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Center w Evonik Resource Effi-
ciency GmbH, Hanau (Niemcy), 
specjalista w zakresie lakierów 
samochodowych, dał obszerny 
przegląd najnowszych światowych 
osiągnięć w zakresie lakiernictwa. 
Dokonał się tu olbrzymi postęp, 
który umożliwił minimalizację 
zużycia rozpuszczalników orga-
nicznych i zastąpienia ich wodą, 
całkowite zaniechanie stosowania 
biocydów w kompozycjach lakier-
niczych oraz inicjowane światłem 
utwardzanie powłok lakierniczych 

w warunkach normalnych. W tym 
celu wykorzystywane są nowe 
utwardzacze, których działanie 

opiera się na addycji Michaela, addycji 
Dielsa i Aldera, naświetlaniu diodami 
LED lub stosowaniu ferrocenu. Odpo-
wiednio dobrane spoiwa umożliwiają 
wytwarzanie bardzo cienkich trwałych 
powłok (poniżej 75 µm) z wykorzy-
staniem żywic wytworzonych na bazie 
odnawialnych surowców. Farby wodne 
są stosowane powszechnie w pokryciach 
dekoracyjnych (budownictwo) również 
wykonywanych amatorsko w trybie DIY 
(do-it-yourself). W celu poprawy użyt-
kowych właściwości powłok stosuje się 
też inteligentne silikonowo-organiczne 
układy hybrydowe. Dla poprawy izolacji 
termicznej można je też spieniać w trakcie 
utwardzania. Powłoki lakiernicze mogą 
również służyć w chłodnym klimacie jako 
magazyny energii słonecznej (enkapsulo-
wane woski parafinowe), a w gorącym kli-
macie jako warstwy odbijające promienie 
słoneczne (pigmentacja siarczanem baru). 
Mogą one też samoistnie naprawiać swoje 
uszkodzenia powstałe pod działaniem 
naprężeń mechanicznych, wilgoci i zmian 
temperatury. Prelegent wspomniał rów-
nież o powłokach elektroprzewodzących, 
powłokach będących czujnikami, a także 
o powłokach o zmiennych właściwościach 
(np. hydrofilowych i hydrofobowych).

I wreszcie w trzecim referacie plenar-
nym, wygłoszonym na zakończenie obrad 
Kongresu, Thomas May z niemieckiej 
firmy doradczej May-lenstein UGS Bera-
tung, Brema, przedstawił problemy praw-

znaczenie innowacyjności i współpracy 
z uniwersytetami dla tworzenia wartości 
dodanej w procesie produkcji farb. Na 
przykładzie farb marki Dulux prelegent 
pokazał jak innowacyjność pozwala na 
poprawę jakości wyrobów i zaspokajanie 
potrzeb w układzie PPP (people-planet-
-paint) zgodnie z zasadą zrównoważone-
go rozwoju. Farby te chronią od korozji 
i ognia, cieszą oko, same się oczyszczają 
i naprawiają, a także spełniają czasem bar-
dzo skomplikowane funkcje (np. absorpcja 
promieniowania słonecznego). Spełniają 
też zasadę 3R (reduce, reuse, renew), 
pozwalając na zmniejszanie zużycia 
surowców i szkodliwych emisji, recykling 
wyrobów oraz oparcie ich produkcji na 
surowcach odnawialnych.

W drugim referacie plenarnym Rüdiger 
Mertsch, dyrektor Smart Surface Solutions 

W dniach 12–14 lipca 2022 r. 
w Auditorium Maximum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
obradował European Technical 
Coatings Congress, zorganizowany 
przez Federation of Associations of 
Technicians for Industry of Paints 
in European Countries FATIPEC 
oraz przez Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego SITPChem. Kongres 
ten ma długą tradycję, gdyż organi-
zowany jest od 1950 r. (teraz po raz 
pierwszy w Polsce). W tegorocz-
nej edycji Kongresu uczestniczyło 
354 ekspertów i naukowców z 26 
krajów, którzy wygłosili 3 referaty 
plenarne oraz ponad 100 referatów w 5 
równoległych sesjach, a także przedstawili 
60 doniesień plakatowych. Na towarzyszą-
cej Kongresowi wystawie zaprezentowało 
się 15 firm. Tematyka Kongresu obejmo-
wała najnowsze osiągnięcia naukowe 
i techniczne w zakresie farb, lakierów, 
klejów i materiałów budowlanych oraz 
materiałów i urządzeń do ich wytwarzania.

Otwarcia Kongresu dokonali dr 
Michael Hilt, prezydent FATIPEC, Jerzy 
Klimczak, prezes SITPChem, oraz Józef 
Kozieł, przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Kongresu, Sekretarz Generalny 
FATIPEC i Wiceprezes Zarządu Główne-
go SITPChem. Powitali oni uczestników 
Kongresu, a J. Kozieł przedstawił krótką 
informację o historii i zabytkach Krakowa, 
przeznaczoną dla uczestników Kongre-
su. Na koniec wyświetlony został firm 
o Krakowie, a dyżurny strażak w służbo-
wym uniformie odegrał na trąbce hejnał 
z Wieży Mariackiej. Uczestników Kon-
gresu powitał również Michał Janasik, 
wiceprezes Centrum Łukasiewicz, który 
przedstawił  informację o zasadach działa-
nia Sieci Badawczej Łukasiewicz, będącej 
sponsorem Kongresu.

Referaty plenarne wygłoszone przez 
wybitnych ekspertów dotyczyły waż-
nych dla branży problemów o charak-
terze ogólnym. Pierwszym referentem 
był Andre van Linden, dyrektor działu 
Coatings Technology w holenderskiej 
firmie Akzonobel, Haga, który wykazał 
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Fot. 1. Hejnał z Wieży Mariackiej na rozpoczęcie Kongresu; w głębi 
dr Michael Hilt otwierający Kongres (Foto: J.K.)

