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„Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem,

może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa

zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów.

I uczeni potąd nie odpowiadają swemu powołaniu, swemu w

towarzystwach ludzkich przeznaczeniu, dopokąd w ich

naukach, w ich umiejętnościach rządy nie znajdują – podług

potrzeby – wewnętrznej administracji rady i pomocy,

dopokąd ich umiejętność nie nadaje fabrykom

i rękodziełom oświecenia, ułatwienia kierunku postępu”.

Stanisław Staszic





Siła napędowa procesu

Różnica ciśnień Różnica stężeń
Różnica potencjału 

elektrycznego

Mikrofiltracja (MF)

Fi
lt

ra
cj

a 
m

em
b

ra
n

o
w

a Dializa

Elektrodializa (ED)
Ultrafiltracja (UF) Perwaporacja (PV)

Nanofiltracja (NF) Pertrakcja

Odwrócona osmoza (RO) Permeacja gazów (GS)







Projekt: „Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie
szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych".

Celem projektu jest opracowanie technologii oczyszczania wody używanej do szczelinowania, a następnie oczyszczanie wody wracającej po szczelinowaniu. Celem tej
technologii będzie uzyskanie wody do szczelinowania charakteryzującej się bardzo dużą czystością i stabilnością w czasie (brak rozwoju mikroorganizmów), a następnie
oczyszczenie wody po szczelinowaniu do standardów pozwalających na zrzut wody lub zawrócenia jej do ponownego szczelinowania.



Projekt „Development of a sustainable recycling process for
water and detergent ingredients for industrial laundries”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu ścieków pochodzących
z pralni przemysłowych i składników detergentów w celu osiągnięcia zrównoważonej
gospodarki wodnej w pralniach przemysłowych oraz optymalizacji procesu recyklingu
z wykorzystaniem metod analitycznych. Proces ten powinien być oparty na trwałej i efektywnej
ekonomicznie technologii recyklingu opartej o filtrację membranową poprzedzoną obróbki
wstępnej ścieków przez technikę indukcji dipolowej.



Projekt: „Novel Smart Filtration Media ".
Cel projektu: Prace badawcze, nowe rozwiązania struktur filtracyjnych będące połączeniem
polimerów i ceramiki pozwalające na efektywne oczyszczanie cieczy.



Projekt "Development of novel hybrid process based on
graphene modified smart textile filters and polymer
membranes for advanced wastewater treatment"

Projekt HyprSTEP koncentruje się na opracowaniu innowacyjnych procesów oczyszczania
ścieków w oczyszczalniach ścieków. W porównaniu do obecnie stosowanych technologii
oczyszczania ścieków, kluczowym czynnikiem jest silny wzrost skuteczności oraz opłacalność
nowych procesów oczyszczania ścieków. Nowy hybrydowy proces opiera się na wstępnym
i końcowym oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem inteligentnych filtrów tekstylnych
w połączeniu z dostosowanymi do potrzeb bioreaktorami membranowymi (MBR).



Opracowanie nowej technologii zagospodarowania 
nieprzereagowanego oleju z hydrokrakingu
Grupa Lotos

Badania. Technologia 
selektywnego usuwania 
wielopierścieniowych 
węglowodorów 
aromatycznych (HPNA)

Badania 4 surowców na 
instalacji laboratoryjnej 
w Zakładzie 
Polymemtech

Budowa instalacji 
pilotowej do badań w 
Rafinerii Gdańskiej GL
w ramach wspólnego 
projektu



Instalacja badawcza do wytwarzania wody zdemineralizowanej 
metodami elektromembranowymi

Zleceniodawca: Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

Lokalizacja: TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza, Łagisza

Instalacja demonstracyjna, o wydajności 0,1 m3/h wody zdemineralizowanej, 
składająca się z niezależnych stacji: PW, UF, RO, EDR, IE i EDI, obejmująca dwa 
układy:
• PW - UF - EDR - EDI
• PW - UF - RO - IE
do badań demineralizacji wody rzecznej do uzupełniania obiegu wodno-
parowego bloków energetycznych.

