
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228556 

(21) Numer zgłoszenia: 415207 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 09.12.2015 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

C07C 51/46 (2006.01) 

C07C 57/07 (2006.01) 

C07C 57/04 (2006.01) 

B01D 3/40 (2006.01) 

(54) Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

19.06.2017 BUP 13/17 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

30.04.2018 WUP 04/18 

(73) Uprawniony z patentu: 

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ  
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 
Warszawa, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

WŁODZIMIERZ RATAJCZAK, Warszawa, PL 

MAREK PLESNAR, Warszawa, PL 

TADEUSZ PORĘBSKI, Warszawa, PL 

KATARZYNA POLARCZYK, Warszawa, PL 

SŁAWOMIR TOMZIK, Warszawa, PL 

MARZENA TALMA-PIWOWAR, Warszawa, PL 

ALICJA MILCZAREK, Warszawa, PL 

 

 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Anna Królikowska 

  

 

P
L

  
2
2
8
5
5

6
  

B
1
 

 

 



 PL 228 556 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych 

powstających w wytwórni tego kwasu. W wytwórni, w której wytwarza się kwas akrylowy przez utlenianie 

akroleiny powstają ścieki zawierające kwas akrylowy w stężeniu kilku procent. Ścieki takie poddaje się 

ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz, usuwając z nich kwas akrylowy, po czym kieruje się je do oczyszczalni 

biologicznej, gdzie ścieki te poddaje się końcowemu oczyszczeniu przed skierowaniem ich do wód po-

wierzchniowych. W procesie ekstrakcji jako znane ekstrahenty stosuje się: octan etylu, octan izopropylu, 

akrylan etylu, akrylan butylu, metyloizobutyloketon, eter dwuizopropylowy, 1-butanol, 2-etyloheksanol-1. 

(Applied Biochemistry and Biotechnology, 136–140, 2007, str. 451–61). 

Opisano także użycie mieszaniny 1-butanolu z akrylanem butylu jako ekstrahenta kwasu akrylo-

wego ze ścieków pochodzących z produkcji jego estrów. Wyekstrahowany ze ścieków kwas akrylowy 

w postaci mieszaniny z 1-butanolem i akrylanem butylu utylizuje się jako surowiec do produkcji akrylanu 

butylu, (opis patentowy US 962 074 (1976)) 

W przypadku zastosowania 1-butanolu do ekstrakcji kwasu akrylowego zawartego w ściekach 

uzyskuje się efektywne usunięcie kwasu ze ścieków. 2-Etyloheksanol-1 jest znacznie mniej efektywnym 

ekstrahentem w porównaniu z 1-butanolem, tj. cechuje się niższą wartością współczynników podziału 

kwasu akrylowego w układzie woda-alkohol. Stosowanie 2-etyloheksanolu-1 do usuwania kwasu akry-

lowego ze ścieków wymaga użycia bardziej sprawnych ale droższych ekstraktorów. 

Odwrotna sytuacja ma miejsce na etapie destylacyjnego wydzielania kwasu akrylowego z alko-

holowych ekstraktów. Przy wydzielaniu kwasu akrylowego z ekstraktu butanolowego uzyskuje się sto-

sunkowo rozcieńczony roztwór kwasu akrylowego w 1-butanolu. W przypadku wydzielania kwasu akry-

lowego z ekstraktu etyloheksanolowego, już po oddestylowaniu 1020% ekstraktu cały zgromadzony  

w ekstrakcie kwas akrylowy uzyskuje się w postaci destylatu, zawierającego zatężony (powyżej 55%) 

roztwór kwasu akrylowego w 2-etyloheksanolu-1. Tak zatężony roztwór kwasu akrylowego znacznie 

prościej można wykorzystać jako surowiec do produkcji odpowiedniego estru kwasu akrylowego. 

