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 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Szczepan Zapotoczny 
                                      

S04 WS01 

11:00-11:30 

Polimery rozpuszczalne w wodzie jako substancje modyfikujące stabilność 
układów koloidalnych, Małgorzata Wiśniewska 

S04 WS02 

11:30-12:00 

Polimery z pamięcią kształtu – współczesne trendy i nowe wyzwania,  
Magdalena Mazurek-Budzyńska 

S04 KS01 

12:00-12:15 
Poliedryczne oligosilseskwioksany RR’7Si8O12 – synteza, charakterystyka 
oraz zastosowanie w procesach polimeryzacji, Adrian Franczyk, 
Kinga Stefanowska, Jakub Szyling, Daria Kasprzyk, Jędrzej Walkowiak 

S04 KS02 

12:15-12:30 

Na drodze do otrzymania funkcjonalnych nanomateriałów hybrydowych – 
elastomery ciekłokrystaliczne modyfikowane nanocząstkami,  
Jarosław Wróbel, Józef Mieczkowski, Michał Wójcik 

S04 KS03 

12:30-12:45 

Stabilność termiczna hybrydowych materiałów polimerowych zawierających 
alkenylosilseskwioksany otrzymane wobec  katalizatorów 
metaloorganicznych, Paweł Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Tadeusz Biela 
                                      

S04 WS03 

15:00-15:30 

Molecular bottlebrushes: designer polymers with unique physical properties,  
Jarosław Paturej 

S04 WS04 

15:30-16:00 

Makrocząsteczki o zdefiniowanej sekwencji monomerów  – synteza, 
właściwości i zastosowania, Róża Szweda 

S04 KS04 

16:00-16:15 
Synteza i zastosowanie styryloarenów w projektowaniu E-stereoregularnych 
sprzężonych, molekularnych i makromolekularnych  związków organicznych 
i krzemoorganicznych, Mariusz Majchrzak 

S04 KS05 

16:15-16:30 

Self-templating polymerization: controlled decoration of the surface with 
conjugated polymers, Karol Wolski, Anna Gruszkiewicz, Gabriela Grześ, 
Monika Słowikowska, Artur Wójcik, Michał Szuwarzyński, Szczepan Zapotoczny 

S04 KS06 

16:30-16:45 

Nowe środki sieciujące do niskotemperaturowych systemów proszkowych,  
Dominika Czachor, Barbara Pilch-Pitera, Małgorzata Walczak,  
Beata Mossety-Leszczak 
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 4 września 2019 (środa)  

 Sesja południowa 12:00-14:00 

       Przewodniczący: Paweł Parzuchowski 
                                      

S04 WS05 

12:00-12:30 

Bioaktywne hydrożele polimerowe do regeneracji ubytków kostnych,  
Anna Karewicz, Aneta Pietraszek, Dorota Lachowicz,  
Joanna Lewandowska-Łańcucka, Szczepan Zapotoczny 

S04 WS06 

12:30-13:00 

Gwiaździste, enancjomeryczne PLA zawierające beta-cyklodekstrynę i ich 
stereokompleksy jako nośniki substancji biologicznie aktywnych,  
Tadeusz Biela, Bartłomiej Kost, Marek Brzeziński 

S04 KS07 

13:00-13:15 

Pochodne linowej polietylenoiminy, specyficzna reaktywność centrów 
amoniowych i aktywność wobec dwuwarstwowy lipidowej,  
Dominik Jańczewski, Rafał Kopiasz, Dominika Kozon 

S04 KS08 

13:15-13:30 

Novel crosslinked cationomeric polyurethanes synthesized in 
environmentally-friendly conditions, Paulina Biedka, Łukasz Byczyński 

S04 KS09 

13:30-13:45 

N-vinylformamide – a perfect precursor for the preparation of novel 
polyampholytic hydrogels, Agnieszka Głowińska, Andrzej Trochimczuk,  
Anna Jakubiak-Marcinkowska 

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

       Przewodniczący: Dominik Jańczewski 
                                      

S04 WS07 

16:00-16:30 

Otrzymywania koloidalnych nanokryształów nieorganicznych 
półprzewodników jako przykład reakcji polimeryzacji prostych 
nieorganicznych prekursorów, Piotr Bujak, Patrycja Kowalik, 
Małgorzata Zagórska, Adam Proń 

S04 WS08 

16:30-17:00 

Wykorzystanie cieczy jonowych w preparatyce funkcjonalnych materiałów  
z udziałem ligniny, Łukasz Klapiszewski, Tadeusz J. Szalaty, Teofil Jesionowski 

S04 KS10 

17:00-17:15 

Nowe pochodne chitozanu dotowane nanocząstkami o właściwościach 
półprzewodzących do zastosowań w medycynie regeneracyjnej,  
Marek Piątkowski, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Aleksandra 
Sierakowska 

S04 KS11 

17:15-17:30 

Poli (3-heksylotiofen) syntezowany metodą GRIM: badanie masy 
cząsteczkowej, Kinga Kępska, Agnieszka Stolarczyk, Mieczysław Łapkowski 

S04 KS12 

17:30-17:45 

Ciecze jonowe jako homogeniczne katalizatory kondensacji gliceryny,  
Dawid Kansy, Kornelia Bosowska, Krystyna Czaja 

  

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Mariusz Majchrzak 
                                      

S04 WS09 

11:00-11:30 

Metakrylanowe polimery gwieździste w zastosowaniach biomedycznych,  
Agnieszka Kowalczuk, Paulina Teper, Barbara Mendrek 
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S04 WS10 

11:30-12:00 

Materiały funkcjonalne otrzymywane z wykorzystaniem polimeryzacji 
rodnikowych z odwracalną dezaktywacją, Joanna Pietrasik, Krzysztof 
Matyjaszewski, Yaoming Zhang, Gokhan Demirci, Krzysztof Jerczyński, 
Wojciech Raj, Marketa Ilcikova, Monika Żygo 

S04 WS11 

12:00-12:30 

Donor-acceptor polymers for organic field-effect transistors, Wojciech Pisula 

 

S04 KS13 

12:30-12:45 

Atom transfer radical polymerization-mediated preparation of molecularly 
imprinted polymer chemosensors, Jarosław Mazuryk, Joanna Piechowska, 
Piyush Sindhu Sharma, Simone Berneschi, Włodzimierz Kutner 

S04 KS14 

12:45-13:00 

Polimerowe układy hybrydowe otrzymane za pomocą powierzchniowo 
inicjowanej techniki SARA ATRP, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol 
Wolski, Gabriela Grześ, Robert Ostatek 

  

 3 września 2019 (wtorek) 

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 
Budynek C   
(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) 

S04 P01 

 

Kolektory flotacyjne oparte na oligomerach N-winyloformamidu,  
Piotr Łątka, Ewa Witek, Krystian Cichy 

S04 P02 

 

Polimeryczne diorganofosforany wybranych metali dwuwartościowych i ich 
aplikacja w kompozytach epoksydowych, Maciej Dębowski,  
Tomasz Falkiewicz, Rafał Szymański 

S04 P03 

 

Synteza i właściwości kopolimerów P(HEMA-co-OEGMA), Maciej Kasprów, 
Łukasz Otulakowski, Justyna Machnik, Barbara Trzebicka, Andrzej Dworak 

S04 P04 

 

Zastosowanie biodegradowalnych polimerów w systemach kontrolowanego 
uwalniania w agrochemii, Kamila Lewicka, Diana Rogacz, Piotr Rychter, 
Piotr Dobrzyński 

S04 P05 

 

Termiczna degradacja polimerów i kopolimerów olefinowych,  
Justyna Kowalska, Arkadiusz Gruszka, Krystyna Czaja 

S04 P06 

 

Wpływ pochodnych kwasu fosforowego(V) na właściwości elastycznych 
poliuretanów i poliuretanomoczników, Sebastian Kowalczyk, Maciej 
Dębowski, Andrzej Plichta, Zbigniew Florjańczyk 

S04 P07 

 

Kryształy koloidalne z hydrofilowych sferoidalnych cząstek o budowie jądro-
powłoka: otrzymywanie i samoorganizacja, Damian Mickiewicz,  
Teresa Basińska, Monika Gosecka, Mariusz Gadzinowski, Stanisław Słomkowski 

S04 P08 

 

Synteza i charakterystyka hiperrozgałęzionych poligliceroli i poli(etero-
siloksanów) zdolnych do wiązania dwutlenku węgla, Paweł G. Parzuchowski, 
Aleksandra Świderska, Marlena Roguszewska, Magdalena Mazurek-Budzyńska, 
Dominik Wołosz 

S04 P09 

 

Układy hybrydowe czułe na bodźce magnetyczne jako podłoża komórkowe,  
Paula Nalepa, Weronika Górka, Michał Szuwarzyński, Szczepan Zapotoczny 
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S04 P10 

 

Evaluation of hydrophobic properties of high-solid epoxy coatings modified 
by siloxane functionalized isocyanurate, Paulina Biedka, Łukasz Byczyński, 
Dominika Czachor, Barbara Pilch-Pitera, Michał Dutkiewicz 

S04 P11 

 

Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane  
heksa[p-(hydroksymetylo)fenoksy]cyclotrifosfazenem,  Dominika Czachor, B. 
Pilch-Pitera, Ł. Byczyński, P. Biedka, M. Dutkiewicz 

S04 P12 

 

Bis(cykliczne węglany) na bazie D-mannitolu i D-sorbitolu w syntezie 
bezizocyjanianowych poli(węglano-uretanów), Magdalena Mazurek-
Budzyńska, Mateusz Drzewicz, Piotr Guńka, Janusz Zachara, Gabriel Rokicki 

S04 P13 

 

Potencjał zaawansowanych bionanokompozytów chitozanowych 
w kontrolowanym dostarczaniu substancji bioaktywnych, Marek Piątkowski, 
Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska 

S04 P14 

 

Synteza nowych zdefiniowanych polimerów exo-norborneno-5,6-
dikarboksyimidowych dekorowanych alkaloidami chinowca - pochodnych 
chininy, Mariusz Majchrzak, Marta Zwolak, Karol Kacprzak 

S04 P15 

 

Synteza i polimeryzacja w masie siarkowych monomerów na bazie 
naftalenotioli,  Beata Podkościelna, Karolina Fila 

 

S04 P16 

 

Synthesis of poly(carbonate-urethane) materials with shape-memory effect, 
Karolina Rolińska, Paweł Parzuchowski, Andrzej Sikorski 

S04 P17 

 

Synteza i ocena właściwości polimerowych biokompozytów z dodatkiem 
chitozanu, Beata Podkościelna, Przemysław Podkościelny Krzysztof Nieszporek 

S04 P18 

 

Synteza kopolimerów blokowych β-butyrolaktonu i wybranych oksiranów, 
Marcelina Bochenek, Natalia Oleszko-Torbus, Marek Kowalczuk, Andrzej 
Dworak, Wojciech Wałach 

S04 P19 

 

Zachowanie w roztworze termoczułych bezładnych i gradientowych 
kopolimerów 2-n-propylo-2-oksazoliny, Natalia Oleszko-Torbus, Alicja Utrata-
Wesołek, Marcelina Bochenek, Andrzej Dworak, Wojciech Wałach 
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Polimery rozpuszczalne w wodzie jako substancje modyfikujące stabilność 
układów koloidalnych 

Małgorzata Wiśniewska 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii 
Koloidów, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl 

 

Stabilizacyjno - flokulacyjne właściwości polimerów rozpuszczalnych w środowisku wodnym 
są wykorzystywane w licznych procesach technologicznych oraz ekologicznych prowadzących do 
separacji uciążliwych i toksycznych substancji. Wśród szerokiej zastosowań związków 
wielkocząsteczkowych warto wymienić przemysł farbiarski, lakierniczy, farmaceutyczny, 
kosmetyczny, spożywczy, medycynę, procesy oczyszczania wody pitnej i ścieków przemysłowych, 
a także rolnictwo. 

Możliwość wpływania na stabilność wodnych suspensji ciał stałych poprzed dodatek 
odpowiednio dobranego polimeru wynika przede wszystkim z faktu, że w zależności od warunków 
panujących w układzie makrocząsteczki mogą przyjmować na granicy faz określone konformacje. 
Sposób powiązania łańcuchów polimerowych z miejscami aktywnymi na powierzchni ciała stałego 
wpływa na specyficzną strukturę utworzonej warstewki adsorpcyjnej, co przekłada się bezpośrednio 
na trwałość tego typu układów koloidalnych. 

Proces adsorpcji polimeru na granicy faz ciało stałe-roztwór jest złożony, gdyż konformacja 
makrocząsteczek uzależniona jest od wielu czynników. Mają one związek nie tylko z rodzajem 
zastosowanego polimeru oraz adsorbentu, ale także z warunkami, w jakich prowadzony jest 
eksperyment. Wśród najważniejszych parametrów wpływających na proces adsorpcji polimeru na 
powierzchni ciała stałego należy wymienić masę cząsteczkową i rodzaj grup funkcyjnych polimeru, 
jego stopień polidyspersyjności; stężenie i rodzaj grup powierzchniowych adsorbentu, porowatość 
oraz stopień zanieczyszczenia ciała stałego; pH i siłę jonową roztworu oraz temperaturę. 

Rozwój technologiczny ukierunkowany na nowe rozwiązania przyjazne środowisku 
naturalnemu skłania do opracowywania bardziej ekologicznych i efektywnych metod usuwania 
substancji uciążliwych z roztworów wodnych. W ten nurt badań bardzo dobrze wpisuje się realizacja 
procesów, które wykorzystują związki pochodzenia naturalnego, np. białka, polipeptydy, jak również 
różnego rodzaju sorbenty uzyskane z surowców odpadowych. Użycie takich substancji nie powoduje 
obciążenia środowiska naturalnego, gdyż następuje ich całkowity rozkład mikrobiologiczny na 
związki proste. Mając to na uwadze w badaniach wykorzystano biopolimery takie jak białka oraz 
polisacharydy. Były to albuminy - surowicza albumina wołowa (BSA), owoalbumina (OVA), 
surowicza albumina ludzka (HSA), a także lizozym (LSZ), egzopolisacharyd (EPS) syntetyzowany 
przez bakterie Sinorhizobium meliloti, poliaminokwasy (poli(L-kwas asparaginowy) - ASP i 
poli(L-lizyna) – LYS) oraz ich kopolimery blokowe z poli(glikolem etylenowym). W nurt badań 
zielonej chemii wpisuje się także zastosowanie biowęgli oraz zeolitów syntetycznych do usuwania 
związków polimerowych, surfaktantów i jonów metali (w tym również metali ciężkich) z fazy 
wodnej. Biowęgle pozyskane zostały z różnego rodzaju materiałów odpadowych, takich jak skorupy 
orzechów ziemnych, pestki wiśni, kaczany kukurydzy, torf, a także pozostałości po ekstrakcji 
nadkrytycznej szyszek chmielu. Z kolei zeolity typu Na-A, Na-X oraz Na-P1 otrzymano z 
uciążliwych odpadów powstających w wyniku spalania węgla kamiennego, jakim były popioły lotne. 
Przeprowadzone badania adsorpcyjne, elektrokinetyczne i stabilnościowe wykazły, że zastosowane 
adsorbenty i biopolimery stanowią tanią oraz skuteczną alternatywę dla klasycznych i powszechnie 
stosowanych rozwiązań technologicznych. 
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Polimery z pamięcią kształtu – współczesne trendy i nowe wyzwania 

Magdalena Mazurek-Budzyńska 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, 
ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa, mmazurek@ch.pw.edu.pl 

 
Polimery z pamięcią kształtu (SMP) należą do klasy materiałów inteligentnych, które dzięki 
odpowiednio dobranej procedurze programowania mogą zmieniać swój kształt pod wpływem 
czynników zewnętrznych takich jak zmiana temperatury, pH, promieniowanie UV, czy obecność 
enzymów.[1] SMP mają wiele zalet w porównaniu do metalicznych stopów z pamięcią kształtu, 
przede wszystkim są dużo lżejsze i zdolne do znacznie większych deformacji. Ponadto, dzięki 
ogromnemu zróżnicowaniu struktury, SMP mogą być łatwo dostosowane do specyficznych 
zastosowań. 