Umożliwia porównanie obecnie 
stosowanych technologii (RO - IE) 
z alternatywnym układem EDR - EDI, 
umożliwiającym wykluczenie zużycia 
chemikaliów w procesie produkcji wody demineralizowanej.



Instalacja pilotowa nanofiltracji-odwróconej osmozy-elektrodializy

do badań odsalania wody kopalnianej

Zleceniodawca: Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

Lokalizacja: KWK Bolesław Śmiały, Łaziska Górne

Instalacja pilotowa, o wydajności 0,5 m3/h 
nadawy łącząca szereg procesów membranowych 
przeznaczona do badań odsalania wody 
kopalnianej, wykonana
w zabudowie kontenerowej

Umożliwia obniżenie zużycia energii 
zagęszczania solanki, zmniejszenie ilości ścieków 
oraz otrzymywanie wody technologicznej



Renomowani klienci

Instalacja oczyszczania ścieków przemysłowych z lakierni

Uniwheels

Zastosowane technologie membranowe umożliwiają usuwanie olejów ze ścieków i zagęszczanie
pozostałych substancji rozpuszczonych. Produkt stanowi ciecz spełniająca wymogi umożliwiające
ponowne jej wykorzystanie. Separacja jest prowadzona w oparciu o ultrafiltrację i odwróconą osmozę.



Renomowani klienci

Instalacja filtracyjna do membranowej filtracji i klasyfikacji tlenku 
grafenu
Podmiot i lokalizacja: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii 
Materiałów Elektronicznych, Warszawa

Technologia klasyfikacji tlenku grafenu w oparciu o ciśnieniowe techniki membranowe:
mikrofiltrację, ultrafiltrację i odwróconą osmozę. Produktami powstającymi w instalacji są:
koncentrat - zawierający zagęszczoną zawiesinę klasyfikowanego tlenku grafenu, filtrat będący
wodą RO do ponownego wykorzystania w procesie oraz zagęszczony koncentrat soli.



Zwiększenie wydajności instalacji oczyszczania kondensatu
pary alkalicznej na Wydziale Saletry i RSM
ZA Puławy

1. Wypożyczenie pilotowej instalacji RO, 
przeszkolenie operatora

2. Badania analityczne pobranych 
próbek

3. Analiza pracy instalacji oczyszczania 
kondensatu pary alkalicznej. 

4. Opracowanie koncepcji instalacji 
docelowej oraz oszacowanie jej  
kosztów 



Opracowanie technologii separacji i zagęszczania ścieków solankowych
ZGH Bolesław S.A.

1. Przeprowadzenie badań pilotowych
z dostarczonymi ściekami solankowymi  w Zakładzie 
Polymemtech

2. Wykonanie badań analitycznych pobranych próbek 
przez Zamawiającego

3. Opracowanie technologii separacji
i zagęszczania ścieków oraz zagospodarowania 
koncentratów 



Instalacja filtracji do odzysku zużytego ługu (KOH/NaOH)
Pratt & Whitney

Technologia odzysku ługu w produkcji łopatek
turbin. Wyekstrahowany roztwór poddawany jest
wieloetapowej filtracji, tym mikrofiltracji z użyciem
membran ceramicznych, celem oddzielania
zanieczyszczeń. Zagęszczony koncentrat zawiera
zanieczyszczenia ceramiczne i stanowi odpad.
Filtrat - oczyszczony ług, nadaje się do ponownego
wykorzystania w procesie.



Separacja z roztworu toluenu mieszaniny różnych węglowodorów 
alifatycznych i aromatycznych. 
Syntoil S.A.

