyskać zezwolenie na tworzenie systemu, 

o którym wspomniano już wyżej. Dodatkowym wymogiem jest 

odpowiedni kapitał zakładowy, który powinien wynosić nie 

mniej niż 5 milionów złotych. 

W ustawie określono także prawa własności. Podmiotowi 

reprezentującemu przysługuje prawo własności odpadów ze-

branych w systemie. Natomiast prawo własności opakowań 

zebranych w systemie przysługuje przedsiębiorcy, który te opa-

kowania wprowadził na rynek. 

Rodzaje opakowań

Poziomy selektywnego zbierania opako-
wań i odpadów opakowaniowych w roku:

2025 2026 2027 2028
2029

i lata na-
stępne

butelki jednorazowego użytku 
z tworzyw sztucznych na 

napoje o pojemności do 3l wraz 
z ich zakrętkami i wieczkami, 
z wyłączeniem szklanych lub 
metalowych butelek, których 

zakrętki i wieczka wykonane są 
z tworzyw sztucznych 77% 81% 84% 87% 90%

puszki aluminiowe 
o pojemności do 1 l

butelki szklane wielokrotnego 
użytku o pojemności do 1,5 l

Tabela 1. Zestawienie poziomów selektywnego zbierania opakowań 
i odpadów opakowaniowych od 2025 roku
Table 1. List of levels of selective collection of packaging and packa-
ging waste from 2025

Rys. 4. Puszka aluminiowa
Fig. 4. Aluminum can 
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Co powinien zapewnić system kaucyjny?

Najważniejsze to oczywiście selektywne zbieranie opakowań 

i odpadów opakowaniowych w celu osiągnięcia określonego 

poziomu zbiórki. Konsekwencją powyższego jest odbieranie 

opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlu de-

talicznego, hurtowego oraz innych punktów odbierających opa-

kowania i odpady opakowaniowe objęte system kaucyjnym. 

System ma zapewnić odbiór tych opakowań i co równie istotne 

transport opakowań do producenta oraz odpadów opakowanio-

wych do zakładu przetwarzania. Kolejnym zadaniem systemu 

jest wprowadzenie ewidencji i sporządzania sprawozdawczości, 

a także rozliczenie kaucji z jednostkami handlu detalicznego oraz 

innymi punktami objętych systemem. Rolą podmiotu reprezentu-

jącego będzie także finansowanie kosztów zbierania opakowań 

i odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorstwa.

Podsumowując podmiot reprezentujący w ramach systemu ka-

ucyjnego będzie zapewniać:

1. selektywne zbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych 

w celu osiągania wymaganych poziomów zbierania;

2. odbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych ze wszyst-

kich punktów odbierających opakowania i odpady opakowa-

niowe objętych systemem kaucyjnym;

3. transport opakowań do producenta oraz odpadów opakowanio-

wych do zakładu przetwarzania;

4. prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdawczości;

5. rozliczenia kaucji pomiędzy punktami odbierającymi;

6. finansowanie kosztów zbierania opakowań odpadów opako-

waniowych.

Ważne zapisy w ustawie dotyczą finansowania. Koszty dzia-

łań podmiotu reprezentującego będą finansowane przez wpro-

wadzających napoje w opakowaniach bezpośrednio, a rozlicze-

nia pomiędzy poszczególnymi jednostkami objętymi systemem 

i pomiędzy różnymi systemami kaucyjnymi następować ma 

co najmniej raz w miesiącu. Dodatkowo środki pochodzące 

z nieodebranej kaucji i sprzedaży materiałów pochodzących 

z przetworzonych odpadów przeznaczone mają być także na fi-

nasowanie systemu.

Maksymalna stawka kaucji wynosi 2 zł. Wysokość kaucji bę-

dzie dość istotna, bo będzie miała znaczący wpływ na fakt czy 

te opakowania będą zwracane do sklepu czy też nie. Na przy-

kładzie systemu dobrowolnego dla browarów, który funkcjonuje 

w Polsce od kilkudziesięciu lat, wzrost kaucji o 50 gr przyczynił 

się do wzrostu ilości zwracanych butelek. Grupa Żywiec była 

pierwszym producentem, który zdecydował się na taki krok, 

dzięki czemu w 2017 roku udało się odzyskać nawet 20 mln 

butelek więcej [4].

W ustawie przewidziano obowiązek odpowiedniego oznako-

wywania opakowań wskazujące na objęcie opakowania syste-

mem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji. Wzór ozna-

kowania określa załącznik nr 2/5 do ustawy [3]:

Kto będzie odbierał opakowania i odpady opakowaniowe?

Obowiązek pobierania i zwracania kaucji oraz odbierania 

pustych opakowań i odpadów opakowaniowych spoczywa na 

przedsiębiorcach prowadzących jednostkę handlu detalicznego 

lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Nato-

miast przedsiębiorcy mający w ofercie produkty będące napojami 

w opakowaniach objętych kaucją i posiadający powierzchnie han-

dlową nie przekraczającą 200 m2, zobowiązani są uczestniczyć 

w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji. 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu, który uczestni-

czy w systemie kaucyjnym jest zobowiązany do zawarcia umo-

wy w formie pisemnej z każdym podmiotem reprezentującym, 

który się do niego zgłosi. Umowa musi zawierać zasady rozli-

czania kaucji oraz odbierania i przekazywania opakowań i od-

padów opakowaniowych. Na przedsiębiorcę nałożony jest także 

obowiązek prowadzenia ewidencji liczby nabytych, sprzedanych 

i zwróconych produktów podlegających kaucji, oraz wysokości 

pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji.

Sprawozdawczość

Jeśli przedsiębiorca wprowadzający napoje w opakowaniach 

oraz wprowadzający napoje bezpośrednio postanowi nie zawrzeć 

umowy z żadnym podmiotem reprezentującym zobowiązany jest 

do sporządzania rocznego sprawozdania, które składać należy do 

marszałka województwa. Zasady określone zostały w dziale V 

rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach.

Natomiast ta sama sprawozdawczość dla przedsiębiorców, 

którzy przystąpili do systemu kaucyjnego spada na podmiot 

reprezentujący zgodnie z tymi samymi zasadami określony-

mi we wspomnianym wcześniej dziale V rozdziale 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach.

Sprawozdanie składane będzie co roku do 15 marca za po-

przedni rok rozliczeniowy i podane w nim powinny być infor-
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macje o tym, ile opakowań wprowadzono do obrotu jakie to były 

rodzaje opakowań oraz informacje o tym czy uzyskano poziomy 

zbierania w ramach systemu kaucyjnego. Na dziś nie ma jeszcze 

formularzy takiego sprawozdania.

Podsumowując 

• Systemy kaucyjne zostaną uruchomione najpóźniej w 2025 
roku, a to wynika z faktu, że w 2025 roku przedsiębiorcy będą 
mieli obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów selek-
tywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych.

• Poziomy zbierania ustalone są dla butelek jednorazowego użyt-
ku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, puszek 
aluminiowych o pojemności do 1 l oraz butelek szklanych wie-
lokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l na poziomie od 77% 
w roku 2025 i do 90% w roku 2029 i w latach następnych.

• Wszystkie jednostki handlowe zobowiązane będą do pobie-
rania kaucji. Natomiast pobieranie i zwracanie kaucji, a także 
odbierania pustych opakowań będzie obowiązkowe tylko dla 
sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw.

• Maksymalna wysokość kaucji wyniesie 2 zł.

• W systemie kaucyjnym nie może być wymagany paragon ani 
inny dokument, który będzie potwierdzał, że wcześniej kaucja 
była uiszczona. 

• Jeżeli przedsiębiorca nie przystąpi do systemu kaucyjnego albo 
nie zostanie uzyskany odpowiedni poziom selektywnego zbie-
rania będzie płacona opłata produktowa. Jeśli ktoś nie przystą-

pił do systemu płaci za wymagany poziom w całości natomiast 
w przypadku nieuzyskania poziomu, to za różnicę pomiędzy 
wymaganym, a osiągniętym poziomem opłata będzie płacona 
po połowie przez podmiot reprezentujący a przedsiębiorców 
zgodnie ze sprawozdaniem złożonym do marszałka wojewódz-
twa. Opłata ta musi być także uiszczona w tym samym terminie 
co złożenie sprawozdania, czyli do 15 marca każdego roku za 
rok poprzedni,

• Maksymalna wysokość opłaty produktowej ustalona jest na 
poziomie 25 zł/kg.
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Akcelerator – biznes w zasięgu ręki  
Accelerator - business at your fingertips 

Streszczenie
Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała, aby efekty badań naukowców i badaczy były w jak największej liczbie i w sprawny 

sposób transferowane z ośrodków badawczych do środowiska przemysłowego. Dostarczane rozwiązania pozwalają Klien-
tom rozwijać się, poszerzać asortyment i udoskonalać go, wprowadzając na rynek liczne innowacje. Jednak na co dzień po-
wstaje wiele pomysłów, wynalazków, patentów, które nie zawsze mają czekających na nie odbiorców. Program Akcelerator 
powstał w Łukasiewiczu, aby potencjał tych odkryć mogli wykorzystać i wdrożyć sami ich twórcy. Zazwyczaj są to pierwsze 
osoby, które dostrzegają wagę i potencjał rynkowy danego wytworu. Naukowcy i badacze dostają narzędzia, aby przekuć 
swój pomysł na biznes.

Abstract
Łukasiewicz Research Network was established so that research results of scientists and researchers could be trans-

ferred in great numbers and in an efficient manner from research centres to businesses and industries. Provided solutions 
allow clients to develop, improve and expand their range by introducing numerous innovations onto the market. Many 
ideas, inventions, patents are created every day, however they do not always have recipients waiting for them. The Accel-
erator programme was created in Łukasiewicz so that the potential of these discoveries could be used and implemented 
by the creators themselves. They are usually the first people to notice the importance and possibilities of a given product. 
Through the Accelerator programme, scientists and researchers get the necessary tools to turn their idea into a business.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

Natalia Puszczykowska

        natalia.puszczykowska@impib.lukasiewicz.gov.pl

Do wewnętrznego programu Akcelerator Łukasiewicza zgłosić 

mogą się zespoły stworzone z naukowców zatrudnionych w Łu-

kasiewiczu. Akcelerator jest programem wspomagającym komer-

cjalizację pośrednią badań przeprowadzonych w instytutach wcho-

dzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przede wszystkim 

pomaga zmienić pomysł w realny biznes. Efektem udziału w pro-

gramie ma być założenie spółki i rozpoczęcie działalności bizneso-

wej, rozwijającej wizję pomysłodawców projektu.

Od pomysłu po wdrożenie, czyli droga do biznesu

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w programie jest zgło-

szenie swojego pomysłu podczas naboru zgłoszeń. Wystarczy 

opisać swój pomysł, technologię lub produkt, określić poziom 

gotowości technologicznej (TRL), scharakteryzować rynek, po-

tencjalnych klientów oraz konkurencję i gotowe! Teraz ruch po 

stronie Łukasiewicza, który wraz z gronem ekspertów, w trakcie 

etapu pierwszego, zwanego “SELEKCJA”, oceni pomysł i za-

prosi zespół do udziału w kilkuminutowej prezentacji przed eks-

Rys. 1. Zespół Łukasiewicz – IMPIB w 2 edycji programu Akcelerator
Fig. 1. Łukasiewicz – IMPiB's team of the 2nd edition of the Accelera-
tor program
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pertami. Do kolejnego etapu przechodzą zespoły, których lider 

w ciągu wspomnianych kilku minut przekonał Jury, że pomysł 

zespołu ma potencjał rynkowy i biznesowy. 

Na drugim etapie programu rozpoczynają się “WARSZTA-

TY W INKUBACJI”. Do tego miejsca w roku 2022 dotar-

ło tylko 8 z kilkudziesięciu zgłoszonych zespołów. Warsztaty 

stacjonarne były serią wartościowych spotkań – ich celem było 

przygotowanie naukowców Łukasiewicza do założenia spółek 

i rozpoczęcia działalności. Zespołami opiekowali się ludzie, któ-

rzy zawodowo zajmują się przekształcaniem pomysłów w biz-

nes, pomagają w poszukiwaniu i pozyskiwaniu finansowania. 

Poszczególne sesje mentoringowe dotyczyły tematyki raczej 

odległej ludziom żyjącym w świecie badań i wdrożeń. Zespoły 

poznały zagadnienia dotyczące podstaw prawnych zakładania 

spółek, finansów startupów, poznały również modele bizneso-

we. Warsztaty pozwoliły też na treningi w zakresie sprzedaży 

i negocjacji czy pozyskiwania klienta. Mentorzy poruszyli także 

kwestie, o których można zapomnieć, a są kluczem do prowa-

dzenia prężnie działającego biznesu – budowanie wizerunku na-

ukowca i przedsiębiorcy. Nie zostały pominięte także kwestie 

finansowe – zespoły pracowały nad budżetowaniem i szacowa-

niem w modelu inwestycyjnym, przygotowując dane do bizne-

splanu swojej spółki. 