Najbardziej powszechny spośród znanych efektów pamięci kształtu to jednokierunkowy, termicznie 
indukowany efekt pamięci kształtu (SME). Podstawowym wymogiem dotyczącym polimerów 
zdolnych do wykazywania tego efektu jest chemicznie lub fizycznie usieciowana struktura polimeru, 
która może być zarówno amorficzna jak i semikrystaliczna. Jako pierwszy, SME został wykorzystany 
w polietylenie sieciowanym promieniowaniem γ, który do tej pory stosowany jest w rurkach 
termokurczliwych do izolacji okablowań elektrycznych lub termokurczliwych folii do etykietowania 
opakowań. Innym przykładem są poliuretany z pamięcią kształtu, które znalazły zastosowanie 
głównie na rynku motoryzacyjnym oraz tekstylnym. SMP mogą być także wykorzystane do 
zastosowań biomedycznych; ulegające degradacji SMP zawierające ugrupowania estrowe są 
przykładem wielofunkcyjnych polimerów stosowanych jako biodegradowalne implanty z systemem 
kontrolowanego uwalniania leku.[2] 

Oprócz jednokierunkowego termicznie indukowanego SME, zjawiska programowalnych zmian 
kształtu mogą być realizowane na różne sposoby. Znany jest efekt pamięci wielu kształtów 
(ang. Multiple Shape Effect (MSE)) [3], jak również odwracalne, „dwukierunkowe” efekty, w których 
próbki polimeru mogą przełączać się między dwoma kształtami przy stałym naprężeniu jak również 
bez przyłożonej siły (ang. bidirectional reversible SME).[4,5] Zwłaszcza te ostatnie wzbudzają coraz 
większe zainteresowanie, dzięki ogromnemu potencjałowi ich wykorzystania przede wszystkim w 
chirurgii małoinwazyjnej. 

 

Praca współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach stypendium wyjazdowego 
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. 

 

[1] M. Mazurek-Budzyńska, M.Y. Razzaq, M. Behl, A. Lendlein 2019 Shape-Memory Polymers. 
In: Functional Polymers. Polymers and Polymeric Composites: A Reference Series. Springer, 
Cham 

[2] B.Q.Y. Chan, Z.W.K. Low et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 10070-10087. 

[3] L. Xiao, M. Wei, M. Zhan, J. Zhang, H. Xie et al., Polym. Chem. 2014, 5, 2231-2241. 

[4] M. Behl, K. Kratz, J. Zotzmann, U. Nöchel, A. Lendlein, Adv. Mater. 2013, 25, 4466-4469. 

[5] K. Wang, Y.-G. Jia, C. Zhao, X.X. Zhu, Prog. Mater. Sci. 2019, 105, 100572. 
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Molecular bottlebrushes: designer polymers with unique physical properties 

Jarosław Patureja,b) 
a)University of Silesia, Institute of Physics, 41-500 Chorzów, 

b)Leibniz Institute for Polymer Research, 01069 Dresden, paturej@ipfdd.de 
 

Molecular architecture impacts chemical and physical properties of polymers. Achieving precise 
control over chain connectivity and branching presents rich opportunities for materials design. Over 
the past decades, advances in polymer chemistry have enabled the synthesis of nonlinear, branched 
polymer architectures with precisely controlled molecular dimensions. One of the most distinct 
examples of highly branched macromolecules are molecular bottlebrushes composed of densely 
spaced side chains grafted along a central linear backbone (Fig. 1). The change in architecture 
significantly modifies polymer structure, dynamics and rheology that do not conform established 
mechanisms. These remarkable features inspire the design of new polymeric materials with unique 
properties that are unattainable for conventional linear polymers. During the talk I will present several 
examples demonstrating how introduction of grafts to polymer architecture modifies physical 
properties of  polymers in solutions and in a bulk. The presentation will be given from the point of 
view of polymer physicist. 

 

 
Fig. 1. Molecular conformation of a bottlebrush polymer in dilute solution comprised of a main chain (red beads) and 

densely grafted side chains (blue beads). 
 

[1] J. Paturej and T. Kreer, Soft Matter 2017, 13, 8534. 

[2] J. Paturej, S. Sheiko, S. Panyukov, M. Rubinstein, Science Advances 2016, 2, e1601478. 

[3] W. Daniel, J. Burdyńska, M. Vatankhah-Varnoosfaderani, K. Matyjaszewski, J. Paturej, 
       M. Rubinstein, A.V. Dobrynin, S.S. Sheiko, Nature Materials 2016, 15, 183. 
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Makrocząsteczki o zdefiniowanej sekwencji monomerów 
 – synteza, właściwości i zastosowania 

Róża Szweda 

Université de Strasbourg, CNRS, ISIS, 8 allée Gaspard Monge, 67000 Strasbourg, France, 
rszweda@unistra.fr 

 
Synteza prowadząca do polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerów jest wyzwaniem 
współczesnej chemii polimerów.[1] Aby uzyskać kontrolę nad sekwencją monomerów do chemii 
polimerów wprowadzone zostały narzędzia z innych dyscyplin, takich jak chemia organiczna lub 
biochemia.[2] Zaimportowane metodologie pozwoliły na opracowanie wielu nowych strategii 
syntezy opartych na syntezie iteracyjnej, które pozwalają na całkowitą kontrolę sekwencji 
monomerów.[3] Pojawienie się nowych makrocząsteczek o precyzyjnie zdefiniowanej strukturze 
otworzyło drogę do nowych zastosowań polimerów np. jako nośników danych (Rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Reprezentatywna struktura materiałów do przechowywania danych. 

Cyfrowe polimery są przestrzennie uporządkowane, aby utworzyć „układ sekwencji”. 
 

W ramach wykładu przedstawione zostaną przykłady syntez, które prowadzą do makrocząsteczek o 
zdefiniowanej sekwencji monomerów oraz zależności pomiędzy właściwościami otrzymanych 
makrocząsteczek a sekwencją ich monomerów.[4] Potencjał aplikacyjny takich makrocząsteczek 
zostanie zilustrowany na przykładzie nośników danych.[5] 

 

Prezentowane badania zostały wykonane w laboratorium Dr hab. Jean-Francois Lutz w ramach 
projektów ERC nr°680097 i ITN MCSA H2020 642083. 

 

[1] J.-F. Lutz, M. Ouchi, D. R. Liu and M. Sawamoto, Science 2013, 341. 

[2] C. J. Hawker, K. L. Wooley, Science 2005, 309, 1200-1205. 

[3] a) S. C. Solleder, R. V. Schneider, K. S. Wetzel, A. C. Boukis and M. A. R. Meier, Macromol 
Rapid Comm 2017, 38, 1600711; b) J.-F. Lutz, J.-M. Lehn, E. W. Meijer and K. Matyjaszewski, 
Nature Rev Mat 2016, 1, 16024. 

[4] R. Szweda, C. Chendo, L. Charles, P. N. W. Baxter and J.-F. Lutz, Chem Comm 2017, 53, 
8312-8315. 

[5] R. Szweda, M. Tschopp, O. Felix, G. Decher and J.-F. Lutz, Angew Chem Internl Ed 2018, 57, 
15817-15821. 

  



S04-9 

 

S04 
CHEMIA POLIMERÓW  

I BIOPOLIMERÓW 

WS05 
4 września (środa)  

budynek: B, sala: 111 
sesja: 12:00-14:00 

 

Bioaktywne hydrożele polimerowe do regeneracji ubytków kostnych 

Anna Karewicza), Aneta Pietraszeka), Dorota Lachowiczb), 
Joanna Lewandowska-Łańcuckaa), Szczepan Zapotocznya) 

a)Uniwersytet Jagiellonski, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 313-387 Kraków, 
karewicz@chemia.uj.edu.pl 

b)Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła lata 2000-2010 „Dekadą Kości i Stawów”, zwracając w ten 
sposób szczególną uwagę na wzrastającą populację osób cierpiących na choroby kości. Obok ofiar 
wypadków coraz liczniejszą grupę stanowią pacjenci z rozwiniętymi zwyrodnieniowymi chorobami 
kości, takimi jak osteoporoza, zapalenie stawów czy choroby kręgosłupa. Niezwykle istotne jest 
zatem opracowanie nowych materiałów sprzyjających efektywnej odbudowie tkanki kostnej. W tym 
nurcie prowadzone są prace nad rusztowaniami tkankowymi otrzymywanymi przy użyciu 
biozgodnych polimerów. W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na możliwości modyfikacji 
takich hydrożeli w kierunku uczynienia ich bioaktywnymi Dzięki takiemu podejściu możliwe jest 
otrzymanie materiału, który nie tylko zabezpieczy ubytek, lecz także będzie aktywnie wspomagał 
proces regeneracji tkanki kostnej.  

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest opracowanie materiałów na bazie hydrożeli 
chitozanowych zawierających białko, fosfatazę alkaliczną (ALP), immobilizowane w nanorurkach 
haloizytu. ALP jest enzymem, który bierze aktywny udział w procesie biomineralizacji prowadzącym 
do odnawiania tkanki kostnej. W celu poprawy stabilności enzym związano z nanonośnikiem – 
haloizytem( HAL). Jest to nanoglinka o potwierdzonej biozgodności i szczególnej formie – tworzy 
naturalnie nanorurki, które wykazują dużą  odporność mechaniczną i termiczną, Uzyskany materiał 
kompozytowy (HAL-ALP) oraz hydrożele zawierające ten kompozyt scharakteryzowano z 
zastosowaniem technik SEM/EDS, FTIR oraz XPS. Aktywność zamkniętego białka potwierdzono z 
zastosowaniem kolorymetrycznej metody Bessey’a i Lowry’ego. Hydrożele polimerowe poddano 
również procesowi biomineralizacji. Pomiary SEM potwierdziły uformowanie krystalitu  na 
powierzchni nanorurek, dowodząc tym samym aktywność zamkniętego ALP. Przeprowadzono 
również badania wpływu obecności komponenty nieorganicznej na proces pęcznienia materiału 
hydrożelowego oraz wstępne badania biologiczne. 

 

 
Rys. 1. Mikrofotografie SEM nanorurek haloizytu zawierających ALP: A) przed i B) po procesie biomineralizacji. 
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Gwiaździste, enancjomeryczne PLA zawierające -cyklodekstrynę 
i ich stereokompleksy jako nośniki substancji biologicznie aktywnych 

Tadeusz Biela, Bartłomiej Kost, Marek Brzeziński 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, tadek@cbmm.lodz.pl 

 
The Gwiaździste PLLA i PDLA z metylowaną -cyklodekstryną, zastosowaną jako rozgałęziający 
rdzeń w polimeryzacji LLA i DLA, wykorzystano do otrzymania mikrosfer i nanosfer 
o kontrolowanych rozmiarach (rys.1).[1] Formowanie z zsyntetyzowanych polimerów 
stereokompleksowych cząstek o różnych rozmiarach prowadzono w roztworach rozpuszczalników 
organicznych zawierających odpowiednio atropiną i doksorubicynę jako modelowe leki. 
Z roztworów tych stereokompleksy spontanicznie się wytrącały w postaci sferycznych cząstek. 
Metodami NMR potwierdzono utworzenie się kompleksów inkluzyjnych pomiędzy lekiem a luką -
cyklodekstryny.[2,3] Dla wybranych układów zbadano szybkość uwalniania leku oraz jego 
cytotoksyczną aktywność. Zaobserwowano efekt synergii, który doprowadził do większej 
skuteczności antynowotworowej  doksorubicyny zawartej w cząstkach PLA niż jej wolnej formy. 

Niezależnie, stosując metodę elektro-przędzenia PLLA modyfikowanego -cyklodekstryną 
z roztworu zawierającego kwercetynę (popularną bakteriobójczą substancję) otrzymano włókniny 
o właściwościach biobójczych i wspomagających gojenie. Włóknista forma otrzymanych polimerów 
pozwala na zastosowanie ich jako materiałów opatrunkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.1 Schemat syntezy gwiaździstych PLA z zastosowaniem jako inicjatora metylowanej -cyklodekstryny 

 

Grant NCN (Sonata) DEC – 2016/23/D/ST5/02458. 

 

[1]. M. Osaki, Y.Takashima, H.Yamaguchi, A.Harada, Macromolecules2007, 40, 3154-3158. 

[2]. O. Swiech, A. Mieczkowska, K. Chmurski, et.al. J. Phys. Chem. B. 2012, 116, 1765–1771. 

[3]. N. Nayak, K.R. Gopidas, J. Mater. Chem. B. 2015, 3, 3425-3428. 
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Otrzymywania koloidalnych nanokryształów nieorganicznych półprzewodników 
jako przykład reakcji polimeryzacji prostych nieorganicznych prekursorów 

Piotr Bujaka), Patrycja Kowalika,b), Małgorzata Zagórskaa), Adam Prońa) 
a)Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, 

pbujak@ch.pw.edu.pl 
b)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

 
Koloidalne nanokryształy nieorganicznych półprzewodników stanowią połączenie rdzenia, którego 
struktura, skład, kształt i rozmiar wpływa na podstawowe właściwości takie jak przerwa energetyczna 
Eg oraz ligandów zapewniających przede wszystkim możliwość przetwarzania nanomateriału z 
polarnych i niepolarnych rozpuszczalników. Tego typu budowa umożlwia wykorzystanie 
koloidalnych nanomateriałów w licznych zastosowaniach obejmujących, elektronikę, katalizę, 
metody analityczne, biologię i medycynę.[1] 

Koloidalne nanokryształy nieorganicznych półprzewodników otrzymuje się wychodząc z prostych 
prekursorów i ligandów prowadząc reakcje w niepolarnych i polarnych rozpuszczalnikach. W reakcji 
otrzymywania koloidalnych nanokryształów wyróżniamy etap zarodkowania i wzrostu. Możliwość 
kontrolowania tych dwóch etapów przekłada się na kontrolę struktury, składu, kształtu i rozmiaru, 
parametrów decydujących o podstawowych właściwościach. Analizując szereg rekcji otrzymywania 
koloidalnych nanokryształów można znaleźć wiele analogii do reakcji polimeryzacji prostych 
organicznych monomerów. Dobrym przykładem może być porównanie możliwości kontroli rozkładu 
rozmiaru nanokrystalicznych rdzeni z możliwością kontroli rozkładu masy cząsteczkowej 
polimeru.[2] 

W ramach prowadzonych badań opracowaliśmy szereg metod otrzymywania koloidalnych 
nanokryształów przede wszystkim trójskładnikowych półprzewodników takich jak AgInS2 i CuFeS2 
oraz ich układów stopowych z innymi półprzewodnikami:AgInS2-ZnS [3] i CuFeS2-CuFeSe2.[4] 
Tego typu koloidalne nanomateriały charakteryzują się interesującymi właściwościami 
luminescencyjnymi i plazmonowymi, które można wykorzystać w medycynie [5] 
oraz właścwościami termoelektrycznymi pozwalającymi na konwersje energii cieplnej na prąd 
elektryczny.[6] 

 

Badania były finanosowanie z projektu OPUS 2015/17/B/ST4/03837 NCN. Ponadto P.K. realizuje 
pracę doktorską w ramach projektu TRI-BIO-CHEM. 

