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ZESPOŁY B+R

WSTĘP

Politechnika Warszawska to potencjał tkwiący w  zespołach prowadzących innowacyjne badania i  projekty. Opracowanie, które 
oddajemy w państwa ręce ma na celu przybliżenie tego typu działań oraz oferty B+R poszczególnych zespołów Politechniki Warszawskiej.  
Niniejszy katalog prezentuje zespoły funkcjonujące w ramach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. 

Ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, instytucji publicznych, jednostek naukowych i wszystkich tych, którzy są 
zainteresowani współpracą i korzystaniem z potencjału badawczego oraz dorobku naukowego naszej uczelni. Publikacja stanowi serię prac 
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii, poświęconych promocji potencjału B+R Politechniki Warszawskiej, mających na celu 
pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem oraz nawiązania i zacieśniania współpracy. 

Katalog opracował Zespół Działu Badań i Analiz CZIiTT PW
 we współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
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OD PROREKTORA DS. ROZWOJU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Współpraca środowiska naukowego i  biznesu jest jedynym z kluczowych czynników wpływających na możliwość 
skutecznego transferu technologii, a tym samym kreowania innowacyjnej gospodarki, która będzie służyć potrzebom 
współczesnego społeczeństwa i rozwojowi naszego Kraju. Budowa platformy do komunikacji nauki i biznesu, w tym 
nawiązywania kontaktów i  wymiany doświadczeń oraz przekuwania potrzeb w  realne rozwiązania jest ważnym 
elementem tej współpracy.  

Politechnika Warszawska dysponuje unikatową infrastrukturą i aparaturą naukową oraz ogromnym potencjałem 
zespołów badawczych w obszarze nauk technicznych. Dzięki temu Politechnika Warszawska zajmuje czołowe miejsce 
wśród polskich uczelni technicznych, szczególnie w  obszarze badań aplikacyjnych, których efektem są patenty 
i innowacje. Komercjalizacja wiedzy jest potwierdzeniem użyteczności społecznej badań prowadzonych na uczelni, 
a środki z niej uzyskiwane stają się coraz ważniejszym elementem finansowania kolejnych prac badawczo-rozwojowych. 

Politechnika Warszawska znalazła się gronie najlepszych uczelni w Polsce wyłonionych w wyniku konkursu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Uzyskaliśmy status uczelni badawczej. 
To olbrzymi prestiż, ale również szereg nowych możliwości szybszego rozwoju, prowadzenia badań naukowych na 
światowym poziomie, także rozwijania oferty badawczej dla innowacyjnej, opartej na nowych technologiach gospodarki. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z prezentowanym katalogiem usług B+R Politechniki Warszawskiej. Mam 
nadzieję, że ta lektura stanie się inspiracją i przyczynkiem do nawiązania współpracy, czego i Państwu i sobie życzę. 

prof. dr hab. inż. 
Adam Woźniak 

Prorektor ds. Rozwoju 
w kadencji 2020-2024 

prof. dr hab. inż.  
Marek Henczka

Dziekan Wydziału Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej

OD DZIEKANA WYDZIAŁU

Szanowni Państwo, 
przedstawiam obszary działalności naukowej i zespoły badawcze Wydziału, traktując te informacje jako 
ofertę współpracy skierowaną do przedsiębiorców i  ośrodków badawczo-rozwojowych. Posiadamy 
nowoczesną aparaturę badawczą do realizacji specjalistycznych  prac naukowych i rozwojowych. Nasza 
kadra naukowa ma duże doświadczenie w  prowadzeniu prac badawczych w  obszarze m.in. filtracji 
gazów, technik membranowych, inżynierii produktu, projektowania aparatów, reaktorów chemicznych  
i  bioreaktorów, technologii wysokociśnieniowych, a  także zagadnień biomedycznych (m. in. systemy 
dostarczania leków, materiały biozgodne). Mam nadzieję, że niniejsza prezentacja zespołów badawczych 
Wydziału zachęci Państwa do współpracy z nami w obszarze badań B+R. 