Następnie rozpoczyna się praca z przydzielonym opiekunem 

zespołu, w toku której każdy zespół opracowuje swój biznesplan, 

rozwija koncepcję swojego pomysłu, w tym elementy takie jak: 

strategia marketingowa, określenie rynku, stworzenie planu 

działalności i rozwoju spółki, określenie zasobów finansowych, 

sprzętowych, którymi powinna dysponować spółka. A wszyst-

ko to dzieje się pod okiem trenera. Okres ten należy traktować 

jako czas, w którym zespoły do maksimum wykorzystują wie-

dzę pozyskaną podczas warsztatów, przygotowując wszelkie 

materiały i informacje wykorzystywane w dalszych etapach 

programu akceleracyjnego.

“MENTORING W AKCELERACJI” – etap trzeci i jedno-

cześnie ostatni przed finałem. To czas, w którym zespoły pra-

cowały indywidualnie z mentorem nad koncepcją prowadzenia 

spółki, dopracowaniem oferty produktowej, marketingiem oraz 

przygotowaniem biznesplanu. W celu stworzenia rzetelnego 

biznesplanu, należało zgromadzić wiele niezbędnych informa-

cji, takich jak ceny i oferty surowców, oszacować wolumen 

produkcji, scharakteryzować konkurencję i jej zasięgi oraz co 

najważniejsze, wskazać swoje miejsce na rynku. 

Podsumowaniem pracy z zespołami jest tzw. “Demo Day”, 

podczas którego zespoły prezentują swoje Pitchdecki, czyli pię-

ciominutowe prezentacje swoich projektów przed Jury i zebra-

nymi gośćmi. W Jury zasiadali Prezesi Centrum Łukasiewicz 

oraz przedstawiciele funduszy i organizacji finansujących in-

nowacje. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele instytutów 

Łukasiewicza, potencjalni inwestorzy, osoby z szeroko rozu-

mianego polskiego środowiska startupowego. Zaprezentowanie 

swoich projektów w tak krótkim czasie można uznać za wyzwa-

nie – na kilkunastu slajdach należało zawrzeć informacje nie-

zbędne do ocenienia projektu pod względem jego innowacyjno-

ści, atrakcyjności rynkowej oraz opłacalności przedsięwzięcia. 

Tak krótkie wystąpienie jest przedstawieniem w pigułce efektów 

prac z kilku miesięcy. 

Z mojego punktu widzenia Akcelerator jest szansą dla lu-

dzi pracujących w Łukasiewiczu – pozwala skomercjalizować 

osiągnięcia wypracowane w instytutach według wizji twórców. 

Ponadto obrazuje naukowcom w jaki sposób funkcjonuje świat 

biznesu, przedstawiając nie tylko plusy prowadzenia działal-

ności, ale jednocześnie wskazując momenty, w których nale-

ży zachować szczególną ostrożność. Przez kilka miesięcy od 

zgłoszenia pomysłu do finału Akceleratora, projekty wymagały 

wiele pracy i zaangażowania ze strony twórców. Dzięki licznym 

sesjom z mentorami i przeanalizowaniu wielu kwestii, pomy-

sły zostały dopracowane tak, aby zachowały spójność i stały się 

atrakcyjne dla potencjalnego inwestora oraz klienta.

W zeszłorocznym finale II edycji Akceleratora udział wzięło 

8 zespołów z 5 instytutów Łukasiewicza. Najliczniejszą gru-

pę stanowiły zespoły z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu 

Technologicznego. Były to aż trzy zespoły, każdy z innym, in-

nowacyjnym rozwiązaniem to:

– Wood Identity – system do identyfikacji drewna i zarzą-

dzania procesami dystrybucji za pomocą innowacyjnego 

znacznika RFID,

– ExBiTo – nowa generacja noży do rozdrabniania biomasy, 

– CerMAXmet – wytwarzanie faz MAX z użyciem techno-

logii spiekania iskrowo-plazmowego proszków do zastoso-

wań w lotnictwie i astronautyce.

Rys. 1. Nagroda zdobyta 
przez Łukasiewicz – IMPiB  
w II edycji Akceleratora 
Łukasiewicza
Fig. 1. Award won by 
Łukasiewicz – IMPiB 
in the 2nd edition of the 
Łukasiewicz Accelerator



Polimery dla Biznesu 1/2023, nr 5 styczeń 21

Ostatni z wymienionych to jeden z laureatów – zespół zajął dru-

gie miejsce na Demo Day. Następnie pojawiły się dwie propo-

zycje z Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego:

– BioBioLiz – biotechnologiczna produkcja L-lizyny z odpa-

dów białkowych;

– Solid Electro Solution – kompozytowy materiał chroniący 

przed polami elektromagnetycznymi i drobnoustrojami – 

Laureat nagrody publiczności.

Ponadto, z pozostałych trzech Instytutów Łukasiewicza wystą-

piły poniższe zespoły:

– BiOrgano-Mineral – produkt wzbogacający glebę w 100% 

z materiałów odpadowych, z Łukasiewicz – Instytut Ce-

ramiki i Materiałów Budowlanych – Laureat, zdobywca 

pierwszego miejsca;

– Wirotest M2 – zminiaturyzowane urządzenie do badań nie-

niszczących metodą prądów wirowych z Łukasiewicza – 

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej;

– PhD Compounds – innowacyjna technologia wytwarzania 

polimerowych produktów zapachowych, w tym biodegra-

dowalnych z Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów 

Polimerowych i Barwników – laureat na 3 stopniu podium. 

Jako uczestnik programu chciałabym podziękować pozostałym 

zespołom za wspólną, ciężką pracę i bardzo wysoki poziom, za-

równo merytoryczny zgłoszonych pomysłów, jak i kompetencji 

członków zespołów.

Z perspektywy uczestnika i laureata programu akceleracyjne-

go Łukasiewicza uważam za nieocenioną pomoc oraz wsparcie 

wszystkich osób zaangażowanych. Ze strony Centrum Łukasie-

Rys. 3. Zespół Łukasiewicz – IMPiB z Agnieszką Jasińską-Kołodziej, 
kierownikiem projektu Akcelerator (z lewej) i  Piotrem Dardzińskim 
,prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz (z prawej)
Fig. 3. Team Łukasiewicz – IMPiB with Agnieszka Jasińska-Kołodziej, 
project manager of the Accelerator project (left) and Piotr Dardziński, 
president of the Łukasiewicz Research Network (right)

Rys. 4. Wszystkie zespoły 
i organizatorzy podczas 
Demo Day 2022
Fig. 4. All teams and 
organizers during Demo 
Day 2022

wicz, mojego Instytutu, jak i Startup Academy warto wymienić 

odpowiednio Agnieszkę Jasińską-Kołodziej wraz z zespołem, 

którym kierowała z ramienia Centrum Łukasiewicz za organi-

zację programu, Beatę Swinarew z Łukasiewicz – IMPiB oraz 

Tomka Karwowskiego ze Startup Academy – opiekuna mojego 

zespołu startupowego. Obecnie pracujemy nad założeniem spół-

ki, a zdobyta wiedza pozwala mojemu zespołowi z optymizmem 

patrzeć w przyszłość, w której widzimy siebie zarówno jako na-

ukowców, jak i przedsiębiorców.
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Pionierska powłoka Antistatic 
Direct Plus – łatwy i szybki proces 
malowania tworzyw polimerowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

Pioneering Antistatic Direct Plus coating – easy and quick 
process of painting plastics

Streszczenie
Specjalistki Grupy Badawczej Farb i Tworzyw Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimero-

wych i Barwników opracowały i opatentowały nową metodę ochrony antystatycznej trudnych do malowania rur i podłoży 
termoplastycznych w szczególności HDPE i PP, która przewyższa dotychczasowe metody. Produkt charakteryzuje doskona-
ła przyczepność do podłoża i brak konieczności stosowania procesów aktywacji powierzchni i priming’u.

Abstract
Specialists of the Research Group of Paints and Plastics of the Łukasiewicz Research Network - Institute for Engineering 

of Polymer Materials and Dyes have developed and patented a new method of antistatic protection of pipes and thermo-
plastic substrates that are difficult to paint, in particular HDPE and PP, which exceeds the existing methods. The product is 
characterized by excellent adhesion to the substrate and no use of surface activation and priming processes.

Katarzyna Suchoń,
Ewa Langer

         katarzyna.suchon@impib.lukasiewicz.gov.pl

Grupy Badawcza Farb i Tworzyw od lat specjalizuje się 

w opracowywaniu nowoczesnych farb i powłok do zastosowań 

przemysłowych w odpowiedzi na realne potrzeby i problemy 

przedsiębiorców w szczególności z sektora MŚP.

Innowacyjna farba ANTISTATIC DIRECT PLUS pozwoli-

ła naszym Klientom na opracowanie i wprowadzenie na rynek 

trwałych i wytrzymałych rur termoplastycznych, odpornych na 

warunki zewnętrzne, takie jak wilgoć i temperatura, które znaj-

dują zastosowanie w przemyśle wydobywczym.

Ewa Langer, lider obszaru: „Wspieramy mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w za-

kresie farb. W szczególności, jako jedyni w Polsce, chętnie kom-

pleksowo pomagamy innowacyjnym firmom, które chcą wdra-

żać nowe wyroby lakierowe w swoich procesach produkcyjnych 

z udziałem dotacji badawczo-rozwojowych. Naszymi klientami 

są nie tylko producenci wyrobów lakierowych. Najczęściej są to 

ambitne przedsiębiorstwa, które stosują procesy lakierowania 

w swojej produkcji i poszukują ekologicznych, innowacyjnych al-

ternatyw, uproszczonego łańcucha dostaw lub wyższej jakości”.

Od problemu do rozwiązania

Projekt opracowania innowacyjnej powłoki Antistatic Direct 

Plus jest odpowiedzią na problemy produkcyjne i chęć posze-

rzenia oferty produktowej jednego z czołowych producentów 

rur z tworzyw termoplastycznych w Polsce, który poszukiwał 

ekonomicznego sposobu zabezpieczania wyrobu przed elek-

trycznością statyczną i zgłosił się do nas z tym problemem. 

Swoje wyroby kieruje on między innymi do branży wydobyw-

czej, gdzie wszystkie materiały muszą spełniać rygorystyczne 

warunki w zakresie antystatyczności.

Klientowi zależało na stosowaniu wyrobu bez konieczności 

wdrażania procesów wstępnej obróbki podłoża przed malowa-

niem i maksymalnym uproszczeniu technologii, bez stosowania 

procesów, które w przypadku elementów wielkogabarytowych, 

są kłopotliwe do przeprowadzenia.

Problem polegał na tym, że nie było skutecznego sposobu na 

uzyskanie ochrony antystatycznej dla tych elementów bez sto-

sowania procesów aktywacji powierzchni. W przypadku chęci 

stosowania antystatycznych powłok lakierowych koniecznością 



Polimery dla Biznesu 1/2023, nr 5 styczeń 23

było stosowanie obróbki powierzchni przed malowaniem, alter-

natywą było stosowanie dodatków antystatycznych w masie, co 

przekłada się na wzrost kosztu produkcji.

Kluczowym wyzwaniem w tym przypadku była niska energia po-

wierzchniowa i mała zwilżalność materiału podłoża wykonanego 

z HDPE (polietylenu wysokiej gęstości) i PP (polipropylenu), co 

powoduje problemy z przyczepnością farb – wspomina Katarzyna 

Suchoń starszy specjalista badawczo-rozwojowy: W procesie ma-

lowania tworzyw polimerowych bardzo często konieczne jest stoso-

wanie czasochłonnych i kosztochłonnych metod obróbki wstępnej 

podłoża polimerowego przed malowaniem poprzez prowadzenie 

procesów aktywacji plazmowej lub wyładowaniami koronowymi za 

pomocą specjalnie skonstruowanych i drogich w zakupie i użytko-

waniu komór, lub głowic do aktywacji plazmowej czy koronowej. 