 

[1] P. Reiss, et al. Chem. Rev. 2016, 116, 10731-10819. 

[2] A. W. Jansons, et al. Chem. Mater. 2017, 29, 5415-5425. 

[3] P Bujak, et al. Inorg. Chem. 2019, 58, 1358-1370. 

[4] P. Kowalik, et al. J. Mater. Chem. C 2019, 7, 6246-6250. 

[5] E. Matysiak-Brynda, et al. Nanoscale, 2018, 10, 1286-1296. 

[6] G. Gabka, et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 3150-3153. 
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Wykorzystanie cieczy jonowych w preparatyce funkcjonalnych materiałów 
z udziałem ligniny 

Łukasz Klapiszewski, Tadeusz J. Szalaty, Teofil Jesionowski 

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,  
Wydział Technologii Chemicznej, Berdychowo 4, 60-965 Poznań, 

lukasz.klapiszewski@put.poznan.pl 
 

W obecnych czasach na coraz większym znaczeniu zyskuje wykorzystanie cieczy jonowych (ILs) 
w obróbce biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem ligniny – jednego z najliczniej występujących 
polimerów naturalnych. Biopolimer ten jest wykorzystywany w licznych badaniach naukowych oraz 
zastosowaniach przemysłowych. W dobie zrównoważonego rozwoju oraz trendu nastawionego na 
ochronę środowiska, lignina staje się coraz bardziej popularnym materiałem. Z powodzeniem można 
ją wykorzystać w otrzymywaniu wartościowych małocząsteczkowych produktów, a ostatnio także 
stanowi komponent dla funkcjonalnych materiałów hybrydowych.[1-3] Niemniej jednak 
skomplikowany i niepowtarzalny charakter ligniny stanowi cały czas olbrzymie wyzwanie 
dla naukowców. W aktualnym czasie rozwiązaniem tego stanu rzeczy stają się ciecze jonowe – 
zielone związki o nieograniczonych możliwościach aplikacyjnych.[4,5] Ponadto możliwość 
projektowania cieczy jonowych stanowi ścieżkę rozwoju dla obróbki nie tylko biomasy, ale również 
ligniny oraz jej pochodnych. 

W ramach przeprowadzonych prac badawczych dowiedziono, jakimi właściwościami powinna 
charakteryzować się ciecz jonowa, aby efektywnie rozpuścić biopolimer. Podjęto także 
pod rozważania aspekt depolimeryzacji ligniny w cieczach jonowych. Tym samym określono rolę 
ILs oraz mechanizm prawdopodobnej depolimeryzacji m.in. wiązania eterowego β-O-4. Ważnym 
elementem było także zaprezentowanie możliwych dróg modyfikacji cieczy jonowych, zachodzących 
m.in. na drodze utleniania, dzięki czemu biopolimer może stać się funkcjonalnym komponentem 
zaawansowanych materiałów hybrydowych.[6-8] 

 

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2016-2019  
nr projektu IP2015 032574 (Iuventus Plus).  

 

[1] Ł. Klapiszewski, P. Bartczak, M. Wysokowski, M. Jankowska, K. Kabat, T. Jesionowski, 
Chem. Eng. J. 2015, 260, 684-693. 

[2] Ł. Klapiszewski, K. Siwińska-Stefańska, D. Kołodyńska, Chem. Eng. J. 2017, 314, 169-181. 

[3] A. Jędrzak, T. Rębiś, Ł. Klapiszewski, J. Zdarta, G. Milczarek, T. Jesionowski, Sensor. Actuat. 
B: Chem. 2018, 256, 176-185. 

[4] R.D. Rogers, K.R. Seddon, Science 2003, 302, 792-793. 

[5] J. Pernak, T. Rzemieniecki, K. Materna, Chemik 2016, 70, 471-480. 

[6] Ł. Klapiszewski, T.J. Szalaty, B. Kurc, M. Stanisz, B. Zawadzki, A. Skrzypczak, 
T. Jesionowski, ChemPlusChem 2018, 83, 361-374. 

[7] T.J. Szalaty, Ł. Klapiszewski, M. Stanisz, D. Moszyński, A. Skrzypczak, T. Jesionowski,  
Int. J. Biol. Macromol. 2018, 119, 431-437. 

[8] Ł. Klapiszewski, T.J. Szalaty, A. Kubiak, A. Skrzypczak, A. Dobrowolska, K. Czaczyk,  
T. Jesionowski, J. Mol. Liq. 2019, 274, 370-378. 
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Metakrylanowe polimery gwieździste w zastosowaniach biomedycznych 

Barbara Mendrek, Paulina Teper, Agnieszka Kowalczuk 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze, akowalczuk@cmpw-pan.edu.pl 

 
W ostatnim latach znacząco wzrasta liczba doniesień o zastosowaniu polimerów o strukturze 
gwieździstej w biologii i medycynie. Ustalono, że znaczenie dla takich zastosowań ma wiele 
elementów ich struktury, takich jak masa molowa, stopień i rodzaj rozgałęzień, liczba i rodzaj grup 
funkcyjnych oraz gęstość ładunku zlokalizowanego na grupach funkcyjnych ramion. Zrozumienie 
zależności wiążących wymienione właściwości takich polimerów z ich „bioprzydatnością” jest 
jednak nadal bardzo niepełne. 

Celem naszych prac było opracowanie sferycznych nanocząstek o strukturze gwieździstej i zbadanie 
zdolności wybranych struktur do interakcji z substancjami bioaktywnymi, komórkami i bakteriami. 
Gwiazdy, z hiperrozgałęzionym rdzeniem poli(aryleno oksindolowym) i 28 ramionami 
poli(metakrylanu N, N'-dimetyloaminoetylu) (PDMAEMA) i/lub poli(metakrylanów glikoli 
oligoetylenowych) (POEGMA), zsyntetyzowano za pomocą polimeryzacji rodnikowej 
z przeniesienem atomu. Struktury gwiazd pokazano na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Struktura polimerów gwieździstych. 

 

Otrzymane gwiazdy zostały szczegółowo scharakteryzowane w roztworach wodnych i dla 
porównania w organicznych oraz w mediach wykorzystywanych w badaniach biologicznych. 
Przeprowadzone badania umożliwiły połączenie parametrów strukturalnych, takich jak długość 
i skład ramion, z hydrodynamiką gwiazd w roztworze. Znajomość zachowania się gwiazd w wodzie 
wraz z badaniami strukturalnymi przyczyniła się do uzyskania skutecznych nanonośników substancji 
czynnych, w tym sond fluorescencyjnych oraz kwasów nukleinowych. Ponadto unieruchomienie 
gwiazd POEGMA na stałych podłożach doprowadziło do powstania nowych powierzchni, które 
wykorzystano do hodowli arkuszy fibroblastów, a nanowarstwy gwiazd PDMAEMA zastosowano 
jako materiały biobójcze, hamujące wzrost wybranych szczepów bakterii. 

 

Prace finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, granty nr UMO-2017/26/D/ST5/00062 
i UMO-2015/17/B/ST5/01095. 
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Materiały funkcjonalne otrzymywane z wykorzystaniem polimeryzacji 
rodnikowych z odwracalną dezaktywacją 

Joanna Pietrasika), Krzysztof Matyjaszewskib), Yaoming Zhanga), Gokhan Demircia), 
Krzysztof Jerczyńskia), Wojciech Raja), Marketa Ilcikovaa), Monika Żygoa) 

a)Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, 
ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź, joanna.pietrasik@p.lodz.pl 

b)Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, 
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 

 

Polimeryzacje rodnikowe z odwracalną dezaktywacją (RDRP) są skutecznym narzędziem syntezy 
polimerów o dobrze zdefiniowanym składzie, architekturze pojedynczej makrocząsteczki, jej 
funkcyjności oraz ciężarze cząsteczkowym. Dzięki temu możliwym jest projektowanie materiałów 
pod kątem ich konkretnych zastosowań. 

W poniższej pracy omówione zostaną przykłady polimerów o nieliniowej architekturze łańcucha w 
postaci szczotek molekularnych oraz gwiazd polimerowych stosowanych jako pojedyncze szablony 
do syntezy nieorganicznych nanocząstek. W odniesieniu do tych zastosowań zostaną również 
przedstawione przykłady bardziej złożonych struktur, wygenerowanych z kopolimerów blokowych, 
otrzymywanych z wykorzystaniem układów PISA (ang. polymerization-induced self-assembly).[1-3] 

Ponadto pokazane zostaną materiały uzyskane poprzez polimeryzacje inicjowane z powierzchni ciał 
stałych. Polimeryzacje RDRP prowadzone z powierzchni nieorganicznych cząstek pozwalają 
otrzymać organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe. Wykazują one bardzo duży potencjał 
aplikacyjny w różnych obszarach. W tym przypadku zostaną omówione z punktu widzenia ich 
wykorzystania jako kompatybilizatory blend polimerowych. 

 

Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu UMO-
2014/14/A/ST5/00204 oraz UMO-2016/23/P/ST5/02131. Projekt UMO-2016/23/P/ST5/02131 
finansowany jest ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych 
i innowacji UE "Horyzont 2020" na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie 
Skłodowska-Curie". 

 

[1] Y. Zhang, Z. Wang, K. Matyjaszewski, J. Pietrasik, Eur. Polym. J. 2019, 110, 49-55. 

[2] Y. Zhang, Z. Wang, K. Matyjaszewski, J. Pietrasik, Macromol. Rapid Commun. 2019, 40, 
e1800331. 

[3] Y. Zhang, P. Filipczak, G. He, G. Nowaczyk, Ł. Witczak, W. Raj, M. Kozanecki, 
 K. Matyjaszewski, J. Pietrasik, Polymer 2017, 129, 144-150.  
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Donor-Acceptor Polymers for Organic Field-Effect Transistors 

Wojciech Pisula 

Department of Molecular Physics, Lodz University of Technology, Lodz, Poland  
Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, pisula@mpip-mainz.mpg.de 

 

The design of solution processable, conjugated polymers has enormous influence on the self-
assembly and charge carrier transport through these organic semiconductors. Important aspects 
include order, crystallinity and surface arrangement of the polymers in the thin film since structural 
defects and grain boundaries trap charges and hamper the performance of field-effect transistors. In 
donor-acceptor polymers these structural aspects strongly depend on the molecular structure and 
backbone arrangement of the repeating units. Moreover, the position and steric demand of the 
solubilizing alkyl chains play an essential role for the interactions between the polymer chains. As a 
general guideline, a planar conjugated backbone increases the intermolecular forces, while a reduced 
steric impact of the substituents can lower the π-stacking distance between polymer backbones within 
their lamellar superstructures. Both factors result in an improved charge carrier transport and finally 
to high mobility values in transistors. In this presentation, the relation between polymer design, 
supramolecular order, thin film microstructure and performance of field-effect transistors are 
discussed. The structure in donor-acceptor polymers is rationally tuned as the key design parameter. 
Changing the length/shape and substitution position of alkyl side chains, molecular weight and 
backbone curvature has great impact for the self-assembly, structure formation and device 
performance.[1] 

 

 

This work was supported by the National Science Centre, Poland, through the grant UMO-
2015/18/E/ST3/00322. We acknowledge the BL09 beamline at DELTA synchrotron in Dortmund for 
the support in the GIWAXS measurements.  

  

[1] a) X. Guo, S. R. Puniredd, M. Baumgarten, W. Pisula, K. Müllen, Adv. Mater. 25, 5467 (2013); 
b) F. Hinkel, T. Marszalek, W. Zajaczkowski, S. R. Puniredd, M. Baumgarten, W. Pisula, K. Müllen, 
Chem. Mater. 26, 4844, (2014); c) K. Müllen, W. Pisula, J. Am. Chem. Soc. 137, 9503 (2015); d) U. 
Koldemir, S. R. Puniredd, M. Wagner, S. Tongay, T. D. McCarley, G. D. Kamenov, K. Müllen, W. 
Pisula, J. R. Reynolds, Macromolecules 48, 6369 (2015); e) W. Pisula, Curr. Org. Chem. 20, 1567 
(2016); f) T. Marszalek, M. Li, W. Pisula, Chem. Comm. 52, 10938 (2016); g) R. Stalder, S. R. 
Puniredd, M. R. Hansen, U. Koldemir, C. Grand, W. Zajaczkowski, K. Müllen, W. Pisula, J. R. 
Reynolds, Chem. Mater. 28, 1286 (2016); h) C. Grand, W. Zajaczkowski, N. Deb, C. K. Lo, J. L. 
Hernandez, D. G. Bucknall, K. Müllen, W. Pisula, J. R. Reynolds, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 
13357 (2017); i) M. Li, C. An, W. Pisula, K. Müllen, Acc. Chem. Res. 51, 1196 (2018); j) S. Ye, L. 
Janasz, W. Zajaczkowski, J. G. Manion, A. Mondal, T. Marszalek, D. Andrienko, K. Müllen, W. 
Pisula, D. S. Seferos, Macromol. Rapid Commun. 40, 1800596 (2019). 
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Poliedryczne oligosilseskwioksany RR’7Si8O12 
– synteza, charakterystyka oraz zastosowanie w procesach polimeryzacji 

Adrian Franczyka), Kinga Stefanowskaa,b), Jakub Szylinga), 
Daria Kasprzyka,b), Jędrzej Walkowiaka) 

a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Zaawansowanych Technologii,  
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań 

b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii,  
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

 
W ostatnich latach obiektem zainteresowań wielu grup badawczych na całym świecie i zarazem 
jednym z najintensywniej rozwijających się działów chemii krzemoorganicznej jest chemia 
poliedrycznych oligosilseskwioksanów (POSS).[1-2] Szerokie zainteresowanie syntezą tych 
nieorganiczno-organicznych hybryd oraz ich praktycznym zastosowaniem, wynika z unikalnych 
właściwości jakie one posiadają. Główną zaletą tych cyklicznych cząsteczek, charakteryzujących się 
określoną masą i wymiarami, jest łatwość funkcjonalizacji na drodze przemian chemicznych, która 
prowadzi do uzyskania całej gamy związków o konkretnych, zadanych właściwościach fizycznych, 
chemicznych i biologicznych. Ponadto, podobieństwo POSS zarówno do ceramicznej krzemionki, 
silikonów, czy klasycznych polimerów organicznych sprawia, że uzupełniają one lukę powstałą 
między tymi typami związków, w aspekcie strukturalnym oraz właściwości. Daje to szansę na 
otwarcie zupełnie nowych kierunków zastosowań układów opartych na krzemie, czy zastąpienie już 
istniejących, nowymi, bardziej udoskonalonymi. 

W niniejszym komunikacie przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące syntezy i charakterystyki 
POSS zawierających grupy metakrylowe. Omówione zostaną, aspekty ich polimeryzacji 
wolnorodnikowej oraz rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), które umożliwiły otrzymanie 
całego spektrum unikalnych, hybrydowych, liniowych homo- i kopolimerów, charakteryzujących się 
różnorodnymi właściwościami. 

 

Podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za sfinansowanie badań w ramach 
projektu Lider IX - LIDER/6/0017/L-9/17/NCBR/2018. 

 

[1] D.B. Cordes, P.D. Lickiss, F. Rataboul, Chem. Rev. 2010, 110, 2081-2173. 

[2] C. Hartmann-Thompson, “Applications of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes”, Springer 
Netherlands, 2011. 

[3] A. Franczyk, H. He, J. Burdyńska, C.M. Hui, K. Matyjaszewski, B. Marciniec, ACS Macro Lett. 
2014, 3, 799-802. 

[4] S. Alexandris, A. Franczyk, G. Papamokos, B. Marciniec, K. Matyjaszewski, K. Koynov, 
M. Mezger, G. Floudas, Macromolecules 2015, 48, 3376-3385. 

