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- wielkość obszarów parakrystalicznych - min. 90 A, 
- naprężenie zrywające - min. 650 MPa, 
- moduł Younga - mih. 8.00 GPa, 
- wydłużenie zrywające - min. 11'0/o, maks. 200/o. 
-'- współczynnik zmienności siły zrywającej - m aks. 140/o, 
-· współczynnik zmienności wydłużenia zrywa jącego - maks 

l 2,5'1l/o, 
~: wskaźniki x. i XF - maks. 1.10, 
- brak zrywów elementarnych, 
-;- , brak nieciągłości tworzywa wewnątrz filamentów. 

Autorzy pragną podziękować pracownikom I nstytutu Me
trologii, Włóknin i Odzieżownictwa P.Ł., Instytutu Włókien 
Sztucznych P.Ł . , Instytutu Włókien Chemicznych, Instytutu 

Włókienniczego Filii P.Ł. w Bielsku-Białej za pomoc okaza
ną w trakcie wykonywania niniejszej pracy. 
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Z PRAC KOMISJI NOMENKLATURY MAKROCZĄSTECZKOWEJ IUPAC 

Definicje terminów fizykochemicznych dotyczących polimerów 

CZ. I. DEFINICJE TERMINÓW DOTYCZĄCYCH 
INDYWIDUALNYCH MAKROCZĄSTECZEK, ICH ZBIORÓW ORAZ ROZCIE~CZONYCH 

ROZTWORÓW POLIMERÓW 

Zalecenia 1986 

IB. ROZCIEŃCZONE ROZTWORY POLIMERÓW*) 

3.1. TERMINY OGOLNE I TERMODYNAMICZNE 

3.1.1. Roztwór rozcieńczony (dilute solution) 
Roztwór, w jakim suma objętości domen zajmowa
nych przez rozpuszczone cząsteczki lub cząstki jest 
znacznie mniejsza od całkowitej objętości roztworu. 
Uwaga: Termin „domena" odnosi się do najmniejszej 
wypulkłej bryły, ja.Im mWliera w swoim Ś!!t'1nim 
ks 2ltałoie ro2lpusiic2l0il1ą cząstec2lkę lub czą·stkę . • 

3.1.2. Stężenie rozgraniczające (cross-over concentration) 
Zakres stężenia, w jakiim suma objętości domen w 
r oztworze zajętych przez cząsteczki lub cząstki roz
puszczone jest w przybliżeniu równa całkowitej obję
tości tego roztworu. 
Uwaga: Zrnacze.nie terminu „domena" - por. uwagę 
w p. 3.1.1. 

3.1.3. Oddziaływanie polimer-rozpuszczalnik (polymer-sol
vent interaction) 
Suma wpływów wszystkich oddziaływań międzyczą
steczkowych między cząsteczkami polimeru i rozpu
szczaln ika w roztworze, mających udział w energiach 
mieszania Gibbsa i Helmholtza. 

3.1.4. Jakość rozpuszczalnika (quality of solvent) 
Jakość rozpuszczalnika termodynamiczna (thermody
namic quality of solvent) 
Jakościowa charnkterystyka oddziaływania polimer
-rozpuszczalnik (p. 3.1.3.). Roztwór polimeru w „lep
szym" rozpuszczalniku ma większą wartość drugiego 
współczynnika wirialnego (p. 3.1.7) niż roztwór tego 
samego polimeru w „gorszym" rozpuszczalniku. 

3.1.5. Stan 0 (0 'State) 
Stan roztworu polimeru, w którym drugi współczyn
nik wirialny (p. 3.1.7) jest równy zeru. 
Uwagi : 
1. Roztwór polimeru w stanie 0 przypomina pod 
pewnymi względan11i r-o?Jtwór ·idealny i stan 0 można 

•) P unkt l a - por. Polimery 1989, 34, nr 3. 

nazwać srtanem pseudoideałnym. Jednark nie można 
roztworu w stanie 0 uważać za ,idenrtycZiny z roztwo
rem idealnym. 
2. W lite,ra·turze „stan 0" zapisuje się także jako 
„stan theta". 
3. Użyty rozpuszczalruik często na•zywa się „ro·zpusz
czalnirkiem El" . 
4. Zakłada się, że m asa molowa polimeru jest znaczna. 