Serdecznie zapraszam do współpracy.         
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                          

https://www.pw.edu.pl/
https://www.ichip.pw.edu.pl/
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https://www.pw.edu.pl/
https://www.ichip.pw.edu.pl/
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WYBRANE PROJEKTY

 � nowe metody przygotowania gazu złożowego do celów 
technologicznych i  dystrybucji w  oparciu o  nowoczesne 
materiały filtracyjne (NCBR) 

 � odolejanie cieczy i gazów za pomocą materiałów filtracyjnych 
zmodyfikowanych aerożelem (NCBR) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � Zespół dysponuje wysokiej klasy aparaturą badawczą, w tym:  
 ◻ stanowiskami do badania procesu filtracji nanocząstek, 

nanokropli oraz obiektów submikronowych i mikronowych
 ◻ aparaturą do wytwarzania aerozoli: zarówno stałych  

jak i ciekłych (krople) o szerokim zakresie średnic
 ◻ aparaturą do produkcji włókninowych polimerowych 

materiałów filtracyjnych techniką rozdmuchu stopionego 
polimeru, tzw. melt-blown 

OFEROWANE USŁUGI

 � badanie skuteczności filtracji cząstek aerozolowych  
przez różnego rodzaju materiały filtracyjne 

 � projekt i  produkcja włókninowego materiału filtracyjnego  
do konkretnego zastosowania 

 � modyfikacja materiałów filtracyjnych w  celu poprawy  
ich skuteczności lub nadania im nowych właściwości 

LABORATORIUM FILTRACJI 
AEROZOLI AEROFIL 

INŻYNIERIA CHEMICZNA KONTAKT

dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska  
anna.jackiewicz@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 47  
www.ichip.pw.edu.pl 

Zespół Laboratorium Filtracji Aerozoli działa na 
Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW 
w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych. 

Tematyka badawcza zespołu skupiona jest 
wokół zagadnień separacji (filtracji) aerozoli  
o różnej morfologii i szerokim zakresie średnic 
cząstek - od nano - do kilku mikrometrycznych. 

Zespół prezentuje kompleksowe podejście obej-
mujące: 

 � projektowanie i wykonywanie włókninowych 
struktur filtracyjnych techniką rozdmuchu 
stopionego polimeru, 

 � modyfikację istniejących struktur filtracyj-
nych, 

 � testowanie skuteczności działania otrzyma-
nych struktur w różnych warunkach proce-
sowych,

 � modelowanie matematyczne procesu filtra-
cji cząstek aerozolowych w polimerowych 
filtrach włókninowych.

#FILTRACJA #AEROZOLE #MIKRO- I NANOCZĄSTKI #PYŁY 
#NANOWŁÓKNA #KOMPOZYTOWE MATERIAŁY FILTRACYJNE 

https://www.pw.edu.pl/
https://www.ichip.pw.edu.pl/
mailto:anna.jackiewicz%40pw.edu.pl?subject=
http://www.ichip.pw.edu.pl
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PATENTY

 � dotyczące inhalatorów (P.211358; P.234586)  
 � cząstki nośnika leku inhalacyjnego (P.220269) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, 
transport i  depozycję aerozoli leczniczych emitowanych 
z pasywnego inhalatora proszkowego (NCN)

 � Dynamika zmian właściwości aerozoli emitowanych 
z elektronicznych papierosów i jej wpływ na przewidywaną 
depozycję w układzie oddechowym (NCN)  

 � Specyfika zjawisk fizykochemicznych i  transportu masy 
w płynach układu oddechowego w obecności wdychanych 
mikro- i nanocząstek o złożonych właściwościach (NCN)

 � Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania 
leków do układu oddechowego – mechanizmy powstawania, 
transportu i depozycji kropel (NCN) 

 � Nanostrukturalne polisacharydowe mikrocząstki wziewne  
– otrzymywanie i właściwości (NCN)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � analizator wielkości cząstek aerozolowych Malvern Spraytec 
(0,1-900 µm) 

