
P o l i t e c h n i k a  G d a ń s k a  2 0 1 5  

 

 

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ 

 

Technologia Chemiczna, semestr 4, studia I-go stopnia 
 

Potencjalne materiały do wyboru dla „Firm” 2016 

– UWAGA – należy zastosować możliwie nowoczesne, „zielone” technologie  

 
1) Synteza związków nieorganicznych / organicznych: 

tl. etylenu, CO, N2O, SO2 liq., ClO3, CaO (wypalanie kruszywa dolomitowego), CaC2 (stapianie 

związków węglowych z tlenkiem wapnia w elektrycznych piecach szybowych), H2 (zgazowanie węgla), 

Cl2 (metodą przeponową), Br2, I2, NaOH (elektroliza solanki), KOH, Ca(OH)2, KNO3, Na2S2O3, CaCl2, 

MgCl2, Ca(OCl)2 w Ca(OH)2, KClO3, NaClO3, HClO4, HCl (absorpcja gazowego HCl), H2SO4 

(metodą kontaktową), H3PO4 (metodą ekstrakcyjną), HNO3 (metodą Ostwalda), NH3 (metodą Habera–

Boscha), mocznik (z amoniaku i dwutlenku węgla w procesie dwuetapowym), CH3OH (metodą Lurgi), 

C2H4, etylen, propylen, butadien, epichlorohydryna, nitroceluloza, NH4NO3 (granulowana saletra 

amonowa poprzez neutralizację kwasu azotowego amoniakiem), superfosfat, „azotniak”, TNT (metodą 

trójetapową), heksogen, kwas cytrynowy (fermentacja powierzchniowa), kwas mlekowy (otrzymywany 

na drodze syntezy organicznej), kwas benzoesowy (z toluenu); metylo-, etylo-, propylo- paraben; kwas 

benzylowy; kwas askorbinowy – metodą 1 (glukoza sorbitol sorboza 2,3,4,6-bis-

izopropylideno-alfa-sorbofuranoza kwas 2,3,4,6-bis-izopropylideno-2-oksogulonowy), metodą 2; 

kwas winowy, kwas mrówkowy, kwas bursztynowy, kwas jabłkowy, kwas propionowy, kwas 

masłowy, pirydyna, naftalen, benzen, toluen, piren, krezol, fenol (metodą kumenową), gaz świetlny 

(wodny), propan-butan, izomeryzat, MeOMe, EtOEt, MTBE, ETBE.  

 

2) Rozkład i otrzymywanie związków chemicznych / kryształów: 

CaO, MgO, Mg (elektrolitycznie), Ca, K, P, Na, Li, Cs, grafit (kalcynacja koksu), fulereny, proszek 

diamentowy, kryształy krzemu, krzemionki, Al2O3 + Fe2O3 (syntetyczny rubin), Al2O3 + Ni2O3 

(syntetyczny szmaragd), Al2O3 + Co2O3 (syntetyczny szafir), Fe 100%, Al 100%,  Cu 100% oraz Ag 

100% (ze szlamów porafinacyjnych), Pt 100% (ze szlamów porafinacyjnych, metodą kanadyjską). 

3) Otrzymywanie sorbentów, wypełniaczy, materiałów: 
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SiO2 – metodą 1, metodą 2; Al2O3, MgSiO3, hydroksyapatyt, katalizator Pt do tzw. platformingu, 

Cu2O, Caktywny, katalizator Mo, katalizator Ni – Raney’a, katalizator Fe, W, Ru, Pt/Rh;  adsorbent zeolit 

(sito molekularne) 5A, 3A, 17X. 

 

4) Otrzymywanie polimeru granulowanego termoplastycznego / chemoutwardzalnego: 

granulat polistyrenu, granulat polietylenu (z etylenu), granulat poliizopropylenu, składniki do Bakelitu, 

składniki do żywic epoksydowych, nisko spolimeryzowany granulat poliestru + składniki do poliestru, 

granulat metakrylanu metylu + składniki do metakrylanu metylu (3-stopniowo z kwasu propionowego), 

granulat met akrylanu etylu + składniki  do metakrylanu etylu, papier biały, papier (toaletowy / 

czerpany), szkło (opakowanie / „bezpieczne” / laboratoryjne), pianka poliuretanowa (z 2,4-

diizocyjanianu toluilenu i 1,4-butanodiolu).  

  
 

 

WYJAŚNIENIE:  

 Potencjalne „materiały” do wyboru dla „Firm” zaznaczone na żółto zostały już wybrane w 

ubiegłych latach, zatem jeżeli chcieliby Państwo mimo wszystko wybrać ten sam „materiał” to 

konieczne jest otrzymanie go inną metodą niż miało to miejsce w ubiegłych latach (metody 

otrzymywania wykorzystane w ubiegłych latach podane są w nawiasach); 

 Każda z „Firm”  zobowiązana jest do wybrania 1 „materiału” i opracowania m.in. metodyki 

otrzymywania go z zastosowaniem możliwie nowoczesnej, „zielonej” technologii. 
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