3.1.6. Temperatura El (El temperature) 
Temperat ura , w jakiej r oztwór znajduje się w sta
n ie 0 (p . 3.1.5). 
Uwaga: W l·Ltemturze „itemperaiturę El" zapisuje się 
także ja,ko „temperatura theta". 

3.1.7. Współczynniki wirialne (v1irial coefficients) 
Współczynniki wirialne potencjału chemicznego (vir ial 
coefficients of the chemical potential). 
Zalecany symbol: A;, w którym i = 1, 2 itd. 
Współczynniki rozwinięcia potencjału chemicznego 
rozpuszcza lnika, f..ls, za pomocą potęg stężenia maso
wego, c, substa ncji r ozpuszczone j, tj.: 

Jls - ps0 = - J!Vs = -RTVs (A,c+Aie2 +A,c3 + . . . ) (1) 

gdzie: p s0 
- potencjał chemiczny rozpuszczalnika w 

stanie odniesienia w temperaturze układu i pod ciś
n ien i em otoczenia; :n - ciśnienie osmotyczne; V s -
cząstkowa objętość molowa rozpuszczalnika . 

W rozpuszczalnikach zawierających więce j niż je
den składnik, definicja ta odnosi s1ię do dowolnego 
składnika rozpuszciialnika. Pierwszy współczynnik 

wirialny stanowi odwrotność liczbowo średniej masy 
molowej (p. 2.6), tj. A,= 1/ Mn. Drugi i wYŻsze współ
czynniki wirialne, A,, Aa . . . , opisują odpowiednio od
działywania polimer-rozpuszczalnik (p. 3.1.3) i poli
mer- poliimer . 
Uwaga: Czynni k RT włącza się niekiedy do współ
czynniików winiialfilych. 

3.1.8. Objętość wyłączona segmentu (excluded volume of 
a segment). 
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Objętość, z jakiiej segment makrocząsteczki w roz
tworze efektywnie wyłącza wszystkie inne segmenty, 
tj. zarówno segmenty należące do tej samej makro
cząsteczki, jak i segmenty należące do innych makro
cząsteczek. 

Uwaga: Objętość wyłączona segmentu zależy od ener
gii mieszania Grbbsa i Helmholtza roz.puswz.ailnika 
z polimerem, tj. od joalkośoi :teximodyinamicmej roz
puszczalnika {p. 3.1.4) d nie jest miarą objętości geo
metiryczmej tego segmentu. 

3.1.9. Objętość wyłączona makrocząsteczki {excluded volu
me of a macromolecule) 
Objętość, z jakiej makrocząsteczka w rozcieńczonym 
roztworze efektywnie wyłącza wszystkie inne makro
cząsteczki. 

Uwaga: Objętość"·wyłączona maikrocząstec7Jki zależy od 
energH rnies·zania Gibbsa i Helmholtza rozpusz.czal
niika z pol<imerem, tj. od j :alkości termodyI11amicznej 
rozpusooz.ailnLka {p. 3.1.4) i nie jest mi.aTą objętood 
geometrycz.nej tej makroczą•steczlci. 

3.1.10. Współczynnik spęcznienia (expansion factor)
z,alecane symbole: Ur, Us, U') 

Stosunek charakterystyki wymiarowej makroczą
steczki w danym rozpuszczalniku w danej tempe
raturze do tej samej charakterystyki wymiarowej w 
stanie 8 (p. 3.1.5) w tej samej temperaturze. Najczę
ściej stosowanymi współczynnikami spęcznienia są: 
współczynnik spęcznienia średniej kwadratowej odle
głości końców łańcucha (p. 1.12), ar= ((r2)/ (r2)o)1i2 ; 

współczynnik spęcznienia promienia bezwładności 
(p. 1.9), aa= ((s2)/(s2 ) 0 )l;l2; współczynnik spęcznienia 
lepkościowy, u'l = ([7J)A[7J) &)113, . gdzie (7/) i [7J)e są 
granicznymi liczbami lepkościowymi_ (p. 3.2.21) odpo
. wiednio w danym rozpuszczalniku i w stanie 0, w 
tej samej temperaturze. 
Uwaga: Współczynnik.i spęcznienia zdefiniC1Wane za 
pomocą różnyoh ·charaktery·styk wymiarowych nie są 
dokładnie równe sobie, ·ain.•i też i·ch s:tosuneik w posta
ci funkcj1i W1zględnej masy cząstec'ZJkowej nie musi 
być stały. 