Możliwe są również dodatkowe operacje technologiczne nanosze-

nia warstw gruntujących zawierających promotory adhezji takie 

jak chlorowane poliolefiny (CPO) lub niechlorowane modyfiko-

wane poliolefiny (APO), poliuretany zapewniające przyczepność 

powłoki lub stosowanie obu tych metod łącznie w przypadku niskiej 

ich skuteczności. Dobór odpowiednich środków jest jednak czaso-

chłonny i nie zawsze gwarantuje satysfakcjonujące efekty. Podczas 

prac badawczych sprawdzaliśmy wszystkie te możliwości. Osta-

tecznie jednak, mając na względzie potrzeby klienta i uproszczenie 

procesu produkcyjnego w jego zakładzie opracowaliśmy unikalny 

antystatyczny wyrób lakierowy do rur z tworzyw polimerowych 

HDPE, który charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do pod-

łoża bez konieczności stosowania procesów aktywacji powierzchni 

(obróbki wstępnej powierzchni).

Opracowana przez dwuosobowy zespół (Rys. 1.) nowa po-

włoka lakierowa ANTISTATIC DIRECT PLUS o doskonałej 

przyczepności do podłoża została zastosowana na rurach termo-

plastycznych w przemyśle górniczym.

Co wyróżnia naszą powłokę?

Różnica pomiędzy ANTISTATIC DIRECT PLUS, a innymi 

farbami polega na sposobie zapewnienia odpowiednich wła-

ściwości na podłożu z trudnego do malowania tworzywa po-

limerowego. W konwencjonalnych farbach właściwość ta jest 

tworzona poprzez stosowanie primerów lub procesów aktywacji 

plazmowej czy koronowej, które zapewniają dobrą przyczep-

ność powłoki, poprzez dodatkową przyczepną warstwę lub de-

gradację powierzchni podłoża w celu poprawy adhezji powłoki 

lakierowej. Metody te wymagają dodatkowego oprzyrządowa-

nia, jednak są stosowane od wielu lat. Tradycyjne metody mają 

pewne wady i zalety, których zestawienie zebrano w tabeli 1.

Farba ANTISTATIC DIRECT PLUS przeznaczona jest do na-

dania powierzchniom rur i kształtek z termoplastycznych poli-

merów właściwości antystatycznych wymaganych w obszarach 

ich zastosowań np. w górnictwie czy wentylacji. Skład farby po-

zwala na otrzymanie powłoki o rezystywności 107 Ω. Może być 

stosowana do wytwarzania antystatycznych powłok na rurach, 

zbiornikach z tworzyw, obudowach i korpusach maszyn i urzą-

dzeń, płytach, foliach, meblach np. przy produkcji sprzętu szpi-

talnego lub sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w pomiesz-

czeniach zagrożonych powstawaniem elektryczności statycznej.

We wszystkich tych zastosowaniach w zależności od kształ-

tu i gabarytu produktu końcowego producenci mogą napotykać 

problemy technologiczne podczas doboru powłok wykończe-

niowych gwarantujących odpowiednie parametry techniczne, 

bezpieczeństwa i estetyczne. W metodach tradycyjnych (akty-

wacja, priming) dodatkowym utrudnieniem może być koszt za-

kupu i dostosowania linii technologicznych, wymagających sta-

nowiska przygotowania powierzchni wyposażonego w system 

aktywacji plazmowej czy wyładowań koronowych, w szczegól-

ności w przypadku stosowania jako podłoża materiałów na bazie 

poliolefin, takich jak polipropylen czy polietylen.

Z naszych doświadczeń wynika, że koszt zakupu tego typu 

linii do aktywacji dla elementów o mało skomplikowanych 

kształtach i gabarytach zaczyna się od 40 000 zł (dane na rok 

2021). Dla elementów dużych jest znacznie wyższy i często wy-

maga doposażenia stanowiska w zrobotyzowaną linię uspraw-

niająca proces, co często jest poza zasięgiem firm z sektora MŚP 

stosujących dane technologie. 

W farbie ANTISTATIC DIRECT PLUS zastosowano nowa-

torskie podejście oparte na kompozycji specjalnie dobranych 

żywic z grupami hydroksylowymi oraz grupami zawierający-

mi w strukturze poliolu modyfikowane, chlorowane poliolefi-

ny (CPO), stosowane w tradycyjnych primerach. W połączeniu 

z odpowiednio dobranymi utwardzaczami izocyjanianowymi 

pozwoliły na otrzymanie powłok o lepszych właściwościach niż 

dotychczas znane wyroby lakierowe do powlekania rur i kształ-

tek z polipropylenu, polietylenu i ich mieszanin (tabela 1).

Rys. 1. Twórcy opatentowanej powłoki ANTISTATIC DIRECT PLUS 
(od lewej: Katarzyna Suchoń i Ewa Langer)
Fig. 1. Creators of the patented ANTISTATIC DIRECT PLUS coating 
(from the left: Katarzyna Suchoń and Ewa Langer)
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Składnik poliolowy zawierający żywicę akrylową z grupa-

mi CPO (chlorowane poliolefiny stosowane w promotorach 

adhezji) bezpośrednio w jej strukturze zapewnia uzyskanie wy-

sokiej jakości, trwałej powłoki o znacznie poprawionej przy-

czepności do nieaktywowanego podłoża z termoplastycznych 

tworzyw polimerowych takich jak PP, PE, PP/PE, ABS, PVC.

Dla użytkownika idea farby ANTISTATIC DIRECT PLUS 

jest prosta: zamiast zmagać się z podkładami i procesami akty-

wacji, których stosowanie jest czasochłonne i kosztowne, moż-

na użyć jednej farby, aby zapewnić powierzchniom z tworzyw 

polimerowych ochronę przed gromadzeniem się ładunków elek-

trycznych, której potrzebują.

Nie tylko górnictwo…

Wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów z Grupy 

Badawczej Farb i Tworzyw potwierdziły, że rozwiązanie to jest 

skutecznym sposobem na zwiększenie trwałości wyrobu i od-

porności na warunki zewnętrzne, co pozwala na stosowanie rur 

z tworzyw polimerowych bez warstwy podkładowej i bez pro-

cesów aktywacji powierzchniowej. Nie ogranicza się jedynie do 

tak wąskich zastosowań przemysłowych.

Obecnie produkt wykorzystywany jest w górnictwie do za-

bezpieczenia antystatycznego rurociągów polietylenowych, 

które zapewniają lepszą odporność na korozję niż tradycyjne 

systemy oparte na stali.

Tego typu wyroby antystatyczne stosuje również branża me-

blarska (meble medyczne) czy producenci urządzeń.

Powłoka może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie 

mamy do czynienia z gromadzeniem się ładunków elektrosta-

tycznych na powierzchni elementów tworzywowych, w szcze-

gólności tych trudnych do malowania, wykonanych z termo-

plastów w miejscach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 

instalacji, urządzeń czy zakładów, w tym w szczególności:

• obudów elektronicznych;

• szaf sterowniczych;

• sal komputerowych;

• czystych pokojów;

• obudów serwerów;

• regałów;

• komponentów roboto-technicznych;

• hangarów lotniczych;

• obszarów zagrożonych wybuchem.

Docenione przez ekspertów i praktyków

Opracowana powłoka ANTISTATIC DIRECT PLUS  

(Rys. 2) z sukcesem została wdrożona przez klienta, który 

zgłosił się do nas z problemem antystatyczności rur. 

Opracowane rozwiązanie techniczne, pomysł oraz zespół badaw-

czy docenione zostało również przez zespół ekspertów konkursu 

„Innowator Śląska”, w którym opatentowana farba zdobyła wy-

Tabela 1. Zalety i wady stosowania obróbki wstępnej tworzyw polimerowych przed malowaniem
Table 1. Advantages and disadvantages of pre-treatment of polymeric materials before painting

Farby antystatyczne dostępne na rynku 
+ proces aktywacji plazmowej/ koronowej

Farby antystatyczne dostępne na rynku
+ warstwa primera

ANTISTATIC DIRECT PLUS – jednowar-
stwowa kompozycja powłokowa do malowa-

nia tworzyw termoplastycznych

• poprawa przyczepności powłoki;

• dwuetapowy proces;

• aktywacja jest trudna w przypadku powierzchni 
o skomplikowanych kształtach;

• aktywacja wymaga drogiego sprzętu;

• aktywacja jest czasochłonna;

• aktywacja zwiększa koszt jednostkowy produk-
tu końcowego;

• wymagany dodatkowy ciąg technologiczny, dla 
procesu aktywacji, optymalnie zrobotyzowany 
dla zapewnienia wysokiej jakości procesu;

• manualne prowadzenie procesu aktywacji bez 
zachowania ustalonego reżimu produkcyjnego, 
powoduje problemy jakościowe z przyczepno-
ścią do podłoża termoplastycznego, odspajanie 
powłoki;

• dłuższy czas przetwarzania; 

• wysoka cena zabiegu aktywującego (aparatura,  
hala produkcyjna, odpowiednio wyszkolony 
personel - automatyk);

• trudności z doborem parametrów aktywacji 
przed zakupem urządzeń;

• ograniczenia w doborze robotów do obsługi 
głowic i kształtu detalu.

• poprawa przyczepności powłoki;

• wymagane wysokie zużycie rozpuszczalników 
(stosowane roztwory primerów w stężeniu 5%, 
95% stanowią wysokolotne rozpuszczalniki);

• 2-etapowy proces;

• dłuższy czas przetwarzania;

• trudność w doborze odpowiedniego podkładu 
w warunkach przemysłowych, konieczność 
testowania wielu próbek primerów przed usta-
leniem procesu;

• kompatybilność i jednorodność systemu, stoso-
wanie jako dodatków do farb może powodować 
problemy z wyglądem powłoki, przyczepnością, 
żelowaniem, wtrąceniami i powodować wady 
powłoki lakierowej.

• bardzo dobra przyczepność powłoki;

• łatwa aplikacja, tradycyjnym sprzętem lakierni-
czym; 

• stosowana do wszelkiego rodzaju tworzyw 
polimerowych, w tym folii opakowaniowych i 
rur wykonanych z PP, PE, ABS i PVC;

• chroni powierzchnie przed gromadzeniem się 
kurzu i ładunków elektrostatycznych podczas 
użytkowania produktu;

•  brak konieczności stosowania procesów wstęp-
nej obróbki powierzchni przed malowaniem;

•  brak konieczności zakupu skomplikowanych i 
drogich urządzeń do aktywacji;

• skrócony czas produkcji detali z tworzyw poli-
merowych;

• nie wymaga wielogodzinnych prac przygoto-
wawczych;

• nie ma potrzeby stosowania podkładów ani 
procesów aktywacji;

• uzyskana powierzchnia jest bezpieczna w 
użyciu natychmiast po wyschnięciu pojedynczej 
warstwy powłoki;

• koszt uzyskanej ochrony antystatycznej jest 
niższy niż w przypadku stosowania dodatków 
antystatycznych w masie polimerów do produk-
cji wyrobów z tworzyw polimerowych.
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różnienie w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego  

(Rys. 3., Rys. 4.). 

Konkurs Innowator Śląska był organizowany w 2022 roku już 

po raz czternasty przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczo-

ści Rynkowej w ramach realizacji projektu „Enterprise Europe 

Network”, którego celem jest promowanie i nagradzanie najbar-

dziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Kapi-

tuła konkursu wyróżnia firmy i instytucje badawczo-rozwojowe, 

które podejmują się nowatorskich zmian, wprowadzając najno-

wocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągając 

tym samym sukcesy biznesowe lub naukowe.

Szersze możliwości

Opatentowana farba jest obecnie dostępna dla każdego przed-

siębiorstwa zainteresowanego jej wdrożeniem w swoich procesach 

produkcyjnych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 

Materiałów Polimerowych i Barwników prócz zaawansowanego 

zaplecza badawczego posiada również zaplecze produkcyjne, któ-

re umożliwia produkcję i sprzedaż na zamówienie opracowanych 

farb bezpośrednio do zainteresowanych odbiorców.

Firmy zainteresowane tym innowacyjnym rozwiązaniem, są 

bardzo zadowolone. W krótkim czasie mogą bowiem przetesto-

wać technologię poprzez kupno gotowego wyrobu, bez koniecz-

ności kupna licencji i samodzielnego poszukiwania dostawców 

i podwykonawców zajmujących się produkcją farb –wspomina 

Ewa Langer. 

Gotowy wyrób jest dostępny na zamówienie w kraju, na miejscu. 

Znacznie skraca to czas dostaw i niweluje problemy logistyczne 

wynikające z korzystania z dostawców zagranicznych.

Nasze zaplecze badawcze (Rys. 5) pozwala na dalszy rozwój 

produktów, udoskonalenie wyrobu poprzez dodatkowe funkcjo-

nalności (np. antykorozyjne, antybakteryjne), co przyczyni się 

do zwiększenia zakresu zastosowań lub wykorzystania w innych 

branżach, lub typach wyrobów. Serdecznie zapraszamy wszyst-

kie firmy do współpracy w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla 

Państwa problemów i wyzwań – wskazuje Katarzyna Suchoń.

