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zFotoreaktywne materiały polimerowe na powłoki lub opakowania 

Opakowanie światłoczułe 
Biodegradowalne, plastyczne i posiadające dokładnie takie właściwości, jakich 
wymaga producent – takie mogą być już wkrótce opakowania powstałe 
z fotoreaktywnych kompozycji polimerowych. Opatentowany wynalazek polskich 
naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
(ZUT) ma szansę jeszcze bardziej wypromować ideę transferu wiedzy do biznesu. 

fotoreaktywne kompozycje polimerowe należą do grupy 
materiałów reagujących na bodźce zewnętrzne – w tym 
przypadku światło – pod wpływem którego zmieniają swoje 
właściwości i strukturę. Są to układy, które mają początko-

wo formę cieczy lub wosku, dzięki czemu możliwe jest ich naniesie-
nie na dowolną powierzchnię lub w określone miejsce, a w wyniku 
zastosowania światła UV następuje ich usieciowanie i zmiana po-
staci z „pastowatej” na elastyczną lub sztywną. 

z Chemiczne cudo
W Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
opracowano nowe materiały, które dzięki szczególnej budowie che-
micznej i reaktywności mogą być łatwo formowane już w temperatu-
rze pokojowej i aplikowane na dowolne powierzchnie. Surowce do 
wytwarzania tych związków, nazywanych telechelicznymi makrome-
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Fotoreaktywny materiał przed i po usieciowaniu.

TECHNOLOGIA



Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest dyrektorem Instytutu 
Polimerów i Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych 
Technologii oraz kierownikiem Zakładu Biomateriałów i Tech-
nologii Mikrobiologicznych ZUT. Mgr inż. Jędrzej Skrobot jest 
doktorantem na Wydziale Technologii  i Inżynierii Chemicznej 
ZUT.

rami, pochodzą ze źródeł odnawialnych. Są to różne pochodne kwa-
sów tłuszczowych, które nadają finalnym produktom elastyczność 
i wpływają na ich doskonałą adhezję do podłoży polimerowych lub 
metalowych. Poprzez proste wymieszanie, można do nich wprowa-
dzać różne dodatki, np. nanoproszki mineralne, związki o działaniu 
przeciwbakteryjnym, mikrokapsułki, leki lub porogeny, które nadają 
im odpowiednią funkcjonalność, np. barierowość, właściwości anty-
bakteryjne, określoną porowatość lub bioaktywność. Trwałość takich 
powłok lub folii można regulować poprzez skład oraz stopień usiecio-
wania, a wykorzystanie nietoksycznych surowców czyni te materiały 
idealnymi kandydatami na biodegradowalne i funkcjonalne opako-
wania lub powłoki. Wytwarzanie fotoreaktywnych materiałów poli-
merowych zostało objęte ochroną w Urzędzie Patentowym RP, 
a dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka 2007-2013 (priorytet 1: „Badania i rozwój nowocze-
snych technologii”, działanie 1.3: „Wsparcie projektów B+R na rzecz 
przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, poddzia-
łanie 1.3.1: „Wsparcie Ochrony prawnej własności przemysłowej 
tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”), zostało 
również zgłoszone do ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym 
(EPO) oraz Biurze Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO). 

z Fotoreaktywna medycyna
Materiały sieciujące pod wpływem promieniowania UV już 

znalazły zastosowanie w branży medycznej i farmaceutycznej. Bo-
wiem dzięki możliwości modyfikowania ich właściwości (poprzez 
wprowadzenie różnych dodatków, jak związki o działaniu przeciw-
bakteryjnym, mikrokapsułki, leki, napełniacze czy porogeny), moż-
na nadać im odpowiednią funkcjonalność jak np. materiały uszczel-
niające na opakowania lub powłokowe na elementy wyrobów me-
dycznych lub materiały opatrunkowe. Jest to możliwie dzięki 
wykorzystaniu nietoksycznych surowców do ich wytwarzania. Nie-
wątpliwie największy, bo już wstępnie przetestowany potencjał 
(również zgłoszony do ochrony patentowej), materiały te wykazały 
w testach biologicznych, które przeprowadzono na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w Klinice Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej. Nowe materiały wykorzystano do zaopatrywania 
małych przepuklin zwierząt doświadczalnych zastępując tradycyjnie 
wszywane łaty (siatki) polipropylenowe, wstrzykniętym materiałem, 
który następnie uformowano (usieciowano) już w organizmie zwie-
rzęcia. Nowy materiał umożliwia wykorzystanie technik małoinwa-
zyjnych (wideoskopowych) i  znaczne skrócenie czasu zabiegu 
w porównaniu do tradycyjnej operacji. Idea wynalazku polega na 
tym, że wprowadzony do organizmu materiał ulega rozkładowi (re-
sorpcji), a produkty jego rozpadu są nietoksyczne i usuwane z orga-
nizmu wraz z metabolitami. Wynalazek ten został opracowany 
w ramach pracy doktorskiej mgr. inż. Jędrzeja Skrobota, którego 
promotorem jest prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray. Przebiegiem 
badań na zwierzętach kierował dr n. med. Labib Zair z PUM. Wytwa-
rzanie innowacyjnych materiałów zostało objęte ochroną nie tylko 
w Urzędzie Patentowym RP, ale dzięki dofinansowaniu w ramach  
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, obydwa wyna-
lazki (dotyczące wytwarzania i zastosowania) zostały zgłoszone do 
ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz w Urzędzie 
Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO). Po zakończeniu 
trwającej obecnie analizy potencjału rynkowego i wycenie techno-
logii, rozwiązania te będą mogły stanowić atrakcyjną ofertę dla 
przedsiębiorców.  
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Z D E C Y D U J  S I Ę  N A  R U C H,
BY ZMIENIĆ SWOJĄ FIRMĘ.
Wzmocnij swoje interesy dzięki nowej strategii.
Converflex to najważniejsza międzynarodowa platforma dla 
graczy na rynku przetwarzania i druku opakowań, produkcji 
etykiet i materiałów do pakowania. Zaprezentuj swoją technologię, 
innowacyjne materiały i systemy produkcyjne szerokiemu gronu 
profesjonalistów działających w stale rozwijającym się przemyśle. 
10. edycja zostanie zorganizowana wraz z wystawą Grafitalia, 
dzięki czemu wzrośnie spodziewana liczba odwiedzających.   
Wykonaj strategiczny ruch i weź udział w Converflex 2013. 
Nadaj nowy ton swoim interesom – zarezerwuj stoisko już teraz. 

Organizator:

Biuro organizatora: Centrexpo spa – Corso Sempione 4 – 20154 Mediolan, Włochy
tel.: +39 02319109 – faks: +39 02341677 – e-mail: centrexpo@centrexpo.it – www.centrexpo.it
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