3.1.11.' Teoria Flory'ego-Hugginsa ('Flory-Huggins theory) 
Teoria termodynamiczna roztworów polimerów, sfor
muł-owana najpierw niezależnie przez Flory'ego 
i przez Hugginsa, w której wielkości termodynamicz
ne Toztworu wypr<1Wadza Się na pod·stawie prostej 
koncepcj;i .kombi!natoryjnej entropii mieszani;a d zre
dukowaneg.o parametru energii Gibbsa, czyl,i „pa:rame
tru x" (p. 3.1.12). 

3.1.12. Parametr x 
Zalecany symbol: x 
Parametr liczbowy stosowany w teorii Flory 'ego-Hug
ginsa (p. 3.1.11), uwzględniający głównie udzLał nie
kombinatoryjnej entropii mieszania 1i entalpię mie
szania. 

3.1.13. Sorpcja selektywna (preferential sorption, selective 
sorption) 
Zjawisko równowagowe występujące w roztworach 
polimerów w rozpuszczalnikach wieloskładnikowych 
i w siecLach polimerów (p. 1.26) spęcznionych roz
puszczalnikami wieloskładnikowymi, które powoduje 
różnice składu rozpuszczalnika w obszarze zawiera
jącym polimer i w czystym rozpuszczalniku, znajdu
jącym się w równowadze termodynamicznej ze 
wspomnianym obszarem. 

3.1.14. Rozpuszczalnik selektywny (selective solvent) 
Srodowisko stanowiące rozpµszczalfiik co najmniej 
jednego składnika mieszaniny polimerów lub .co naj
mniej jednego bloku ' kopolimeru blokowę"go lub 
szczepionego, lecz będące nierozpuszczalnikiem pozo
stałego składnika lub bloku (pozostałych składników 
lub bloków). 

3.1.15. Kosolwencja (co-solvency) 
Rozpuszczanie się polimeru w rozpuszczalniku za
wierającym więcej niż jeden składnik, przy czym 
każdy z tych składników rozpuszczalnika sam jest 
nierozpuszczalnikiem polimeru. 

3.1.16. Parametr rozpuszczalności (polimeru) [solubility pa
rametr (of a polymer)] 
Zalecany symbol: ~ 
Właściwość pąHmeru stosowana do przewidywan1ia 
rozpuszczalności tego polimeru w danym rozpuszczal
niku. 
uwagi: 
1. W wypadku substancji o małej masie cząsteczkowej 
wartość parametru rozpuszczalności ocenia się często na 
pods1tawie eI11talpili pru-owania; w wy,padiku polimeru 
zwylk!le zaJkła&i się, że jest to wartość parametru 
rozpu·srezalności. tak!i.ego roą>usz.czalnika, w ,którym 
r .oztwór polimeru ma maksymalną graniC7lllą liczbę 
lepkośoiową (p. 3.2.21), lub który powoduje maksy
maLne pęomiienie sieci (p. 1.26) polimeru. 
2. P,arametr 1rozpusizczailności- wyraża się :z.w~kle w 
cal/ cm3)11'.2, lub lepi.ej, (Jtam8)112. Należy zaws·ze poda
wać jednostki; 1 (cal/om)s)112 f"d 2,05 (J/001•)112. 

3.1.17. lzopykniczy (isopycnic) 
Przymiotnik opisujący składnikd układu wieloskład-. 
nik·owego o równych cząstkowych objętościach wła
ści\vycłl,. 

3.2. WŁASCIWOSCI T·~A.NSPORTU (PRZENOSZENIA) (TRANSPORT 
PROPERTIES) 

3.2.1. Współczynnik tarcia (frictional coeffioient) 
Zalecany symbol: f " . 
Tensor wiążący siłę tarcia, I>F, przeciwdziałającą ru
chowi cząstki w lepkim płyni~, z szybkośoią, u, tej 
c,ząstki względem płynu. . .. „ . . . 
Uwaiia: _.yv __ wypadku izolowanej cząstki kulistej w 
lepkim . i;>ły,hie izotropowym, f jest wartością stałą 
i F b ' ]u. ·· 

