
1. Projekt procesowy otrzymywania kannabidiolu w skali 1 t/rok 

Kannabidiol (CBD) – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów. 

Występuje w konopiach. W przeciwieństwie do swojego izomeru, 

tetrahydrokannabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego, wpływa jednak 

na przebieg odurzenia wywołanego działaniem THC.  

Wykazuje właściwości przeciwpsychotyczne i może redukować objawy somatyczne 

towarzyszące stanom lękowym (pozytywny wynik badania na szczurach). Obecnie 

trwają badania nad zastosowaniem do w leczeniu zespołu stresu pourazowego. 

2. Projekt procesowy technologii otrzymywania kwasu bursztynowego w skali 30 000 ton/rok 

Kwas bursztynowy (SA) jest czterowęglowym kwasem dikarboksylowym, który cieszy się dużym 

zainteresowaniem ze względu na jego szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, 

chemicznym i farmaceutycznym. SA można z łatwością zastosować do syntezy różnych związków 

organicznych takich jak: 𝛾-butyrolakton, 1,4-butanodiol, tetrahydrofuran, kwas adypinowy i  

N-metylo-2-pirolidon. Obecnie produkowany jest na drodze reakcji katalitycznego uwodornienia 

kwasu maleinowego lub bezwodnika maleinowego, bądź z wykorzystaniem mikroorganizmów 

otrzymując kwas bursztynowy pochodzenia naturalnego. Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania kwasu 

bursztynowego wybraną przez siebie metodą.  

3. Projekt procesowy technologii otrzymywania pierwszej generacji dendrymeru polipropylenoiminy w skali 
500 kg/rok 

Dendrymery dzięki m.in. ściśle określonej budowie stanowią grupę 

interesujących związków. W ich strukturze wyróżnia się rdzeń oraz kolejne 

generacje rozgałęzień. Ze względu na zawady steryczne przyjmują zazwyczaj 

kształt kulisty. Stosowane są dwie metody syntezy tego typu związków zbieżna 

oraz rozbieżna, różniące się kierunkiem dobudowywania kolejnych elementów 

struktury. Ze względu na możliwość modyfikacji grup końcowych możliwe jest 

nadanie dendrymerom rozmaitych właściwości. Od zmiany charakteru z 

hydrofobowego na hydrofilowy i odwrotnie po dodanie fragmentów leków czy 

grup chromoforowych. Te cechy sprawiają, że znajdują one zastosowania m.in. 

jako nośniki leków. Interesującym przykładem są dendrymery polipropylenoiminy. Dzięki obecności 1-rzędowych amin jako 

grup końcowych możliwa jest ich łatwa modyfikacja umożliwiająca nadanie szerokiej gamy cech. 

4. Projekt procesowy technologii otrzymywania powłoki cynkowej na pierścieniach stalowych metodą 
elektrochemiczną w skali 50 kg pierścieni/h 

Cynkowanie jest popularną metodą zabezpieczania stalowych przedmiotów przed korozją. Proces ten można prowadzić 

metodą ogniową lub elektrochemiczną. Cynkowanie galwaniczne znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach, zwłaszcza 

w motoryzacji, elektronice czy hydraulice. Metodą tą można cynkować przedmioty o różnych kształtach. Przedmiotem projektu 

będzie opracowanie metody do ocynkowania pierścieni stalowych o średnicy 30 mm, wysokości 20 mm i grubości ścianki 8 mm. 

Rocznie należy ocynkować ok. 80 tys. sztuk pierścieni stalowych. 

5. Projekt procesowy technologii otrzymywania adypinianu bis(2-etyloheksylu) w skali 5 000 ton/rok 
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Plastyfikatory to substancje dodawane do polimerów w celu modyfikacji ich właściwości. Ich rolą jest obniżenie temperatury 

zeszklenia tworzywa i zwiększenie jego elastyczności. Wśród stosowanych związków najszerzej wykorzystywane są pochodne 

kwasu ftalowego, natomiast kolejne pod względem popularności miejsce zajmują estry kwasu adypinowego. Znajdują one 

zastosowanie w przetwórstwie takich wielkotonażowych polimerów jak poli(chlorek winylu) i polistyren. Zadaniem grupy 

będzie opracowanie technologii otrzymania adypinianu bis(2-etyloheksylu) za pomocą wybranej metody. 
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6. Projekt procesowy technologii przetwarzania odpadowego PET w celu otrzymania komponentów do 
produkcji poliuretanów w skali 2 500 t / rok 
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Poli(tereftalan etylenu), PET, jest jednym z polimerów kondensacyjnych otrzymywanych na wielką skalę. Ze względu na 

znakomite właściwości mechaniczne i użytkowe znajduje zastosowanie m.in. jako materiał na opakowania – butelki PET, czy 

też polimer włóknotwórczy na wyroby techniczne i odzieżowe (Dakron, Polar). Rosnącej skali produkcji towarzyszy niestety 

proporcjonalny wzrost masy zużytego polimeru. PET jest odporny na działanie środowiska a jego odpady pozostają w 

środowisku bardzo długi czas. Ponieważ polimer ten stosowany jest w zasadzie w formie czystej, jest bardzo atrakcyjnym 

materiałem do recyklingu. Odpady PET mogą być stosowane jako dodatek do czystego polimeru (czasem poddaje się je 

uszlachetnianiu metodą SSP – Solid State Polycondensation), lub poddawane recyklingowi chemicznemu, przez rozłożenie na 

drodze chemicznej. Interesującym sposobem jest glikoliza (transestryfikacja) odpadów PET przy użyciu glikoli o średniej 

długości łańcucha C5-C10. Otrzymany poliol alifatyczno-aromatyczny może być wykorzystany jako komponent do produkcji np. 

klejów poliuretanowych PUR, łączących doskonałą wytrzymałość z elastycznością w szerokim zakresie temperatur. Badania 

takie prowadzone są m.in. w naszym Wydziale, w zespole prof. Gabriela Rokickiego. 

7. Projekt procesowy technologii otrzymywania węglanu propylenu w skali 2 500 t / rok 

Cykliczny ester glikolu 1,2-propylowego jest bezbarwną, dość lepką cieczą o słabym zapachu. Znajduje 

zastosowanie jako składnik elektrolitu w ogniwach litowych, np. popularnych bateriach CR123, CR2032). Może 

być wykorzystany do syntezy polimerów z grupy poliwęglanów z zastosowaniem przyjaznej środowisku 

metody, nie wymagającej użycia silnie toksycznego fosgenu. Badania takie prowadzone są m.in. w naszym 

Wydziale, w zespole prof. Gabriela Rokickiego.  

8. Projekt procesowy technologii otrzymywania ketonu metylowo-izobutylowego w skali 2 000 t/rok 

Keton metylowo-izobutylowy (MIBK) jest ważnym produktem przemysłu chemicznego. Wykorzystuje się 

go szeroko jako rozpuszczalnik żywic, farb, lakierów, gumy i nitrocelulozy. Znalazł także zastosowanie 

jako ekstrahent w produkcji antybiotyków. W ciągu roku na świecie wytwarza się blisko 400 000 ton 

tego związku. 

Zadaniem grupy projektowej będzie wybór metody otrzymywania tego związku w skali 2.000 ton/rok i 

przygotowanie projektu procesowego technologii otrzymywania MIBK tą metodą.. 
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