[5] S. Alexandris, A. Franczyk, G. Papamokos, B. Marciniec, R. Graf, K. Matyjaszewski, 
K. Koynov, G. Floudas Macromolecules 2017, 50, 4043-4053. 
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Na drodze do otrzymania funkcjonalnych nanomateriałów hybrydowych – 
elastomery ciekłokrystaliczne modyfikowane nanocząstkami 

Jarosław Wróbel, Józef Mieczkowski, Michał Wójcik 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
jaroslawwrobel@chem.uw.edu.pl 

 
Modyfikacja nanocząstkami elastycznej matrycy polimerowej jest nowatorskim sposobem 
uzyskiwania nowoczesnych nanomateriałów hybrydowych o interesujących właściwościach oraz 
perspektywicznych zastosowaniach m.in. w siłownikach, elementach optycznych, czy też elektronice 
(jako tzw.: „sztuczne mięśnie”). Osiągnięcie zgodności chemicznej pomiędzy nanocząstkami, a 
materią organiczną nie jest trywialne i często prowadzi do zdezorganizowanych struktur. W naszych 
badaniach naukowych pokazaliśmy, że istnieje możliwość otrzymania hybrydowych nanomateriałów 
z wysokim naładowaniem dobrze zdyspergowanych nanocząstek, które pełnią rolę cross-linkera, co 
zostało potwierdzone różnymi pomiarami.[1] 

 

 
Rys. 1. a)Schemat otrzymywania elastomerów ciekłokrystalicznych modyfikowanych nanocząstkami,  

b)Patern 2D XRD dla ciekłokrystalicznego elastomeru modyfikowanego za pomocą nanocząstek tlenku żelaza: 
bez pola magnetycznego (po lewej), w polu magnetycznym (po prawej). 

 

Modyfikacja nanocząstkami matrycy polimerowej pozwala na kontrolowanie otrzymanego 
elastomeru za pomocą wielu różnych czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, czy też pole 
magnetyczne.[2] 

 

Praca sfinansowana z projektu: Lider LD-516813. 

 

[1] M. Wójcik, J. Wróbel, Z.Z. Jańczuk, J. Mieczkowski, E. Górecka, J. Choi, M. Cho, D. Pociecha, 
Chem. Eur. J. 2017, 23, 1-10. 

[2] J. Wróbel, J. Mieczkowski, E. Górecka, D. Pociecha, M. Wójcik, 2019, w przygotowaniu. 

  



S04-18 

 

S04 
CHEMIA POLIMERÓW  

I BIOPOLIMERÓW 

KS03 
3 września (wtorek)  

budynek: B, sala: 111 
sesja: 17:00-18:30 

 

Stabilność termiczna hybrydowych materiałów polimerowych zawierających 
alkenylosilseskwioksany otrzymane wobec katalizatorów metaloorganicznych 

Paweł Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja 

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów,  
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pgroch@uni.opole.pl 

 
Istotnym i aktualnym kierunkiem badań jest opracowanie nowych materiałów o podwyższonej 
stabilności termicznej wymaganych przez nowe kierunki zastosowania.[1, 2] W ostatnich latach coraz 
więcej uwagi zwracają organiczno-nieorganiczne kopolimery hybrydowe otrzymywane z udziałem 
poliedrycznych oligomerycznych silseskwioksanów (POSS). Nieliczne prace dotyczące produktów 
koordynacyjnej kopolimeryzacji olefin z POSS wskazują, że wykazują one wyższą odporność 
termiczną oraz nieznacznie obniżoną wytrzymałość mechaniczną niż odpowiednie poliolefiny 
niezawierające silseskwioksanów. W naszych badaniach przeprowadziliśmy kompleksowe badania 
stabilności termicznej w warunkach zarówno izotermicznych, jak i nieizotermicznych kopolimerów 
etylenu z alkenylosilseskwioksanami (Rys.1) otrzymanymi wobec układów katalitycznych z grupy 
metalocenowych i postmetalocenowych. 

 

 
Rys. 1. Struktury komonomerów di- (a), tri- (b) oraz tetra-alkenylosilseskwioksanowych (c). 

 

Stwierdzono znacznie podwyższoną odporność termiczną otrzymanych kopolimerów, zróżnicowaną 
w zależności od struktury i udziału POSS w łańcuchu polimeru, w porównaniu do czystego 
polietylenu. 

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2012/07/B/ST5/03042. Komonomery POSS były otrzymane przez B. Dudziec 
i K. Mitułę z UAM w Poznaniu. 

 

[1] R.H. Baney, M. Itoh, A. Sakakibara Chem. Rev. 1995, 95, 1409-1430.  

[2] J.G. Croissant, X. Cattoen, J.O. Durand, M. Wong Chi Man, N.M. Khashab Nanoscale 2016, 8, 
19945-19972. 
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Synteza i zastosowanie styryloarenów w projektowaniu E-stereoregularnych 
sprzężonych, molekularnych i makromolekularnych 

związków organicznych i krzemoorganicznych 

Mariusz Majchrzak 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
Zakład Chemii Metaloorganicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, 

mariusz.majchrzak@amu.edu.pl 

 
Zastosowanie reakcji katalitycznych w stereo-kontrolowanej syntezie organicznej 
i krzemoorganicznej doprowadziło do szybkiego rozwoju katalizy w chemii materiałów i związków 
makromolekularnych. Przemiany katalityczne prowadzące do tworzenia wiązania węgiel-węgiel (C-
C) katalizowane kompleksami metali przejściowych umożliwiają otrzymanie bardzo złożonych 
związków wielofunkcyjnych w prostszy sposób niż w standardowych wieloetapowych metodach 
syntezy organicznej. 

Coraz szersze, powszechniejsze stosowanie wybranych kompleksów metali bloku d w syntezie dało 
początek opracowaniu nowych metod funkcjonalizowania związków organicznych 
i metaloorganicznych o ogromnym znaczeniu dla rozwoju chemii polimerów i technologii 
organicznej.[1, 2] 

W komunikacie zostaną przedstawione selektywne, katalityczne metody umożliwiające otrzymanie 
nowych, rozbudowanych mono- i distyryloarenów zawierających fragmenty fenylowe, naftalenowe, 
antracenylowe, pyrenowe, fluorobenzenowe, tiofenowe, karbazolowe czy ferrocenylowe 
powstających na drodze tworzenia wiązania węgiel-węgiel >Csp-Csp< w reakcji Suzuki-Miyaura 
(SM)[3] oraz zastosowania ich, z wykorzystaniem reakcji sililującego sprzęgania (SC)[4] i sprzęgania 
metatetycznego (M)[5], jako głównych elementów budulcowych w regio-, stereoselektywnej 
syntezie sprzężonych, molekularnych i makromolekularnych związków organicznych i 
krzemoorganicznych.[6] 

 

Badania zostały wykonane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: 
Opus 11 2016/21/B/ST5/00297. 

 

[1] H. Yamamoto, K. Oshima (Ed.), 'Main Group Metals in Organic Synthesis', Wiley-VCH, 
Weinheim, 2004. 

[2]. E. Negishi, (Ed.), 'Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis', Wiley-
Interscience, New York, 2002. 

[3] M. Majchrzak, S. Kostera, M. Kubicki, I. Kownacki, Dalton Tran. 2013, 42, 15535-15539. 

[4] M. Majchrzak, B. Marciniec, Y. Itami, Advanced Synthesis & Catalysis 2005, 347, 1285-1294. 

[5] M. Majchrzak, G. Wilkowski, M. Kubicki, European Journal Organic Chemistry 2017, 29, 
4291-4299. 

[6] M. Majchrzak, M. Grzelak, B. Marciniec, Organic & Biomolecular Chemistry 2016, 14, 9406-
9415. 

[7] M. Majchrzak, S. Kostera, M. Grzelak, B. Marciniec, M. Kubicki, RSC Advances 2016, 6, 
39947-39954. 
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Self-templating polymerization: controlled decoration of the surface 
with conjugated polymers 

Karol Wolskia), Anna Gruszkiewicza), Gabriela Grześa), Monika Słowikowskaa), 
Artur Wójcika) Michał Szuwarzyńskib), Szczepan Zapotocznya) 

a)Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Gronostajowa 2, 30-387 Krakow, Poland, 
wolski@chemia.uj.edu.pl 

b)AGH University of Science and Technology, Academic Centre for Materials 
and Nanotechnology, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland. 

 
Conjugated polymers (CPs) due to their attractive optical and electrical properties have found 
applications in: polymer solar cells, organic light emitting diodes or field effect transistors. The 
utilization of the entire potential of CPs requires the development of novel technologies and synthetic 
methods that allow precise control over the arrangement, degree of polymerization and conformation 
of conjugated macromolecules. Surface-initiated polymerizations as desired techniques for synthesis 
of conjugated polymer brushes (CPBs) with covalently grafted  and perpendicularly oriented 
conjugated polymer chains are believed to satisfy those requirements to a large extent. Unfortunately, 
CPBs can hardly be synthesized directly using such methods as most of the polymerizations 
commonly used for synthesis of CPs exhibit step-growth mechanism. In response to those problems, 
we have developed self-templating surface-initiated polymerization (ST-SIP) that is based on a two 
consecutive polymerization process and utilize the advantages of surface-initiated reversible-
deactivation radical polymerizations and simplicity of the methods used for the synthesis of CPs in 
solution. ST-SIP was used for the synthesis of ladder-like charged [1] (fig.1 A) and neutral [2] 
polyacetylene brushes as well as polythiophene- based ones (fig. 1 B).[3,4]  

 
Fig. 1 Scheme of ladder-like: A) ionic poly(ethynyl pyridine)-based brushes and B) polythiophene-based brushes. 

 

ST-SIP conditions, grafting density of conjugated polymer chains as well as brush thickness were 
found to be crucial for the stability, conjugation length, mechanical, optical and electrical properties 
of the obtained materials. It is worth to mention that conductivity measurements by means of 
Conductive Atomic Force Microscopy revealed high conductance of the doped CPBs. 

 

The authors would like to thank Jagiellonian Univeristy and the Nacional Science Center (NCN) 
for the financial support, 2015/17/B/ST5/00526. 

[1] K.Wolski et al., Chemical Sciecne 2015, 6, 1754-1760. 

[2] M. Szuwarzyński, et al., Polymer Chemistry 2016, 7, 5664-5670. 

[3] K. Wolski, et al., Polymer Chemistry 2015, 6, 7505-7513. 

[4] K. Wolski, et al., Polymer Chemistry 2017, 8, 6250-6262.  
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Nowe środki sieciujące do niskotemperaturowych systemów proszkowych  

Dominika Czachora), B. Pilch-Piteraa), M. Walczakb), B. Mossety-Leszczakb) 
a)Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Zakład Polimerów i Biopolimerów, al. Powstańców 

Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, d440@stud.pl 
b)Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa 

Chemicznego, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów 

 
Obecnie popularne w przemyśle systemy proszkowe utwardzane są w wysokich temperaturach, co 
ogranicza ich zastosowanie.[1] Podłoża o niskiej odporności termicznej tj. płyty MDF czy kompozyty 
nie mogą być nimi pokrywane. W skład niskotemperaturowych lakierów proszkowych najczęściej 
wchodzą żywice epoksydowe lub poliestry nienasycone.[2] Systemy proszkowe epoksydowe 
zawierające środki sieciujące oparte na aminach, wykazują skłonności do żółknięcia pod wpływem 
temperatury. Systemy te również nie zapewniają dobrej odporności na warunki atmosferyczne w 
porównaniu z zawierającymi nienasycone żywice poliestrowe. W związku z tym, że nienasycone 
żywice poliestrowe są samoutwardzalne (poprzez homopolimeryzację) dzięki obecności wiązań 
podwójnych w cząsteczce, nie wymagają one dodawania środków sieciujących. Jednak dodatek 
specjalnych środków sieciujących wpływa na polepszenie właściwości wytworzonych powłok. 
Przykładem dedykowanych środków sieciujących są oligomery lub polimery zawierające grupy 
winylowe, akrylanowe lub metakrylanowe, ftalany diallilu oraz różnego rodzaju uretany zawierające 
wiązania podwójne.[3] 

W ramach badań opracowano metodę syntezy nowych środków sieciujących do 
niskotemperaturowych systemów proszkowy. Opracowane systemy proszkowe składają się z 
nienasyconej żywicy poliestrowej, otrzymanego środka sieciującego, inicjatora, środka 
odgazowującego oraz środka zwiększającego rozlewność. Budowę chemiczną otrzymanych 
związków potwierdzono metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR, a rozkład ciężaru mas 
cząsteczkowych zbadano metodą chromatografii żelowej GPC. Powłoki proszkowe otrzymano 
poprzez wytłoczenie w temperaturze 80°C a następnie aplikacji na podłoże metodą elektrostatyczną 
z wykorzystaniem pistoletu Corona. Proces sieciowania otrzymanych lakierów proszkowych zbadano 
przy użyciu skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC.  

 

Autor pragnie podziękować Degussa-Evonik A. G. (Germany), Worlée–Chemie G.m.b.H. 
(Germany), Byk-Chemie G.m.b.H (Wesel, Germany), Ciech S. A. (Nowa Sarzyna, Poland) za 
próbki surowców wykorzystywanych podczas badań. 

 

[1] K. Bączek „Prawda i mity o farbach niskotemperaturowych”, Lakiernictwo Przemysłowe 2017, 
1(105), 30-32. 

[2] US patent No. 6,048,949 (2000). 

[3] US patent No. 5,714.206 (1998). 
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Pochodne linowej polietylenoiminy, specyficzna reaktywność centrów 
amoniowych i aktywność wobec dwuwarstwowy lipidowej 

Dominik Jańczewski, Rafał Kopiasz, Dominika Kozon 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, dominik.janczewski@ch.pw.edu.pl 

 
Liniowa polietylenoimina (L-PEI) posiada wysoką gęstość ładunku dodatniego w łańcuchu głównym 
co determinuje jej właściwości i zastosowania. 

Zaobserwowaliśmy znaczącą zmianę reaktywności pochodnych polikationowych, L-PEI w reakcji 
eliminacji Hofmana w zależności od obecności kolejnych centrów amoniowych dodawanych 
do cząsteczki polimeru (Rys. 1). Bardzo znaczącym czynnikiem wpływającym na reaktywność tych 
centrów była również sztywność łańcucha modyfikowana jednostkami DABCO. 

Pochodną L_PEI wykorzystaliśmy również jako materiał wyjściowy do konstrukcji amfifilowych 
polimerów o właściwościach przeciwbakteryjnych. Seria polimerów otrzymana w wyniku 
modyfikacji polimetylooxazoliny poprzez hydrolizę centrów oxazolinowych, pozwoliła na uzyskanie 
polimerów o zmiennym potencjale zeta, ale o zbliżonej równowadze hydrofobowo/hydrofilowej. 
Parametry te wpływają znacząco na możliwość degradacji dwuwarstwy lipidowej, co było badane 
stosując modelowe układy (waga kwarcowa (QCM), liposomy) oraz testy toksyczność komórkowej 
(komórki bakteryjne, linie komórkowe, testy na komórkach krwi). 

 

 
Rys. 1. Zmiana reaktywności centrów amoniowych w polikationowej pochodnej PEI skorelowana z przesunięciem 

chemicznym odchodzących protonów. 
 

Prace zostały sfinansowane z funduszy Narodowego Centrum Nauki grant: 2015/18/E/ST5/00222. 

 

[1] R. Kopiasz, M. Szczepańczyk, D. Jańczewski,  React. Funct. Polym. 2019, 137, 96-103. 