3.2.2. Kula hydrodynamicznie równoważna (hydrodynami
cally equivalent sphere). 
Hipotetyczna kula nieprzenikalna względem o~aczają
cego ' środowiska i wykazująca w polu hydrodynami
cznym taki sam efekt tarcia jak rzeczywista cząstecz
ka polimeru . . , . , . . 
Uwaga: Wielkość' 'kuli hydrodynamicznie równoważ
nej może się różnić w odniesieniu do różnych rodza
jów ruchu makrocząsb:iczki, np. dyfuzji i lepkiego 
przepływu. · 

3.2.3. Objętość hydrodynamiczna (hydrodynamic volume) 
Objętość kuli bydxiodynamicmie równoważnej ~p. 3.2.2). 

3.2.4. Model perła-pręt (bead-rod model) 
Model symulujący właściwości hydrodynamiczne ma
krocząsteczki łańcuchowej, złożony ze sznura pereł, z 
których każda stawia opór hydrodynamiczny przepły
wowi otaczającego środowiska i jest połączona z na
stępną perłą sztywnym prętem nie stawiającym opo
ru, Wzajemna or:ientacja prętów jest losowa. 

3.2.5. Model perła~sprężyna (head-spring model) 
Model symulujący właściwości hydrodynamiczne ma
krocząsteczki łańcuchowej, złożony ze sznura pereł. 
z których każda stawia opór hydrodynamiczny prze
pływowi otaczającego środowiska i jest połączona z 
następną perłą sprężyną, nie biorącą udziału w od
działywaniu lepkościowym lecz odpowiadającą za wła
ściwości sprężyste i odkształceniowe łańcucha. Wzaje
mna orientacja sprężyn jest losowa. 

3.2.6. Swobodnie przenikalna {freely-draining) 
Przymiotnik odnoszący się do makrocząsteczki łań
cuchowej, której segmenty powodują .tak małe efek
ty tarcia podczas poruszania się .· w środowisku, :te 
pole hydrodynamiczne w pobliżu danego segmentu 
nie zmienia się w wyniku obecności innych segmen
tów. Dzięki temu rozpuszczalnik może przepływać w 
zasadzie bez zakłóceń· przez domenę 'Zajętą przez swo
bodnie przenikalną makrocząsteczkę. 

3.2.7. Nieprzenikalna {non-draining) 
Przymiotnik opisujący makrocząsteczkę -łańcuchową , 
która w polu hydrodynamicznym zachowuje się tak , 
jakby rozpuszczalnik w obszarze domeny makroczą-' 
steczki był unieruchomiony względem makrocząstecz
ki. 
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3.2.8. 

3.2.9. 

3.2.10. 

3.2.J I . 

3.2.12. 

Częściowo przenikalna {partially d raining) 
P r zymiotnik opisujący makrocząsteczkę łańcuchową. 
która w polu hydrodynamicznym zachowuje się tak . 
jakby rozpuszczalnik w obszarze domeny makroczą
steczki stawał się coraz bardziej unieruchomiony 
względem makrocząsteczki w k ierunku od jej obrze
ża ku środkowi. 
Uwaga: Makrocząsteczka swobodnie przenikalna 
{p. 3.2.6) i nieprzenikalna {p. 3.2.7) są to dwa ekstre
ma pojęc ia makrocząsteczki częściowo przenikalnej. 

Dwójłomność strumieniowa (przepływowa) {strea
ming birefringence, flow birefringence) 
Dwójłomność spowodowana przepływem w fa zie cie
kłej . roztworach i zawiesinach optycznie anizotropo
wych , anizometrycznych lub odkształcalnych cząste 
czek lub cząstek , wynika jąca z niestatystycznej orien
tac ji t ych cząs teczek lub cząstek. 

Dyfuzja rotacyjna {rotational diffusion) 
Proces, w wyniku którego zostaje zachowany lub 
przywrócony równowagowy statystyczny rozkład ogól 
nej orientacji cząsteczek lub cząstek. 
Uwaga: Dyfuzję rotacyjną można porównać z dy
fuzją tranlacyjną, w wyniku której zostaje zacho
wany lub przywrócony równowagowy statystyczny 
rozkład położenia w przestrzeni. 

