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Badania nad opracowaniem alternatywnej bazy surowcowej dla
nowoczesnych plastyfikatorów i środków powierzchniowo czynnych
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Aldehyd izomasłowy; kondesacja; koalescenty
Isobutyric aldehyde; condesation; coalescents
Nowe produkty dla przemysłu farb i lakierów.
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Opis projektu (krótkie streszczenie)

Celem projektu było opracowanie w skali laboratoryjnej kompleksu metod syntezy nowej grupy
produktów chemicznych, otrzymywanych w oparciu o tanie i dostępne zaplecze surowcowe, istniejącą
infrastrukturę przetwórczą w kraju oraz nowoczesne kierunki rozwoju syntezy organicznej jako
zamienników wycofanych lub wycofywanych z obrotu pochodnych związków aromatycznych. Zakres
projektu obejmuje możliwości zagospodarowania ubocznego produktu wytwórni alkoholi oxo w ZAK SA
w Kędzierzynie Koźlu - 2-metylopropanalu, z wykorzystaniem istniejącej mocy produkcyjnej zakładów
przemysłowych, wytwarzających surowce-półprodukty dla chemii przemysłowej i gospodarczej,
dedykowane do dalszego przetwórstwa w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, wytwarzających
końcowe produkty rynkowe w postaci finalnych wyrobów, z wykorzystaniem dyspersji polimerowych,
formulacji środków myjących, piorących, kosmetyków oraz innych specjalistycznych wyrobów z zakresu
chemii gospodarczej.
W badaniach w ramach projektu zaproponowano wykorzystanie aldehydu izomasłowego (2metylopropanalu) jako ubocznego produktu instalacji Alkoholi OXO w Zakładach Azotowych Kędzierzyn
S.A. do wytwarzania alifatycznego hydroksyestru zawierającego 12 atomów węgla w cząsteczce.
Przedmiotowy hydroksyester o nazwie chemicznej 2-metylopropionian 3-hydroksy-2,2,4-trimetylopentylu
(hydroksyester HE1) otrzymywany jest w reakcji kondensacji aldolowej 3 cząsteczek aldehydu
izomasłowego w obecności katalizatora alkalicznego. Opracowane wyniki badań w formie założeń do
projektu procesowego wykorzystane zostały do komercjalizacji technologii wytwarzania nowoczesnych
rozpuszczalników i środków powierzchniowo czynnych w ramach realizowanego projektu Inicjatywy
Technologicznej I. Komercjalizacja technologii przewidywana jest w roku 2011 w Zakładach Azotowych
w Kędzierzynie-Koźlu.