Fot. 2. Jerzy Klimczak i Józef Kozieł (w głębi) na 
otwarciu Kongresu (Foto: J.P.)
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plakatowe. Prof. dr Bernd Strehmel, kie-
rownik zakładu Coatings Chemistry and 
New Materials, przedstawił 

”
zielone” 

fotokatalizatory i alternatywne absorbery 
promieniowania przy użyciu nowej tech-
niki LED (light-emitting diode). I tak np. 
wytwarzane z odpadów biomasy kropki 
węglowe CD (carbon dots) o średnicy ok. 
10 nm oraz funkcjonalizowane cyjaniny 
z oksiranami i solami oniowymi wyka-
zują absorpcję promieniowania w bliskiej 
podczerwieni (700–1000 nm) i mogą być 
wykorzystywane jako inicjatory siecio-
wania spoiw metyloakrylowych przez 
fotopolimeryzację. Systemy takie mogą 
być również wykorzystywane do odwad-
niania (suszenia) dyspersji lub topienia 
farb proszkowych i wytwarzania powłok 
lakierniczych. Szczególnie duże znacze-
nie przywiązuje się tu do wykorzystania 
procesu Photo-ATRP (photo-controlled 

Award w wysokości 1000 euro. Autorem 
tego referatu był dr Christian Schmitz 
z Niederrhein University of Applied Scien-
ces, Krefeld. Referat ten dotyczył dydaktyki 
oraz programu badań prowadzonych na tym 
uniwersytecie w Institute of Coatings and 
Surface Chemistry. Na trójstopniowych 
studiach (bachelor of engineering, master 
of engineering, PhD studies), prowadzo-
nych we współpracy z innymi niemieckimi 
uniwersytetami, studenci pozyskują szeroką 
teoretyczną i praktyczną wiedzę o wyro-
bach lakierowych (surowce, technologie 
wytwarzania nowych półproduktów, for-
mulacje, utwardzanie radiacyjne, testowa-
nie surowców i powłok, badania korozyjne, 
kierunki stosowania, cyfrowa obróbka 
danych). Prowadzone prace badawcze 
finansowane są przez partnerów z przemy-
słu oraz w ramach grantów przyznawanych 
ze środków lokalnych (landy), federalnych 
i unijnych. Autor referatu zaprezentował 
również plakat, na którym przedstawił 
cyfrową bazę danych i jej wykorzystanie 
w inteligentnym sterowaniu produkcją 
farb i lakierów. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku nowych receptur, sporzą-
dzanych na życzenie odbiorców i zakła-
dających użycie nawet 10–15 składników 
(spoiwa, pigmenty, utwardzacze, rozpusz-
czalniki). Badania rozwojowe oparte są na 
algorytmach, które wymuszają cyfryzację 
procesów badawczych oraz standaryzację 
produktów i metod analitycznych. Dzięki 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji można 
znacznie przyspieszyć procesy produkcyj-
ne, skrócić czasy dostaw i obniżyć koszty 
wytwarzania.

Pracownicy Niederrhein University of 
Applied Sciences wygłosili ponadto jesz-
cze 3 referaty i przedstawili 2 doniesienia 

ne związane z „reklasyfikacją” substancji 
chemicznych stosowanych w przemyśle 
farb i lakierów, mającą na celu ogranicze-
nie zagrożeń i ryzyka, wynikających ze 
stosowania tych substancji. Do tych sub-
stancji należy m.in. formaldehyd, bisfenol 
A, ditlenek tytanu, N-metylopirolidon, 
chloropochodne, związki chromu i ołowiu, 
niektóre etery glicydylowe oraz żywice 
melaminowe. Są one w większości przy-
padków objęte zarówno rygorami wynika-
jącymi z unijnych rozporządzeń REACH 
(registration, evaluation and authorization 
of chemicals) i CLP (classification, label-
ling and packaging). W przyszłości trzeba 
będzie znaleźć nie budzące zastrzeżeń 
zamienniki tych substancji.

Referaty wygłaszane na poszczególnych 
sesjach były zdominowane przez Niemców 
(ponad 40 referatów), którzy znacznie 
wyprzedzili Polaków (20 referatów) i pozo-
stałe kraje (łącznie mniej niż 40 referatów). 
Referaty niemieckie reprezentowały bardzo 
wysoki poziom naukowo-techniczny i jeden 
z nich uzyskał nagrodę Congress FATIPEC 

Fot. 3. Dr Andre van Linden wygłasza referat ple-
narny (Foto: J.K.) 

Fot. 4. Sala obrad podczas Kongresu (Foto: SITPChem) 

Fot. 5. Dr Michael Hilt (z prawej) prowadzący 
obrady zapowiada referat plenarny dr. Thomasa 
Maya (Foto: J.P.) 

atom transfer radical polymerization) 
prowadzonego w obecności śladowych 
ilości (poniżej 20 ppm) katalizatora mie-
dziowego Cu(II) przy naświetlaniu pro-
mieniowaniem UV (λ = 365 nm) w tem-
peraturze pokojowej. Ten sam uniwersytet 
reprezentowała również prof. dr Veronika 
Strehmel, która poruszyła sprawę zwilża-
nia pigmentów w kompozycjach lakierni-
czych z polarnym spoiwem polimetakry-
lanowym, oraz dr Ceren Kütahya, która 
przedstawiła nowe strategie w przemyśle 
lakierniczym ze szczególnym uwzględ-
nieniem kontrolowanej syntezy polime-
rów z wykorzystaniem promieniowania 
w zakresie bliskiej podczerwieni NIR 
(near infrared) w układach Photo-ATRP 
i CuAAC (copper catalyzed azide-alkyne 
cycloaddition reaction). Poruszona w refe-
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w przygotowywaniu pigmentów lakierni-
czych, Thomas Klotzbach oraz Maximi-
lian Cornelius, Evonik Operations, Essen, 
w swoich referatach zapoznali uczestni-
ków Kongresu z korzyściami płynącymi 
ze stosowania strącanej krzemionki do 
matowania powłok lakierniczych o dużej 
jakości, również nanoszonych w postaci 
zawiesiny wodnej, a Markus Hallack, 
dyrektor Evonik Degussa GmbH, Glen 
Allen, USA, przedstawił 2 referaty. Jeden 
z nich dotyczył nowych utwardzaczy do 
powłok o dużej odporności termicznej, 
stosowanych w łagodnych warunkach 
hydrolizy i kondensacji w układzie silan-
-siloksan, a drugi dotyczył przyjaznych 
dla środowiska powłok lakierniczych. 
Głównym zagrożeniem dla środowiska, 
związanym z powłokami lakierniczymi 
są lotne związki organiczne VOC (vola-
tile organic compounds), którymi są 
powszechnie stosowane rozpuszczalniki 

wadził modelowanie 
składu formulacji 
lakierniczej zapew-
niającej wytworzenie 
powłoki o odpowied-
nich właściwościach 
optycznych (zdolność 
krycia, barwa, połysk, 
zamglenie) oraz jed-
norodności pokrycia.

