
 

 

 

 
 
 

Silseskwioksany podstawą innowacyjnych materiałów  

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Unisil utworzone w 1989 roku i obchodzące  

w tym roku 30-lecie swojej działalności jest jedynym krajowym producentem organofunkcyjnych 

silanów, a ostatnio uruchamia produkcję (jako pierwsza firma w Europie i druga na świecie po 

Hybrid Plastics) specjalistycznej klasy związków określanych jako organofunkcyjne 

silseskwioksany. PIW Unisil mieści się w pomieszczeniach produkcyjnych, wydzierżawionych od 

„Grupy Azoty” w Tarnowie-Mościcach, przy wykorzystaniu jej infrastruktury technicznej i bazy 

surowcowej, oraz w oparciu o rozwiązania patentowe i technologie produkcji silanów 

i silseskwioksanów opracowane w zespole prof. Bogdana Marcińca ze współpracownikami 

z Wydziału Chemii i Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu oraz z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. 

Uruchomienie silseskwioksanów jest odpowiedzią ze strony PIW UNISIL  

na rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem ich w doskonaleniu produktów przez liczne 

gałęzie przemysłu chemicznego i przetwórczego. Te oryginalne związki znajdują zastosowanie w 

chemii materiałów polimerowych i kompozytów (modyfikatory) oraz w katalizie i chemii 

koordynacyjnej (ligandy).  

W związku z obchodami 30-lecia powstania „PIW UNISIL” oraz uruchomieniem produkcji 

organofunkcyjnych silseskwioksanów w Tarnowie-Mościcach, w dniu 

16 grudnia 2019 r. o godzinie 11:00, w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu 

odbędzie się seminarium na temat zastosowania silseskwioksanów jako nowej klasy 

hybrydowych związków krzemoorganicznych 

Seminarium skierowane jest do jednostek naukowych i przedsiębiorstw zainteresowanych 

zastosowaniem silseskwioksanów oraz wspólnymi działaniami w obszarze projektów B+R 
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finansowanych ze środków krajowych i europejskich w zakresie połączenia chemii, technologii 

chemicznej, inżynierii procesowej i materiałowej w obszarach wymagających zastosowania 

nowych związków krzemoorganicznych.  

Prelekcje wygłoszą uznani naukowcy posiadający doświadczenie w zakresie zastosowania 

i wykorzystania silseskwioksanów, m. in. ci którzy współpracowali z firmą Unisil w ramach 

projektów B+R: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Katedra Chemii i Technologii Polimerów 

Politechniki Krakowskiej), prof. dr hab. inż. Marian Zaborski (lnstytut Technologii Polimerów 

i Barwników Politechniki Łódzkiej), prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (Katedra Technologii Chemicznej 

i Chemii Polimerów Uniwersytetu Opolskiego), prof. dr hab. Sławomir Szafert (Zespół Chemii 

Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego),  

prof. UAM dr hab. Beata Dudziec (Zakład Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii UAM). 

Zaplanowano również zwiedzanie infrastruktury badawczej Centrum Zaawansowanych 

Technologii UAM, wraz z Zespołem Hal Technologicznych CZT oraz pracownią syntez 

mechanochemicznych. 

 

Szczegółowe informacje o produkcji silanowych środków sprzęgających,  

a w szczególności nowej ofercie i zastosowaniach silseskwioksanów są dostępne  

na stronie internetowej PIW UNISIL: www.unisil.pl. 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

  

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 15 listopada 2019 r. 

 Szczegółowy program seminarium prześlemy Państwu po tym terminie. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM: 

techczt@amu.edu.pl 

   

 