 � automatyczny wyzwalacz atomizerów donosowych  
do analizatora Spraytec 

 � symulator przepływów nieustalonych ASL („sztuczne płuco”) 
 � impaktory kaskadowe zgodne z Farmakopeą: Andersena 

i NGI 
 � suszarka rozpyłowa do wytwarzania cząstek proszków do 

inhalacji 
 � anatomiczne modele górnych dróg oddechowych 
 � mikroskop elektronowy SEM Toshiba TM1000 (powiększenia  

do 10 000x) z napylarką 
 � chromatograf HPLC do analizy ilościowej API

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiar rozkładu wielkości cząstek aerozolowych (0,1-900 
µm) 

 � określanie dawki emitowanej leków dostarczanych 
z inhalatorów 

 � określanie udziału cząstek respirabilnych (wdychalnych) 
 � pomiar wewnętrznego oporu aerodynamicznego 

inhalatorów 
 � określanie depozycji leków inhalacyjnych w  układzie 

oddechowym (pomiar/modelowanie) 
 � wytwarzanie i charakterystyka cząstek proszków (zakres 

mikrometryczny)

Zespół działa w  Katedrze Inżynierii Procesów 
Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej PW. 

Posiada doświadczenie w  zakresie: badań aerozoli 
inhalacyjnych, analiz depozycji leków w  układzie 
oddechowym, oceny i  projektowania inhalatorów 
medycznych oraz projektowania i  wytwarzania 
cząstek proszków do potencjalnego wykorzystania 
w inhalacyjnym podawaniu leków. 

Analogiczna metodyka badawcza jest także 
stosowana w  badaniach aerozoli dostarczanych 
z atomizerów donosowych oraz do określania rozkładu 
wielkości cząstek powstających z innych przenośnych 
urządzeń rozpraszających (np. kosmetykach i innych 
produktach w sprayu lub elektronicznych papierosach, 
itp). 

Zespół świadczył wiele usług badawczych i badawczo-
rozwojowych dla firm z  sektora farmaceutycznego 
i kosmetycznego. W zespole są realizowane również 
projekty naukowe z tej tematyki finansowane m.in. 
przez Narodowe Centrum Nauki. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski 
tomasz.sosnowski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 78 
www.ichip.pw.edu.pl/pl/katedry-zaklady/63 

#AEROZOL #INHALATOR #ASTMA  
#FARMACEUTYKI #PRODUKTY AEROZOLOWE

https://www.pw.edu.pl/
https://www.ichip.pw.edu.pl/
mailto:tomasz.sosnowski%40pw.edu.pl?subject=
http://www.ichip.pw.edu.pl/pl/katedry-zaklady/63
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 ◻ mikro- i makrocząstek polimerowych jako systemów podawania 
leków do regeneracji tkanek 

 ◻ biosensorów i  instalacji przemysłowych (w  tym oznaczanie 
bakterii Legionella)

PATENTY I INNE OSIĄGNIĘCIA

 � patenty
 ◻ Sposób wytwarzania na metalach biozgodnych powłok 

polimerowych (numer patentu/prawa: 234421)
 ◻ Sposób detekcji bakterii gruźlicy (numer patentu/prawa: 233267)
 ◻ Sposób otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytowych 

(numer patentu/prawa: 229015)
 ◻ Biodegradowalny implant kostny (numer patentu/prawa: 

226392)
 ◻ Sposób otrzymywania wyrobów polimerowych pokrytych 

warstwą innego polimeru (numer patentu/prawa: PL216307(B1))
 � zgłoszenia patentowe

 ◻ Moduł do wytwarzania mikrocząstek polimerowych o wąskim 
rozkładzie średnic (nr zgłoszenia: 430696)

 ◻ Sposób wytwarzania protez naczyniowych małych średnic  
(nr zgłoszenia: 430355)

 ◻ Sposób mikrobiologicznej remediacji gruntów
 � nagroda zespołowa Luminatus: innowacje przyszłością polskiej 

gospodarki: BioMedLab, 2016

WYBRANE PROJEKTY

 � Drug eluting coating with ultra-low friction interface for urological 
guide wire to reduce trauma during surgical removal of renal stones 
(NCBR, M-EraNet)

 � GuideTiReg – Scaffolds for Guided Neural and Muscle Tissue 
Regeneration (NCBR, międzynarodowy projekt polsko-tajwański)