Wśród wyróż-
nionych referatów 
znalazł się referat, 
w którym Marco 
Heuer, dyrektor dzia-
łu Applied and Rese-

ratach naukowców z Niederrhein Univer-
sity of Applied Sciences problematyka 
syntezy fotoinicjatorów i ich stosowania 
w różnych procesach utwardzania powłok 
została dodatkowo rozwinięta w donie-
sieniach plakatowych, które prezentowali 
Lukas Appelhoff, Nicolai Meckbach i dr 
Qunying Wang. Z Niederrhein University 
(Institute for Surface Technology) pocho-
dziło również doniesienie plakatowe na 
temat „cyfrowych powłok” i uczenia 
maszynowego w przemyśle farb i lakierów 
(Lasse Wagner). Wykorzystując opraco-
wane oprogramowanie, autor przepro-

Fot. 7. Lasse Wagner przy swoim plakacie (Foto: J.P.) 

Fot. 8. Dr Rüdiger Mertsch wygłasza referat (Foto: J.P.)

arch Technology Marine and Protective 
Coatings w Evonik Operations GmbH, 
Essen, omówił sposoby poprawy mecha-
nicznej odporności powłok na zarysowa-
nia i ścieranie oraz przedstawił 5 różnych 
formulacji spełniających te wymagania. 
To zarówno jedno-, jak i dwuskładnikowe 
farby wodne i rozpuszczalnikowe o róż-
nych spoiwach (poliestry, poliuretany, 
polisiloksany) i pigmentach (różne rodzaje 
krzemionki z nanokrzemionką włącznie). 
Przedstawił on również nowoczesne meto-
dy badania jakości powłok oraz urządzenia 
stosowane w tych badaniach. Takie powło-
ki stosowane są w przemyśle samochodo-
wym, gdzie odporność na zarysowane i na 
ścieranie jest szczególnie ważna. Ten sam 
prelegent wygłosił jeszcze jeden referat, 
który dotyczył poprawy jakości powłok 
stosowanych w budownictwie okrętowym 
w celu zapobiegania obrastania kadłubów 
statków biomasą. W rozwiązaniach trady-
cyjnych powłoki te były pigmentowane 
tlenkiem miedzi(II) jako biocydem, stoso-
wanym w ilości równej nawet 50% masy 
całej powłoki. Okazało się, że biocyd ten 
można zastąpić prawie w całości zmodyfi-
kowaną matową krzemionką, co znacznie 
zmniejsza zagrożenie ekologiczne.

Z firmy Evonik Resource Efficiency 
GmbH, Essen, pochodziło jeszcze kilka 
innych referatów. I tak Jonas Berg, dyrek-
tor w Applied Research & Technology 
Architectural and Floor Coatings Evonik, 
Munster, przedstawił możliwości opty-
malizacji siły krycia na sucho i na mokro 
opartych na poli(chlorku winylu) farb sto-
sowanych w budownictwie, Ellen Reuter, 
dyrektor Applied Research & Technology 
Decorative Coating Additives, Evonik 
Resource Efficiency GmbH, Essen, 
podzieliła się swoimi doświadczeniami 

Fot. 10. Prof. Michaela Gedan-Smolka po wygło-
szeniu referatu rozmawia z prof. Izabelą Nowak 
(z lewej), która prowadziła obrady (Foto: SITP-
Chem) 

Fot. 6. Prof. Bernd Strehmel i jego doktoranci (od lewej): Qunying Wang, Ni-
colai Meckbach, Lukas Appelhoff, Taner Poplata i Sascha Driesen (Foto: J.P.)

organiczne, ulatniające się do atmosfery 
w czasie schnięcia powłok. Należy zatem 
znaleźć takie spoiwa, utwardzacze, pig-
menty i inne dodatki, które nie wymaga-
łyby stosowania rozpuszczalników orga-
nicznych. W grę wchodzą tu hybrydowe 
żywice metylofenylosilikonowe, strącana 
krzemionka i np. 2,4,7,9-tetrametylo-5-de-
cin-4,7-diol, który pełni funkcję rozpusz-
czalnika i komonomeru. Oczywiście zale-
cane jest unikanie stosowania budzącego 
podejrzenia bisfenolu A oraz utwardzaczy 
izocyjanianowych.

W trzecim wyróżnionym referacie 
prof. Stefano Rossi, University of Trento, 
Włochy, przedstawił „inteligentne” kata-
foretycznie osadzane akrylowe powłoki 
modyfikowane niewielkim dodatkiem 
koloidalnych cząstek srebra (0,05–0,10% 
mas.) i wykazujące działanie mikro-
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skaningowej. W drugim referacie Wol-
fgang Paulus, ekspert BASF, zajmował się 
również wodnymi dyspersjami poliureta-
nowymi PUD (polyurethane dispersion), 
wytwarzanymi z prepolimeru przygoto-
wanego w rozpuszczalniku organicznym 
(aceton, N-metylopirolidon) i zawierają-
cego w cząsteczce grupy hydrofilowe, 
umożliwiające stabilizację dyspersji. Aby 
pokrycie miało wystarczającą odporność 
chemiczną i wytrzymałość mechaniczną, 
konieczne jest znaczne zwiększenie masy 
cząsteczkowej prepolimeru. W przypadku 

umożliwiające pozyskiwanie energii sło-
necznej”, w którym przedstawione zostały 
wyniki projektu badawczego Envision 
(Horizon 2000), realizowanego w Solar 
Energy Application Centre (SEAC) na 
Rijksuniversiteit Groningen, Eindhoven, 
wspólnie z holenderskimi firmami Akzo-
-Nobel i Emergo. Referent nie przedstawił 
wprawdzie szczegółowych danych na 
temat składu chemicznego zastosowa-
nych pokryć, ale podał, że wykonane 
zostały one z wykorzystaniem dostęp-
nych w handlu surowców i zapewniły 
odzysk nawet 95% energii słonecznej, 
której intensywność w przypadku ścian 
zorientowanych w kierunku południowym 
wynosi 2,5–3 GJ/m2, a w przypadku ścian 
zorientowanych na północ 1 GJ/m2.  Naj-
prawdopodobniej są to perowskity oraz 
kryształy CIGS (struktury miedzi, indu, 
galu i selenu), które umożliwiają uzyski-
wanie transparentnych barwnych powłok 
o dużej trwałości.

