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Konferencja MATERIAŁY WĘGLOWE I
KOMPOZYTY POLIMEROWE

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MATERIAŁY
WĘGLOWE I KOMPOZYTY POLIMEROWE odbędzie się w dniach: 13 – 16 listopada 2012
roku w Ustroniu-Jaszowcu. Konferencja ta jest organizowana przez Instytut Inżynierii

Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Polskie Towarzystwo Węglowe oraz
Sekcję Węglową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju
w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i ich kompozytów
polimerowych. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów
i doświadczeń, oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.
W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów (30min), komunikatów (15 min) oraz
prezentację posterów. Prezentowane prace będzie można opublikować w czasopismach polskich:
Przetwórstwo Tworzyw, Chemik, Kompozyty (Composites), Przemysł Chemiczny, Polimery lub
w czasopiśmie zagranicznym. Wybór czasopisma do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.
Program konferencji, termin nadsyłania zgłoszeń znajdą Państwo na stronie http://www.impib.pl/
Źródło: www.nanonet.pl
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Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment

Partnerzy