 � JawIMPLANT, Patient-specificbioactive, antimicrobial PLA-PGA/
titanium implants for large jawbone defects after tumour resection 
(NCBR, M-EraNet)

 � Badanie metod wytwarzania biozgodnych powłok na powierzchni 
metali

 � BioGraft – biomimetyczne protezy naczyniowe małych średnic 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � sterylne laboratoria clean-room do prowadzenia hodowli 
komórkowych oraz pracy z ludzką krwią, wyposażone 
w komory laminarne, inkubatory, autoklawy, cytometr 
przepływowy (CyFlow Cube 8, Sysmex) 

 � sterylne pomieszczenia do badań mikrobiologicznych 
 � mikroskopy: skaningowy elektronowy (SEM), optyczny, 

fluorescencyjny, konfokalny 
 � sprzęt do analiz chemicznych: HPLC z detektorem 

UV, spektrofotometr FTIR-ATR, spektrofotometr, 
spektrofluorymetr 

 � urządzenia do pomiaru wielkości cząstek oraz potencjału 
zeta, wykorzystujące technikę DLS (Zetasizer NanoZS) i NTA 
(NanoSight LM10) 

 � goniometr Drop Shape Analysis System DSA100, Krüss 
 � analizator krzepliwości krwi Sysmex CA 620 
 � drukarki 3D (technologie druku FDM oraz SLA) 
 � maszyna do badań wytrzymałościowych w trybie rozciągania 

(Instron 3345) 
 � aparat do pomiaru współczynnika tarcia pomiędzy tkankami  

a urządzeniami medycznymi 
 � reometr Brookfield LVDV-III+ 
 � stanowisko do produkcji włókien polimerowych techniką 

rozdmuchu roztworu polimeru i elektroprzędzenia

OFEROWANE USŁUGI

 � Opracowanie: 
 ◻ nanocząstek do podawania leków - polimerowe, 

hydrożelowe, metaliczne 
 ◻ nanocząstek do inżynierii tkanki kostnej - funkcjonalny 

hydroksyapatyt 
 ◻ pokryć biozgodnych wyrobów medycznych (powierzchnie 

polimerów i metali) opartych o polimery, hydrożele, peptydy 
i tlenek grafenu 

 ◻ rusztowań medycznych (druk 3D, inwersja faz, 
nanowłókna) do regeneracji tkanki kostnej, chrzęstnej, 
naczyń krwionośnych, nerwów i mięśni 

LABORATORIUM  
INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA,  
INŻYNIERIA MATERIAŁOW

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach,  
dr inż. Beata Butruk-Raszeja,  

dr inż. Michał Wojasiński 
 

tomasz.ciach@pw.edu.pl
beata.raszeja@pw.edu.pl 

michal.wojasinski@pw.edu.pl  
(+48) 22 234 63 95 (Tomasz Ciach) 

www.biomedlab.pw.edu.pl   

Laboratorium Inżynierii Biomedycznej zlokalizowa-
ne na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
poszukuje praktycznych rozwiązań problemów z ob-
szaru współczesnej medycyny i farmacji np. inno-
wacyjnych systemów podawania leków, obniżania 
inwazyjności sprzętu medycznego czy medycyny 
regeneracyjnej.  

Zespół dostarcza w pełni scharakteryzowane, funk-
cjonalne nanocząstki, nanowłókna oraz nanopokry-
cia gotowe do zastosowań biomedycznych takie jak: 
systemy wydzielania leków, funkcjonalne pokrycia, 
funkcjonalne rusztowania tkankowe. 

Realizuje badania w  zakresie wytwarzania 
i  charakterystyki (nano)struktur, wytwarza mi-
krogranulaty do uzupełniania ubytków kości  
i chrząstki, wydruki 3D, jak również nanostruktury, 
takie jak: funkcjonalne nanocząstki polimerowe  
i ceramiczne, pokrycia wyrobów medycznych oraz 
zwiększające biozgodność i hemozgodność pokry-
cia dowolnych powierzchni. Wytwarza również różne 
typy rusztowań tkankowych do regeneracii naczyń 
krwionośnych, kości, chrząstki, mięśni, nerwów.  