Wśród bardzo interesujących refe-
ratów pochodzących z przemysłowych 
ośrodków naukowo-badawczych należy 
wymienić 3 referaty wygłoszone przez 
przedstawicieli niemieckiego koncernu 
BASF. W pierwszym z nich dr Stefan 
Kirsch, dyrektor działu Global Product 

biocydowe. Powłoki osadzane były na 
podłożach ze stali węglowej przy poten-
cjale 60 V (2 min) i następnie utwardzane 
w 140°C przez 45 min. Powłoki te wyka-
zały odporność na przetrzymywanie przez 
500 h w komorze solnej (stężenie soli 
kuchennej 3,5% mas.) oraz naświetlanie 
promieniowaniem UV przez 500 h. Do 
tematyki tej nawiązywał również referat, 
który wygłosił dr Massimo Calovi z tego 
samego uniwersytetu. W referacie tym 
przedstawiony został proces kataforetycz-
nego elektroosadzania modyfikowanych 
organosilanami akrylowych pokryć zawie-
rających płatki tlenku grafenu. Pokrycia te 
wykazywały dużą odporność na działanie 
różnych agresywnych środowisk.

Nagrodę im. Alaina Clause’a (A. Clause 
Award Belgium) w wysokości 1000 euro, 
ufundowaną przez Stowarzyszenie Chemi-
ków Belgijskich ATIPIC dla najlepszego 
referatu o tematyce ekologicznej, otrzymał 
dr S.J.F. (Bart) Erich z holenderskiego 
Instytutu TNO (The Netherlands Orga-
nisation of Applied Scientific Research) 
za referat pt. „Pokrycia fasad budowli 

Fot. 11. Dr Wolfgang Paulus prowadzi obrady 
(Foto: J.P.) 

Development Resins for Industrial 
Coatings, zaprezentował zjawiska dyfu-
zyjne zachodzące w przemysłowych 
dwuskładnikowych poliuretanowych 
lakierach wodnych, a badane wspólnie 
w amerykańskiej filii BASF oraz na 
kanadyjskim University of Toronto. Jako 
spoiwa stosowane były firmowe polie-
strole Basonol® AC i Basonol® HW. 
Oddziaływania między spoiwem a alifa-
tycznym poliizocyjanianem w dyspersji 
badane były metodą ultrawirowania oraz 
współogniskowej laserowej mikroskopii 

Fot. 13. Od lewej: dr Weronika Janik, prof. Iwona 
Szwach i dr Agata Krasuska przy plakacie (Foto: J.P.) 

emulsji polimerów akrylowych zawiera-
jących grupy karbonylowe (np. arylamid 
alkoholu diacetonowego) możliwe jest 
zwiększenie ich masy cząsteczkowej 
w reakcji z dihydrazydem kwasu adypino-
wego poprzez utworzenie zasady Schiffa 
i usieciowanie powłoki. Dihydrazyd ten 
może być również wykorzystany do sie-
ciowania spoiwa akrylowego w reakcji 
addycji Michaela. Reakcja ta przebiega 
w już wytworzonej powłoce pod wpły-
wem promieniowania nadfioletowego lub 
wiązki elektronów. Czas życia lakieru 
wynosi ponad 1 rok. Takie jednoskładni-
kowe lakiery wodne nie są jeszcze dostęp-
ne na rynku, ale są nadal przedmiotem 
intensywnych badań. W trzecim referacie 
pochodzącym z tego samego ośrodka dr 
Emmanuel Willerich przedstawił meto-
dy badania dwuskładnikowych szybko 
schnących farb wodnych, stosowanych 
w budownictwie.

Duże zainteresowanie wzbudziły też 
referaty pochodzące z Leibniz-Institut 
für Polymerforschung Dresden, Niem-
cy. Pierwszy z nich, który wygłosiła 
prof. Michaela Gedan-Smolka, dotyczył 
nowych przeciwtarciowych powłok z poli-
eterimidu (PEI), zawierającego politetra-

Fot. 14. Dr hab. Krzysztof Radwański (z prawej) 
odpowiada na pytania dr. Stefana Kirscha, pro-
wadzącego obrady (Foto: J.P.) 

Fot. 12. Dr Sebastian Jurczyk wygłasza referat 
(Foto: SITPChem)
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przedstawionej na posterze pracy dotyczą-
cej ograniczania przepuszczalności pary 
wodnej przez pokrycia akrylowo-styreno-
we osadzane na różnych podłożach była 
Małgorzata Gnus z tego samego Instytutu. 
I wreszcie dr hab. Małgorzata Zubielewicz 
przedstawiła plakat na temat antyadhezyj-
nych pokryć ”anti-graffiti”, które umoż-
liwiają łatwe usunięcie napisów graffiti 
z różnych powierzchni.

Naukowcy z należącego do Sieci 
Badawczej Łukasiewicz Instytutu Chemii 
Przemysłowej przedstawili 2 referaty. Dr 
Jakub Lach omówił pigmentowane nano- 
i mikroproszkami cynku antykorozyjne 

światłem ogniochronnego poliestrowego 
lakieru do drewna. Jako środek uniepalnia-
jący zastosowano w nim bezhalogenowy 
polifosforan amonu z pentaerytrytolem. 
Następny plakat, prezentowany przez 
Katarzynę Suchoń z tego samego Insty-
tutu, dotyczył innowacyjnego antystatycz-
nego lakieru służącego do pokrywania 
(drukowania) powierzchni z tworzyw 
sztucznych (opakowania, wyroby gospo-
darstwa domowego, urządzenia medyczne, 
części i akcesoria samochodowe). Autorką 

wiania się, które następuje w ciągu 3 min  
po ogrzaniu powłoki do temp. 120°C.

 I
Instytuty naukowo-badawcze zrze-

szone w Sieci Badawczej Łukasiewicz 
wykazały na Kongresie bardzo dużą 
aktywność i przedstawiły łącznie 10 
doniesień w postaci referatów i plakatów. 
Najwięcej doniesień pochodziło z gliwic-
kiej filii toruńskiego Instytutu Inżynierii 
Materiałów Polimerowych i Barwników. 
Dr Sebastian Jurczyk wygłosił referat na 
temat możliwości wykorzystania tempera-
tur zeszklenia spoiw lakierniczych (żywice 
akrylowe i epoksydowe, poliuretany) do 
przewidywania zdolności ochronnych 
wytworzonych z nich powłok. Dr Ewa 
Langer przedstawiła referat na temat 
mechanizmu ochronnego działania powłok 
o zmniejszonej zawartości pigmentów 
cynkowych. Okazało się, że niezależnie 
od rodzaju pigmentu (pył cynkowy, ZnMg 
lub ZnSn z dodatkiem grafenu lub nano-
rurek węglowych) oraz spoiwa (żywica 
epoksydowa, krzemian etylu) możliwe 
było zmniejszenie zawartości pigmentu 
o 50% bez pogorszenia jakości powłoki 
i jej przeciwkorozyjnego działania. Ta 
sama autorka przedstawiła również donie-
sienie plakatowe na temat utwardzanego 