[2] D. Kozon, J. Mierzejewska, T. Kobiela, A. Grochowska, K. Dudnyk, A. Głogowska,  
A. Sobiepanek, A. Kuźmińska, T. Ciach, E. Augustynowicz-Kopeć, D. Jańczewski, - w recenzji. 
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Novel crosslinked cationomeric polyurethanes synthesized in environmentally 
- friendly conditions 

Paulina Biedka, Łukasz Byczyński 

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Zakład Polimerów i Biopolimerów,  
al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, pbiedka@stud.prz.edu.pl 

 
The Polyurethanes (PUs) are polymers with segmented structure and versatile properties that can be 
modified according to user Leeds.[1] One of PUs variation are ionomers, that posses in their backbone 
a small amount of ionic groups (mostly less than 10%). Cationomers are characterized by the presence 
of a tertiary amine incorporated in PU backbone, quaternized by carboxylic acid or alkyl hali de.[2] 
Since PUs display hydrophobic properties, presence of emulsifier-like cationomeric groups may 
provide a possibility to create a stable water dispersion of polyurethane ionomer, creating ecological 
coating with special properties. 

As cationomers are weakly resistant to water and polar organic solvents, to overcome this problem 
and enhance their mechanical properties an additional crosslinking is applied.[3] 

In this study polyurethane cationomers were synthesized in multi-stage polyaddition process 
of diisocyanate and polyols with a wide range of molar weights and structures as prepolymer 
substrates, tertiary amine as ionogenic compound and chain extender, carboxylic acid as neutralizer 
and a small amount of benzoyl peroxide (BPO) as radical initiator. Cationomer was dispersed In water 
and stable, milky dispersion was obtained.  

Infrared spectra confirmed lack of stretching vibrations of carbon-carbon double bonds from acrylic 
groups, what indicates on crosslinking of polyurethane cationomers. Thermal analysis, surface free 
energy, contact angle, gloss, wear and hardness of obtained coating were examined. Moreover size 
and zeta potential of micelles present in cationomer water dispersion were determined. 

In this work, hydrophilic polyurethane cationomers with novel branched structure were crosslinked 
due to acrylic groups. Overall all the characterization techniques in this study agree in improvement 
in crosslinked coating properties, comparing to uncrosslinked one.  

 

The studies were financed from statutory activities budget DS.CS.18.001. 

 

[1] P. Krol, Prog. Mater. Sci. 2007, 52, 915-1015. 

[2] T. Guazzini, S. Bronco, E. Carignani, S. Pizzanelli, Eur. Polym. J., 114, 298-307. 

[3] V. Sriram, G. Radhakrishnan, Polym. Bull. 2005, 55, 165-172.  
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N-vinylformamide – a perfect prekursor 
for the preparation of novel polyampholytic hydrogels 

Agnieszka Głowińskaa), Anna Jakubiak-Marcinkowskab), Andrzej Trochimczuka) 
a)Wroclaw University of Science and Technology, 

Department of Engineering and Technology of Polymers,  
Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw, agnieszka.glowinska@pwr.edu.pl, 

b)Wroclaw University of Science and Technology, Department of Polymer and Carbonaceous 
Materials, Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw 

 
Polyampholytes are defined as polyelectrolytes which contain acidic and basic functional groups. The 
presence of oppositely charged units in the polymer chain results in their unique physicochemical 
properties [1], amongst which some can be controlled by external stimuli, e.g. pH.  

Poly(vinylamine) (PVAm), as a polymer of the highest primary amine content, makes  
a perfect candidate for many applications, which is undoubtedly associated with numerous 
possibilities for its chemical modifications.[2, 3] However, synthesis of PVAm is not trivial, as 
vinylamine tautomerizes immediately to its non-polymerizable imine form.[3] Still, it is possible to 
obtain PVAm using N-vinylformamide (NVFAm) as a precursor – PNVFAm can be easily converted 
into PVAm in the course of acidic or basic hydrolysis [4] (Fig. 1). NVFAm is considered less toxic 
and more environmentally friendly than its isomer – 
acrylamide [5], thus it constitutes  
a perfect alternative for the preparation of 
hydrogels/superabsorbent polymers. 

Novel hydrogels were obtained via copolymerization 
of N-vinylformamide with acrylates and subsequent 
hydrolysis, then characterized. Prepared materials due 
to the presence of both, positively and negatively 
charged moieties, exhibit very interesting properties 
and water regain ability promoting them as good 
candidates for agricultural applications. 

 
Fig. 1. Schematic representation of basic and acidic 

hydrolysis of PNVFAm. 
 

[1] E.A. Bekturov, S.E. Kudaibergenov, S.R. Rafikov, J. Macromol. Sci. C 1990, 30:2, 233-303. 

[2] R. Pelton, Langmuir 2014, 15373-15382. 

[3] E. Bortel, E. Witek, M. Pazdro, A. Kochanowski, Polimery 2007, 52:7-8, 503-510. 

[4] L. Gu, S. Zhu, A.N. Hrymak, J. Appl. Polym. Sci. 2002, 86, 3412–3419. 

[5] E. Witek, E. Bortel, K. Gawełek, Polimery 2013, 58:1, 477-480. 
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Nowe pochodne chitozanu dotowane nanocząstkami o właściwościach 
półprzewodzących do zastosowań w medycynie regeneracyjnej 

Marek Piątkowski, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Aleksandra Sierakowska 

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki,  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, 

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, marek.piatkowski@pk.edu.pl 

 
Inżynieria tkankowa to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która skupia się na dostarczaniu 
substytutów uszkodzonych tkanek i narządów. W przeciwieństwie do tradycyjnych implantów 
wytwarzanych z obojętnych dla organizmu materiałów, konstrukty biologiczne umożliwiają po 
implementacji przywrócenie funkcji biologicznych. Biomateriały stosowane jako trójwymiarowe 
rusztowania otrzymywane są głównie z biodegradowalnych polimerów i biopolimerów. Syntetyczne 
polimery takie jak poli(kwas mlekowy) pomimo dobrej biokompatybilności po degradacji powodują 
lokalne obniżenie pH prowadzące do stanów zapalnych. Polimery naturalne, takie jak kolagen 
cechują się niską wytrzymałością mechaniczną. 

Celem badań było otrzymanie nowych pochodnych chitozanu w warunkach mikrofalowych oraz 
nanocząstek Fe3O4. 

W trakcie badań wykonano analizę struktury chemicznej metodą FT-IR celem potwierdzenia 
utworzenia nowych wiązań kowalencyjnych w wyniku reakcji acylacji. Analiza DLS wykazała 
otrzymanie nanocząstek ferrimagnetycznych o rozmiarze ok. 50 nm. Mikrofotografie SEM 
potwierdziły obecność porów o regularnych kształtach, a także półprzewodzących nanocząstek. 
Nanokompozyt posiadały zdolność do sorpcji roztworów wodnych takich jak symulowane płyny 
ustrojowe oraz medium hodowlane (DMEM). Wykonana analiza biodegradacji w obecności 
roztworu ludzkiego lizozymu w SBF wykazała biodegradowalność otrzymanych podłoży. Badania 
cytotoksyczności wykonana na komórkach pierwotnych (human dermal fibroblasts) wykazały brak 
negatywnego wpływu matrycy na materiał biologiczny. 

Otrzymane wyniki sugerują, że proponowane biomateriały mają wysoki potencjał w medycynie 
regeneracyjnej.  

 

Badania były finansowane z projektu Sonata (Narodowe Centrum Nauki) nr rej. Projektu 
2017/26/D/ST8/00979.  

 

[1] M. Piątkowski, J. Radwan-Pragłowska, Ł. Janus, D. Bogdał, D. Matysek, V. Cablik, Polym. 
Test. 2019, 73, 366-376. 
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Poli (3-heksylotiofen) syntezowany metodą GRIM: badanie masy cząsteczkowej 

Kinga Kępskaa), Agnieszka Stolarczyka), Mieczysław Łapkowskia,b) 
a)Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, 

ul. ks. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice 
b)Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze 

 
Poli(3-alkilotiofeny) (PAT) to grupa polimerów skoniugowanych, obiecująca dla zastosowań w 
fotowoltaice i optoelektronice z uwagi na ich względną stabilność i przetwarzalność 
(rozpuszczalność) zapewnioną przez alkilowe łańcuchy boczne. Co istotne, tylko regioregularne 
(głowa do ogona) rozmieszczenie jednostek alkilotiofenowych zapewnia planarne ułożenie 
i odpowiednią efektywną długość koniugacji wzdłuż cząsteczki. 

Synteza regioregularnych PAT stała się wyzwaniem dla chemików-syntetyków. Syntezy PAT o 
regioregularności przekraczającej 95% osiąga się za pomocą sprzęgania Kumady, Stille’a i Suzuki 
na katalizatorach metali przejściowych, takich jak Ni i Pd. Obecnie bardzo chętnie stosowana jest 
metoda GRIM McCullougha [1] – ze względu na łagodne warunki reakcji i prostotę procedury – 
synteza w jednym naczyniu (one-pot), z możliwością dołączania in situ różnych grup końcowych.[2] 
Problemem jest precyzyjne określenie masy cząsteczkowej polimeru, kluczowe dla zastosowań 
elektrochemicznych. 

W niniejszej pracy przeprowadzono serię syntez regioregularnego poli(3-heksylotiofenu) (PHT) 
metodą GRIM z frakcjonowaniem otrzymanych surowych produktów sekwencyjną ekstrakcją 
zgodnie ze wzrastającą rozpuszczalnością PHT w serii rozpuszczalników [3]: metanolem (w celu 
odmycia katalizatora i monomeru), heksanem (frakcja o niskiej masie cząsteczkowej) oraz 
chloroformem (frakcja o wysokiej masie cząsteczkowej). Czas i temperatura polimeryzacji mają 
znaczenie dla masy cząsteczkowej i rozrzutu mas cząsteczkowych. Stwierdzono, że zarówno 
wydłużenie czasu polimeryzacji, jak i wzrost temperatury powoduje wzrost wydajności 
otrzymywania surowego produktu, jednak wydłużenie czasu polimeryzacji wpływa negatywnie na 
skład grup końcowych. Ponadto wzrost stosunku monomer:katalizator powoduje wzrost wydajności 
otrzymywania frakcji o wyższej masie cząsteczkowej. Zastosowanie różnych technik (NMR, 
MALDI-TOF, GPC w różnych rozpuszczalnikach) skutkowało otrzymaniem różnych wyników masy 
cząsteczkowej. Zarówno analiza GPC, jak i analiza grup końcowych metodą NMR okazują się 
niedoskonałymi (a powszechnie stosowanymi) narzędziami przeszacowującymi masę cząsteczkową. 

 

Część syntez została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 
PRELUDIUM 11 (projekt nr 2016/21/N/ST8/01871). 
Autorzy są wdzięczni za działania związane z tworzeniem sieci współpracy międzynarodowej 
finansowane z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant 
nr 691684. 

 

[1] R.D. McCullough, R.S. Loewe, S.M. Khersonsky, Adv. Mater. 1999, 11, 250–253. 

[2] M. Jeffries‐EL  G. Sauvé  R.D. McCullough, Adv.Mater. 2004, 1017-1019. 

[3] M. Trznadel, A. Pron, M. Zagorska, R. Chrzaszcz, J. Pielichowski, Macromolecules 1998, 31, 
5051-5058. 
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Ciecze jonowe jako homogeniczne katalizatory kondensacji gliceryny 

Dawid Kansy, Kornelia Bosowska, Krystyna Czaja 

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole, dkansy@uni.opole.pl 

 
Proces eteryfikacji gliceryny przebiega głównie przy użyciu konwencjonalnych katalizatorów 
homogenicznych jak i heterogenicznych w środowisku kwasowym lub zasadowym. Jednakże 
katalizatory heterogeniczne wykazują wady, takie jak: trudność rozdzielania, konieczność 
przetwarzania odpadów ciekłych, korozja i problemy z możliwością ponownego użycia, natomiast 
homogeniczne katalizatory charakteryzują się wyższą aktywnością oraz stabilnością termiczną, w 
porównaniu do katalizatorów heterogenicznych, a także nie wymagają długich czasów reakcji.[1,2] 
Ciecze jonowe (ILs) są szeroko stosowane jako katalizatory i rozpuszczalniki w syntezie organicznej 
z powodu ich pomijalnych ciśnień par, wysokich stabilności termicznych i możliwości ponownego 
użycia. Funkcjonalne ILs do specyficznych celów można łatwo zaprojektować, dostosowując 
odpowiedni anion i kation.[3] Celem pracy jest otrzymanie katalizatorów procesu kondensacji 
gliceryny opartych na kationie metyloimidazoliowym wraz z określeniem selektywności 
katalizatorów wobec procesu oligomeryzacji gliceryny. Proces oligomeryzacji prowadzono przez 
24 h w temp. 180°C, pod ciśnieniem 0,4 bar przy użyciu różnych cieczy jonowych. Otrzymane 
produkty poddano analizie metodami spektrometrii mas, magnetycznego rezonansu jądrowego 
13CNMR oraz spektrofotometrii w podczerwieni FTIR. Na podstawie wyników analiz wyznaczono 
skład otrzymanych mieszanin poligliceroli, a także określono struktury poszczególnych frakcji 
poligliceroli. 

 

[1] M. Ayoub, A.Z. Abdullah, Chem. Eng J. 2013, 225, 784-789  

[2] C. Garda-Sancho, R. Moreno-Tost, J.M. Merida-Robles, J. Santamaria-Gonzalez, 
A. Jimenez-Lopez, P.M. Torres, Catal. Today 2011, 167, 84-90 

[3] C. Zhao, S. Chen, R. Zhang, Z. Li, R. Li, B. Rena, S. Zhang, Chinese Journal  of Catalysis 2017, 
38, 879-889. 
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Atom transfer radical polymerization-mediated preparation 
of molecularly imprinted polymer chemosensors 
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Włodzimierz Kutnera,c) 

a)Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 
01-224 Warsaw, Poland, jmazuryk@ichf.edu.pl, 

b)IFAC-CNR, Institute of Applied Physics “Nello Carrara”, Via Madonna del Piano 10, 500119 
Sesto Fiorentino, Florence, Italy 

c)Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
School of Sciences, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw, Poland 

 

Synthetic receptors devised using the concept of molecular imprinting are more and more frequently 
used as selective recognition units in chemosensors.[1] For MIP preparation, first, a template is 
allowed to self-organize with functional monomers in solution to form a pre-polymerization complex. 
Importantly, properties of the cavity, such as its shape, size and orientation of its recognizing sites, 
correspond to the shape, size, and orientation of binding sites of the template molecule. In general, 
structure of this complex can be predicted by means of quantum-chemical calculations (involving 
both semi-empirical calculations and density functional theory (DFT) analysis), followed by 
experimental verification exploiting spectroscopic (UV-vis and FT-IR) and isothermal titration 
calorimetry (ITC) techniques. In the next step, 
co-polymerization of this complex with a cross-linking monomer results in the MIP with the complex 
immobilized in it. Subsequently, the template is removed from this MIP, usually by extraction, thus 
emptying the imprinted molecular cavities generated this way. 