#NANOCZĄSTKI #SYSTEMY PODAWANIA LEKÓW 
#POKRYCIA MEDYCZNE #HEMOZGODNOŚĆ 
#INŻYNIERIA TKANKOWA #NANOWŁÓKNA 

https://www.pw.edu.pl/
https://www.ichip.pw.edu.pl/
mailto:tomasz.ciach%40pw.edu.pl?subject=
mailto:beata.raszeja%40pw.edu.pl?subject=
mailto:michal.wojasinski%40pw.edu.pl?subject=
http://www.biomedlab.pw.edu.pl
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PATENTY

 � patent międzynarodowy 
 ◻ Method of obtaining and separating valuable metallic elements, 

specifically from low-grade uranium ores and radioactive liquid 
wastes (Patent EP 2604713 B1) 

 � patenty polskie 
 ◻ Sposób wytwarzania emulsji prostych i  wielokrotnych 

(PL208325-B1) 
 ◻ Sposób pozyskiwania i  separacji cennych pierwiastków 

metali, zwłaszcza z  ubogich rud uranowych oraz ścieków 
radioaktywnych (P-397373) 

 ◻ Reaktor do prowadzenia procesów pomiędzy gazem, cieczą lub 
zawiesiną (PL.189161) 

KLUCZOWE PROJEKTY

 � Emulsyjne platformy do kontrolowanego i selektywnego uwalniania 
leków  

 � Emulsyjne nośniki składników odżywczych i  nutraceutyków 
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 

 � Modelowanie uwalniania składnika z  utrwalonych emulsji 
wielokrotnych

 � Badanie zastosowań dwufazowego reaktora z  przepływem 
spiralnym do prowadzenia procesów w  złożonych układach 
reakcyjnych 

 � Opracowanie i  analiza działania nowego typu reaktora 
membranowego z przepływem spiralnym 

Zespół współpracuje z  jednostkami naukowymi zarówno 
z  kraju (np. Instytut Biochemii i  Biofizyki PAN,  Wydział 
Biologii UW, Instytut Chemii i  Techniki Jądrowej),  
jak i z zagranicy (np. University of Oxford - Institute of Biomedical 
Engineering) w  zakresie nowych nośników leków i  usuwania 
niebezpiecznych zanieczyszczeń. Współpracuje też z firmami 
(np. POLLENAAROMA Sp. z o.o.), w ramach wsparcia procesu 
badawczego dotyczącego zagadnienia stabilności spożywczych 
półfabrykatów emulsyjnych. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium badawcze ciekłych układów rozproszonych: 
 ◻ aparat z przepływem helikoidalnym (przepływ Couette’a-

Taylora) do wytwarzania stabilnych prostych i złożonych 
emulsji oraz innych układów rozproszonych: ciecz - gaz, 
ciecz - ciało stałe 

 ◻ mikroskop optyczny (Olympus) z   kamerą 
i oprogramowaniem do analizy obrazu mikroskopowego 

 ◻ reometer RheolabQC (Antor Paar) 
 ◻ przyrząd do pomiaru napięcia międzyfazowego (Lauda) 

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie układów emulsyjnych o prostych i złożonych 
strukturach oraz innych układów rozproszonych (ciecz - gaz, 
ciecz - ciało stałe) 

 � badania struktury i  parametrów fizykochemicznych  
i transportowych układów rozproszonych 

 � analiza stabilności układów emulsyjnych 
 � badania systemów dostarczania leków i  nutraceutyków: 

wyznaczenie szybkości uwalniania i eliminacji leków, dawki 
substancji czynnych, modelowanie procesu uwalniania 

 � analiza reologiczna 
 � analiza mikroskopowa układów wielofazowych 
 � badania napięcia międzyfazowego 

ZESPÓŁ DS. BADAŃ 
WIELOFUNKCYJNYCH 
UKŁADÓW EMULSYJNYCH

INŻYNIERIA CHEMICZNA 

Zespół znajduje się na Wydziale Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej.  W zakres jego prac badawczych wchodzi 
m.in.: 

 � analiza eksperymentalna i  teoretyczna wymiany 
masy w układach wielofazowych; 