fluoroetylen (PTFE) jako środek smaru-
jący. Ze względu na niemieszalność PEI 
i PTFE konieczne było tu uprzednie napro-
mieniowanie gamma PTFE, aby wytwo-
rzyć w nim trwałe wolne rodniki, które 
umożliwiły jego kompatybilność z PEI. 
W dalszym postępowaniu albo wytwa-
rzano blendy obu tych polimerów przez 
wytłaczanie, albo sporządzano ich stabil-
ne dyspersje niewymagające stosowania 
dodatkowych stabilizatorów. Dyspersje te 
wykorzystano do osadzenia na podłożu 
stalowym trwałych powłok o dobrych 
właściwościach trybologicznych. Drugi 
referat z tego Instytutu wygłosiła dr Negin 
Farshchi. Dotyczył on powłok lakierni-
czych wytworzonych z farby proszkowej 
opartej na żywicy poliestrowej zawiera-
jącej grupy hydroksylowe i sieciowanej 
uretodionem o wzorze I  (5–10% mas.), 
powstałym z heksanodiizocyjanianu 
w reakcji cykloaddycji Dielsa i Aldera. 
Powłoki te naniesione metodą elektro-
statycznego napylania na podłoża alumi-
niowe wykazują zdolność do samonapra-

Fot. 15. Prof. Anna Rabajczyk wygłasza referat 
(Foto: J.K.) 

Fot. 16. Dr Agnieszka Królikowska wygłasza re-
ferat (Foto: J.P.)

Fot. 17. Damian Wojda i Urszula Paszek przy pla-
kacie (Foto: J.P.) 

Fot. 18. Dr hab. Marcin Śmiglak wygłasza refe-
rat (Foto: J.P.) 

Fot. 19. Dr Adrian Franczyk wygłasza referat 
(Foto: J.P.)
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w niepalne warstwowe kompozyty węglo-
wo-krzemowe. Na zaprezentowanym pla-
kacie pokazano dodatkowo wykorzystanie 
nanomateriałów do produkcji ognioodpor-
nych tekstyliów na odzież ochronną dla 
strażaków. To takie nanonapełniacze, jak 
montmorylonit, hektoryt, bentonit, saponit 
i tlenki metali. Mogą one być także stoso-
wane w materiałach budowlanych, farbach 
i lakierach oraz czujnikach.

Interesujące materiały zaprezentowane 
zostały też przez naukowców z Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa. 
Dr Agnieszka Królikowska, kierownik 
Zespołu Antykorozyjnych Zabezpieczeń 
Mostów w warszawskim Instytucie 
Badawczym Dróg i Mostów, przedstawiła 
wyniki rozległych badań nad katastrofami 
spowodowanymi niewłaściwą jakością 
antykorozyjnych pokryć zastosowanych 
tam stali konstrukcyjnych. W jednym 
przypadku chodziło o konstrukcje pod-
dane działaniu wody morskiej i atmos-
fery morskiej, a w drugim o konstrukcje 
narażone na działanie zanieczyszczonej 
atmosfery miejskiej, gdzie stwierdzono 
daleko posuniętą delaminację wierzchniej 

lakiery, oparte na spoiwach epoksydo-
wych, akrylowych, poliuretanowych 
i silikonowych. W drugim referacie z tego 
Instytutu Joanna Trzaskowska przedstawi-
ła lakiery oparte na wodnych dyspersjach 
silikonowo-akrylowo-styrenowych, otrzy-
mywanych przez emulsyjną polimeryza-
cję odpowiednich monomerów. Ponadto 
naukowcy z należącego do tej Sieci 
Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia" przedstawili 2 doniesienia 
plakatowe. Dr Weronika Janik zaprezen-
towała wpływ dodatku ligniny (5% mas.) 
na wytrzymałość cieplną (do 200˚C) 
biodegradowalnych pokryć opartych na 
chitozanie i skrobi po dodatkowej ich 
obróbce poli(alkoholem winylowym), a dr 
Agata Krasuska wpływ termochemicznej 
plastyfikacji skrobi termoplastycznej 
glicerolem na jej właściwości użytkowe 
i trwałość w czasie przechowywania.

Fot. 20. Wiktoria Tomal w trakcie wygłaszania 
referatu (Foto: J.P.) 

Fot. 21. Dr Monika Topa-Skwarczyńska wygłasza 
referat (Foto: J.P.) 

I wreszcie dr hab. Krzysztof Radwań-
ski, lider Grupy Badawczej Badania 
Właściwości i Struktury Materiałów 
w należącym do Sieci Badawczej Łuka-
siewicz Instytucie Metalurgii Żelaza im. 
Stanisława Staszica w Gliwicach, wygłosił 
referat dotyczący realizacji międzynaro-
dowego Projektu Biofire (Polska, Węgry, 
Hiszpania, Niemcy, Belgia, Włochy), na 
temat dyfuzyjnego pokrywania stalowych 
rur bojlerów opalanych biomasą warstwą 
aluminidków krzemu (SiAl) i boru (BAl). 
Warstwa ta chroni powierzchnię rury 
przed agresywnymi składnikami gazów 
spalinowych (chlorowodór, ditlenek siar-
ki), a także przed erozją i przyleganiem 
osadów. Samo aluminiowanie powierzchni 
stali węglowej (tworzenie FeAl) nie dało 
takich pozytywnych efektów.

Dwa referaty przygotowane zostały 
w Centrum Naukowo-Badawczym Ochro-
ny Przeciwpożarowej im. Józefa Tulisz-

Fot. 22. Prof. Michaela Gedan-Smolka (Foto: 
SITPChem)

kowskiego w Józefowe k. Warszawy. 
W pierwszym z nich prof. Anna Rabajczyk 
omówiła nowoczesne materiały budowla-
ne o działaniu samooczyszczającym się, 
dezynfekcyjnym (antybakteryjnym) lub 
fotokatalitycznym, które mogą służyć do 
usuwania zanieczyszczeń powietrza. Istot-
ną rolę ogrywa tu ditlenek tytanu mody-
fikowany węglem lub azotem, a także 
ditlenek tytanu z dodatkiem srebra lub 
krzemionki, który może zarówno utleniać 
lotne związki organiczne, jak i rozkładać 
tlenki azotu lub zabijać mikroorganizmy. 
Skuteczność działania takich materiałów 
sprawdzana jest w warunkach rzeczy-
wistych. Prof. A. Rabajczyk wygłosiła 
również drugi referat, przygotowany przez 
prof. Marię Zielecką, która ze względu na 
problemy zdrowotne nie mogła uczestni-
czyć w Kongresie. Jej przeglądowy referat 
dotyczył ognioodpornych powłok opar-
tych na silikonach i polimerach krzemo-
organicznych. Badania wykazały, że pod 
działaniem płomieni przekształcają się one 