Współczynnik sedymentacji (sedimentation coeffi
cient) 
Zalecany symbol : s 
Parametr charakteryzujący r uch cząstki w polu od
środkowym zdefiniowany jako szybkość ruchu, u, 
spowodowana przez jednostkowe przyśpieszenie od
środkowe, tj. 

s= u/{r . w2) (2) 

gdzie: w - szybkość kątowa, r - odleglość od osi 
obrotu. 
Uwaga: Stosuje się jednostkę 10- ia sekund ; tę jed
nostkę na zwano „svedbergiem". Nie jest to jed nostka 
układu SI. 

Równowaga sedyme ntacyjna {sedimentation eq uili
brium) 
Równowaga ustalona w polu odśrodkowym , gdy nie 
występuje żaden strumień dowolnego składnika prze
chodzącego przez dowolną płaszczyznę prostopad łą do 
siły odśrodkowej. 

3.2.13. S~dymcntacja równowagowa {metoda) [equilibrium 
sedimentation (method)] 
Metoda , w której mierzy się rozkład stężenia substan
cji rozpuszczonej w roztworze rozcieńczonym lub 
składnika zdyspergowanego w zawiesinie wzdłuż na
czyńka wirówki w stanie równowagi sedymentacyj
nej (p. 3.2.12), a wyniki interpretuje się bądź jako 
masy molowe (p. 1.2), bądź ich rozkłady, bądź też łą
cznie masy i rozkłady. 

3.2.14. Metoda szybkości sedymentacji (sedimentation velo
city method) 
Metoda, w które j m ierzy się szybkość ruchu skład
nika rozpuszczonego (składników rozpuszczonych) lub 
cząstek w zawiesinie, a wynik wyraża się w postaci 
jego współczynika sedymentacji (ich współczynników 
sedym entacji) (p. 3.2.11) . 

3.2.15 . Metoda Archibalda (A;rchibald method) t.j. 
Metoda sedymentacyjna oparta na fakcie, że przy me
nisku oraz przy dnie naczyńka wirówki n ie występuje 
nigdy strumień substancji rozpuszczonej przechodzący 
przez płaszczyznę prostopadłą do kierunku promienio
wego i dlatego też stosują się tam zawsze równania 
odnoszące się od równowagi sedymentacyjnej (p. 3.2.12), 
jakkolwiek cały układ może być daleki od równowagi. 
Uwaga: Nie zaleca się nazywania metody Archibalda 
„metodą zbliżania do równowagi „sedymentacy jnej", 
ponieważ określenie to ma znaczenie ogólniejsze. 

3.2.16. Sedymentacja równowagowa w gradiencie gęstośti 
(equilibrium sedimentation in a density gradient) 
Technika równowagi sedymentacy jnej (p. 3.2.1 3) w 

3.2.17. 

3.2.18. 

3. 2.19. 

3.2.20. 

3.2.21. 

której stosuje si ę rozpuszcza lnik wieloskładn i kowy 
tworzący gradient gęstośc i w polu odśrodkowym . 

Lepkość względna {relative viscosity) 
Stosunek lepkości {viscosi ty ratio) 
Zalecany symbol: 11r 
Stosunek lepkości roztworu, 11, do lepkości rozpusz
czalnika, lls, tj. llr = 11111•· 

Jnkrement lepkości względnej (rela t ive v iscosity in
crem ent) 
Zalecany symbol : lli 
Stosunek różnicy lepkości roztworu i lepkości rozpusz
czalnika do lepkości rozpuszczaln ika , tj. 111 = (11- lJs)/ 
/ 11s. Objaśnienia symboli - por. „Lepkość względna", 
p. 3.2.17 . 
Uwaga: Nie zaleca się stosowania okreś lenia „lepko~ć 
właściwa" (specific viscosity), ponieważ inkrement 
lepkości względnej nie ma cech wielkości właściwej. 

Ll'pkość zredukowana (reduced v iscos ity) 
Liczba lepkościowa (viscosity number) 
Stosunek inkrem entu lepkości względnej (p.3.2 .18) do 
stężenia masowego polimeru , c, tj. Ili / c. 
Uwagi: 
I. Należy podać jednostkę. zaleca się cm3 / g. 
2. Ta wielkość , jak również wielkości opisa ne \V 

p. 3.2.20 i 3.2.21 nie są ani lepkością, ani liczbam: 
niemianowanymi. Terminy te należy uważać za nazw~· 
t radycyjne. Jednakże zastąpienie ich jakąś spójną 
terminologią spowodowałoby niepotrzebne zamiesza -
n ie w literaturze dotyczącej polimerów. 