Wynalazek pozwala na usunięcie kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych bez wyżej opi-

sanych problemów. Okazało się, że bardzo dobre efekty osiąga się, tj. jednocześnie uzyskuje wysoką 

efektywność ekstrakcji kwasu akrylowego ze ścieków oraz pełne wydzielenie z otrzymanego ekstraktu 

kwasu akrylowego w postaci stężonego roztworu w alkoholu, jeśli jako ekstrahent w procesie ekstrakcji 

kwasu akrylowego ze ścieków zostanie zastosowana mieszanina 2-etyloheksanolu-1 z 1-butanolem,  

w której 1-butanol stanowi od 2550% wagowych. 

Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych z procesu utleniania akrole-

iny, przez ekstrakcję w układzie ciecz – ciecz, według wynalazku charakteryzuje się tym, że jako eks-

trahent stosuje się mieszaninę 2-etyloheksanolu-1 z 1-butanolem, zawierającą 25–50% wagowych  

1-butanolu, i otrzymuje się ekstrakt alkoholowy zawierający kwas akrylowy i rafinat wodny zawierający 

1-butanol, po czym uzyskany ekstrakt alkoholowy poddaje się dwustopniowej destylacji pod zmniejszo-

nym ciśnieniem i otrzymuje się w pierwszym stopniu destylat, stanowiący mieszaninę azeotropową 

wody i 1-butanolu, a w drugim stopniu destylat, stanowiący mieszaniną kwasu akrylowego i 1-butanolu, 

oraz 2-etyloheksanol-1 jako ciecz wyczerpaną. 

Korzystnie ekstrakcję prowadzi się w temperaturze 535°C. 

Korzystnie w procesie ekstrakcji kontaktuje się 1 część objętościową ekstrahenta z 23 częściami 

objętościowymi ścieków zawierających kwas akrylowy. 

Korzystnie również fazę alkoholową destylatu z pierwszego stopnia destylacji ekstraktu alkoho-

lowego kwasu akrylowego zawraca się do procesu ekstrakcji jako składnik ekstrahenta. 

Korzystnie także ciecz wyczerpaną z drugiego stopnia destylacji ekstraktu kwasu akrylowego za-

wraca się do procesu ekstrakcji jako składnik ekstrahenta. 

Korzystnie rafinat wodny po ekstrakcji poddaje się destylacji wydzielając z niego 1-butanol, który 

zawraca się do procesu ekstrakcji jako składnik ekstrahenta. 

Z uwagi na to, że kwas akrylowy bardzo łatwo polimeryzuje, do ścieków poddawanych ekstrakcji 

dodaje się typowe inhibitory polimeryzacji jak na przykład: hydrochinon, eter monometylowy hydrochi-

nonu, 4-metoksyfenol, fenotiazyna. 

Zastosowanie do ekstrakcji kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych 2-etyloheksanolu-1 

z dodatkiem 1-butanolu znacznie ułatwia wydzielanie go z otrzymanego ekstraktu, zawierającego około 

57% wody i około 103% kwasu akrylowego, podczas późniejszej destylacji prowadzonej pod obniżo-

nym ciśnieniem. W pierwszym etapie destylacji (pod ciśnieniem rzędu 15 kPa) usuwa się z ekstraktu 
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wodę w postaci azeotropu z 1-butanolem. W drugim etapie (pod ciśnieniem rzędu 3 kPa) z bezwodnego 

ekstraktu destyluje się frakcję, zawierającą przede wszystkim kwas akrylowy i 1-butanol. Dzięki temu, 

że 1-butanol, destylujący z kwasem akrylowym w postaci azeotropu, stanowi tylko część ekstrahenta 

(25-50%), możliwe jest wydzielanie kwasu akrylowego w postaci frakcji destylatu, zawierającej nawet 

powyżej 50% kwasu akrylowego. Sumaryczne stężenie kwasu akrylowego i 1-butanolu w tej frakcji 

przekracza 96% i może być ona, bez dalszego oczyszczania, użyta jako surowiec do syntezy akrylanu 

butylu. Pozostający po destylacji jako ciecz wyczerpana 2-etyloheksanol-1, po schłodzeniu można za-

wrócić do przygotowania nowej partii ekstrahenta i następnie do procesu ekstrakcji. 