Fot. 23. Dr Ewa Langer (Foto: SITPChem)

warstwy pokrycia. Damian Wojda z tego 
instytutu wygłosił referat na temat dobo-
ru pigmentów do opartych na spoiwach 
poliuretanowych  powłok odpornych na 
promieniowanie nadfioletowe i wilgoć. 
Urszula Paszek w swoim doniesieniu pla-
katowym podała wstępne wyniki uzyskane 
w trakcie realizacji międzynarodowego 
projektu EcoWaterZinc, którego celem 
jest opracowanie przyjaznych dla środo-
wiska opartych na cynku wodnych farb 
gruntujących.

Kilkanaście doniesień pochodziło 
z laboratoriów uniwersyteckich. Najbar-
dziej aktywny był tu ośrodek poznański, 
z którego pochodziły 2 referaty i 7 doniesień 
plakatowych. Jeden z referatów wygłosił dr 
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Przedmiotem referatu prof. Barbary Pilch-
-Pitery były nowe poliuretanowe farby 
proszkowe z surowców odnawialnych 
przeznaczone do pokrywania powierzchni 
nieodpornych na podwyższone tempe-
ratury. Podstawą tych farb były żywice 
poliestrowe z kwasu izoftalowego i glikolu 
neopentylowego. Do utwardzania powłok 
wykorzystano konwencjonalne diizocyja-
niany poddawane katalizowanej związkami 
cyny reakcji z naturalnymi alkoholami poli-
hydroksylowymi (cukrami), takimi jak ksy-
litol, sorbitol i erytrytol. Jako środek popra-
wiający płynność zastosowano benzoinę. 
Doktorantka Dominika Czachor-Jadacka 
w swoim referacie przedstawiła utwardzane 
promieniowaniem nadfioletowym farby 
proszkowe, wytwarzane z takich handlo-

wych i przepływowych. Dr Adrian Fran-
czyk z UAM wygłosił referat na temat 
nowych związków krzemoorganicznych, 
przydatnych do zastosowania w przemy-
śle farb i lakierów. To funkcjonalne silany 
oraz polihedralne oligosilseskwioksany, 
wytwarzane przez katalityczne hydrosili-
lowanie wiązań C=C i C≡C w związkach 
organicznych (np. w akrylanach). Dr 
Joanna Karasiewicz z UAM przedstawiła 
2 doniesienia plakatowe (bifunkcjonalne 
związki krzemoorganiczne i ich zastoso-
wania w środkach piorących, spieniają-
cych, dyspergujących i emulgujących oraz 
w pestycydach, a także polisiloksany jako 
prekursory środków przeciwmgłowych). 
Doktorantka Agnieszka Przybylska z UAM 
w swoim komunikacie plakatowym przed-
stawiła wyniki hydrofobizacji powierzchni 
włókien bawełnianych związkami krze-
moorganicznymi, a dr Anna Szymańska 
omówiła możliwość wykorzystania poli-
butadienu szczepionego alkoksysilanami 
jako spoiwa lakierniczego do pokrywania 
powierzchni tkanin bawełnianych oraz 
betonu. Dr Adrian Zając z UAM rozwa-
żał możliwości wykorzystania substancji 
pochodzących z odnawialnych źródeł (estry 
wyższych kwasów tłuszczowych, kardanol, 
wanilina) do produkcji biożywic epoksy-
dowych.

Pracownicy naukowi Politechniki Kra-
kowskiej wygłosili 3 referaty. Doktorant 
Filip Petko zaprezentował jednoskładniko-

hab. Marcin Śmiglak, wiceprezes zarządu 
Poznańskiego Parku Naukowo-Techno-
logicznego, utworzonego przez Fundację 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM). 
Jego referat dotyczył wykorzystania cieczy 
jonowych jako środków upłynniających 
i sieciujących żywice epoksydowe (w tym 
również bioepoksydowe) w różnych na 
nich opartych materiałach kompozytowych. 
W związanym z tą tematyką doniesieniu 
plakatowym dr Andrea Szpecht z tego 
Parku przedstawiła wykorzystanie do tego 

Fot. 24. Ewelina Staszewska-Kobiela w stoisku 
firmy Dachser (Foto: J.P.) 

Fot. 25. Krzysztof Sudoł i Waldemar Dąbrowski 
z ZCh Police w stoisku Grupy Azoty (Foto: J.P.) 

Fot. 26. Sonia Droszczak i Marcin Zemczak z ZAK 
Kędzierzyn-Koźle w stoisku Grupy Azoty (Foto: J.P.) 

celu cieczy jonowych zawierających jedną 
lub więcej grup 4-winylobenzenowych 
w strukturze kationu. Ciecze takie ulegają 
polimeryzacji rodnikowej pod działaniem 
promieniowania nadfioletowego. Dr Dawid 
Zieliński zaprezentował doniesienie plaka-
towe na temat możliwości wykorzystania 
cieczy jonowych osadzonych na nośnikach 
SILP (supported ionic liquid phase) jako 
surowców do wytwarzania materiałów 
kompozytowych (inicjatory polimeryzacji, 
utwardzacze), a dr Rafał Kukawka przeka-
zał informację o możliwości wykorzystania 
SILP (po dodaniu do nich soli rodu) jako 
katalizatorów syntezy organosilanów przez 
hydrosililowanie w reaktorach zbiorniko-

Fot. 27. Młyn wysokoenergetyczny PSF-10 w stoisku firmy Iche-
mad-Profarb (Foto: Ichemad-Profarb)

we kationowe fotoinicjatory 
polimeryzacji epoksydów, 
eterów winylowych, okseta-
nów i eterów glicydylowych 
w druku 3D (modyfikowane 
metoksykumaryną sole dia-
rylojodoniowe), doktorantka 
Wiktoria Tomal przedstawiła 
nowe fotoinicjatory bifenylo-
we stosowane do utwardzania 
powłok i wydruków 3D, a dr 
Monika Topa-Skwarczyńska 
zaproponowała wykorzysta-
nie takich nowych ulega-
jących fotopolimeryzacji 
kationowych monomerów 
do wytwarzania żywic epok-
sydowych, jak 3,4-epoksy-
cykloheksylokarboksylan 
3,4-epoksycykloheksylome-
tylu oraz diwinylowy eter 
glikolu trietylenowego.