MIPs, often prepared as thin films, are successfully integrated with different transducers 
for fabrication of selective sensing systems determining different analytes, for instance these 
of emerging contaminants in waste waters, including common hazardous pesticide, glyphosyte.[1] 
Now, several techniques are available for synthesizing thin films of MIPs for different analytes, from 
which “grafting to” and “grafting from” ones are most popular. Particularly, the latter refers to 
polymerization initiated from a polymer pre-formed on a solid support surface. Comparatively, 
though, the “grafting from” technique has mostly been used to prepare MIP films on different 
surfaces.[2, 3] Advantageously, this approach enables controlling MIP film thickness, which is 
crucial for formulation of films allowing for easy accessing of an analyte molecule to the cavity 
imprinted. To address this issue, we have investigated a novel method for the polymer chain grafting 
via atom transfer radical polymerization (ATRP). The ATRP belongs to the controlled radical 
polymerization (CRP) group of reactions commonly used for synthesis of well-defined polymer films. 
In the present study, suitable polymer initiator ((chloromethyl)phenyltrichlorosilane) was first 
immobilized on a fused silica (quartz) slide for promoting MIP film deposition on this substrate. Such 
on-surface polymerization was confirmed by surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) and 
atomic force microscopy (AFM) measurements. 

 

[1] Z. Iskierko, K. Noworyta, P. Sharma. Biosens. Bioelectronics 2018, 109, 50-62.  

[2] M. Titirici, B. Sellergren. Chem. Mater. 2006, 18, 1773-1779. 

[3] K. Matyjaszewski, J. Xia, Chem. Rev. 2001, 101, 92921-2290.  
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Polimerowe układy hybrydowe otrzymane 
za pomocą powierzchniowo inicjowanej techniki SARA ATRP 

Monika Flejszara), Paweł Chmielarza), Karol Wolskib), Gabriela Grześb), Robert Ostatekc) 
a)Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny,  

Zakład Chemii Fizycznej, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, 
m_flejszar@stud.prz.edu.pl 
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Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) jest jedną z najczęściej stosowanych 
odmian polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją (RDRP) [1]. Kontrolowany charakter 
ATRP pozwala na otrzymanie materiałów, które wyróżniają się wąskim rozkładem mas 
cząsteczkowych (MWD) oraz dobrze zdefiniowaną strukturą. Precyzyjna kontrola masy 
cząsteczkowej (MW), składu oraz grubości szczepionej warstwy daje możliwość syntezy 
różnorodnych szczotek polimerowych. 

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki syntez makrocząsteczek o topologii szczotek 
polimerowych szczepionych z powierzchni nieorganicznych realizowanych z wykorzystaniem 
powierzchniowo inicjowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, w której aktywatory 
regenerowane są przez przeniesienie elektronu i aktywację pomocniczą (SI-SARA ATRP). Rolę 
wspomnianego czynnika redukującego kompleks dezaktywatora i jednocześnie akcelerującego 
aktywację kompleksu aktywatora pełniła metaliczna miedź. Pozytywny wynik szczepienia szczotek 
polimerowych na płytkach krzemowych potwierdzono badaniem morfologii ich powierzchni z 
wykorzystaniem techniki AFM (Rys 1). Otrzymane układy, w zależności od rodzaju zaszczepionego 
polimeru, znaleźć mogą zastosowanie w mikroelektronice jak również w biomedycynie.[2,3] 

 

Rys. 1. Obrazy AFM oraz fotografie 
cyfrowe powierzchni płytek 
krzemowych szczepionych 
poli(akrylanem butylu) z 

wykorzystaniem metody SI-SARA 
ATRP: a) DPtarget = 1200, DPtheo = 

528, DPapp = 856, Thickness = 68,5 
nm,  = 0.25 nm-2; b) DPtarget = 

2400, DPtheo = 522, DPapp = 587, 
Thickness = 85,5 nm,  = 0.53 nm-2. 

 

Paca naukowa finansowana przez: PRz w ramach działalności statutowej (DS.CF.18.001) oraz 
przez MNiSW w ramach stypendium dla wybitnych młodych naukowców (0001/E-
363/STYP/13/2018). Widma NMR zostały wykonane w Wydziałowym Laboratorium Spektrometrii 
Wydziału Chemicznego PRz i finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego. 

 

[1] K. Matyjaszewski, Macromolecules 2012, 45, 4015-4039. 

[2] P. Chmielarz, P. Krys, Z.Y. Wang, Y. et al., Macromol. Chem. Phys. 2017, 218, 13. 

[3] M. Licciardi, M. Di Stefano, E.F. Craparo, G. Amato, et al., Int. J. Pharm. 2012, 433, 16-24. 
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W procesie flotacji pianowej stosowanej do wzbogacania krajowych rud miedzi, w charakterze 
odczynników zbierających (kolektorów) używa się mieszaniny ksantogenianu etylowego 
i izobutylowego oraz ditiofosforanu etylowego.[1] Jednakże istnieją przesłanki wskazujące, 
iż w niedalekiej przyszłości w zakładach przeróbczych na terenie UE, stosowanie ksantogenianów 
z uwagi na ich małą stabilność może się okazać niemożliwe ze względów formalnych. Poszukiwanie 
rozwiązań zmierzających do opracowania nowych proekologicznych odczynników zbierających do 
flotacji krajowych rud miedzi stało się pilną potrzebą i wyzwaniem dla przemysłu przetwórczego i 
współpracujących z nim chemików. 

W prezentowanych badaniach opartych na przesłance iż użycie oligomerycznych połączeń z grupami 
ditiokarbaminianowymi i aminowymi działających jako kolektory i aktywatory może stanowić 
alternatywę dla stosowania ksantogenianów.[2] Takie rozwiązanie, nieopisane w literaturze 
przedmiotu jest nowatorskim podejściem do poszukiwania nowych odczynników zbierających. 

 
Rys. 1. Koncepcja działania difunkcyjnego polimeru zawierającego grupy dikarboaminianowe oraz grupy aminowe. 

 

Badania finansowe przez NCBR oraz KGHM w ramach wspólnego przedsięwzięcia CuBR III, 
projekt „Nowe odczynniki zbierające do flotacji krajowych rud miedzi”.  

 

[1] W. Pawlos, A. Konieczny, M. Krzeminska, E3S Web of Coferences 8, 2016, 01038. 

[2] Handbook of Flotation Reagents, ed. Srdjan M. Bulatovic, Elsevier Science & Technology 
Books Vol 1, 2007, 68. 
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Polimeryczne diorganofosforany wybranych metali dwuwartościowych 
i ich aplikacja w kompozytach epoksydowych 

Maciej Dębowski, Tomasz Falkiewicz, Rafał Szymański 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, debowski@ch.pw.edu.pl 

 

Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad solami diestrów kwasu fosforowego(V) zawierającymi 
kationy wybranych metali dwuwartościowych: Zn2+, Mg2+ lub Ca2+. Związki te scharakteryzowano 
za pomocą szeregu metod analitycznych (m.in. analiza elementarna, spektroskopia FTIR 
i 31P NMR, DSC, XRD oraz TGA i TG-QMS). Uzyskane wyniki wskazują, że badane układy 
stanowią przykład hybrydowych, nieorganiczno-organicznych polimerów koordynacyjnych, 
w których centra metaliczne połączone są dwukleszczowymi ligandami (RO)2PO2. 

Przedyskutowane zostaną wybrane właściwości fizykochemiczne zsyntezowanych soli hybrydowych 
oraz ich potencjalne obszary aplikacji, jako napełniaczy i układów sieciujących, w obszarze 
materiałów kompozytowych na bazie żywic epoksydowych.  

 

Badania częściowo sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu 
nr 2016/21/B/ST5/00126. 
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Termoczułe polimery są ciekawym materiałem umożliwiającym otrzymanie nanocząstek 
do kontrolowanego uwalniania leków. Wytwarzanie takich nanocząstek przebiega na drodze 
termicznej agregacji polimeru i stabilizacji powstających w jej wyniku mezoglobul. Średnica 
mezoglobul jest zależna od wielu czynników w tym  m. in. od stężenia polimeru w roztworze, składu 
kopolimeru, obecności soli.[1] Wykorzystanie polimeru termoczułego do otrzymania nośnika 
wymaga jego scharakteryzowania i poznania jego zachowania w roztworze w funkcji temperatury. 

Dotąd nieopisane w literaturze kopolimery P(HEMA-co-OEGMA300) Zsyntezowano za pomocą 
metody SET-LRP w mieszanym układzie rozpuszczalników DMSO-H2O. Na podstawie widm 
spektroskopii 1H NMR ustalono skład kopolimerów. Zbadana została kinetyka kopolimeryzacji, 
na podstawie której obliczono współczynniki reaktywności z wykorzystaniem rozszerzonej metody 
Kelena-Tüdősa.[2] Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie mikrostruktury łańcucha polimerowego 
i potwierdziły bezładny rozkład jednostek monomerycznych w kopolimerze. Za pomocą 
spektrofotometrii UV-Vis śledzono zmiany transmitancji roztworów wodnych i buforowych 
kopolimerów o różnym stężeniu w zależności od temperatury. Określono wpływ medium, stężenia 
kopolimeru oraz wpływ składu kopolimeru na właściwości termoczułe oraz odwracalność przejścia 
fazowego w procesie wielokrotnej zmiany fazy. 

 

[1] V.O. Aseyev, H. Tenhu, F.M. Winnik, Non-Ionic Thermoresponsive Polymers in Water. In Self 
Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II; M A.H.E.üller, O. Borisov, 
Eds.; Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, 2011, 29-89. 

[2] F. Ziaee, M. Nekoomanesh, Polymer (Guildf). 1998, 39 (1), 203-207. 
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Termiczna degradacja polimerów jest to metoda wykorzystywana w przemyśle od kilkudziesięciu lat 
jednak cały czas stanowi ona przedmiot licznych badań i publikacji. Badanie tego procesu ma na celu 
określenie trwałości materiałów polimerowych podczas przetwórstwa, a także określenie możliwości 
stosowania tych materiałów w warunkach podwyższonej temperatury [1]. W przypadku polimerów 
termoplastycznych wiedza na ten temat jest niezbędna w celu zaprojektowania odpowiednich 
warunków przetwarzania [2]. Degradacja termiczna polimerów olefinowych jest to proces 
zachodzący wg. mechanizmu wolnorodnikowego, chociaż mogą mu towarzyszyć nierodnikowe 
reakcje cząsteczkowe [3,4]. W wyniku procesu degradacji termicznej poliolefin powstaje złożona 
mieszanina produktów o różnej strukturze i masie molowej, w tym m.in. lotne, ciekłe oraz stałe – 
nienasycone i nasycone węglowodory, alkohole, ketony, aldehydy, kwasy karbonylowe oraz CO2, 
H2O [5].  

Przedmiotem obecnej pracy były badania termicznej degradacji wybranych gatunków komercyjnych 
polietylenów dużej gęstości (HDPE), liniowych polietylenów małej gęstości (LLDPE), polietylenów 
małej gęstości (LDPE) oraz kopolimerów etylenu z kwasem metakrylowym (EMAA) różniących się 
udziałem komonomeru. Dla wszystkich poliolefin i kopolimerów wykonane zostały badania 
stabilności termicznej w warunkach dynamicznych, w atmosferze azotu i powietrza. Wykonano 
również charakterystykę kinetyki termicznego rozkładu na podstawie badań prowadzonych przy 
różnych szybkościach ogrzewania próbek oraz charakterystykę gazowych produktów ich 
całkowitego termicznego rozkładu. Określono wpływ struktury surowca poliolefinowego (m.in. masa 
molowa i jej rozkład, obecność i udział komonomeru, liczba rozgałęzień i stopień utlenienia, 
niejednorodność makrocząsteczek) na przebieg i energię aktywacji procesu jego termicznego 
rozkładu.  

 

[1] H. Kaczmarek, D. Kosmalska, R. Malinowski, K. Bajer, Polimery-W 2019, 4, 239-314. 

[2] W. Ciesińska, J. Zieliński, T. Brzozowska, B. Liszyńska, Przem. Chem. 2010, 89, 9. 

[3] K. Czaja, Poliolefiny, WNT, Warszawa 2015. 

[4] D. Kosmalska, H. Kaczmarek, R. Malinowski, K. Bajer, Polimery-W 2019, 5, 317-326. 

[5] T. Andersson, B. Wesslen, J. Sandström, J. Appl. Polym. Sci. 2002, 86, 1580.  
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Jedną z najbardziej popularnych klas materiałów wykorzystywanych w przemyśle tworzyw 
sztucznych są poliuretany. Tworzywa te zdobyły swoje uznanie dzięki łatwości przetwórstwa, 
prostemu i względnie niedrogiemu procesowi wytwarzania, ale przede wszystkim dzięki swoim 
właściwościom, które pozwalają na stosowanie poliuretanów do sztywnych i elastycznych pianek, 
elastycznych wyrobów litych, materiałów adhezyjnych oraz biomedycznych.  

Głównym celem pracy były badania nad modyfikacją chemiczną lub/i fizyczną prepolimerów 
uretanowych, w wyniku której osiągnięte zostaną korzystne właściwości mechaniczne oraz obniżenie 
palności. Zaproponowano i przeprowadzono syntezę środków sieciujących opartych na di- i triestrach 
oraz innych pochodnych kwasu fosforowego(V). Następnym krokiem była synteza prepolimerów 
uretanowych opartych na alifatycznych i aromatycznych diizocyjanianach oraz mieszaninie 
wybranych makrodioli i pochodnej kwasu fosforowego(V). Stosowano komercyjnie dostępne 
makrodiole z grupy polieteroli i poliwęglanodioli o średnich masach molowych w granicach 450 – 
2000 g⸱mol-1. Serie różniły się rodzajem i zawartością makrodiolu, fosforanowego czynnika 
sieciującego oraz rodzaju diizocyjanianu. Produkty sieciowano pod wpływem wilgoci z powietrza, 
co prowadziło do otrzymania poliuretanomoczników oraz za pomocą związków dihydroksylowych, 
co z kolei umożliwiało syntezę poliuretanów. Do analizy postępu reakcji oraz sieciowania 
wykorzystywano spektrometrię FTIR (oraz chromatografię 
GC-FID). W dalszym toku pracy scharakteryzowano parametry materiałów w teście na rozciąganie 
statyczne, właściwości termiczne i odporność termiczną oraz wartość indeksu tlenowego 
dla otrzymanych produktów.  

 

Badania częściowo sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu 
nr 2016/21/B/ST5/00126. 
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Kryształy koloidalne znalazły zastosowanie w wielu obszarach optoelektroniki, 

ustrukturyzowanych nanomateriałach, membranach nanoporowatych i wielu innych. W kryształach 
koloidalnych cząstki, najczęściej polimerowe, występują w wysokim stopniu uporządkowania 
przestrzennego. Zdecydowana większość badań dotyczy cząstek sferycznych. 

 Celem naszej pracy było zbadanie organizacji cząstek sferoidalnych na granicy faz ciało stałe-
ciecz-powietrze w układzie odparowania medium, w którym cząstki były zdyspergowane, w 
warunkach gdy podłoże krzemowe było umieszczone pod kątem 45o do poziomu lub w pozycji 
poziomej. Wydłużone cząstki sferoidalne zostały otrzymane z hydrofilowych monodyspersyjnych 
cząstek sferycznych (Dn=307 nm, Dw/Dn=1,008), o budowie jądro-powłoka, zawierających jądro 
polistyrenowe i hydrofilową powłokę zawierającą poliglicydol. Kształt elipsoidalny nadano przez 
jednoosiowe rozciągnięcie folii z polialkoholu winylowego z wbudowanymi cząstkami sferycznymi 
(stężenie cząstek w PVA wynosiło 60 mg/ml) powyżej Tg cząstek i folii w kontrolowanych 
warunkach temperatury i długości rozciągania folii. Po rozpuszczeniu folii w wodzie, otrzymano 
cząstki sferoidalne o współczynniku kształtu, w zakresie 2-8). Rezultaty badań wskazują, że 
hydrofilowe cząstki sferoidalne ulegają samoorganizacji z wytworzeniem dwu- (Rys. 1a) lub 
trójwymiarowych (Rys. 1b) kryształów koloidalnych o uporządkowaniu nematycznym, podobnie jak 
wygląda uporządkowanie cząsteczek w ciekłych kryształach. W przypadku samoorganizacji cząstek 
sferoidalnych na podłożu ustawionym pod kątem 45o, niezależnie od współczynnika kształtu, cząstki 
układały się w prążki równoległe do granicy faz [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Organizacja cząstek w układy a) 2D, cząstki sferoidalne z AR=4,12, b) 3D, cząstki sferoidalne z AR=5,97 .  
 