Rafinat wodny uzyskiwany w czasie ekstrakcji, zawierający około 5% 1-butanolu, przed skiero-

waniem do oczyszczalni biologicznej, poddaje się destylacji odpędzając z niego 1-butanol, który może 

być użyty ponownie jako składnik ekstrahenta do ekstrakcji kwasu akrylowego ze ścieków z wytwórni. 

2-Etyloheksanol-1, pozostający jako ciecz wyczerpana po destylacji ekstraktu kwasu akrylowego, 

korzystnie jest okresowo poddawać destylacji na wyparce w celu usunięcia gromadzących się w nim 

wysokocząsteczkowych produktów polimeryzacji kwasu akrylowego. 

Sposób według wynalazku zilustrowano w przykładach 1–4 a uzyskane wyniki można porównać 

z wynikami uzyskanymi w przykładach porównawczych, w których zastosowano ekstrahenty według 

znanego stanu techniki. 

P r z y k ł a d  1 

Ścieki z wytwórni kwasu akrylowego, otrzymywanego przez utlenianie akroleiny, zawierające  

w % wag.): 6,1% kwasu akrylowego, 0,2% kwasu propionowego i 0,06% toluenu podaje się pompą 

dozującą z szybkością 600 cm3/godz. na szczyt kolumny ekstrakcyjnej KARR’a mającej wysokość  

50 cm i średnicę 3,5 cm. Równocześnie na dół kolumny podaje się drugą pompą dozującą z szybko-

ścią 300 cm3/godz. ekstrahent organiczny zawierający 65% 2-etyloheksanolu-1 i 35% 1-butanolu. 

W kolumnie KARR’a przy włączonym mieszadle zachodzi proces ekstrakcji kwasu akrylowego ze 

ścieków do fazy ekstrahenta. Ze szczytu kolumny ekstrakcyjnej odbiera się ekstrakt alkoholowy  

w ilości 330 cm3/godz. zaś z dołu kolumny odbiera się wodny rafinat w ilości 570 cm3/godz. Ekstrakt 

alkoholowy zawiera (w % wag.): 13,0% kwasu akrylowego, 0,4% kwasu propionowego, 0,2% toluenu, 

20,2% 1-butanolu, 58,2% 2-etyloheksanolu-1 i 7,0% wody, zaś wodny rafinat zawiera 5,2% 1-butanolu, 

0,035% kwasu akrylowego i 0,04% 2-etyloheksanolu-1. Proces ekstrakcji prowadzi się przez 30 godzin 

uzyskując w tym czasie 10,0 dm3 ekstraktu alkoholowego oraz 17,0 dm3 rafinatu wodnego. Stopień 

usunięcia kwasu akrylowego ze ścieków z jego wytwórni wynosi 99,4%. 

Ekstrakt alkoholowy otrzymany w procesie ekstrakcji podaje się do kolumny destylacyjnej – od-

wadniającej w sposób ciągły pompą dozującą w ilości 0,5 kg/godz. Kolumna destylacyjna o zdolności 

rozdzielczej równej 10 PT, wypełniona jest zwijkami Fenski’ego, pracuje pod ciśnieniem 15 kPa. Ze 

szczytu kolumny przy stosunku O:D (orosienie : destylat) równym 4:1 odbiera się w temperaturze 43°C 

destylat w ilości 70 g/godz. o średnim składzie (w % wag.): toluen – 1,4%, 1-butanol – 52,1%, woda – 

46,5%. Destylat jest heterogeniczny i dzieli się na fazy: alkoholową zawierającą 12,5% wody i wodną 

zawierającą 6,3% 1-butanolu. Z dołu kolumny odwadniającej odbiera się ciecz wyczerpaną w ilości  

430 g/godz., zawierającą: 15,1% kwasu akrylowego, 0,5% kwasu propionowego, 15,0% 1-butanolu  

i 67,8% 2-etyloheksanolu-1. Uzyskaną ciecz wyczerpaną podaje się w sposób ciągły do drugiej kolumny 

destylacyjnej, destylującej mieszaninę kwasu akrylowego z butanolem. Kolumna destylacyjna ma zdol-

ność rozdzielczą równą 12 PT, wypełniona jest zwijkami Fenski’ego i pracuje pod ciśnieniem 3 kPa. Ze 

szczytu kolumny przy stosunku O:D równym 1:1 odbiera się w temperaturze 45,5°C destylat w ilości 

130 g/godz. o składzie (w % wag.): kwas akrylowy – 48,2%, kwas propionowy - 1,4%, 1-butanol – 48,7%, 

2-etyloheksanol-1 – 0,04%, woda – 1,6%. Wydajność destylacji liczona na kwas akrylowy osiąga 97%. 

