INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
ODDZIAŁ CHEMII NIEORGANICZNEJ „IChN” w GLIWICACH
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Zakład Syntezy Nieorganicznej i Ochrony Środowiska
Technologie fosforanów i polifosforanów oraz kwasu fosforowego i polifosforowego.
Nawozy ciekłe i specjalnego zastosowania.
Technologie nieorganicznych soli sodowych.
Technologie związków nadtlenowych; wykorzystanie tlenu aktywnego
w procesach oczyszczania ścieków i gleby.
Środki pomocnicze do tworzyw sztucznych (środki uniepalniające).
Technologie odzysku substancji użytecznych z odpadów stałych i ścieków, technologie
unieszkodliwienia odpadów przemysłowych zgodnie ze standardami określonymi
w najlepszych dostępnych technikach BAT i zapisach prawnych z obszaru ochrony środowiska.
Technologiczne wykorzystanie procesów membranowych oraz elektrochemia przemysłowa.

Usługi analityczne
Analiza termiczna związków chemicznych, surowców, tworzyw
sztucznych.
Metody pomiarowe:
- analiza termograwimetryczna (TGA),
- różnicowa analiza termiczna (DTA),
- różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC).
Potencjalne obszary zastosowań:
- oznaczanie ciepła reakcji,
- wyznaczanie ciepła właściwego,
- określanie ciepła przemian fazowych,
- badania przemian polimorficznych,
- badania termicznej stabilności substancji,
- kontrola składu i wstępna identyfikacja substancji.
Badania substancji i mieszanin powodujących korozję metali
zgodnie z rozporządzeniem CLP.
Analiza wielkości i kształtu ziaren (kryształów) metodą
mikroskopii optycznej w świetle przechodzącym lub odbitym.
Analiza powierzchni właściwej metodą jednopunktową
Langmuira i wielopunktową izotermy BET.

Zakład Inżynierii Procesowej
i Specjalnych Związków Nieorganicznych
Opracowanie nowych oraz modernizacja istniejących rozwiązań
technologiczno - procesowych dla potrzeb przemysłu (zatężanie, krystalizacja,
granulacja, suszenie i inne).
Zastosowanie wybranych procesów i operacji jednostkowych
do oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów ciekłych z instalacji przemysłu chemicznego.
Optymalizacja gospodarki cieplnej w procesach przemysłowych.
Projektowanie technologiczno-procesowe w zakresie Basic Engineering, współpraca
z jednostkami projektowymi przy opracowywaniu Detail Engineering.
Opracowanie nowych produktów nieorganicznych lub nieorganiczno-organicznych
o specjalnych projektowanych właściwościach, np. nanozwiązki, nanozwiązki
na nośnikach nieorganicznych.
Opracowywanie i modernizacja specjalnych związków krzemu, siarki,
glinu, fluoru, cyrkonu.
Opracowywanie metod odzysku substancji użytecznych z odpadów
przemysłowych, w tym elektronicznych i elektrycznych.

Ekspertyzy i usługi analityczne
Wielkości i stabilności nanozwiązków (nano- i zeta-sizer).
Analizy fizykochemiczne:
- gęstość właściwa, nasypowa, utrząsowa,
- lepkość, temperatura zapłonu płynów metodą otwartego
tygla Clevelanda,
- czas wiązania i powierzchnia właściwa spoiw,
- analiza zawartości fluoru, krzemu i kwasu monokrzemowego,
- badania granul – analiza ziarnowa, wytrzymałość na ścieranie,
oznaczanie twardości.

Laboratorium Mikronizacji
Laboratorium Mikronizacji realizuje usługi zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki
Wytwarzania (GMP), zawartymi w Dyrektywie 2003/94/EC, Dyrektywie 91/412/EEC i Art. 47
Dyrektywy 2001/83/EC, dotyczącymi Wymagań GMP dla substancji czynnych.
Instytut posiada certyfikat GMP nr GIF-IW-400/0466_01_01/04/103/16 wydany przez
Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
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Wykonywane usługi
Mikronizacja, mielenie i klasyfikacja ziarnowa.
Przygotowanie aplikacyjnych partii materiałów
o ściśle określonym uziarnieniu.
Pomiar wielkości cząstek substancji.

Laboratorium dysponuje urządzeniem multiprocesowym
firmy Hosokawa Alpine z modułami umożliwiającymi
pneumatyczne rozdrabnianie i separację cząstek:
młyn przeciwstrumieniowy 100 AFG,
separator 50 ATP,
młyn strumieniowy spiralny 100 AS
Mikronizowany materiał poddawany jest kontroli jakości
z wykorzystaniem analizatora laserowego LS 13320 firmy
Beckman Coulter (w zawiesinach, emulsjach i suchych
proszkach).

Laboratorium Analityczne

Zakres działania
Oznaczenia składu chemicznego.
Oznaczenia właściwości fizykochemicznych.
Badania tożsamości, identyfikacja i ocena jakości substancji chemicznych (techniką FTIR).
Kontrola analityczna procesów technologicznych.
Opracowywanie i walidacja metodyk badawczych.

Obszar specjalizacji
Analizy produktów przemysłu nieorganicznego i nawozowego; surowców dla
przemysłu elektrochemicznego, chemii gospodarczej, farb i lakierów, przemysłu
wydobywczego.
Badania na rzecz ochrony środowiska.
Oznaczanie mikroskładników w matrycach organicznych.
Identyfikacja i kontrola jakościowa związków organicznych, badania
tożsamości wg Ph Eur.
Badania innych próbek na życzenie Klienta.

Stosowane techniki pomiarowe
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem
w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-OES).
Metody spektrofotometryczne (UV/VIS).
Spektrometria w podczerwieni (FTIR, IR).
Metody elektrochemiczne z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych.
Chromatografia jonowa HPIC.
Techniki klasyczne (wolumetria, grawimetria oraz inne).

Zakład Wsparcia Technicznego

Specjalistyczne produkty
wytwarzane według własnych technologii
Kwas polifosforowy do syntez i nawozów ciekłych
POFAM N - nawóz, składnik nawozowy
Fluorek wapnia - stosowany w produkcji świec samochodowych
Ichanofos - preparat do niskotemperaturowego
fosforanowania stali przed malowaniem
Korektofos - aktywator odtłuszczania aktywujący
powierzchnię przed fosforanowaniem
Środki opóźniające palenie
POFAMBOR - impregnat do drewna, papieru i tkanin
POFAM - impregnat do papieru i tkanin
POFATYN - impregnat do specjalnych tkanin wełnianych

REACH i CLP
Karty charakterystyki

Wykonywane usługi
Opracowanie kart charakterystyki zgodnie z CLP:
- na podstawie istniejącej karty sporządzonej zgodnie z przepisami UE
z dostosowaniem jej do przepisów polskiego prawa,
- na podstawie receptury - pełna klasyfikacja zagrożeń.
Opracowanie oznakowań (etykiet) zgodnie z CLP.

Pomoc w interpretacji przepisów dot. wprowadzenia rozporządzenia REACH.
Ocena obowiązków firmy, jakie nakłada na nią rozporządzenie REACH.
Ocena posiadanej dokumentacji.
Bieżące konsultacje w zakresie REACH i CLP/GHS.
Przygotowanie klasyfikacji substancji lub mieszaniny zgodnie
z rozporządzeniem CLP.
Pomoc firmom w spełnianiu obowiązków związanych z wprowadzeniem
produktów chemicznych na rynek.
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