Logarytmiczna liczba lepkościowa (inherent viscosi ty. 
logarithmic viscosit y number) 
Zalecane symbole: llinh, 111n 
Stosunek logarytmu naturalnego lepkości względnej 
(p .3.2.17) do stężenia masowego polimeru, c, tfllinh = 
= llin = (ln11r )/ c. 
Uwaga: Patrz uwagi do p . 3.2.19 

Graniczna liczba lepkościowa (intrinsic viscosi ty, 
li miting viscosity number) 
Zalecany symbol: [11] 
Graniczna wartość liczby lepkościowej {p.3.2.19) lub 
logarytmicznej liczby lepkościowe j (p.3.2.20) w warun
kach nieskończonego rozcieńczenia roztworu polime
ru, tj. 

[·')] = lim ( ''li /c) = lim "'l inh 
c --> O c .....; O 

Uwagi: 
1. W literaturze termin ten znany jest także jako 
wskaźnik Staudingera. 
2. Patrz u wagi do 3.2.19. 

3.2.22. Równanie Hugginsa (Huggins equation) 
Równanie opisujące zależność liczby lepkościowej (lep
kości zredukowanej) (p.3 .2.19), 111/c, od m asowego stę 
żenia polimeru , c, w rozcieńczonych roztworach poli
merów (p.3.1.1 .) i mające postać: 

gd zie: kH - współczynnik Hugginsa (p. 3.2.23), [11] 
gran iczna liczba lepkościowa {p.3.2.21 ). 

3.2.23. Współczynnik Hugginsa (Huggins coefficient) 
Zalecany symbol: kH 
P arametr w równaniu Hugginsa (p.3.2.22). 

3.2.24. Funkcja lepkości (viscosity function) 
Zalecany symbol: ~ 

(3) 

Współczynnik łączący graniczną liczbę lepkościową 
{p.3.2.21 ), promień bezwładności (p.1.9) i masę molo
wą (p. 1.2) makrocząsteczki łańcuchowej, zgodnie 
z r ównaniem: 

3 3 - -
["1)] = !1i6 2< s2 > 2/M 

(4) 

Uwaga: Funkcję lepkośc i często nazywa się stałą 
Flory'ego. 
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Równanie Marka-Houwinka (Mark-Houwink equa
tion) 
Równanie opisujące zależność granicznej liczby lepko
ściowej (p.3.2.21) polimeru od jego względnej masy 
cząsteczkowej (ciężaru cząsteczkowego) (p.1.1) i ma
jące postać : 

[1J) =K·M~ (5) 

gdzie: K i a - stale, których wartość zależy zarówno 
od rodzaju polimeru i rozpuszczalnika, jak i od tem
peratuT11; Mr - zwykle jedna ze średnich względnych 
mas cząsteczkowych (p.2.5).•> 

Uwagi: 
1. Gdy stosuje się to równanie, należy do niego 
wprowadzić raczej względną masę cząsteczkową (cię
żar cząsteczkowy) niż masę molową, która ma wy
miar masy podzielonej przez ilość substancji, ponie
waż w tym ostatnim wypadku stała K przybiera 
dziwne i zmienne wymiary ze względu na ułamkowy 
i zmienny charakter wykładnika a. 

2. Kuhn i Sakurada brali istotny udział w opraco
waniu omawianego równania i niekiedy ich nazwi
ska są także wymieniane; wówczas mówi się o rów
naniu Kuhna-Marka-Honwinka-Sakurady. 

*) Uwaga tłumacza: Podczas oznaczania wartości K i 11 

w tym równaniu stosuje się możliwie jednorod.ne cząstecz
kl7Wo frakcje polimeru o znanej średniej względnej masie 
cząsteczkowej, najlepiej masowo średniej względnej masie 
cząstec:zlkowej , Mrw, łub, rzadziej , liczbowo ś•redniej względ
nej masie cząsteczkowej, Mrn i oznacza się w.ai-tości r111 tych 
frakcji. Natomiast podczas stosowania równania Mu'·ka
-Houwinka, tzn. obliczania wartości M na podstawie pomia
ru [1J] badanej próbki niejednorodnego cząsteczkowo poli
meru, otrzymuje się zawsze lepkościowo średnią względną 
masę cząsteczkową, Mrv (p.2.10), bez względu na to, jakie 
średnie masy cząsteczkowe stosowano podczas oznaczania 
wart-Ości K i a. 

