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Kwasy karboksylowe to ważna klasa związków organicznych, zarówno jeśli chodzi o ich znaczenie 
biologiczne, jak również zastosowania. Faktycznie, kwasy organiczne to główny substrat w 
powstawaniu tłuszczów, aminokwasy to elementarne jednostki budujące białka. Z kolei w przemyśle, 
kwasy karboksylowe stosowane są w produkcji polimerów, leków, jako rozpuszczalniki lub dodatki do 
żywności. W mieszaninach z kwasami karboksylowymi należy się spodziewać ciekawych zjawisk  oraz 
efektów wynikających z tworzenia wiązań wodorowych (autoasocjacja oraz asocjacja krzyżowa) – ich 
badanie można przeprowadzić analizując różne makroskopowe dane termodynamiczne, np. krzywe 
rozpuszczalności. Rozpuszczalność jest również bardzo ważnym parametrem procesowym, np. przy 
prowadzeniu oczyszczania metodą krystalizacji. Modelowanie równowag fazowych ciało stałe-ciecz 
wydaje się być zatem zagadnieniem o dużym znaczeniu dla inżynierii i organicznej technologii 
chemicznej. 

Celem pracy jest wykonanie analizy porównawczej dwóch modeli termodynamicznych, 
zaliczanych do najbardziej zaawansowanych narzędzi współczesnej termodynamiki chemicznej, a 
przede wszystkim zbadania czy modele te są w stanie poprawnie opisać wpływ struktury kwasu 
(długość łańcucha, pozycja grupy COOH, podstawniki) na rozpuszczalność. Pierwszym z modeli jest 
metoda UNIFAC (różne wersje) umożliwiająca przewidywanie współczynników aktywności 
składników mieszaniny na podstawie idei udziałów grupowych. Drugi model to COSMO-RS, oparty na 
hybrydowym podejściu z pogranicza metod chemii kwantowej i termodynamiki statystycznej. W 
ramach pracy zostanie dokonana ocena wpływu stopnia złożoności modelu na dokładność wyników. 

 
 

Proponowana praca obejmuje: 
 

1. Przegląd literatury nt. danych eksp./modelowania rozpuszczalności kwasów karboksylowych. 
2. Budowa bazy danych eksperymentalnych, przygotowanie plików wejściowych. 
3. Obliczenia z użyciem modelu UNIFAC (środowisko Matlab). 
4. Obliczenia z użyciem modelu COSMO-RS (środowisko COSMOtherm). 
5. Przegląd i analiza statystyczna wyników. 
 
Temat przeznaczony 
jest dla: 

Proszę zaznaczyć właściwe pola wstawiając w sąsiedniej komórce 
znak „X” 

 

studentów kierunku* Biotechnologia **  
Technologia Chemiczna X 

studentów studiów* I stopnia – praca inżynierska X 
II stopnia – praca magisterska  

Wyrażam zgodę na zamieszczenie streszczenia pracy dyplomowej w wirtualnym 
dziekanacie*** 
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