Z Politechniki Rzeszow-
skiej pochodziły 2 referaty. 
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przedstawił gotowe do użycia (ready-to-
-use) hydrofobowe mineralne okładziny do 
powierzchni metalowych, przygotowane 
na bazie szkła wodnego i metylokrzemianu 
potasu bez jakichkolwiek dodatków spoiw 
polimerowych.

Politechnikę Warszawską na Kongre-
sie reprezentował dr Krzysztof Wojtas, 
współpracujący z gliwickim producentem 
maszyn do produkcji lakierów Ichemad-
-Profarb. W swoim referacie przedstawił 
on wyniki badań w zakresie deaglomeracji 
cząstek pigmentów lakierniczych na mokro 
w mieszalnikach. Proces ten najpierw 
poddany został symulacji metodą CFD 
(computational fluid dynamic), a następnie 
jej wyniki zostały potwierdzone doświad-
czalnie w mieszalnikach o pojemności 10 L  
i 200 L z mieszadłami o różnej geometrii 
i różnej sile ścinającej, na przykładzie 
rozdrabniania ditlenku tytanu jako pig-
mentu. Uzyskane wyniki wskazały na to, 
że na proces rozdrabniania cząstek mają 
wpływ parametry tego procesu (wielkość 
obszaru rozdrabniania, czas przebywania 
cząstek w tym obszarze) oraz geometria 
mieszalnika. Do problematyki tej nawiązał 
w swoim w referacie Radosław Krzosa, 
doktorant Politechniki Warszawskiej, który 
również zajmował się procesem deagre-

zaprezentował syntezę nowych oligo-
esteroli z odpadowego poli(tereftalanu 
etylenu) i dimerów kwasów lub alkoholi 
tłuszczowych, wykorzystanych następnie 
jako spoiwa w lakierach poliuretanowych. 
Wiele z tych doniesień plakatowych zostało 
przygotowanych wspólnie z naukowcami 
z gliwickiej filii toruńskiego Instytutu Inży-
nierii Materiałów Polimerowych i Barwni-
ków (Sieć Badawcza Łukasiewicz).

Również przedstawiciele innych uczelni 
byli autorami doniesień plakatowych. I tak 
dr Justyna Jurek-Suliga z Uniwersytetu 
Śląskiego przedstawiła możliwości wyko-
rzystania różnych technik analitycznych 

wych surowców, jak nienasycone żywice 
poliestrowe.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej 
wygłosili 1 referat i zaprezentowali 4 
plakaty. Dr Alicja Kazek-Kęsik wygłosiła 
referat na temat hybrydowych powłok na 
tytanowych implantach dentystycznych. 
Powłoki te nanoszone są na plazmowo 
modyfikowaną powierzchnię implantu 
ze stopu Ti-15Mo metodą zanurzeniową 
z roztworu polimerycznego spoiwa, zawie-
rającego dodatek antybiotyku. W bada-
niach jako spoiwo wykorzystano poli(be-
zwodnik sebacynowy) i amoksycylinę jako 
antybiotyk w ilości 96,45 μg na implant, 
co pozwoliło na ograniczenie wzrostu 

Fot. 28. Prof. Dariusz Bogdał z Politechniki Kra-
kowskiej, członek Komitetu Naukowego, i Józef 
Kozieł w kuluarach Kongresu (Foto: SITPChem) 

Fot. 29. Prof. Anna Chrobok i dr Paweł Bielski 
z Komitetu Naukowego Kongresu mile spędzają 
czas na kolacji kongresowej (Foto: J.P.) 

bakterii Staphylococcus aureus i Staphy-
lococcus epidermidis. Dr Sylwia Waśkie-
wicz przedstawiła informację o pracach 
nad powłokami wykonanymi z polimerów 
akrylowych i żywic epoksydowych, opar-
tych na zasadach Schiffa i utwardzanych 
polioksypropylenodiaminą, dr hab. Izabela 
Barszczewska-Rybarek zaprezentowała 
wyniki badań wpływu temperatury maga-
zynowania (40°C i 80°C) poliuretanowych 
izolacji dachowych (zamkniętokomórko-
we sztywne pianki) na ich wytrzymałość 
mechaniczną i nasiąkliwość wodą, dr Anna 
Mielańczyk pokazała możliwość trzy-
stopniowej powierzchniowej modyfikacji 
poliuretanowych cewników medycznych 
przez obróbkę plazmą tlenową, estryfikację 
powstałych grup hydroksylowych brom-
kiem α-bromoizobutyrylowym i reakcję 
z poli(metakrylanem glikolu polietyle-
nowego), a doktorant Paweł Dziendzioł 

Fot. 30. Na sesji zamykającej Kongres dr Christian Schmitz odbiera nagro-
dę Congress FATIPEC Award z rąk Józefa Kozieła; z lewej dr Michael Hilt 
(Foto: SITPChem) 

do badania jakości organicznych powłok 
lakierniczych (spektroskopia FTIR, elek-
trochemiczna metoda scanning Kelvin 
probe), doktorantka Balbina Makurat-
-Kasprolewicz z Politechniki Gdańskiej 
zaprezentowała powłoki wytwarzane na 
powierzchniach metali (glin, magnez, tytan 
i ich stopy) metodą elektrochemicznej utle-
niającej obróbki plazmowej, a doktorant 
Jakub Lisowski z Politechniki Łódzkiej 

gacji cząstek w mie-
szalniku o dużych 
siłach ścinających, po 
wstępnym określeniu 
optymalnych parame-
trów pracy urządzenia 
metodą modelowania 
matematycznego. 
Badania prowadzone 
były z wykorzy-
staniem urządzeń 
p r o d u k o w a n y c h 
przez gliwicką firmę 
Ichemad-Profarb. 
W doniesieniu pla-
katowym przedstawił 
on dodatkowo wyniki 
przeprowadzonych 

badań rozdrabniania cząstek ditlenku 
tytanu w młynie kulowym.

Komitet Naukowy Kongresu nagrodził 
również doktoranta George’a Hermensa 
z holenderskiego University of Groningen 
nagrodą Young Scientist FATIPEC Award 
(1000 euro), przeznaczoną dla młodego 
naukowca (wiek do 35 lat). Podjął on sprawę 
surowców odnawialnych w produkcji farb 
i lakierów. Alternatywę dla żywic akrylo-
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high tech z komorą i tarczami ceramiczny-
mi, służący do ucierania i dyspergowania 
mieszanin pigmentów i spoiw lakierniczych 
oraz innych substancji wymagających 
dobrego rozdrobnienia w środowisku cie-
kłym.