Opraeowal Jan Brsesiński 
Instytut Chemii PnemysłoweJ 

Warszawa 

INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING - czasopiml.o _wyda
wane od listopada 1986 r. przez Carl Hanser Verlag we współpracy z Po
lymer Processing Society stanowi międ~ynarodowe forum publikacji arty
kułów z dziedziny polimerów. 

„International Polymer Processing" jest kierowane do naukowców 
i inżynierów pracujących w dziedzinie poiimerów zarówno w przemyśle 
jak i w irist.ytucjach .naukowo-badawczych. 

W.ydawnictwo obejmuje prace dotyczące struktury, morfologii i właś
ciwości polimerów, prace z różnych dziedzin przetwórstwa oraz podstawy 
teoretyczne procesów przetwórczych. Informacje zawarte w czasopiśmie 
dotycżą termoplastów, tworzyw termoutwardzalnych, elastomerów, włó
kien, kompozytów oraz procesów przemysłowych i aparatury. 

Warunki prenumeraty: Czasopismo jest wydawane w tomach. Jeden 
tom zawiera 4 zeszyty. Cena prenumeraty w 1988 r. wynosiła 140 $ USA 
(280 DM). W wypadku subskrypcji tomu III, poprzednie dwa tomy można 
nabyć po obniżonej o 50% cenie, tzn. 70 $ USA (140 DM). 

KONGRESY I WYSTAWY 

32. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IUPAC „MACRO '88" 

Kioło, 1-6 sierpnia 1988 r. 

Sympozjum (z.organizowane przez The Society of Piolymer 
Science, Ja.pan) odbyło się w Kyoto International Qonference 
Hall, budowlti połoilonej tuż m m:i.astem, wśród pięknej 
zieleni, nad brzegiem jeziora z widokliem na góry. WeWtnątrz 
dińesiąt'kd sal konferencyjnych, restaurac;je, poczta, obsługa. 
turystyczna, pomoc medyczna, i wszyistko, CIO potrzebne jest 
dla sprawnego przebiegu loonferen:cji naukowych. Klimaty
zacja pełni tu rolę niezmiernie ważną, zwłas7'CZa w sieT!p
niu, kiiedy temperatura pow1i.etrza ,przeik!racza 30°C. 

Uczestnicy- Sympozjum pochodzili z 41 krajów. Aktyw
nych uczestników było 1593, osób tiowarzys7.ących 66. Wśród 
uczestników aktywnych Wliękis2lość staillOWilii. Japończycy -
1218. Następni co do liczebności byli pr:zedstaWliciele USA -
87, Holandia - 35, Korei Połudilliowej - 32, RFN - 24. 

Z Polski przybyło dwóch uczestników: prof. Stanisław 
Penczek z CBHł( PAN, U>dź . oraz autor niniejszego spra
woz~nia - dr .Antoni Rudnicki z Politechniki Gdańskiej 

(zgodnie z wcześniej rozesłanym programem wstępnym 
można było oczekiwać 8 Polaków). 

'Na i:ie'Wno jedną z najWliększych trudnośoi dotarcia · na 
Sympozjum stanowliły problemy fiinansiowe - podróż była 
najdroższa. Cresii pok!onaH tę trudnlQŚć, łącząc Sympozjum 
z . wycieczką turystyczną poprzez Związek Radziecki: samo
lotem do Chabarowska, stamtąd · statkiem przez Nachodkę. 
W · foh wypadku było to dużo taniej, niż suma przejamów 
indywidualnych. Przykład wart jest rozważema w. 'Polsce -
z Czechosłow~cji na Sympozjum przybyło 15 uczestndkÓW• 
Wśród uczestników Sympozjum należy wyróżnić ,,tych, 

których orgalliizatorzy zapros.i1i w celu wygłoszenia wykła.,. 
dów i(ang. invited lectures). Jednym z nich był prof. St. 
Penczek. 
Językiem oficjalnym Sympozjum był język angiełs:kli. Je

driakże nieoóczekiwan!ie, wbrew m~ziom, jeden ! z . wy
kładów plenarnych został wygłosmny po · japofui:lru .. · Kto~~ 
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