Rys. 2. Farby ANTISTATIC DIRECT PLUS produkowane przez Sieć 
Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników
Fig. 2. ANTISTATIC DIRECT PLUS paints produced by the Łukasiewicz 
Research Network - Institute of Engineering of Polymer Materials and Dyes

Rys. 4. Nagrody w konkursie Innowator Śląska edycja
2022 w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego
Fig. 4. Awards in the Innovator Silesian edition competition 2022 in the 
category of institution of the research and development sector

Rys. 5. Hala produkcyjna Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inży-
nierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Fig. 5. The production hall of the Łukasiewicz Research Network – Insti-
tute of Engineering of Polymer Materials and Dyes

Rys. 3. Laureaci wyróżnieni 
w konkursie Innowator Śląska 
edycja 2022 w kategorii insty-
tucja sektora badawczo-roz-
wojowego – od lewej, dyrek-
tor Centrum Farb i Tworzyw 
w Gliwicach – dr inż. Mariola 
Bodzek-Kochel, oraz twórcy: 
dr inż. Ewa Langer, mgr inż. 
Katarzyna Suchoń 
Fig, 3. Winners distinguished 
a in the Innowator Śląska 2022 
competition in the category of 
institution of the research and 
development sector – left: the 
director of the Center for Pa-
ints and Plastics in Gliwice – 
PhD Eng. Mariola Bodzek-
-Kochel, and creators: PhD 
Eng. Ewa Langer, MSc. Eng. 
Katarzyna Suchoń
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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.
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Ciekawostki 
ze świata Farb
i Lakierów

Naukowcy opracowali nową, bardzo wydajną metodę utwardza-

nia wyrobów lakierowych promieniowaniem UV. Autorzy zasto-

sowali zamiast produktów petrochemicznych izolat białka sojowe-

go. W badaniach wykorzystano metodę polimeryzacji emulsyjnej, 

w której fotoinicjator 4-hydroksybenzofenon (HBP) i koinicjator 

izolat białka sojowego (SPI) zostały jednocześnie szczepione na 

łańcuchu cząsteczkowym poliakrylanu. W ten sposób otrzymano 

innowacyjny, utwardzany promieniowaniem UV, wodorozcień-

czalny polimer akrylowy. Opracowano z jego udziałem wodoroz-

cieńczalne powłoki o doskonałych właściwościach mechanicz-

nych do zastosowania na podłoża drewniane.

Wyniki badań wykazały, że 

powłoki otrzymane z udziałem 

emulsji na bazie modyfikowane-

go polimeru PA-SPI-HBP cha-

rakteryzowały się dobrą absorp-

cją promieniowania UV. Wraz 

ze wzrostem zawartości HBP czas utwardzania powłoki UV uległ 

skróceniu z 10,68 s do 5,18 s. Po zwiększeniu dodatku HBP od 0% 

do 4% wytrzymałość powłok na rozciąganie wzrosła z 1,85 MPa 

do 16,39 MPa, moduł sprężystości przy rozciąganiu wzrósł z 2,88 

MPa do 374,81 MPa, a wydłużenie przy zerwaniu zmniejszyło się 

z 559,03% do 38,46%. 

Dzięki pracy naukowców opracowano nową metodę z wyko-

rzystaniem makrocząsteczkowych fotoinicjatorów pochodzących 

z biomasy i otrzymano wysoce wydajne, samoinicjujące, utwar-

dzane promieniami UV powłoki na podłoża drewniane.

Źródło:https://www.european-coatings.com/articles/2023/01/

soybean-protein-isolate-instead-of-petrochemicals

Nowa metoda otrzymywania 
powłok lakierowych utwardzanych 
promieniowaniem UV

Powłoki organiczne nanoszone są na wewnętrzne powierzch-

nie puszek przeznaczonych do kontaktu z żywnością i napojami. 

Identyfikacja pochodnych BADGE
w puszkach po napojach

Powłoki polimerowe są złożonymi preparatami, które mogą za-

wierać różne składniki, takie jak żywice, środki sieciujące, ka-

talizatory itp. Najczęściej do tego typu produktów stosowane są 

powłoki epoksydowe. Żywice epoksydowe będące głównym ich 

składnikiem otrzymuje się przez kondensację epichlorohydryny 

i bisfenolu A, co daje eter diglicydylowy bisfenolu A (BADGE). 

Powstałe produkty mogą zawierać substancje wyjściowe, takie 

jak monomery i dodatki, a także substancje dodane w sposób nie-

zamierzony, które mogą potencjalnie migrować z materiału prze-

znaczonego do kontaktu z żywnością do żywności.

W opublikowanej pracy ba-

daniom poddano puszkę po 

napojach jako próbkę modelo-

wą. Najpierw przeprowadzono 

analizę identyfikacyjną powłoki 

znajdującej się na powierzchni 

wewnętrznej i potwierdzono, że znajduje się tam powłoka na bazie 

żywicy epoksydowej. W drugiej części pracy uzyskano i przebada-

no ekstrakt acetonitrylowy z próbki puszki.  Dobrana metodyka ba-

dawcza umożliwiła zidentyfikowanie kilku pochodnych BADGE.

Badacze opracowali nowatorską powłokę kompozytową na bazie 

poliuretanu otrzymanego z biomasy, o doskonałym chłodzeniu radia-

cyjnym, właściwościom antykorozyjnym i nadającą się do recyklingu.

W obecnych czasach konieczną i ważną strategią jest rozwój 

niekopalnych, bioodnawialnych i zrównoważonych zasobów. 

W artykule opublikowano wyniki badań dotyczących syntezy pre-

polimeru poliuretanowego (PU) z biomasy pochodzącego z oleju 

z jatrofy (JO). Aby nadać temu biopoliuretanowi pożądane wła-

ściwości, hybrydowe nanocząsteczki z różnymi proporcjami siar-

czanu baru (BaSO4) i ditlenku tytanu (TiO2) zostały wprowadzone 

do matrycy PU. Po utwardzeniu promieniowaniem UV otrzymane 

powłoki charakteryzowały się doskonałymi właściwościami blo-

kowania promieniowania UV i chłodzenia w podczerwieni.

Ponadto powłoki wykazywały 

doskonałą ochronę antykorozyjną 

nawet po zanurzeniu w roztwo-

rach mocnych kwasów, zasad i soli 

przez 30 dni. Możliwość recyklingu 

i wtórnego wykorzystania tej powło-

ki została potwierdzona przez wielokrotne przetwarzanie. Wykaza-

no również przyczepność tych powłok do wielu materiałów, w tym 

podłoży metalowych, tworzywowych, drewnianych i szklanych.

Źródło: https://www.european-coatings.com/articles/2022/12/

bio-polyurethane-synthesised-by-renewable-jatropha-oil

Biopoliuretan syntetyzowany 
z oleju z jatrofy
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Lotne związki organiczne w wyrobach 
lakierowych – zalety i ograniczenia 
metod badawczych

Volatile organic compounds in varnish products – advantages 
and limitations of test methods

Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono stosowane obecnie metody oznaczania lotnych związków organicznych w wyrobach 

lakierowych: instrumentalną metodę chromatograficzną oraz wagową metodę różnicową. Oprócz charakterystyki poszcze-
gólnych technik uwagę poświęcono również na wskazanie wad i zalet każdej z nich. Podkreślono rolę komunikacji producen-
tów z laboratoriami na etapie doboru metody analitycznej pod kątem badanego wyrobu.

Abstract
This paper presents the currently used methods for the determination of volatile organic compounds in varnish prod-

ucts: the instrumental chromatographic method and the differential gravimetric method. In addition to characterisation 
the different techniques, attention was also given to identifying the advantages and disadvantages of each. The role of 
communication between manufacturers and laboratories at the stage of selecting the analytical method for the tested 
product was emphasized.
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Wstęp

Lotne związki organiczne, LZO (VOC, ang. volatile organic 

compounds) to szeroka grupa związków organicznych, które ła-

two zmieniają swój stan skupienia przechodząc w postać pary 

lub gazu, mają wysoka prężność par, a ich temperatura wrze-

nia (w warunkach ciśnienia normalnego) mieści się w zakresie: 

50 – 250°C. Skrót LZO jest powszechnie znany w obszarach 

związanych z ochroną środowiska i pomimo dość rozbudowanej 

definicji, jest terminem bardzo obszernym. Obejmuje organiczne 

rozpuszczalniki i korozpuszczalniki a także opisuje związki ze 

specyficzną prężnością pary, temperaturą wrzenia lub wartością 

potencjału tworzenia ozonu (POCP, ang. photochemical ozone 

creation potential) [1]. 

W użyciu jest obecnie kilka definicji, które opisują w każdym 

przypadku tę samą grupę związków chemicznych, jednakże 

wszystkie one próbują zdefiniować różnicę między lotnymi i nie-

lotnymi związkami. Do najczęściej stosowanych nożna zaliczyć 

na przykład definicję stosowaną przez Agencję Ochrony Środo-

wiska Stanów Zjednoczonych (EPA, ang. Environmental Pollu-

tion Agency), która definiuje VOC jako: „dowolny związek węgla, 

za wyjątkiem CO, CO2, kwasu węglowego, węglików metali lub 

węglanów, który bierze udział w reakcjach fotochemicznych w at-

mosferze”. Przytoczona definicja jest podobna do zamieszczonej 

w Protokole Genewskim, która brzmi następująco: „VOC stano-

wią wszystkie związki organiczne natury antropogenicznej, inne niż 

metan, które są zdolne do wytworzenia utleniaczy fotochemicznych 

poprzez reakcje z tlenkami azotu w obecności światła słoneczne-

go”. Bardziej obszerna, a jednocześnie bardziej rygorystyczna, 

jest definicja przytoczona w Dyrektywie 2004/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ogra-

niczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku sto-

sowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach 

i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów. Mówi ona, 

że LZO to „jakikolwiek związek organiczny, o początkowej tem-

peraturze wrzenia mniejszej lub równej 250°C, mierzonej pod 

standardowym ciśnieniem 101,3 kPa”, i w przeciwieństwie do 

poprzednich dokumentów, nie podkreśla konieczności udziału 

substancji w reakcjach fotochemicznych. Jeszcze inną definicję 
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zaprezentowano w PN-EN ISO 11890-2:2013-06 Farby i lakie-

ry – Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych 

(VOC) Część 2: Metoda chromatografii gazowej, będącej obli-

gatoryjną normą wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z 26 sierpnia 2016 r (Dz. U., poz. 1353) według której oznaczana 

jest zawartość LZO: „każda organiczna ciecz i/lub substancja 

stała, która spontanicznie odparowuje w panujących warunkach 

temperatury i ciśnienia atmosfery, z którą jest w kontakcie”. 

Niezależnie od kształtu definicji, emisja do atmosfery roz-

puszczalników zaliczanych do lotnych związków organicznych, 

ma ogromny wpływ na tworzenie ozonu troposferycznego oraz 

innych gazów powodujących zaburzenia cyklu fotolitycznego 

tlenków azotu NOx, co negatywnie wpływa zarówno na zdrowie 

ludzi jak i uprawy rolne.

Emisja lotnych związków organicznych jest tematem szero-

ko dyskutowanym w przemyśle farb, a jej redukcja należy do 

głównych celów prac Europejskiej Agencji Środowiska (EAA, 

ang. European Environmental Agency) dotyczącej strategii te-

matycznej zanieczyszczeń powietrza (ang. Thematic Strategy on 

Air Pollution). Sposobem na zmniejszenie niepożądanych efek-

tów emisji LZO,  przez przemysł m. in. farb jest z jednej strony 

wdrażanie nowych, bardziej ekologicznych technologii, z dru-

giej strony, pozostaje legislacja narzucająca limity zawartości 

LZO w określonych grupach wyrobów.

Krajowym aktem prawnym transponującym wymagania Dy-

rektywy 2004/42/WE jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

z 26 sierpnia 2016 r (Dz. U., poz. 1353) w sprawie ograniczenia 

emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych 

farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków 

i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz 

związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz 

w mieszaninach do odnawiania pojazdów. W załączniku nr 1 

niniejszego rozporządzenia znajdują się dopuszczalne warto-

ści maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych 

w niektórych farbach i lakierach (Tab. 1) oraz mieszaninach do 

odnawiania pojazdów (Tab. 2). W myśl tego Rozporządzenia 

oznaczona zawartość lotnych związków organicznych w danym 

wyrobie nie może przekraczać dopuszczalnych wartości poda-

nych w niniejszym wykazie.