Kongres poprzedziła Szkoła Letnia, na 
której wykłady dla studentów, doktorantów 
i młodych pracowników wygłosili wybitni 
polscy i niemieccy specjaliści z zakresu 
farb i lakierów. W Szkole uczestniczyło 
ok. 60 osób z wielu krajów. Uczestnicy 
otrzymali certyfikaty. W trakcie Kongresu 
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego 
SITPChem.

Uroczystego zamknięcia Kongresu 
dokonali dr Michael Hilt, prezydent 
Federacji FATIPEC, oraz Jerzy Klimczak, 
prezes Zarządu Głównego SITPChem, 
i Józef Kozieł, przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Kongresu. W trakcie tej 
uroczystości wręczone zostały nagrody 
kongresowe i dyplomy dla wyróżnionych 
referentów.

wych w tym obszarze stanowią wytwa-
rzane z furfuralu alkoksybutenolidy, które 
poddawane polimeryzacji rodnikowej dają 
spoiwa lakiernicze o jakości porównywalnej 
z jakością spoiw pochodzenia petrochemicz-
nego. W tym konkursie została wyróżniona 
doktorantka Zuzanna Bojarska z Poli-
techniki Warszawskiej, która zreferowała 
swoje prace związane z wykorzystaniem 
disiarczku molibdenu i nanomateriałów 
węglowych (w proporcjach od 50:1 do 
10:1) do wytwarzania nanokompozytów 
o właściwościach elektrokatalitycznych. 
W odrębnym doniesieniu plakatowym 
przedstawiła ona wykorzystanie takich 
nanokompozytów do modyfikacji olejów 
silnikowych. Ponadto wyróżniona została 
doktorantka Rana Rafiei Hashjin z Insti-
tute for Color Science and Technology, 
Teheran, Iran, która w swoim referacie 
zajęła się superhydrofobowymi powłoka-
mi o wyjątkowej odporności. Wytwarzane 
są one w procesie zol-żel z ortokrzemianu 
tetraetylu, metylotrietoksysilanu, trietoksy-
oktylosilanu oraz zmatowionej krzemionki 
i osadzane na powierzchniach szklanych. 
Ich jakość spełniła wszelkie oczekiwania 
użytkowników.

Kongresowi towarzyszyła wystawa firm, 
na której prezentowała się m.in. Grupa 
Azoty, niemiecka firma Evonik, gliwicki 
producent urządzeń do produkcji lakierów 
Ichemad-Profarb, firma spedycyjna Dachser 
sp. z o.o. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. 
W stoisku Grupy Azoty prezentowały się 
zakłady w Policach (producent ditlenku 
tytanu) oraz zakłady w Kędzierzynie (pro-
ducent alkoholi oxo). W stoisku firmy Iche-
mad-Profarb zaprezentowany został młyn 
wysokoenergetyczny PSF-10 w wersji Ex 

Fot. 31. Jerzy Klimczak i Józef Kozieł (z prawej) po 
dekoracji złotymi Medalami Federacji FATIPEC za 
zasługi organizacyjne na sesji zamknięcia Kongre-
su (Foto: SITPChem)

Organizacja Kongresu wymagała wiele 
wysiłku ze strony Komitetu Naukowego 
i Komitetu Organizacyjnego. Termin Kon-
gresu był przesuwany ze względu na pan-
demię, ale wysiłek opłacił się i uczestnicy 
Kongresu wyjechali z Krakowa, wynosząc 
dobre wspomnienia. Infrastruktura dostępna 
w Auditorium Maximum UJ umożliwiła 
sprawny przebieg obrad. Dopisali również 
referenci i jedynie kilka z ujętych w pro-
gramie Kongresu referatów i doniesień 
plakatowych nie doszło do skutku (głównie 
ze względów zdrowotnych). Szkoda tylko, 
że w bogatym programie Kongresu nie 
znaleziono więcej czasu na sesję plakatową, 
w trakcie której można by znacznie więcej 
czasu poświęcić na rozmowy z autorami 
doniesień. Okazji do takich rozmów było 
jednak wiele w trakcie przerw kawowych 
i obiadowych. Także w trakcie uroczystej 
kolacji kongresowej w Starej Zajezdni 
Kraków by DeSilva, gdzie w sercu kra-
kowskiego Kazimierza przy dobrym winie, 
wyśmienitej kuchni i przyjemnej muzyce 
uczestnicy Kongresu w dobrych nastro-
jach spędzili miły wieczór. Na pochwałę 
zasługuje również elegancko wydany 
zeszyt z programem Kongresu, listą jego 
uczestników i dodatkowymi informacjami 
o samym Kongresie. Główni organizatorzy 
Kongresu, Jerzy Klimczak i Józef Kozieł, 
wyróżnieni zostali złotymi Medalami Fede-
racji FATIPEC, których wręczenia dokonał 
dr Michael Hilt. 

W sprawozdaniu zostały omówione 
referaty i plakaty wybrane w sposób arbi-
tralny z programu Kongresu, jednakże 
doniesienia pochodzące z polskich ośrod-
ków naukowych zostały omówione w szer-
szym zakresie, aby umożliwić Czytelnikom 
zapoznanie się z tematyką prowadzonych 
tam prac, gdyż ich wyniki, zgodnie z mini-
sterialnymi nakazami, nie są publikowane 
w krajowych czasopismach i nie są znane 
pracownikom polskiego przemysłu. Stresz-
czenia referatów i doniesień plakatowych 
dostępne są na stronie https://etcc2022.org/
en/user-abstracts-list (po zalogowaniu się).

Na następny Kongres ETCC2024 
Federacja FATIPEC zaprasza do Pałacu 
Papieskiego we francuskim Avignon. 
Organizatorem Kongresu będzie stowa-
rzyszenie AFTPVA (Association of French 
Technicians in Paints, Printing Inks Varni-
shes and Adhesives). Kongres odbędzie się 
w dn. 23–25 września 2024 r. 

Dr inż. Jerzy Polaczek, Warszawa

Fot. 32. Zespół organizacyjny Kongresu; stoją (od lewej): Jerzy Klimczak, dr Jacques Warnon, Alain  
Lemor, Agnieszka Grzesiak, Józef Kozieł, Magdalena Kotowska, dr Michael Hilt, dr Ewa Langer, dr hab. 
Małgorzata Zubielewicz (Foto: J.K.)
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