Podziękowanie: badania zostały wykonane w ramach realizacji grantu uzyskanego z Narodowego 
Centrum Nauki (UMO-2018/29/B/ST8/01721).  

 
[1] D. Mickiewicz, T. Basinska, M. Gosecka, M. Gadzinowski, S. Slomkowski, Polym. Adv. 
Technol. 2019, DOI:10.1002/pat.4604 



S04-37 

 

S04 
CHEMIA POLIMERÓW  

I BIOPOLIMERÓW 

P08 
3 września (wtorek)  

budynek: C 
sesja: 17:00-18:30 

 

Synteza i charakterystyka hiperrozgałęzionych poligliceroli 
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Hiperrozgałęzione poliglicerole (HBPG) są strukturalnie zdefiniowanymi, biokompatybilnymi 
rusztowaniami makromolekularnymi, składającymi się z alifatycznego rdzenia i rozbudowanej, 
zawierającej wiele grup hydroksylowych, sfery zewnętrznej. Grupy hydroksylowe w poliglicerolu 
nie tylko zwiększają hydrofilowość tego polimeru, ale także umożliwiają jego modyfikację, 
prowadząc do polimerów z grupami karboksylowymi, aminowymi i winylowymi, jak również 
do polimerów podstawionych węglowodorowymi łańcuchami alifatycznymi, siloksanowymi 
i perfluorowanymi oraz ugrupowaniami cukrowymi i kowalencyjnie unieruchomionymi związkami 
bioaktywnymi, w szczególności białkami. Podczas gdy większość doniesień literaturowych 
dotyczących polimerów hiperrozgałęzionych z podstawnikami aminowymi koncentruje się 
na zastosowaniach biomedycznych, te same makrocząsteczki można wykorzystać do opracowania 
materiałów polimerowych zdolnych do wychwytywania dwutlenku węgla z gazów atmosferycznych. 

  

 

Rys. 1. Struktury badanych poligliceroli z grupami aminowymi. 
 

W niniejszej pracy zbadano zdolności adsorpcyjne dwutlenku węgla różnych grup modyfikowanych 
hiperrozgałęzionych poligliceroli zawierających grupy aminowe. Hydrofilowe poliglicerole 
porównano z hydrofobowymi, hiperrozgałęzionymi poli(etero-siloksanami). 
Badane polimery okazały się skuteczne w wychwytywaniu CO2 z otaczającego powietrza. 
Adsorbenty składające się z HBPG i krzemionki koloidalnej były zdolne do adsorbowania 
do 0,82 mmol CO2 na gram adsorbentu. Pomiary potwierdziły, że ilość zaadsorbowanego dwutlenku 
węgla była proporcjonalna do liczby miejsc aminowych w polimerze.  

 

Podziękowanie: Praca finansowana z projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki 
nr 2015/17/B/ST5/00350.  
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W ciągu ostatniej dekady dużą uwagę poświęcono hybrydowym układom polimerowym 
szczepionym lub zaadsorbowanym na/z powierzchni z wbudowanymi fragmentami nieorganicznymi. 
Posiadają one wiele potencjalnych zastosowań w dziedzinach takich jak: hodowle komórkowe, 
wytwarzanie powłok antybakteryjnych, czujników, urządzeń fotowoltaicznych, tranzystorów 
polowych, diod elektroluminescencyjnych i atramentów magnetycznych.[1] 
Dla hodowli komórkowych najważniejszym aspektem jest adhezja do podłoża, która wpływa 
na migrację, orientację i proliferację. Dlatego ważne jest kontrolowane otrzymywanie wspomnianych 
układów. Szczotki polimerowe są nazywane inteligentnymi, ponieważ wykazują szybkie i 
odwracalne zmiany w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, takie jak zmiany temperatury, pH lub pola 
magnetycznego [2]. W niniejszej pracy przedstawiono nowoczesne podłoża do hodowli komórkowej 
składające się ze szczotek polimerowych i nieorganicznych nanocząstek magnetycznych. Układy 
hybrydowe otrzymano używając powierzchniowo inicjowanej polimeryzacji rodnikowej z 
przeniesieniem atomu (SI-ATRP) wspomaganej ultradźwiękami z jednoczesnym wprowadzeniem 
superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza (SPION) o dobrze zdefiniowanej średnicy (8-10 
nm) [3]. Otrzymane powłoki scharakteryzowano za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) 
działającej w trybie magnetycznym, spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS), rentgenowskiej 
spektroskopii fotoelektronowej (XPS) i mikroskopii optycznej. 

     a)                     b) 

          
Rys. 1. (a) Poly(APTAC)+SPION przed polem magnetycznym; (b) Poly(APTAC)+SPION po polu magnetycznym. 

 

Praca realizowana w ramach projektu TEAM (2016-1/9, finansowanego przez Fundację na rzecz 
Nauki Polskiej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020)). 
 

[1] C. Sanchez, B. Julián, P. Belleville and M. Popall, J. Mater. Chem. 2005, 15, 3559. 

[2] S. Peng and B. Bhushan, RSC Adv. 2012, 2, 8557. 

[3] W. Górka, T. Kuciel, P. Nalepa, D. Lachowicz, S. Zapotoczny, M. Szuwarzyński, 
Nanomaterials 2019, 9, 456. 
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Evaluation of hydrophobic properties of high-solid epoxy coatings modified 
by siloxane functionalized isocyanurate 

Paulina Biedkaa), Łukasz Byczyńskia), Dominika Czachora), 
Barbara Pilch-Piteraa), Michał Dutkiewiczb) 

a)Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Zakład Polimerów i Biopolimerów, 
al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, Poland, pbiedka@stud.prz.edu.pl, 

b)Uniwersytet Adama Mickiewicza, Centrum Zaawansowanych Technologii, 
ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań, Poland 

Isocyanates are a primary polyurethane ingredient used worldwide in a large scale, which exhibits in 
polyurethane materials ultraviolet resistance and excellent mechanical, chemical, optical and thermic 
properties. Isocyanurates which are isocyanate trimers, possess all of that advantages, simultaneously 
act as crosslinking agents for network formation[1]. 

Epoxy resins, according to their excellent 
electroisolating properties, chemical resistance, 
mechanical strength, low shrinkage and high 
adhesion to many surfaces are a group of valuable 
thermoset polymers.[2,3] Unless, epoxy resins are not 
resistant to cracking, therefore an a flexible 
polyurethane-epoxy system based on isocyanurate 
was studied. To improve hydrophobicity of high - 
solid epoxy coatings a siloxane functionalized 
isocyanurate was used as a substrate for polyurethane 
prepolymer. 

Structure of the samples was investigated by FTIR 
spectroscopy. Thermal behavior was studied using 
differential scanning calorimetry and 
thermogravimetric analysis. Obtained coatings were 
characterized by contact angle, free surface energy, 
gloss, hardness, scratch resistance and impact 
resistance measurements.  

Obtained high-solid epoxy coatings modified by the 
use of siloxane modified isocyanurate and cured with 
isophorone diamine revealed decrease of thermal 
stability and increase of hydrophobicity with increase 
of amount of siloxane modifier. 

Fig. 1. Idealized scheme of epoxy coatings synthesis. 

 

[1] P.J. Driest, V. Lenzi, L.S.A. Marques, M.M.D. Ramos, D.J. Dijkstra, F.U. Richter, 
D. Stamatialis, D.W. Grijpma, Polym. Adv. Technol. 2017, 28, 1299-1304. 

[2] H.Y. Shi, W.Q. Liu, M.P. Yang, X.S. Liu, Y.K. Xie, Z.F. Wang, Macromol. Res. 2019, 27, 412-
420. 

[3] C.K.Y. Yiu, N.M. King, D.H. Pashley, B.I. Suh, R.M. Carvalho, M.R.O. Carrilho, F.R. Tay, 
Biomaterials 2004, 25, 5789-5796. 
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Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane 
heksa[p-(hydroksymetylo)fenoksy]cyclotrifosfazenem 

Dominika Czachora), Barbara Pilch-Piteraa), Łukasz Byczyńskia), 
Paulina Biedkaa), Michał Dutkiewiczb) 

a)Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Zakład Polimerów i Biopolimerów, 
al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, d440@stud.prz.edu.pl 

b)Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Chemiczny, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

 

Związki zawierające w swojej strukturze ugrupowanie fosfazenowe wykazują właściwości 
antykorozyjne, charakteryzują się niską toksycznością wydzielanych gazów, dobrą odpornością 
chemiczną, dobrą przewodnością elektryczną oraz mogą posiadać grupy funkcyjne, które mogą 
reagować z innymi grupami funkcyjnymi np. grupami -NCO, co pozwala na chemiczne wbudowanie 
ich w strukturę różnych polimerów. Mogą być stosowane jako modyfikatory powłok 
antykorozyjnych, gum specjalnego zastosowania, materiałów ognioodpornych, polimerów 
przewodzących, smarów, polimerów ciekłokrystalicznych, farb i klejów. 

W ramach badań opracowano sposób modyfikacji lakierów proszkowych 
heksa[p-(hydroksymetylo)fenoksy]-cyklotrifosfazenem oraz zbadano wpływ zawartości 
modyfikatora na właściwości poliuretanowych powłok proszkowych. W skład opracowanych 
lakierów proszkowych wchodziły: blokowany poliizocyjanian VESTAGON B 1530, żywica 
poliestrowa SIRALES PE 6110 (stosunek molowy NCO:OH = 1:1), środek odgazowujący (benzoina, 
0,25%), środek zwiększający rozlewność (Resiflow PV 88, 0,5%) oraz fosfazen jako modyfikator w 
ilości 0,5%, 1%, 2,5% i 5%. Powłoki proszkowe aplikowano za pomocą pistoletu elektrostatycznego 
Corona na panele stalowe, a następnie utwardzono w temperaturze 220C przez 15 minut. 
Zaobserwowano wzrost połysku i odporności na zarysowanie powłok zawierających modyfikator, 
natomiast takie parametry jak twardość, kąt zwilżania dla wody oraz przyczepność do podłoża zostały 
zachowane na tym samym bardzo dobrym poziomie. Metodą analizy termicznej TGA/DSC1 
połączonej z analizatorem gazów wylotowych IR, zbadano stabilność termiczną uzyskanych powłok 
oraz przeanalizowano skład wydzielających się gazów podczas dekompozycji. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz zaobserwowano wzrost stabilności termicznej próbek zawierających 
fosfazen. Próbki zawierające fosfazen charakteryzowały się dłuższym czasem zapłonu oraz mniejszą 
szybkością wydzielania ciepła HRR podczas badań przeprowadzonych za pomocą mikrokalorymetru 
stożkowego oraz większą zdolnością inhibitowania korozji podłoża stalowego w roztworze 3,5% 
NaCl.  
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Bis(cykliczne węglany) na bazie D-mannitolu i D-sorbitolu w syntezie 
bezizocyjanianowych poli(węglano-uretanów) 

Magdalena Mazurek-Budzyńska, Mateusz Drzewicz, Piotr Guńka, 
Janusz Zachara, Gabriel Rokicki 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, 
ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa, mmazurek@ch.pw.edu.pl 

 

Poliuretany otrzymane bez użycia niebezpiecznych monomerów, takich jak fosgen i czy 
diizocyjaniany cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno ośrodków naukowych 
jak i przemysłu. Do najważniejszych monomerów wykorzystywanych w syntezie NIPU 
(ang. Non-Isocyanate Polyurethane) należą bis(cykliczne węglany). Reakcja tych nietoksycznych 
i często biodegradowalnych związków z wielofunkcyjnymi aminami alifatycznymi okazała się być 
obiecującą „zieloną drogą” do otrzymania poli(hydroksyuretanów) zawierających boczne grupy 
hydroksylowe. Dzięki obecności tych grup, poli(hydroksyuretany) tworzą wewnątrz- 
i międzycząsteczkowe wiązania wodorowe z grupami karbonylowymi wiązań uretanowych. 
W następstwie, otrzymane NIPU charakteryzuje większa absorpcja wody, lepsza odporność 
na rozpuszczalniki organiczne, większa sztywność i wytrzymałość mechaniczna. Ponadto, NIPU 
wykazują lepszą stabilność termiczną z powodu braku obecności niestabilnych termiczne wiązań 
allofanianowych i biuretowych, charakterystycznych dla poliuretanów otrzymywanych na bazie 
diizocyjanianów.[1] 

W niniejszej pracy bis(cykliczne węglany) na podstawie alkoholi cukrowych, takich jak D-mannitol, 
D-sorbitol, a także di(trimetylolopropan) stosowano jako monomery do wytwarzania usieciowanych 
poli(węglano-uretanów) (PCU) bez użycia toksycznych diizocyjanianów. W zaproponowanym przez 
nas rozwiązaniu, usieciowaną strukturę PCU otrzymuje się w reakcji oligo(hydroksyuretanu) 
posiadającego końcowe grupy aminowe z nadmiarem sześcioczłonowego bis(cyklicznego węglanu), 
a następnie przez polimeryzację końcowych sześcioczłonowych cyklicznych grup węglanowych. W 
zależności od zastosowanej alifatycznej diaminy, jak również stosunku molowego pięcio- do 
sześcioczłonowych bis(cyklicznych węglanów), otrzymane NIPU charakteryzowały się bardzo 
zróżnicowanymi właściwościami mechanicznymi i termicznymi.[2] 
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 Rys. 1. Schemat syntezy bis(cyklicznego węglanu) na podstawie D-mannitolu oraz węglanu dimetylu. 

 

Praca współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu 
Sam. Woj. Mazowieckiego: „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie 
towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”. 

 

[1] G. Rokicki, P.G. Parzuchowski, M. Mazurek, Polym. Adv. Technol. 2015, 26, 707-761.  

[2] M. Mazurek-Budzyńska, G. Rokicki, M. Drzewicz et al. Eur. Polym. J. 2016, 84, 799-811. 
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Potencjał zaawansowanych bionanokompozytów chitozanowych 
w kontrolowanym dostarczaniu substancji bioaktywnych 

Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska 

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 

marek.piatkowski@pk.edu.pl 

 

Medycyna regeneracyjna stanowi alternatywę dla tradycyjnej transplantologii. Jej integralną część 
stanowią biomateriały o projektowalnych właściwościach. Trójwymiarowe podłoża oprócz takich 
właściwości jak wysoka porowatość, biokompatybilność oraz podatność na biodegradację powinny 
cechować się dodatkowymi właściwościami,  tym możliwością stymulacji wzrostu tkanki. 

Obecnie największy postęp w inżynierii tkankowej obserwuje się w leczeniu rozległych ran 
oparzeniowych skóry. Odtworzenie wszystkich elementów tkanki często wiąże się z koniecznością 
stosowania dodatkowych stymulatorów wzrostu. Z tego względu zdolność do kontrolowanego 
uwalniania substancji bioaktywnych takich jak czynniki wzrostu jest pożądaną cechą w przypadku 
biomateriałów. 

Chitozan to jeden z wiodących surowców używanych do produkcji scaffoldów stosowanych 
w inżynierii tkankowej. Dzięki obecności grup aminowych i hydroksylowych mogą być poddane 
wielu reakcjom chemicznym. W ramach badań przeprowadzono modyfikację chemiczną na drodze 
reakcji acylacji oraz dotowania nanocząstkami w polu promieniowania mikrofalowego. 

