3

czasopismo „Elastomery”

Czasopismo „Elastomery”
„Elastomery” journal
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
ul. Harcerska 30, 05–820 Piastów

O czasopiśmie
Elastomery – założony w 1996 roku kwartalnik naukowo-techniczny dotyczący elastomerów; polski odpowiednik znanych czasopism zagranicznych: Kautschuk
und Gummi, Kunststoffe; Rubber World. Jest to jedyne
w Polsce czasopismo naukowo-techniczne dotyczące
zagadnień związanych z elastomerami i przemysłem
gumowym, obejmujących:
• technologię i przetwórstwo kauczuków;
• zastosowanie elastomerów;
• surowce i materiały do produkcji gumy;
• syntezy, modyfikacje i badania elastomerów.
Czasopismo ma format A4, niektóre strony w kolorze, druk czarno-biały z dodatkowym kolorem paginy, kolorowe, lakierowane okładki. Objętość zeszytu
– ok. 60 stron.
Artykuły są recenzowane przez specjalistów, publikowane w języku polskim lub angielskim; tytuły, streszczenia, słowa kluczowe, podpisy rysunków i tytuły tabel
są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Czytelnikami czasopisma Elastomery są uczelnie,
instytuty badawcze, przedsiębiorstwa zajmujące się elastomerami i gumą.

Czasopismo jest dostępne tylko w prenumeracie;
od 2015 r. niektóre artykuły są dostępne w Internecie
na zasadach otwartego dostępu.
Wydawca:
• Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil” w latach
1996–2008,
• Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
od 2008 roku (po konsolidacji m.in. z Instytutem
Tworzyw Sztucznych „Metalchem”).

Skład osobowy

Dotychczasowa Rada Naukowa (d. Rada Programowa):
• Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski – Przewodniczący
• Prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
• Prof. Andy Chapman
• Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
• Prof. Ulrich Giese
• Prof. Basel Haidar
• Prof. Ivan Hudec
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
• Prof. Gennadij E. Zajkow
• Prof. Jacques W.M. Noordermeer

Kontakt
mgr Urszula Pawłowska
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
ul. Harcerska 30
05–820 Piastów
Redakcja „ELASTOMERY”
Redaktor Naczelna
tel. kom.: +48 534 345 150
tel.: +48 22 723 60 25 wewn. 289, fax: +48 22 723 71 96
u.pawlowska@impib.pl, u.pawlowska@ipgum.pl
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Prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz
Prof. Narayanaswami Ranganathan
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec
Mgr inż. Marta Rudnicka
Prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski
Prof. Robert Schuster
Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
Prof. Janis Zicans

•

Bieżąca Informacja Chemiczna. Seria Guma (Przetwórstwo) (1977–1985),
• GEP – Guma, Elastomery, Przetwórstwo – Informacja Bieżąca (1985–2003).
Kontynuacją działalności wydawniczej IPGum jest
kwartalnik „Elastomery”, który powstał w 1996 roku,
początkowo wydawany jako dwumiesięcznik.

Nowa Rada Naukowa:
• Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski – Honorowy
Przewodniczący
• Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – Przewodniczący
• Prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
• Prof. Anke Blume
• Prof. Andy Chapman
• Dr Amit Das
• Dr hab. inż. Janusz Datta
• John Dick
• Prof. Maurizio Stefano Galimberti
• Prof. Ulrich Giese
• Dr Laurent Guy
• Prof. Ivan Hudec
• Prof. Jacques W.M. Noordermeer
• Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz
• Prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz
• Prof. Narayanaswami Ranganathan
• Prof. Denis Rodrigue
• Prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski
• Prof. Robert Schuster
• Prof. Jyrki Vuorinen
• Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
• Prof. Gennadij E. Zajkow
• Prof. Janis Zicans
Komitet Redakcyjny stanowią w większości pracownicy Instytutu.
Redaktorzy naczelni (kolejno):
• mgr inż. Alicja Miłaszewska-Pieczyńska;
• mgr Dorota Caban;
• dr Karol Niciński;
• dr inż. Teresa Kleps;
• mgr Urszula Pawłowska.

Historia wydawnictwa

W Instytucie Przemysłu Gumowego „Stomil” były
wydawane tłumaczenia interesujących pozycji z czasopism zagranicznych jako miesięcznik Biuletyn Informacyjny (1954–1996).
Były także wydawane streszczenia artykułów z wiodących czasopism zagranicznych i krajowych dotyczących przemysłu gumowego:
• Sygnalizacja Bibliograficzna (1960–1974),
• Przegląd Dokumentacyjny (1974–1977),
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Zawartość

Czasopismo Elastomery składa się z dwu części:
publikacji naukowych i części informacyjnej.
Tematyka publikacji naukowych:
• Fizyka i chemia elastomerów;
• Surowce i materiały
• Metody badań, badanie właściwości, aparatura
badawcza
• Przetwórstwo elastomerów
• Maszyny i urządzenia
• Wyroby gumowe
• Ochrona zdrowia i środowiska
• Wykorzystanie odpadów i złomu gumowego
• Zagadnienia jakości
Część informacyjna zawiera:
• informacje z kraju i ze świata,
• prezentacje firm oraz interesujących osób ze świata
nauki i przemysłu;
• wywiady;
• recenzje książek;
• informacje o doktoratach;
• wiadomości normalizacyjne;
• informacje o nowościach technicznych, patentach,
zgłoszeniach patentowych;
• reklamy i ogłoszenia reklamowe;
• relacje z konferencji, wystaw oraz targów dotyczących przemysłu tworzyw polimerowych i przemysłu
gumowego.

Inne formy działalności czasopisma:
•

•

patronat medialny nad Konferencjami NaukowoTechnicznymi „ELASTOMERY” organizowanymi
co dwa lata przez IPG „Stomil”, a obecnie przez Instytut IMPiB, OEiTG w Piastowie;
uczestnictwo w wydarzeniach związanych z branżą
tworzyw polimerowych i elastomerów: targach, konferencjach naukowych, sympozjach.

Informacje

Informacje w Internecie na temat czasopisma Elastomery:
• www.elastomery.pl
• http://piastow.impib.pl/nasze-wydawnictwo/elastomery/czasopismo
• https://www.facebook.com/elastomery/
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