W Rozporządzeniu przywołane są także metody oznacza-

nia zawartości LZO w g/l dla produktów gotowych do użytku, 

w skład których nie wchodzą rozpuszczalniki reaktywne, czyli 

takie, w których rozpuszczalność zachodzi w wyniku reakcji che-

micznych (np. kwasy czy zasady). Oznaczenia należy wykony-

wać zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy:

a) EN ISO 11890-2 – w przypadku produktów, w których za-

wartość LZO nie przekracza 15% masowych, do wykonania 

oznaczenia wskazana jest norma PN-EN ISO 11890-2:2013-06 

Farby i lakiery – Oznaczanie zawartości lotnych związków or-

ganicznych (VOC) – Część 2: Metoda chromatografii gazowej,

b) EN ISO 11890-1 lub EN ISO 11890-2 – w przypadku pro-

duktów, w których zawartość LZO jest większa lub równa 15% 

masowych,  wskazuje normę PN-EN ISO 11890-1:2008 Farby 

i lakiery – Oznaczanie zawartości lotnych związków organicz-

nych (VOC) – Część 1: Metoda różnicowa oraz wspomnianą 

wcześniej PN-EN ISO 11890-2:2013-06.

c) ASTM D 2369 z 2003 r. – Standard Test Method for Volatile 

Content of Coatings lub najnowsze wydanie normy,  w przy-

padku produktów zawierających LZO w skład których wcho-

dzą rozpuszczalniki reaktywne.

Metody oznaczania zawartości VOC

Metoda chromatograficzna PN-EN ISO 11890-2:2013-06

W niniejszej normie został opisany sposób analizy lotnych 

substancji organicznych obecnych w wyrobie, w stanie goto-

wym do użycia, metodą chromatografii gazowej. Jest to metoda 

instrumentalna polegająca na rozdziale składników mieszaniny 

Tabela 1. Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w farbach 
i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wy-
kończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi ele-
mentami konstrukcji – Kategoria A [2]
Table 1. Permissible values of the maximum VOC content in paints and var-
nishes intended for painting buildings and their finishing elements, equipment 
and related to buildings and these structural elements – Category A [2]

Lp.
Podka-
tegoria

Produkt Typ

Zawar-
tość 
LZO 
(g/l)1)

1. a
Farby matowe na wewnętrzne ściany 

i sufity z połyskiem mniejszym lub równym 
25 jednostkom przy kącie α=60°

FW2)

FR3)

30
30

2. b
Farby z połyskiem na wewnętrzne ściany 

i sufity z połyskiem większym od 25 
jednostek przy kącie α=60°

FW
FR

100
100

3. c Farby na zewnętrzne mury
FW
FR

40
430

4. d

Farby kryjące do malowania wewnętrznych 
lub zewnętrznych elementów wykończe-
niowych i okładzin z drewna, metalu lub 

tworzyw sztucznych

FW
FR

130
300

5. e
Lakiery do malowania wewnętrznych lub ze-
wnętrznych elementów wykończeniowych 
oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi

FW
FR

130
400

6. f
Bejce cienkopowłokowe do wewnątrz i na 

zewnątrz
FW
FR

130
700

7. g Farby do gruntowania
FW
FR

30
350

8. h
Farby do gruntowania o właściwościach 

wiążących
FW
FR

30
750

9. i Farby jednoskładnikowe wysokojakościowe
FW
FR

140
500

10. j
Farby dwuskładnikowe wysokojakościowe 
do specjalnego stosowania, np. na podłogi

FW
FR

140
500

11. k Farby tworzące powłoki wielobarwne
FW
FR

100
100

12. l Farby z efektem dekoracyjnym
FW
FR

200
200
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w wyniku ich podziału pomiędzy fazę nieruchomą, którą pokryta 

jest kolumna chromatograficzna a ruchomą – którą stanowi gaz 

nośny przepuszczany przez kolumnę. 

W niniejszej metodzie przygotowaną do badań próbkę, wpro-

wadza się przy pomocy strzykawki do układu dozującego. Igłą 

przekłuwana jest septa, czyli gumowa przegroda oddzielają-

cą wnętrze układu od otoczenia. Próbka wprowadzana jest do 

układu dozującego tj. rurki szklanej (liner) w której znajduje się 

zwinięty kłębek waty szklanej, a całość umieszczona jest w blo-

ku grzewczym. Wprowadzona do linera próbka ciekła zostaje 

odparowana i wraz ze strumieniem gazu nośnego trafia na ko-

lumnę chromatograficzną umieszczoną w piecu (Rys 1.).  Ko-

lumna chromatograficzna ma postać zwoju szklanej rurki o nie-

wielkiej średnicy wewnętrznej, najczęściej 0,32 mm i długości 

około 30-60 m, pokrytego wewnątrz warstwą fazy nieruchomej 

np. poli(glikoletylenowy) czy niemodyfikowany/modyfikowany 

fenylowo poli(dimetylosiloksan). Próbka, przechodząca przez 

kolumnę w strumieniu gazu nośnego, oddziałuje z fazą nieru-

chomą kolumny. Składniki próbki, które lepiej oddziałują z fazą 

nieruchomą pozostają dłużej w kolumnie chromatograficznej, 

natomiast składniki o mniejszym powinowactwie do fazy nieru-

chomej są z kolumny wymywane szybciej. W ten sposób nastę-

puje ich rozdział. Rozdzielone składniki próbki trafiają następnie 

do detektora. W przypadku gdy mamy do czynienia z detektorem 

płomieniowo-jonizacyjnym (FID, ang. flame ionization detec-

tor), próbka ulega spaleniu a generowane jony powodują zmianę 

prądu jonowego na rejestratorze. Im więcej spalanej substancji 

tym większe różnice prądu jonowego i wyższe piki uzyskiwane 

na chromatogramie [3].

Aby móc zapewnić właściwy rozdział składników mieszaniny 

ważny jest odpowiedni dobór kolumny, ale i nie tylko. Na prawi-

dłowe wykonanie analizy chromatograficznej wpływ ma również 

program temperaturowy, który może dodatkowo poprawić sepa-

rację związków badanej mieszaniny. Innym istotnym elementem 

jest wybór sposobu wprowadzania próbki do kolumny chroma-

tograficznej. Norma dopuszcza dwa systemy dozowania próbki: 

na gorąco – ze strumieniowym podziałem próbki (system prefe-

rowany) oraz na zimno – ze strumieniowym podziałem próbki. 

O wyborze metody decyduje przede wszystkim rodzaj badane-

Tabela 2. Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach do odnawiania pojazdów – Kategoria B [2]
Table 2. Limit values for maximum VOC content in vehicle refinishing products – Category B [2]

Lp. Produkt Typ
Zawartość 
LZO (g/l)1)

1. Preparaty do przygotowania i czyszczenia
Mieszaniny do przygotowania

Mieszaniny do czyszczenia
850
200

2. Kity szpachlowe, szpachlówki Wszystkie rodzaje 250

3. Farby do gruntowania
Podkłady wypełniające i farby do gruntowania metalu

Grunt reaktywny
540
780

4. Farby nawierzchniowe Wszystkie rodzaje 420

5. Farby wykończeniowe z efektami specjalnymi Wszystkie rodzaje 840

Rys. 1 . Schemat chromatografu: 1 – dozownik, 2 – kolumna chromatogra-
ficzna, 3 – piec, 4 – detektor, 5 – rejestrator, 6 – chromatogram rejestrowany 
w trakcie analizy
Fig. 1 . Scheme of the chromatograph: 1 – inlet, 2 – chromatographic 
column, 3 – oven, 4 – detector, 5 – recorder, 6 – chromatogram recorded 
during the analysis

Rys. 2 . Chromatogram zawierający piki pochodzące z substancji zawar-
tych w próbce. Każdej substancji odpowiada charakterystyczny dla niej 
czas retencji – tR
Fig. 2 . A chromatogram containing the peaks of the substances in the sam-
ple. Each substance corresponds to its characteristic retention time – tR

go wyrobu, np. jeżeli badany produkt w wysokiej temperaturze 

uwalniają substancje przeszkadzające w oznaczaniu (np. produk-

ty rozkładu spoiwa, substancji pomocniczych itp.) [1,4] wówczas 

konieczne jest zastosowanie systemu wprowadzania na zimno.

Następnym etapem analizy chromatograficznej jest identyfikacja 

rozdzielonych składników próbki. Na uzyskanym chromatogramie 

(Rys.2) widoczne są piki substancji zawartych w analizowanej 

próbce. Każda substancja posiada charakterystyczny dla niej czas 

retencji, czyli czas po którym opuszcza ona kolumnę od momentu 

jej wprowadzenia do układu. Na podstawie czasu retencji dokony-

wana jest analiza jakościowa próbki, czyli określenie jej składu.

Podczas analizy bardzo pomocne są informacje dotyczące skła-

du jakościowego lotnych związków organicznych dodawanych do 

wyrobu, uzyskiwane od producenta. Niestety nie zawsze istnieje 

taka możliwość i wówczas konieczna jest identyfikacja związków 

poprzez zastosowanie detektora masowego lub porównanie ich 

czasów retencji z czasami retencji wzorców (dla detektora FID). 
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Wzorce chromatograficzne to czyste substancje, które wprowa-

dzane są do układu chromatograficznego i analizowane tak samo 

jak próbka o nieznanym składzie. Różnica polega na tym, że na 

chromatogramie widoczny jest tylko jeden pik pochodzący od 

znanej, czystej substancji, dzięki czemu można wyznaczyć cha-

rakterystyczny dla niej czas retencji. Jeżeli czas retencji wzorca 

jest taki sam jak piku w badanej mieszaninie wówczas można da-

nemu pikowi przypisać odpowiadający mu związek chemiczny. 

Po przyporządkowaniu substancji poszczególnym pikom na 

uzyskanym chromatogramie, kolejnym punktem jest oznaczenie 

ilościowe wykonywane na podstawie powierzchni otrzymanych 

pików, które zależą od ilości spalonej w detektorze porcji prób-

ki opuszczającej kolumnę chromatograficzną. Analizę wykonuje 

się w odniesieniu do odpowiedniego wzorca wewnętrznego (sub-

stancji dodawanej do próbki, lecz nie wchodzącej w jej skład) 

i wyznaczonych współczynników kalibracji. Współczynniki ka-

libracji, mówią o ilościowej odpowiedzi detektora dla danej sub-

stancji względem zastosowanego wzorca wewnętrznego. 

Następnie, po oznaczeniu gęstości wyrobu według PN-EN 

ISO 2811-1 i po zastosowaniu odpowiednich wzorów zawartych 

w normie PN-EN ISO 11890-2, określona zostaje zawartość VOC 

w badanym wyrobie.

Metoda różnicowa PN-EN ISO 11890-1:2008

Norma przywołuje metodę różnicową, zwaną także wagową 

i stanowi przeliczenie za pomocą wzoru wyników uzyskanych 

przy pomocy innych norm:

– PN-EN ISO 3251, według której oznaczana jest zawartość 

substancji nielotnych; polega ona na wyznaczeniu różnicy 

między masą porcji mokrego wyrobu w stanie gotowym do 

użycia, a masą pozostałości po jej wysuszeniu; warunki su-

szenia oraz masa próbki są zdefiniowane i uzależnione od ba-

danego wyrobu,

– PN-EN ISO 2811-1 dotycząca oznaczania gęstości metodą 

piknometryczną,

– PN-ISO 760 przedstawiająca metodykę oznaczania zawarto-

ści wody.

W przeciwieństwie do przedstawionej wcześniej techniki instru-

mentalnej, do wyznaczenia VOC metodą różnicową nie jest wyma-

gana specjalna aparatura, a analizy można wykonać w stosunko-

wo krótkim czasie pod warunkiem, że znana jest zawartość wody 

w badanym wyrobie. W przypadku konieczności przeprowadzenia 

oznaczenia zawartości wody wydłużeniu ulega czas potrzebny na 

wykonanie oznaczenia jak również rosną koszty. Należy zazna-

czyć, że metoda różnicowa, w przeciwieństwie do metody chro-

matograficznej, pozwala na oznaczenie jedynie zawartości LZO 

w badanym wyrobie, bez możliwości analizy jakościowej.

Metoda różnicowa ASTM D 2369 

Metoda prezentowana w amerykańskiej normie, polega na ozna-

czeniu substancji lotnych na podstawie różnicy mas otrzymanej po 

wysuszeniu (odparowaniu) odpowiednio przygotowanej próbki 

w suszarce w temperaturze 1100C w czasie 1 godziny. Proces „od-

parowania” jest poprzedzony klimatyzacją, mającą na celu prze-

bieg reakcji chemicznych, wskutek których substancje reaktywne 

w wyrobie ulegają związaniu. Zawartość VOC [g/l] oblicza się ko-

rzystając z wzoru podanego w normie. W obliczeniach uwzględnia-

na jest także gęstość wyznaczana według ASTM D 1475.