1. Firma POLYMEMTECH  na otrzymanej od Zamawiającego 
próbce  przeprowadziła etap badań laboratoryjnych 

2. Na potrzeby projektu została wykonana instalacja pilotowa 

3. Z użyciem instalacji pilotowej wykonano dwustopniowy 
proces filtracji   membranowej

4. Wynikiem badań  pilotowych była separacja zanieczyszczeń 
w postaci mieszaniny różnych węglowodorów  
alifatycznych, aromatycznych i osadów z toluenu 



Technologia oczyszczania ścieków przemysłowych z przeznaczeniem do
podawania do kolumn jonowymiennych

Polymemtech otrzymał od zamawiającego próbkę zanieczyszczonej cieczy o ChZT
wynoszącym 630, zawierającą związki fosforu, miedzi, niklu, cynku, ołowiu oraz
chlorki. Otrzymana ciecz została poddana procesom oczyszczenia zgodnie
z opracowaną technologią. Technologia uwzględnia ilościowe zmiany
występujących związków chemicznych (dobowe i miesięczne).



Technologia oczyszczania ścieków po myciu urządzeń do produkcji farb

Polymemtech otrzymał od Zamawiającego próbkę cieczy po myciu urządzeń do
produkcji farb. Ciecz do oczyszczenia zawierała: aceton, butyloglikol, heksanol, eter
n-butylowy glikolu dipropylenowego (DPNB), a także metoksypropanol i alkohol
diacetanowy. Otrzymany filtrat po przeprowadzeniu testów pilotowych na
podstawie opracowanej technologii został poddany badaniom analitycznym przez
Zamawiającego. Opracowana technologia daje możliwość odprowadzenia filtratu
bezpośrednio do publicznego kolektora ściekowego.



Technologia oczyszczania cieczy po procesie usunięcia etykiet

Na zamówienia firmy recyklingowej opracowana została technologia oczyszczania
cieczy po procesie usunięcia etykiet z butelek typu PET. Po oczyszczeniu ciecz
zawierająca wodorotlenek sodu zostaje w odpowiednim czasie ponownie
kierowana do reaktorów. Technologia dostosowana jest do ciągłej pracy linii
wyposażonej w cztery reaktory o objętości 5m3 każdy.



Technologie oczyszczania soli disodowej kwasu dietylenotriamino
fosfonowego i kwasu fosforowego (III)

Dostarczona przez Zamawiającego próbka soli disodowej kwasu dietylenotriamino
fosfonowego zawierała pozostałości substratów po procesie syntezy. Dodatkowo
używany do jej produkcji substrat, kwas fosfonowy (III) zawierał zanieczyszczenia
nieorganiczne.
Jedna z opracowanych technologii dotyczyła oczyszczania samego kwasu, druga
otrzymanej soli po procesie syntezy.



Technologia filtracji bioflawonoidów z grejpfruta

Przeprowadzono filtrację ponad 50 litrów cieczy dostarczonej przez
Zamawiającego. Uzyskano 48 litrów klarownego roztworu (permeat) oraz kilka
litrów zagęszczonej zawiesiny. Opracowana technologia dowiodła, że zatężenie
roztworu bioflawonoidów z grejpfruta jest możliwe przy użyciu technik
membranowych.



Technologia oczyszczania ścieków solankowych powstałych po produkcji 
środków ochrony roślin

Otrzymaną od Zamawiającego próbkę ścieków poddano testom na urządzeniach 
pilotowych zgodnie z opracowaną technologią. Koncentrat stanowiły zagęszczone 
substancje rozpuszczone (odpad), zaś filtrat stanowiła oczyszczona solanka 
przeznaczona do procesu zagęszczania.



Technologia oczyszczania ścieków solankowych z instalacji do produkcji
żywic epoksydowych

Na podstawie testów pilotowych opracowano technologię oczyszczania ścieków
solankowych z instalacji produkcji żywic epoksydowych. Otrzymany filtrat
przeznaczony jest do procesu zagęszczania.



Technologia oczyszczania ścieków przemysłowych zawierających lekkie
destylaty węglowodorowe

Polymemtech otrzymał od Zamawiającego próbkę cieczy zanieczyszczonej lekkimi
destylatami węglowodorowymi. Otrzymana ciecz została poddana procesom
oczyszczenia zgodnie z opracowaną technologią. Otrzymany filtrat może być
odprowadzany bezpośrednio do publicznego kolektora ściekowego.