 � wytwarzanie innowacyjnych układów emulsyjnych 
o złożonych strukturach typu emulsje wielokrotne 
i  enkapsulacja składników aktywnych (leki, 
nutraceutyki, materiał biologiczny, kosmetyki)  
w aparacie z przepływem Couette’a-Taylora (przepływ 
helikoidalny/spiralny);  

 � badania eksperymentalne i modelowanie procesu 
uwalniania substancji aktywnych z  emulsyjnych 
nośników i  mikro/nanocząstek oraz szybkości 
eliminacji leków w  układach badawczych  
w środowisku komórek w tym nowotworowych; 

 � krioprezerwacja i  bankowanie żywych komórek  
w emulsyjnych nośnikach typu emulsje wielokrotne; 

 � redukcja zjawisk fouling membran z wykorzystaniem 
aparatu z przepływem Couette’a-Taylora; 

 � ekstrakcja z  reakcją chemiczną zanieczyszczeń 
organicznych i  radioaktywnych oraz metali ziem 
rzadkich z wykorzystaniem emulsyjnych membran 
ciekłych w reaktorze z przepływem Couette’a-Taylora. 

KONTAKT

dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni 
ewa.dluska@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 96 
www.ichip.pw.edu.pl 

#UKŁADY ROZPROSZONE #EMULSJE WIELOKROTNE 
#ENKAPSULACJA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH  
#EMULSYJNE NOŚNIKI LEKÓW #EMULSJE SPOŻYWCZE  
#EKSTRAKCJA EMULSYJNA #EMULSYJNE MEMBRANY CIEKŁE 
#PRZEPŁYW COUETTE’A-TAYLORA #KRIOPREZERWACJA #BANKOWANIE 
#SUPLEMENTY DIETY #NUTRACEUTYKI #ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA 
#PROCESY UWALNIANIA LEKÓW #MODELOWANIE MATEMATYCZNE 

https://www.pw.edu.pl/
https://www.ichip.pw.edu.pl/
mailto:ewa.dluska%40pw.edu.pl?subject=
http://www.ichip.pw.edu.pl
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OSIĄGNIĘCIA

 � ZGŁOSZENIA WZORÓW UŻYTKOWYCH: 
 ◻ Energooszczędne mieszadło (numer zgłoszenia W.127618) 
 ◻ Energooszczędny zespół tarczy disolwera (numer zgłoszenia 

W.127616) 
 ◻ Komora mielenia poziomego przepływowego młyna 

kuleczkowego (numer zgłoszenia W.127615) 
 ◻ Energooszczędny dyspergator przemysłowy (numer zgłoszenia 

W.127617) 
 � Development and implementation of user-defined subroutines 

for the commercially available CFD software package „Ansys 
Fluent” with respect to Liquid-Liquid Population Balances,  
Bayer Technology Service Gmbh 

 � Analiza rozkładu rozmiaru cząstek w zawiesinach, emulsjach 
i suchych proszkach wraz z analizą rozmiaru cząstek mierząc 
prędkość ruchów Browna, ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o.

WYBRANE PROJEKTY

 � Symulacje wielkowirowe złożonych procesów chemicznych 
przebiegających w reaktorach zderzeniowych 

 � Badanie kinetyki powstawania kryształów disiarczku molibdenu  
w celu uzyskania produktu o pożądanych właściwościach  
w reaktorach zderzeniowych  

 � Proces rozdrabniania w mieszalniku z mieszadłem tarczowym 
(disolwerze) i młynie kuleczkowym (ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o.) 

 � Interpretation, modelling and CFD calculations of process involving 
comminuting of particles (Bayer Technology Service Gmbh) 

 � Opracowanie wzorów użytkowych konstrukcji zespołu 
energooszczędnych urządzeń dla branży chemicznej,  
w szczególności produkcji farb i lakierów (ICHEMAD-Profarb  
Sp. z o.o.) 