Ograniczenia i możliwości metod

Metody oznaczania zawartości LZO, z wykorzystaniem metody 

PN-EN ISO 11890-1 czy ASTM D 2369 są metodami prostszy-

mi do wykonania i zdecydowanie tańszymi. Dla producentów są 

to metody bardziej atrakcyjne ze względu na niższe koszty analizy 

w porównaniu do metody chromatograficznej. Pozostaje jednak py-

tanie, czy wszystkie metody umożliwiają uzyskanie porównywal-

nych wyników? Odpowiedź na to pytanie została zaprezentowana 

w pracach [1,4]. Autor, na podstawie analiz przeprowadzonych dla 

kilku różnych wyrobów lakierowych zaobserwował, że dla części 

badanych wyrobów istniała duża zgodność uzyskiwanych wyni-

ków, ale zdarzyły się również wyroby, dla których zaobserwowano 

znaczne rozbieżności. Prezentowane wyniki [1,4] nie pozwoliły 

jednoznacznie stwierdzić korelacji pomiędzy metodami oznacza-

nia zawartości LZO. 

Rozbieżności w wynikach tego samego wyrobu różnymi me-

todami wynikają przede wszystkim ze składu rozpuszczalników/

koalescentów w badanym wyrobie oraz możliwości samej techni-

ki analitycznej. Metoda różnicowa jest techniką preferowaną do 

wyrobów zawierających znacznie większy udział masowych sub-

stancji lotnych niż metoda chromatograficzna, która jest techniką 

stosowaną m. in. do analizy farb wodorozcienczalnych. 

Różnice między metodą chromatograficzną, a różnicową wyni-

kają także ze sposobu zliczania lotnych związków organicznych 

zawartych w wyrobie. W metodzie chromatograficznej stosowa-

ny jest marker, którego temperatura wrzenia wynosi 250°C i jak 

sama nazwa wskazuje, jego czas retencji określa miejsce na chro-

matografie, do którego należy zliczać piki uzyskane w trakcie 

analizy. W metodzie różnicowej, gdzie oznaczana jest zawartość 

substancji nielotnych poprzez wygrzewanie porcji wyrobu w za-

danych warunkach, z próbki usuwane są składniki lotne. Przy-

kłady skutków przeprowadzenia takich badań zaprezentowano na 

dwóch próbkach:

– próbka 1 – farba rozpuszczalnikowa dla której limit zawartości 

LZO zgodnie z rozporządzeniem wynosił 350 g/l. Wynik uzy-

skany metodą różnicową wynosił 361 g/l, natomiast metodą 

chromatograficzną 348 g/l (Rys. 1),
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– próbka 2 – farba rozpuszczalnikowa dla której limit zawartości 

LZO zgodnie z rozporządzeniem wynosił 400 g/l. Wynik uzy-

skany metodą różnicową wynosił 460 g/l, natomiast metodą 

chromatograficzną 399 g/l (Rys 2).

Przyczyną różnicy uzyskanych wyników była obecność w wy-

robie związków organicznych o temperaturze wyższej niż 250°C 

co widoczne jest na chromatogramach obu próbek (Rys. 3, Rys. 4,) 

na których czerwoną linią oznaczono czas retencji markera. Praw-

dopodobnie uzyskane wyniki byłyby zbliżone, gdyby wyrób nie 

zawierał frakcji o wyższej temperaturze wrzenia.

Zaletą analizy chromatograficznej z detektorem FID jest fakt, 

że „nie widzi” on wody w oznaczanym wyrobie, dlatego nie ma 

możliwości zawyżenia zawartości LZO w badanym wyrobie. Inna 

sytuacja jest przy metodzie różnicowej, gdzie brak rzetelnych infor-

macji na temat ilości wody w analizowanej próbce może skutkować 

zafałszowaniem zawartości LZO. 

Pomimo pewnych niedoskonałości metody różnicowej nie nale-

ży zaprzestawać jej stosowania, tak samo jak nie należy prowadzić 

wszystkich analiz metodą chromatograficzną. Obie techniki posia-

dają szereg zalet jak i wad, które determinują możliwość ich za-

stosowania do oznaczania LZO w wyrobach lakierowych (Tab. 3).

Podsumowanie

Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych w wyro-

bach lakierowych niewątpliwie wymaga indywidualnego podejścia 

do analizy badanego wyrobu. Zarówno metody instrumentalne jak 

chromatografia gazowa, czy wagowe jak metoda różnicowa są me-

todami za pomocą których można określić zawartości LZO w wy-

Rys. 3. Chromatogram próbki 1. 
Czerwona linia przedstawia czas 
retencji markera, który wyznacza 
punkt do którego zostają zliczane 
piki uznawane jako LZO
Fig. 3 Chromatogram of sample 1. 
The red line represents the reten-
tion time of the marker, which is 
the point up to which peaks regar-
ded as VOCs are counted

Rys. 4. Chromatogram próbki 2. 
Czerwona linia przedstawia czas 
retencji markera, który wyznacza 
punkt do którego zostają zliczane 
piki uznawane jako LZO
Fig. 4 Chromatogram of sample 2. 
The red line represents the reten-
tion time of the marker, which is 
the point up to which peaks regar-
ded as VOCs are counted

robach lakierowych. Każda z stosowanych metod oznaczania LZO 

ma swoje wady i zalety, ale stosowana zgodnie z jej przeznacze-

niem zagwarantuje poprawność uzyskanych wyników. 

Należy zwrócić uwagę na istotną rolę komunikacji producen-

tów wyrobów lakierowych z laboratoriami wykonującymi analizy 

LZO. Dobra wymiana informacji na etapie ustalania warunków 

prowadzenia oznaczenia, pozwala na odpowiednie dobranie wła-

ściwej metody analizy nawet dla bardziej wymagających wyrobów. 

Odpowiedni dobór metody analitycznej pozwala nie tylko skrócić 

czas, ale również ograniczyć koszty analizy, ponieważ może się 

okazać, że dla badanego wyrobu możliwe jest zastosowanie tańszej 

metody różnicowej zamiast droższej metody chromatograficznej.
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Tabela 3. Porównanie metod stosowanych do oznaczania zawartości lot-
nych związków organicznych
Table 3. Comparison of methods used to determine the content of volatile 
organic compounds

Metoda 
badania

Rodzaj wyrobu Zalety Wady

- wyroby o zawar-
tości lotnych związ-
ków organicznych 
0,1 – 15% m/m, 
- wyroby o zawar-
tości lotnych związ-
ków organicznych 
równej lub większej 
od 15% m/m

- możliwość 
oznaczenia niskich 
zawartości LZO,
- możliwość 
oznaczenia składu 
jakościowego 
w przypadku zasto-
sowania detektora 
masowego,
- możliwość 
oznaczenia składu 
ilościowego,
- brak konieczności 
oznaczania wody 

- bardziej czaso-
chłonna analiza, 
- konieczność 
doboru parame-
trów prowadzenia 
analizy,
- w przypadku 
detektora płomie-
niowo-jonizacyj-
nego konieczne 
posiadanie bibliote-
ki wzorców,
-  wymaga zaplecza 
aparaturowego
- wyższy koszt 
analizy

- wyroby o zawar-
tości lotnych związ-
ków organicznych 
równej lub większej 
od 15% m/m
- produkty zawiera-
jące lotne związki 
organiczne, w skład 
których wchodzą 
rozpuszczalniki 
reaktywne

- możliwość analizy 
mieszanin dwu-
składnikowych
- stosunkowo krót-
ki czas analizy
- niższe koszt 
analizy
- nie wymaga 
specjalistycznej 
aparatury

- brak możliwości 
określenia składu 
jakościowego LZO,
- konieczność po-
siadania informacji 
dotyczącej zawar-
tości wody w ba-
danym wyrobie, 
lub konieczność jej 
oznaczenia
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W podniosłej 
atmosferze Jubileuszu 
60-lecia działalności 
Łukasiewicz – IMPiB 

Streszczenie 
W 2022 roku Łukasiewicz – IMPiB świętował Jubileusz 60-lecia swojej działalności. Uroczysta Gala, która odbyła się 9 grud-

nia 2022 w Toruniu była okazją, aby w gronie zaproszonych gości zaprezentować historię, działalność oraz liczne osiągnięcia 
Instytutu, oraz nakreślić plany na przyszłość. Za każdym sukcesem stoją ludzie, nie zabrakło więc również wręczenia nagród 
i pamiątkowych statuetek dla zespołów działających w Instytucie oraz Partnerów biznesowych, naukowych i Instytutów Łu-
kasiewicza, z którymi Łukasiewicz – IMPiB aktywnie współpracuje. Równolegle na Gali swój Jubileusz świętowało także Koło 
Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), które istnieje w Łukasiewicz – IMPiB nie-
przerwanie od 55 lat. Ta piękna uroczystość z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników

Ewa Zdziebłowska

ewa.zdzieblowska@impib.lukasiewicz.gov.pl

W dniu 9 grudnia w Hotelu BULWAR w Toruniu odbyła 

się Gala Jubileuszowa 60-lecia działalności Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych 

i Barwników. 

W uroczystości wzięło udział bez mała 200 gości. Pracownicy 

Instytutu oraz goście, przyjaciele i partnerzy Łukasiewicz – IMPiB 

reprezentujący świat nauki, przemysłu i biznesu. Podczas wyda-

rzenia nie zabrakło również przedstawicieli władz wojewódzkich 

i miejskich, rektorów i władz licznych uczelni, reprezentantów 

instytucji, kół i stowarzyszeń naukowych. Obecny był również 

prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Piotr Dardziński, który 

objął Honorowy Patronat nad Wydarzeniem, jak i reprezentanci 

Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorzy i przedstawiciele wielu In-

stytutów Łukasiewicza. Uroczystość objęli Honorowym Patrona-

tem także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki 

oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością Galę Jubi-

leuszową 60-lecia działalności Instytutu byli nadto: prof. dr hab. 

inż. Bogusław Buszewski, przybyły z ramienia Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełnomoc-

nik Zarządu Województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń 

oraz innowacyjności, prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego, 

kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydzia-

łu Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Pan 

Adrian Mól, zastępca Prezydenta Miasta Torunia; Pani Edyta 

Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej; prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, wiceprzewodniczący 

Rady Głównej Instytutów Badawczych; prof. dr hab. Jacek Woź-

In the uplifting atmosphere of the 60th anniversary 
Jubilee of Łukasiewicz – IMPiB

Abstract
In 2022, Łukasiewicz – IMPiB celebrated its 60th anniversary of business. The Grand Gala, which took place on Decem-

ber 9th, 2022, in Toruń, was an opportunity to present the history, activities and numerous achievements of the Institute, 
and outline plans for the future. Behind every success are the people who made it happen.  Therefore, there were also 
awards and commemorative statuettes for the teams operating in the Institute. As well as for businesses, scientific part-
ners and Łukasiewicz Institutes with whom Łukasiewicz – IMPiB actively cooperate with. At the same time, the Associ-
ation's Workers Group of Polish Mechanical Engineers and Technicians (SIMP), also celebrated their Jubilee at the Gala 
– they have been operating in Łukasiewicz – IMPiB continuously for 55 years. This beautiful ceremony will certainly remain 
in the memory of the participants for a long time.
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Pan Jerzy Klimczak, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, członek RIS; 

Pan Jacek Czmiel, zastępca dyrektora ds. administracyjnych 

z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Warszawy; ppłk. dr 

inż. Tomasz Białecki, kierownik Pracowni Technologii Materia-

łowej oraz dr inż. Bolesław Giemza, kierownik Zakładu MPS 

z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Warszawy; Pan 

Michał Korolko, prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regional-

nego S.A.; Pani Justyna Łaskawska, dyrektor Centrum Przedsię-

biorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Pan Sebastian Latanowicz, 

prezes Oddziału SIMP w Toruniu, Pan Jarosław Wycichowski, 

wiceprezes Oddziału SIMP w Toruniu.