Otrzymane nanokompozyty zbadano pod kątem możliwości inkorporacji mikro i makrocząsteczek 
aktywnych biologicznie, w tym antybiotyków i czynników wzrostu (Fibroblast Growth Factor, FGF). 
Dodatkowo zbadano profil uwalniania substancji bioaktywnej oraz kinetykę procesu. Określono 
maksymalną ilość substancji możliwą do immobilizacji. W ramach badań przeprowadzono również 
czułość matryc na zmiany pH i temperatury. 

Otrzymane wyniki wykazały, że nanokompozytowe biomatryce posiadają zdolność 
do kontrolowanego uwalniania substancji czynnych, dzięki czemu mogą stymulować wzrost 
komórek, a także zapobiegać infekcjom bakteryjnym. 

 

Badania były finansowane z projektu Sonata (Narodowe Centrum Nauki) nr rej. Projektu 
2017/26/D/ST8/00979.  

 

[1] M. Piątkowski, J. Radwan-Pragłowska, Ł. Janus, D. Bogdał, D. Matysek, V. Cablik, Polym. 
Test. 2019, 73, 366-376. 
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Synteza nowych zdefiniowanych polimerów 
exo-norborneno-5,6-dikarboksyimidowych dekorowanych alkaloidami chinowca 

- pochodnych chininy 

Mariusz Majchrzaka), Marta Zwolaka), Karol Kacprzakb) 
a) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  

Zakład Chemii Metaloorganicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, 
mariusz.majchrzak@amu.edu.pl 

b) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
Zakład Chemii Bioorganicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

 

Biopolimery czy polimery syntetyczne oraz ich modyfikowane pochodne są coraz 
powszechniej stosowane w medycynie oraz przemyśle farmaceutycznym. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się materiały polimerowe modyfikowane chiralnymi cząsteczkami znajdujące zastosowanie 
między innymi, jako heterogeniczne katalizatory bądź selektory do rozdziału enancjomerów.[1] 

W celu zaprojektowania i syntezy odpowiedniej struktury produktu należy umiejętnie dobrać 
nośnik (matrycę) polimeryczny, chiralny modyfikator a także zastosować procesy katalityczne 
spełniające warunki stawiane syntezie nowoczesnych materiałów. Sporym wyzwaniem jest 
właściwe, katalityczne wprowadzenie dedykowanych podstawników i stworzenie nowych 
prekursorów – materiałów aktywnych. Jedną z najbardziej użytkowych i szeroko stosowanych metod 
jest synteza polimerów na drodze ‘żyjącej’ polimeryzacji z otwarciem pierścienia typu ROMP, dzięki 
której możemy w pełni zaplanować budowę matryc polimerowych[2,3] sfunkcjonalizowanych 
grupami 'wiszącymi'. 

W komunikacie zostanie przedstawiona efektywna metoda synteza dedykowanych 
monomerów N-(podstawionych)-imido-norbornenowych zawierających strukturalnie fragment z 
pierścieniem triazolowym i alkaloidem chinowca (np. DDQH)[4], kontrolowana ich polimeryzacja 
oraz właściwości termograwimetryczne. 

 

 
 

Badania zostały wykonane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Opus 
11 2016/21/B/ST5/00297. 

 

[1] M. S. DeClue, J. S. Siegel, Organic and Biomolecular Chemistry, 2004, 2, 2287-2298. 

[2] M. Majchrzak, P. J. Hine, E. Khosravi Polymer (UK), 2012, 53, 5251-5257. 

[3] E. Khosravi, W. J. Feast, A. Al-Hajaji, T. Leejarkpai, J. Mol. Cat. A: Chem., 2000, 160, 1-11. 

[4] K. Kacprzak, I. Skiera, M. Piasecka, Z. Paryzek, Chemical Reviews, 2016, 116, 5689-5743. 
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Synteza i polimeryzacja w masie siarkowych monomerów na bazie naftalenotioli 

Beata Podkościelna, Karolina Fila 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów,  
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, beatapod@umcs.pl 

 

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku polimery zawierające siarkę coraz częściej stają się 
przedmiotem zainteresowania ze względu na ich interesujące właściwości, które czynią 
je użytecznymi w szerokim zakresie zastosowań. Dlatego też projektowanie i wytwarzanie 
polimerów o takiej budowie poprzez polimeryzację lub makrocząsteczkowe modyfikacje 
po raz kolejny przyciąga uwagę zarówno naukowców jak i przemysłu. Monomery siarkowe są 
atrakcyjnym substratem w dziedzinie chemii polimerów i decydują o unikalnych charakterze 
otrzymanych z nich polimerów. Obecność siarki w strukturach polimerowych zwiększa szeroką gamę 
właściwości materiałowych, takich jak odporność mechaniczna, elektryczna, termiczna, dobra 
charakterystyka optyczna, adhezja i biokompatybilność.[1-6] 

Celem pracy była synteza i badanie właściwości fizyko-chemicznych dwóch metakrylowych 
pochodnych tioli: naftaleno-2-tiolu (NAF-S-Met) oraz naftaleno-1,5-di(ylometanotiolu) 
(1,5-NAF-CH2S-Met). Oba związki otrzymano w wyniku reakcji wybranych naftalenotioli 
z chlorkiem metakryloilu w temperaturze poniżej 5°C. Budowę chemiczną wyjściowych tioli oraz 
otrzymanych tioestrów potwierdzono za pomocą analizy widm w podczerwieni. Dodatkowo, 
dla otrzymanych związków przeprowadzono analizę 13C NMR. Następnie, w wyniku polimeryzacji 
w masie z monomerami m.in.: styrenem (St) i metakrylanem metylu (MMA) otrzymano nowe 
kopolimery, które poddano badaniom odporności termicznej (DSC) oraz analizie spektroskopowej 
(ATR/FTIR). 
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Rys. 1. Schemat syntezy metakrylowej pochodnej naftaleno-1,5-di(ylometanotiolu).  

 

[1] S. Song, Z. Zhang, X. Liu, Z. Fu, J. Xu, Z. Fan, J. Polym. Sci. A Polym. Chem. 2017, 55, 4027-
4036. 

[2] S. Aksakal, C.R. Becer, Polym. Chem. 2016, 7, 7011-7018. 
[3] M. Le Neindre, R. Nicolay, Polym. Chem. 2014, 5, 4601-4611. 
[4] S.F. Song, F. He, Z S. Fu, J.T. Xu, Z.Q. Fan, J. Polym. Sci. A Polym. Chem. 2016, 54, 2468-

2475. 
[5] T. Otsu, K. Tsuda, T. Fukumizu, Die Makromolekulare Chemie 2003, 119, 140-146. 
[6] C.S. Marvel, S.L. Jacobs, W.K. Taft, B.G. Labbe, J. Polym. Sci. 1956, 19, 59-72. 
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Synthesis of poly(carbonate-urethane) materials with shape-memory effect 

Karolina Rolińskaa,b), Paweł Parzuchowskia), Andrzej Sikorski b) 
a)Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszaw, 

krolinska@ch.pw.edu.pl, 
b)University of Warsaw, Faculty of Chemistry, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszaw 

 

Shape-memory polymers represent a new group of macromolecular compounds characterized by the 
ability to change shape under the influence of an external impulse (Fig. 1.). Scientists are looking for 
new areas of application for these materials, including the field of medicine. Shape-memory polymers 
are usually distinguished by segment construction. The elastic segments included in them are in the 
amorphous form, which allows stretching of polymer bundles and fixing the temporary shape, as well 
as the ability of returning to the basic shape under the influence of the impulse. Rigid segments are 
cross-linking points responsible for the durability of the basic shape. The use of different types of 
repetitive elements enables the optimization of properties for specific applications. 

 

 
Fig. 1. Diagram describing the change of external form in shape memory polymers. 

 

Polyurethanes and polycarbonates are often used in biomedicine, including implantable materials. 
That is why, perspective group of polymers with shape memory are poly(carbonate-urethanes). They 
are obtained by polyaddition of diisocyanates with oligocarbonate diols. The use of different 
combinations of oligarbonate diols and multihydroxy compounds in the reaction with diisocyanates 
is planned. This will allow to determine the effect of cross-link density on the parameters related to 
shape memory, such as the degree of preservation of the temporary shape or return to the original 
shape. 

 

Project POWR.03.02.00-00-I007/16-00 implemented under the Operational Program Knowledge 
Education Development 2014-2020 co-financed by the European Social Fund.  

Project implemented with the financial support from the Faculty of Chemistry of Warsaw 
University of Technology. 
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Synteza i ocena właściwości polimerowych biokompozytów z dodatkiem 
chitozanu 

 Beata Podkościelnaa), Przemysław Podkościelnyb) Krzysztof Nieszporekb) 
a)Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów, ul. Gliniana 

33, 20-614 Lublin 
b)Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, Plac Marii 
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Z uwagi na zwiększający się problem z utylizacją odpadów a także stale wzrastająca świadomość o 
ochronę środowiska naturalnego, spowodowały nasilenie się zainteresowania polimerami 
pochodzenia naturalnego. Do tej grupy makrocząsteczek należą m.in. celuloza, lignina czy chitozan, 
który jest produktem deacetylacji chityny. Chityna jest (zaraz po celulozie) jednym z najbardziej 
rozpowszechnionych w przyrodzie polimerów otrzymywanych na drodze biosyntezy. Możemy ją 
znaleźć m.in. w pancerzach skorupiaków morskich. Chitozan posiada wiele pożądanych obecnie 
właściwości m.in: biodegradowalność, biozgodność czy nietoksyczność.  Powyższe cechy decydują 
o jego różnorakim zastosowaniu, m.in. w przemyśle, biotechnologii, farmacji i  medycynie. Od strony 
budowy chemicznej chitozan należy do grupy polisacharydów. Aby poprawić właściwości 
fizykochemiczne chitozanu, jednocześnie zwiększając obszar jego zastosowania, poddaje się go 
różnorodnym procesom modyfikacji chemicznej i fizycznej. [1-4] 

Celem badań była synteza polimerowych kompozytów na bazie diakrylanu bisfenolu A (BPA.DA) 
jako monomeru sieciującego, N-winylo-2-pirolidonu (NVP) jako rozcieńczalnika aktywnego oraz 
chitozanu w charakterze wypełniacza (Rys. 1). Dodatek do polimerów taniego biokomponentu, wiąże 
się z obniżenie kosztów produkcji a także sprawia iż otrzymany kompozyt po spełnieniu swojej 
funkcji użytkowej łatwiej ulega biodegradacji. W skład biokompozytów wchodziły BPA.DA, NVP 
oraz zmienne ilości chitozanu od (0 do 20 %). Jako metodę wytwarzania zastosowano polimeryzację 
w masie inicjowaną promieniowaniem UV. Rolę fotoinicjatora pełnił 2,2-dimetoksy-2-
fenyloacetofenon (Irgacure).   

Oceny zmian w budowie chemicznej kompozytów dokonano przy użyciu analizy ATR\FT-IR, a 
właściwości termiczne scharakteryzowano przy użyciu skaningowego kalorymetru różnicowego 
(DSC).  

  n        

      chitozan                   NVP                                                      BPA.DA 
Rys. 1. Struktura chemiczna monomerów i chitozanu   
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Polihydroksykwasy to polimery, które ze względu na swoje właściwości, przede wszystkim 
wysoką biokompatybilność, degradowalność i niską toksyczność, są powszechnie stosowane w 
medycynie i farmacji m.in. jako biodegradowalne implanty, rusztowania w inżynierii tkankowej czy 
systemy kontrolowanego uwalniania leków.[1-4] Hydrofobowy charakter polihydroksykwasów 
powoduje, że degradacja tych polimerów, kluczowa dla ich zastosowań, przebiega zwykle w 
niekontrolowany sposób.[5] Jedną z dróg poprawy kontroli degradacji jest polepszenie zwilżalności 
poprzez wprowadzenie elementów hydrofilowych do łańcucha poli(β-butyrolaktonu).  
W prezentowanej pracy postanowiono połączyć właściwości hydrofobowego i degradowalnego 
poli(β-butyrolaktonu) z hydrofilowymi i biokompatybilnymi oksiranami (glicydol i tlenek etylenu). 
Pozwoli to na otrzymanie nowych materiałów o dobrze zdefiniowanej budowie, odpowiednio 
zaprojektowanych właściwościach i kontrolowanej degradacji.  

W wyniku prac otrzymano, kopolimery blokowe typu AC, BC, oraz symetryczne: CAC  
i CBABC, gdzie odpowiednie bloki to A – poli(tlenek etylenu), B – poliglicydol, C – poli(β-
butyrolakton). Ważnym aspektem prowadzonych prac było opracowanie metody konwersji 
alkoholanowych centrów wzrostu, charakterystycznych dla polimeryzacji cyklicznych eterów, do 
centrów karboksylanowych, koniecznych do inicjowania i kontrolowanej polimeryzacji  
β-butyrolaktonu. W celu otrzymania kopolimeru z blokiem glicydolowym opracowano metodę 
hydrolizy acetalowych grup zabezpieczających grupy hydroksylowe, z zachowaniem wiązań 
estrowych. Blokową strukturę otrzymanych kopolimerów potwierdzono za pomocą chromatografii 
żelowej i magnetycznego rezonansu jądrowego. 
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Głównym celem pracy była analiza zachowania w roztworze wodnym gradientowych  
i bezładnych kopolimerów 2-oksazolin, wykazujących LCST. Zbadano wpływ struktury i składu 
kopolimerów na przejście fazowe, histerezę przejścia fazowego i agregację. Serię termoczułych 
bezładnych kopolimerów 2-n-propylo-2-oksazoliny (nPrOx) z 2-etylo-2-oksazoliną (EOx)  
i gradientowych kopolimerów 2-n-propylo-2-oksazoliny z 2-metylo- (MOx) lub 2-izopropylo-2-
oksazoliną (iPrOx) zsyntetyzowano na drodze kationowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia. 
Wpływ składu kopolimeru i jego stężenia na punkt zmętnienia (TCP) badano za pomocą UV-Vis  
i dynamicznego rozpraszania światła. Dla wszystkich kopolimerów nPrOx obserwowano 
zwiększanie TCP wraz ze wzrostem zawartości bardziej hydrofilowego komonomeru (MOx, EOx lub 
iPrOx). Separacja fazowa roztworów wodnych kopolimerów była odwracalna, jednakże w wypadku 
kopolimerów gradientowych obserwowano histerezę przejścia fazowego. Wartość histerezy zależała 
od składu kopolimeru i powinowactwa poszczególnych komonomerów do wody. Ponadto, 
kopolimery gradientowe wykazywały złożone zachowanie agregacyjne w roztworach wodnych, w 
zależności od stężenia polimeru i temperatury. Dla wybranych kopolimerów ustalono wartość 
krytycznego stężenia agregacji (cac). Powyżej cac, w roztworze wodnym obserwowano struktury 
micelarne, które wraz ze wzrostem temperatury łączyły się w większe aglomeraty. Struktury te nie 
były stabilne podczas chłodzenia. Za pomocą mikroskopii sił atomowych zobrazowano utworzone 
cząstki. Stosując stężenie powyżej cac można było zaobserwować pojedyncze kuliste cząstki. 
Ustalono, że tworzenie struktur w roztworze podczas ogrzewania oraz ich niestabilność podczas 
chłodzenia były przyczyną obserwowanej histerezy przejścia fazowego. Oczekuje się, że otrzymane 
wyniki badań przyczynią się w znacznym stopniu do poszerzenia stanu wiedzy w zakresie 
otrzymywania kopolimerów 2-oksazolin o ściśle określonych właściwościach.  
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