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Alifatyczne Poli(węglano-uretany)
Obecność grup węglanowych w łańcuchu głównym powoduje, iż charakteryzują się:
• Podwyższoną odpornością na czynniki utleniające
• Większą odporność hydrolityczną
• Bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi

Produkcja poliuretanów (farby, lakiery)
znajdujących zastosowanie w warunkach
narażonych na działanie warunków
atmosferycznych

Dzięki biozgodności i atrombogenności
coraz częściej pretendują też do
zastosowań medycznych, głównie jako
elementy implantów długoterminowych.

Cel Pracy
Otrzymanie nowych materiałów polimerowych o
szerokim spektrum zastosowań stosując substraty
możliwe do otrzymania z surowców odnawialnych
Pochodne CO2 (weglany)
Odpadowe poliestry (PET)
Surowce pozyskiwane w procesach fermenatacji

Cel Pracy
Motywacja
Stosowanie surowców odnawialnych zamiast petrochemicznych
Zagospodarowanie dwutlenku węgla oraz innych odpadowych materiałów

Stworzenie rozwiązań potencjalnie atrakcyjnych z punktu widzenia technologii
chemicznej, mające szansę na wdrożenie w przemyśle
Opracowanie materiałów mających potencjalne zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu i medycyny
Dobór surowców (cena, wpływ na środowisko, dostępność)

Zastąpienie obecnie stosowanych technologi (Petenty, współpraca z przemysłem)

Cel Pracy
Kierunki podjętych badań:

Badania nad syntezą nowych materiałów polimerowych
zawierających pochodne dwutlenku węgla jak również
pochodne estrowe pochodzące z odpadowego
poli(tereftalanu etylenu) (PET)
Poprawa właściwości mechanicznych otrzymanych
materiałów
Możliwość kontroli stopnia i czasu biodegradacji

Wykorzystanie odpadowych materialow
Wykorzystanie odpadowego PET jako taniego i łatwo
dostępnego źródła jednostek aromatycznych w strukturze
poliuretanu
Znacząca poprawa właściwości mechanicznych
i termicznych poprzez dodatek aromatycznego estru
Innowacyjna metoda wprowadzenia jednostek
aromatycznych do łańcucha segmentu giętkiego
poliuretanu.
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Biodegradacja
Zawartość fragmentu węglanowego determinuje
czas biodegradacji poli(estro-węglano-uretanow)
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Produkty zawierające nie
więcej niz 65% jednostek
węglanowych w strukturze
ulegały biodegradacji.

Wykorzystanie odpadowych
Alifatyczno-Aromatyczne
Poli(estro-węglany)
materialow
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• poprawa właściwości mechanicznych
TC4-43
37 ± 2
695 ± 15
1.24
44
144
• lepsza stabilność termiczna
Ecoflex®*
36
550
1.25kosztów produkcji
110-120 ze względu
• obniżenie
* poli(adypiniano-co-tereftalan tetrametylenu) - 50% jednostek
adypinowych,
www.basf.com
na
zastosowanie
pochodnych CO2 oraz
odpadowego PET
M. Mazurek, T. Brulinski, K. Tomczyk et al., J. Polym. Res. 22 (2015) 34.

Podsumowanie
Opracowane materiały:
• mogą znaleźć zastosowanie w branży medycznej do inżynierii tkankowej lub
jako resorbowalne nici chirurgiczne, materiały do produkcji stentów

• mogą służyć jako modyfikatory udarności tworzyw wykorzystywanych do
produkcji opakowań
• stanowią biodegradowalny materiał o bardzo dobrych właściwościach
mechanicznych, który może być wykorzystany do produkcji opakowań
• mogą być wykorzystane do produkcji farb i lakierów o dużej wytrzymałości
mechanicznej oraz odporności na czynniki atmosferyczne.
Mozliwość zastąpienia obecnie stosowanych technologii (Petenty, współpraca z
Grupa Azoty S.A., Synthos S.A.)
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