Szeroką reprezentację Gości – partnerów biznesowych Insty-

tutu tworzyli: Pani Joanna Jefimczyk, kierownik Laboratorium 

Pirotechnicznego z MESKO S.A.; Pan Waldemar Komar, dyrek-

tor handlowy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.; Pani Katarzyna 

Błachowicz, wiceprezes Zarządu Klastra Gospodarki i Odpa-

dowej i Recyklingu reprezentująca Firmę Elektrorecykling S.A; 

Pan Krzysztof Solarski, członek Zarządu i dyrektor handlowy 

z Firmy Joongpol; Pan Sebastian Kosakowski prezes firmy 

Green Offschore Tech Sp. z o.o. oraz Pan Adam Uptas, v-ce pre-

zes Zarządu Green Offschore Tech Sp. z o.o. 

Swoją obecnością zaszczycili nas również bardzo licznie dy-

rektorzy instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, co uwiecznio-

no na Fot.1. Jesteśmy wdzięczni za ich obecność, która pozwoliła 

odczuć, że jesteśmy częścią większej całości i razem tworzymy 

jedną z największych sieci badawczych w Europie. Działamy 

wspólnie przyczyniając się do rozwoju polskiej gospodarki.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na Galę Jubileuszową, 

aby dzielić z nami ten szczególny dla Instytutu dzień. Dziękuje-

my za życzenia, gratulacje i pamiątkowe prezenty. Swoje podzię-

kowania kierujemy również do osób, które nie mogły przybyć 

Fot. 1. Życzenia dla dr Marleny Maślanki – Dyrektora Instytutu Łukasie-
wicz – IMPiB od dyrektorów Instytutów Łukasiewicza; od lewej: dr inż. 
Paweł Stężycki; dr hab. Arkadiusz Kawa; dr inż. Sebastian Wydra, dr inż. 
Marcin M. Kruk; dr inż. Adam Pietras; dr inż. Michał Kwiecień; dr Mar-
lena Maślanka; dr inż. Janusz Sitek; dr Radosław Dziuba; dr hab. inż., 
prof. ITAM; Janusz Wróbel; dr inż. Paweł Bielski; dr inż. Barbara Jusz-
czyk; dr inż. Jakub Gadek; prof. dr hab. inż. Janusz Igras.
Fig. 1. Wishes for Dr. Marlena Maślanka – Director of the Institute Łukasie-
wicz – IMPiB from the directors of the Łukasiewicz Institutes; from the left: 
dr inż. Paweł Stężycki; dr hab. Arkadiusz Kawa; dr inż. Sebastian Wydra, 
dr inż. Marcin M. Kruk; dr inż. Adam Pietras; dr inż. Michał Kwiecień; dr 
Marlena Maślanka; dr inż. Janusz Sitek; dr Radosław Dziuba; dr hab. inż., 
prof. ITAM; Janusz Wróbel; dr inż. Paweł Bielski; dr inż. Barbara Juszczyk; 
dr inż. Jakub Gadek; prof. dr hab. inż. Janusz Igras.

Fot. 2. Wręczenie prezentu pamiątkowego przez prezesa Sieci Badawczej 
Łukasiewicz dr Piotra Dardzińskiego
Fig. 2. Presentation of a commemorative gift by the president of the Łuka-
siewicz Research Network, dr Piotr Dardziński

Fot. 3. Przemówienie prof. dr hab. inż. Janusza Datty przewodniczącego 
Rady Instytutu Sieci. W tle Pan Cezary Nelkowski, konferansjer 
Fig. 3. Speech by prof. dr hab. Eng. Janusz Datta, Chairman of the Co-
uncil of the Network Institute. In the background – Mr. Cezary Nelkow-
ski, compere

ny, JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgosz-

czy; prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, prorektor ds. współ-

pracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. inż. Jolanta Tomaszew-

ska, dziekan Politechniki Bydgoskiej; prof. dr hab. inż. Marek 

Bieliński również z Politechniki Bydgoskiej; prof. dr hab. inż. 

Janusz Sikora z Politechniki Lubelskiej; prof. dr hab. inż. Janusz 

Datta z Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Rady Instytutu 

Sieci, Pan Marek Adamiuk z Polimer Composites Technology 

Sp. z o.o. Solec Kujawski, członek RIS; Pan Jarosław Markowski 

z Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o. Toruń, członek RIS; 
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na uroczystość, a od których otrzymaliśmy równie wiele życzeń 

i gratulacji. Jesteśmy wdzięczni za pozytywne przesłania jakie 

spłynęły z wielu stron dając nam mnóstwo energii do dalszego 

działania i pozostawiając przekonanie, że nasza działalność jest 

potrzebna, zauważana i wysoko oceniana.

Gala była dla Instytutu podwójną okazją do świętowania. Swo-

je 55-lecie obchodziło w tym roku Koło Zakładowego Stowarzy-

szenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich działające 

przy Oddziale SIMP w Toruniu. Na tą okoliczność wprowadzono 

sztandar Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników 

Polskich oraz odśpiewano hymn państwowy.

Oficjalną część jubileuszu, po powitaniu Gości, otwarto fil-

mem, gdzie na osi czasu pokazano najważniejsze daty i wyda-

rzenia wyznaczające historię Instytutu.

W przemówieniu Pani dr Marleny Maślanki, Dyrektor Instytu-

tu nie zabrakło odniesień do bogatej historii jednostki oraz dat, 

które to stanowiły momenty zwrotne w historii. Pani Dyrektor 

wskazała rok 1972, w którym utworzono OBR "METALCHEM" 

w Toruniu i równolegle zgłoszono znak towarowy METAL-

CHEM. Od tego momentu wszystkie prototypowe linie techno-

logiczne i urządzenia konstruowane i wytwarzane przez Instytut 

zaczęły tworzyć dobrze kojarzoną markę METALCHEM, z którą 

jeszcze do dziś często utożsamiany jest Instytut. Ważnym etapem 

w historii dzisiejszego Łukasiewicz – IMPiB były także lata: 

1999 - 2008, kiedy w wyniku przeprowadzanych procesów kon-

solidacji w struktury Instytutu zostają włączone, m.in.: Instytut 

Przemysłu Tworzyw i Farb (obecnie Centrum Farb i Tworzyw 

w Gliwicach) oraz Instytut Przemysłu Gumowego „STOMIL” 

(obecnie Centrum Elastomerów i Gumy w Piastowie). Konsoli-

dacja Instytutów sprawiła, że obszar merytorycznej działalności 

nowo ukształtowanej jednostki uległ znacznemu poszerzeniu co 

dało impuls do jej dalszego dynamicznego rozwoju. Historycz-

ne podsumowanie Pani Dyrektor zakończyła na dacie 1 kwietnia 

2019, kiedy to Instytut stał się częścią Sieci Badawczej Łukasie-

wicz, a tym samym rozpoczął nowy rozdział swojej historii. Dziś 

współtworzymy wraz z 21 innymi jednostkami sieć badawczą 

ukierunkowaną na transferowanie naukowych odkryć i innowa-

cji do przemysłu i biznesu, a tym samym wpływając na rozwój 

polskiej gospodarki. Poza odniesieniem się do historii Instytutu, 

Fot. 4. prof. dr hab. inż. Bogusław Buszewski, pełnomocnik Zarządu Woje-
wództwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności wręcza 
pamiątkowy prezent od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 
Fig. 4. prof. dr hab. Eng. Bogusław Buszewski, plenipotentiary of the Vo-
ivodship Board for the development of science, research and implementa-
tion as well as innovation, presents a commemorative gift from the Mar-
shal's Office of the Kuyavian-Pomeranian province

Fot. 5. Pan Adrian Mól, zastępca Prezydenta Miasta Torunia wręcza pa-
miątkowy prezent od Prezydenta Miasta Torunia
Fig. 5. Mr. Adrian Mól, Deputy Mayor of Toruń presents a commemorati-
ve gift from the Mayor of Toruń

Fot. 6. Promocja Ośrodka Informacji Patentowej w Toruniu, inicjatywy 
Łukasiewicz - IMPiB i UMK w Toruniu (od lewej) Pani Justyna Łaskaw-
ska, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Tech-
nologii UMK w Toruniu; prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Prorektor 
ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym UMK w Toru-
niu; dr Marlena Maślanka, dyrektor Łukasiewicz – IMPiB; Pani Edyty 
Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP; dr Piotr Dardzinski, pre-
zes Sieci Badawczej Łukasiewicz
Fig. 6. Promotion of the Patent Information Center in Toruń, an initiative 
of Łukasiewicz – IMPiB and NCU in Toruń (from the left) Mrs. Justyna 
Łaskawska, director of the Center for Academic Entrepreneurship and 
Technology Transfer of NCU in Toruń; prof. dr hab. Włodzimierz Jaskól-
ski, Vice-Rector for Cooperation with the Social and Economic Environ-
ment of the Nicolaus Copernicus University in Toruń; dr Marlena Ma-
ślanka, Łukasiewicz – IMPiB Mrs. Edyta Demby-Siwek, President of the 
Patent Office of the Republic of Poland; dr Piotr Dardzinski, president of 
the Łukasiewicz Research Network 
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ważnych wydarzeń mających znaczący wpływ na rozwój jed-

nostki, Pani Dyrektor wskazała również na czynniki rozwojowe, 

które są swojego rodzaju wyznacznikiem sukcesu, w tym m.in. 

na liczbę zatrudnionych pracowników, akredytowanych labora-

toriów, liczbę zdobytych patentów, których na ten moment jest 

290, czy powiększany rokrocznie przychód. W wystąpieniu nie 

zabrakło również kilku słów o śmiałych planach na przyszłość. 

Pani Dyrektor także mocno podkreśliła, że wieloletni, stały roz-

wój, jest możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu, wiedzy 

i entuzjazmowi ludzi tworzących potencjał jednostki.

Podczas Gali wysłuchaliśmy licznych wystąpień Gości, którzy 

odnieśli się do dotychczas wspólnie podejmowanych inicjatyw i pro-

jektów oraz zapowiedzieli kontynuację współpracy. Wysłuchanie 

przemówień sprawiło ogromną przyjemność i dało poczucie wielkiej 

satysfakcji z dotychczasowych dokonań. Wszelkie miłe słowa, gratu-

lacje, listy i życzenia na długo pozostaną w naszej pamięci. Z pewno-

ścią będą też silnym motorem do dalszego działania.

Obecność i wystąpienie prezes Urzędu Patentowego RP 

Pani Edyty Demby-Siwek było sposobnością by zaakcento-

wać i upamiętnić ważny fakt, jakim jest powstanie w Toruniu 

Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej (Fot. 6). To 

ważne działanie jest wspólną inicjatywą Łukasiewicz – IMPiB 

oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z działającym 

przy nim Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transfe-

ru Technologii. Patronat nad Ośrodkiem objął Urząd Patento-

wy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dużych emocji dostarczyły nam również gratulacje i życzenia pły-

nące od Dyrektorów Instytutów Łukasiewicza (Fot. 1). Niezmiennie 

odczuwamy, że to wielka przyjemność i duma być częścią tego niesa-

mowitego projektu jakim jest Sieć Badawcza Łukasiewicz. 

Przyszedł też czas na podziękowania i życzenia, których nie 

mogło zabraknąć: dla Dyrektor dr Marleny Maślanki od pracow-

ników Instytutu za codzienny trud wkładany w kierowanie jed-

nostką oraz wkład w jego rozwój. 

Gala była doskonałą okolicznością, aby docenić efektywną 

i owocną współpracę z naszymi Partnerami ze świata biznesu, 

nauki oraz instytutami Łukasiewicza, z którymi szczególnie ak-

tywnie współpracujemy. Wyrazem tego było wręczenie nagród 

i pamiątkowych statuetek. Nagrody w kategorii Biznes odebrali 

obecni na Gali przedstawiciele firm: Mesko S.A., Elektrorecy-

kling Polska Sp. z o.o. , ZM „BUMAR-ŁABĘDY" S.A., Green 

Tree Group Sp. z o.o. oraz Joongpol Sp. z o.o. (Fot. 7).

Statuetki powędrowały także do naszych Partnerów nauko-

wych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Instytutu Ba-

dawczego Dróg i Mostów, Politechniki Bydgoskiej im. Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, odebrali je obecni na Gali 

przedstawiciele jednostek i uczelni (Fot. 8).

Uhonorowaliśmy również statuetkami Instytuty Łukasiewicza, 

z którymi szczególnie aktywnie współpracujemy przy okazji różnych 

projektów. Nagrody odebrali dyrektorzy trzech instytutów tj.: Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, dr 

Radosław Dziuba, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali 

Nieżelaznych, dr inż. Barbara Juszczyk, a także Sieć Badawcza Łu-

kasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki (Fot. 9).