 � Development and implementation of user-defined subroutines for 
the commercially available CFD software package „Ansys Fluent” 
with respect to micromixing phenomena and population balances 
(Bayer Technology Service Gmbh)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � Zespół dysponuje własnym zapleczem laboratoryjnym, 
posiada m.in. następującą aparaturę pomiarową: 

 ◻ układ pomiarowy Particle Image Velocimetry (PIV)  
 ◻ układ pomiarowy Planar Laser Induced Fluorescence 

(PLIF) układ pomiarowy anemometrii dopplerowskiej (LDA)  
 ◻ analizatory rozmiaru mikro- i nanocząstek Beckman 

Coluter LS 13 320 oraz Malvern Zetasizer 
 ◻ chromatograf cieczowy HPLC PERLAN Technologies 

Agilent 1260 Infinity 
 ◻ reometr rotacyjny Anton Paar MCR 302 
 ◻ trybometr - T-PTD200, T-PID/44 Anton Paar Tribometer

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie procesów selektywnego wytwarzania 
produktów złożonych reakcji chemicznych 

 � wytwarzanie i przetwarzanie mikro- i nanocząstek o zadanych 
właściwościach  

 � badanie własności reologicznych i trybologicznych zawiesin 
w relacji do ich struktury - eksperymenty i modele teoretyczne 

 � modelowanie wytwarzania produktów w oparciu  
o obliczeniową mechanikę płynów i bilans populacji 

 � praktyczne zastosowania metod modelowania 
wysokoefektywnych procesów wytwarzania i przetwarzania 
nanoproszków i nanozawiesin 

 � rozwój nowych metod i konstrukcji aparatów przemysłowych 
do produkcji ciągłej (od skali mikroreaktorów  
do mezoreaktorów) w procesach chemicznych 

 � projektowanie i badanie nowych konstrukcji mieszalników 
przemysłowych  

 � przewidywanie wpływu parametrów procesowych  
na właściwości układów ciecz - ciało stałe w przemysłowych 
reaktorach wielofazowych 

 � projektowanie i dobór warunków procesowych prowadzenia 
procesów w instalacjach przemysłowych z wykorzystaniem 
programów do Komputerowo Wspomaganej Inżynierii 
Procesowej w procesach separacyjnych 

ZESPÓŁ INŻYNIERII 
PRODUKTU  

INŻYNIERIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Zespół działa na Wydziale Inżynierii Chemicznej 
i  Procesowej Politechniki Warszawskiej  
w Zakładzie Procesów Rozdzielania. 

Zajmuje się rozwiązywaniem praktycznych 
problemów z zakresu selektywnego wytwarzania 
produktów złożonych reakcji chemicznych, 
wytwarzania i przetwarzania mikro- i nanocząstek 
o  zadanych właściwościach oraz badania 
reologii zawiesin w relacji do ich struktury  przez 
przeprowadzanie eksperymentów, tworzenie 
modeli i modelowanie wytwarzania produktów 
w  oparciu o  obliczeniową mechanikę płynów 
i  bilans populacji. Wykonuje również prace  
z  zakresu projektowania i  doboru warunków 
procesowych prowadzenia procesów 
w instalacjach przemysłowych z wykorzystaniem 
programów do Komputerowo Wspomaganej 
Inżynierii Procesowej.

Zespół dotychczas współpracował z  takimi 
firmami jak: BASF (Niemcy), Bayer (Niemcy), BHR 
(Wielka Brytania), Bradfor Particle Design (Wielka 
Brytania), Cuf-Químicos Industriais (Portugalia), 
DSM (Holandia), Givaudan Suisse (Szwajcaria), 
Huntsman (Belgia), Solvay (Francja), Unilever 
(Wielka Brytania). 

KONTAKT

dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni, 
dr inż. Wojciech Orciuch

 lukasz.makowski.ichip@pw.edu.pl,  
wojciech.orciuch@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 94, (+48) 22 234 64 91 
www.ichip.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#INŻYNIERIA PRODUKTU #PROCESY MIESZANIA #PROCESY ROZDZIELANIA 
#INŻYNIERIA REAKTORÓW CHEMICZNYCH #UKŁADY WIELOFAZOWE 

https://www.pw.edu.pl/
https://www.ichip.pw.edu.pl/
mailto:lukasz.makowski.ichip%40pw.edu.pl?subject=
http://www.ichip.pw.edu.pl
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