Fot. 7. Nagrodzeni w kategorii „Biznes”
Fig. 7. Awarded in the "Business" category

Fot. 8. Nagrodzeni w kategorii „Nauka” 
Fig. 8. Awarded in the "Science" category

Fot. 9. Nagrodzeni w kategorii „Instytuty Łukasiewicza” 
Fig. 9. Awarded in the category "Łukasiewicz Institutes" 
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Dyrekcja Instytutu podziękowała również pracownikom za 

ich codzienny wkład w rozwój jednostki. Miało miejsce wręcze-

nie pamiątkowych statuetek: „Kropelka wody z polimerowym 

drzewkiem szczęścia” przygotowanych przez Łukasiewicz – 

ICiMB. „Kropelki” otrzymali: Dyrektorzy Centrów w Toruniu, 

Gliwicach i Piastowie, pracownicy Grup Badawczych, Laborato-

riów i Działów w tym także Działów Pionu Wsparcia, funkcjonu-

jące w Instytucie. Kolejnym doniosłym momentem uroczystości 

było uhonorowanie długiej i efektywnej działalności Koła Zakła-

dowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników 

Polskich (SIMP), które istnieje w Łukasiewicz – IMPiB od 55 

lat. Zasłużonym Członkom Koła nadano odznaki im. Henryka 

Mierzejewskiego oraz Odznaki Honorowe SIMP (trzy złote, 

dwie srebrne oraz trzy brązowe) (Fot. 10).

Gala była również okazją, aby wręczyć nagrodę Zarządu Głów-

nego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Pol-

skich w XV edycji konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 

2021 Roku”. Za takie uznano: „Sposób i urządzenie do wytwarza-

nia polimerowych kompozytów zapachowych” zgłoszone przez 

Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Stasiek, mgr inż. Kacper Fiedu-

rek, mgr inż. Natalia Puszczykowska, dr Aneta Raszkowska-Ka-

czor. Serdecznie gratulujemy naszym koleżankom i kolegom.

Uroczystość swoim występem uświetniła Orkiestra Kame-

ralna Cappella Bydgostiensis oraz soliści – Katarzyna Jaracz 

i Krzysztof Zimny z Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderew-

skiego w Bydgoszczy. Artyści zaprezentowali wspaniały kon-

cert i stworzyli niezapomnianą atmosferę.

Jubileusz 60-lecia działalności Łukasiewicz – IMPiB był 

wspaniałym Wydarzeniem, które z pewnością na długo zostanie 

w pamięci uczestników. Ta wyjątkowa Gala stanowiła doskona-

łe podsumowanie naszej wieloletniej działalności. Dzięki przy-

pomnieniu historii mogliśmy docenić swoje osiągnięcia i zoba-

czyć szerokie perspektywy na przyszłość. Mogliśmy świętować 

w szacownym gronie i przekonać się, że wokół siebie mamy wie-

lu życzliwych ludzi, którzy wysoko oceniają naszą działalność, 

dopingują ją oraz wspierają. Mieliśmy okazję, by docenić dobrą 

i efektywną współpracę z naszym Partnerami biznesowymi, na-

ukowymi oraz instytutami Łukasiewicza. Równie ważna była 

możliwość podziękowań dla Dyrekcji oraz pracowników za ich 

codzienną pracę, dzięki czemu cały czas się rozwijamy. Wspólnie 

odczuliśmy, że Łukasiewicz – IMPiB, to nie tylko miejsce czy 

instytucja, ale zwarta społeczność, która zawsze może na siebie 

liczyć. Społeczność, która oddaje Instytutowi swoje umiejętności, 

entuzjazm i pełne zaangażowanie. Liczymy na dalszy pomyślny 

rozwój Instytutu z głębokim przeświadczeniem, że dzięki niemu 

przykładamy swoja cegiełkę do rozwoju polskiej gospodarki.

Fot. 10. Nadanie odznak zasłużonym członkom Koła Zakładowego SIMP 
(od lewej) Jerzy Klimczak, Jarosław Wycichowski, Roman Cybulski, Da-
riusz Łubkowski, Henryk Dembek, Stanisław Skotarczak
Fig. 10. Presenting badges to distinguished members of SIMP: (from the 
left) Jerzy Klimczak, Jarosław Wycichowski, Roman Cybulski, Dariusz 
Łubkowski, Henryk Dembek, Stanisław Skotarczak

Fot. 11. Koncert Orkiestry Kameralnej Cappella Bydgostiensis. Filhar-
monia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
Fig. 11. Concert of the Cappella Bydgostiensis Chamber Orchestra. 
Pomeranian Philharmonic J. Paderewski in Bydgoszcz

Fot. 12. Koncert Orkiestry Kameralnej Cappella Bydgostiensis. Filharmonia 
Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, solistka Katarzyna Jaracz
Fig. 11. Concert of the Cappella Bydgostiensis Chamber Orchestra. Po-
meranian Philharmonic J. Paderewski in Bydgoszcz
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Przegląd wydarzeń ważnych 
dla branży rok 2023
Wydarzenia w kraju: 

Warsaw Plast Expo II edycja
Międzynarodowe Targi Przemysłu Tworzyw 
Sztucznych – Warsaw Plast Expo 2023 odbędą 
się w dniach 8-10 lutego 2023 w Nadarzynie. 
Targi będą okazją do zapoznania się z nowościa-
mi z zakresu technologii wytwarzania, przetwa-
rzania, obróbki tworzyw oraz z nowymi produk-
tami z tego sektora przemysłu. 
Więcej informacji: https://warsawplastexpo.com/

Targi Kielce EXPO-SURFACE 
Targi, które urosły do rangi dużej europejskiej 
imprezy branżowej są poświęcone ochronie, po-
krywaniu i modyfikacji powierzchni. Odbędą się 
w dniach 28-31 marca 2023 w Kielcach.
Więcej informacji: https://www.targikielce.pl/
przemyslowa-wiosna/expo-surface

8 Międzynarodowe Targi Techniki Pakowa-
nia i Opakowań – WARSAW PACK
Będą miały miejsce w dniach 18-20 kwietnia 
2023 w Nadarzynie. To wydarzenie dedykowa-
ne jest dla branży opakowaniowej. W katalogu 
wystawców figuruje ponad 200 firm co będzie 
sprzyjało wymianom poglądów i nawiązywa-
niem kontaktów biznesowych.
Więcej informacji: https://warsawpack.pl/

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Tech-
niczna – ANTYKOROZJA
Systemy – Materiały – Powłoki. Wydarzenie 
wpisało się już na stałe w nasz kalendarz.

19–21.04.2023, Ustroń, hotel Jawor
Więcej informacji wkrótce: http://www.ochro-
naprzedkorozja.pl/nowosci.html

XVI konferencji Polskiego Stowarzyszenia 
Korozyjnego PSK PRAKTIKOR STAL-BE-
TON 2023 
Konferencja odbędzie się 19 – 21 kwietnia 2023 
w Hotelu Willa Port w Ostródzie
Więcej informacji: https://psk.org.pl/konferen-
cje-psk2/-psk-praktikor-stal-beton-2023

Plastpol 2023
XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Jed-
na z największych imprez targowych w roku dla 
branży przetwórstwa tworzyw w Polsce odbę-
dzie się w dniach 23-26 maja 2023 w Kielcach.
Więcej informacji: https://www.targikielce.pl/
plastpol

XVI Międzynarodowe Targi Wynalazków 
i Innowacji INTARG® 
odbędą się w Katowicach, w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym, w dniach 24 i 25 
maja 2023.
Więcej informacji: https://www.mckkatowice.pl/
pl/wydarzenia/16-miedzynarodowe-targi-wyna-
lazkow-i-innowacji-intarg-2023,2422.html

Packaging Innovations
15. edycja Targów Packaging Innovations odbę-
dzie się 20 i 21 września 2023 w EXPO Kraków.
Więcej informacji: https://packaginginnovations.pl/

Kompozyt – Expo 2023
12. Międzynarodowe Targi Materiałów, Tech-
nologii i Wyrobów Kompozytowych odbędą się 
w dniach 4-5 października 2023 w Krakowie.
Więcej informacji: https://kompozyt-expo.pl/pl/

Wydarzenia za granicą:

Petcore Annual Conference 2023 – 30th 
Anniversary 
PET value chain in a fast-paced environment for 
circularity
Doroczna już 30-sta konferencja Petcore 2023 
odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2023 w Bruk-
seli i będzie poświęcona recyklingowi, obie-
gu zamkniętemu i wkładowi przemysłu PET 
w unijne cele neutralności węglowej.
Więcej informacji: https://www.petcore-europe.org/
annual-conference-petcore-europe-conference.html

European Coatings Show 2023
European Coatings Show plus Adhesives, Se-

alants, Construction Chemicals to wiodąca wy-
stawa międzynarodowej branży powłok i farb, 
która odbywa się co dwa lata. W tym roku od-
będzie się w dniach 28–30 marca w  Nuremberg 
w Niemczech.
Więcej informacji: https://www.european-coatings.
com/events/2023/european-coatings-show-2023

PRSE 2023
Plastics Recycling Show Europe 2023 odbędzie 
się w dniach 10-11 maja 2023 w Amsterdamie 
w Holandii.
Więcej informacji: https://www.prseventeurope.
com/prse2023/en/page/home

Plast 2023
Podczas PLAST 2023 w dniach 5-8 września 
odbędą się jednocześnie trzy imprezy branżowe: 
RUBBER, 3D PLAST oraz PLAST-MAT. Za-
praszamy do Mediolanu we Włoszech.
Więcej informacji: https://www.plastonline.org/en/

Interplas 2023
Interplas to wiodąca wystawa i konferencja 
poświęcona tworzywom sztucznym w Wiel-
kiej Brytanii, która świętuje 75 lat innowacji 
w dniach 26-28 września 2023 w Birmingham.
Więcej informacji: https://interplasuk.com/

Fakuma 2023
Fakuma to wiodąca impreza wśród światowych 
targów przemysłowych przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Odbędzie się w dniach 17-21 paź-
dziernika 2023 w miejscowości Friedrichshafen 
w Niemczech.
Więcej informacji: https://www.fakuma-messe.de/en/

iENA – International Trade Fair, Ideas, 
Inventions and New Products 
Jest to profesjonalna giełda idei i wynalazków 
oraz wiodące targi kontaktów i doskonałych oka-
zji dla wynalazców oraz przedstawicieli handlu 
i przemysłu. Odbędzie się w dniach 27-30 paź-
dziernika 2023 w Norynberdze w Niemczech. 
Więcej informacji: https://www.ifia.com/iena-in-
ternational-trade-fair-germany-nuremberg/
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Centrum Przetwórstwa
Tworzyw Polimerowych
Grupa Badawcza Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

Grupa Badawcza Przetwórstwa Materiałów Polimerowych 
jest częścią Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników, Centrum Przetwórstwa Tworzyw 
Polimerowych w Toruniu. Grupa zajmuje się modyfikacją 

i  opracowywaniem nowych materiałów polimerowych 
opartych na typowych polimerach syntetycznych oraz 
polimerów biodegradowalnych. Doradzamy, proponujemy 
i opracowujemy technologie ich przetwórstwa do postaci 
gotowych wyrobów. Staramy się podchodzić indywidulanie 

Zapraszamy do współpracy

Główne kierunki badawcze:
• Modyfikacja polimerów, recyklatów i kompozytów polimerowych 

w celu poprawy ich właściwości wytrzymałościowych, 
biobójczych, grzybostatycznych i innych.

• Opracowywanie nowych kompozytów, w tym biodegradowalnych 
na bazie polimerów naturalnych i syntetycznych.

• Opracowujemy technologie przetwórstwa materiałów 
polimerowych do postaci gotowych wyrobów.

• Wytwarzanie w skali laboratoryjnej (do 20 kg) kompozytów 
polimerowych i prototypowych wyrobów metodą wytłaczania lub 
termoformowania.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Grupa Badawcza Przetwórstwa Materiałów Polimerowych
Lider Grupy:  dr inż. Krzysztof Bajer

krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl              +56 6500044    wew. 165

i kompleksowo do każdego problemu i wspólnie z Klientem 
ustalamy najlepszy plan badań prowadzący do ich rozwiązania.

Wykonujemy opinie o  innowacyjności, ekspertyzy naukowe 

oraz opinie sądowe jako biegli w zakresie naszej działalności.

Prowadzimy szkolenia specjalistyczne zarówno teoretyczne 
jak i praktyczne w zakresie tworzyw polimerowych, ich 
właściwości, modyfikacji i przetwórstwa oraz recyklingu. 
Tematy i plan szkolenia wspólnie ustalmy z Klientem.

• Pomoc i udział przy ustalaniu zakresu badawczego we wnioskach 
projektowych.

• Sporządzamy opinie o innowacyjności, ekspertyzy naukowe, opinie 
sądowe.

• Prowadzimy szkolenia specjalistyczne.

• Świadczymy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.