Z dołu kolumny odwadniającej odbiera się ciecz wyczerpaną w ilości 300 g/godz., zawierającą: 0,5% 

kwasu akrylowego, 0,04% kwasu propionowego i 97,8% 2-etyloheksanolu-1. 

Uzyskany w procesie ekstrakcji rafinat wodny, w celu odpędzenia z niego 1-butanolu, poddaje 

się destylacji w kolumnie destylacyjnej. W tym celu podaje się rafinat w sposób ciągły pompą dozującą 

w ilości 1,0 kg/godz. Kolumna destylacyjna o zdolności rozdzielczej równej 8 PT, wypełniona jest zwij-

kami Fenski’ego, pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym. Ze szczytu kolumny przy stosunku O:D rów-

nym 1:1 odbiera się w temperaturze 87°C 88 g/godz. heterogenicznego destylatu. Fazę alkoholową 

destylatu, zawierającą 15% wody, wykorzystuje się do przygotowanie nowej partii ekstrahenta, zaś fazę 

wodną zawraca do wsadowego rafinatu wodnego. Pozostałość po odpędzeniu butanolu – ścieki wodne, 

zwierające 0,035% kwasu akrylowego i poniżej 0,04% butanolu – kieruje się do oczyszczalni biologicz-

nej przed zrzuceniem ich do wód powierzchniowych. 
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P r z y k ł a d  2 

Ścieki z wytwórni kwasu akrylowego, otrzymywanego przez utlenianie akroleiny, zawierające  

(w % wag.): 3,1% kwasu akrylowego, 0,1% kwasu propionowego i 0,04% toluenu podaje się pompą 

dozującą z szybkością 600 cm3/godz. na szczyt kolumny ekstrakcyjnej KARR’a jak w przykładzie 1. 

Równocześnie na dół kolumny podaje się drugą pompą dozującą z szybkością 200 cm3/godz. ekstra-

hent organiczny zawierający 50% 2-etyloheksanolu, 45,5% 1-butanolu i 4,5% wody. Ze szczytu kolumny 

ekstrakcyjnej odbiera się ekstrakt alkoholowy w ilości 190 cm3/godz., zaś z dołu kolumny odbiera się 

wodny rafinat w ilości 610 cm3/godz. Ekstrakt organiczny zawiera (w % wag.): 11,5% kwasu akrylowego, 

0,35% kwasu propionowego, 0,15% toluenu, 27,4% 1-butanolu, 52,9% 2-etyloheksanolu-1 i 6,7% wody, 

zaś wodny rafinat zawiera 4,9% butanolu, 0,03% kwasu akrylowego i 0,05% 2-etyloheksanolu-1. Proces 

ekstrakcji prowadzi się przez 30 godzin uzyskując w tym czasie 5,7 dm3 ekstraktu alkoholowego oraz 

18,3 dm3 rafinatu wodnego. Stopień usunięcia kwasu akrylowego ze ścieków po produkcji wynosi 

99,0%. 

Otrzymany ekstrakt alkoholowy poddaje się destylacji w warunkach jak w przykładzie 1. Ze 

szczytu kolumny odwadniającej odbiera się w ilości 67 g/godz. o składzie (w % wag.): toluen – 1,12%, 

1-butanol – 52,2%, woda – 46,7%, zaś z dołu kolumny odwadniającej odbiera się ciecz wyczerpaną  

w ilości 433 g/godz., zawierającą: 13,3% kwasu akrylowego, 0,4% kwasu propionowego, 26,3% 1-bu-

tanolu i 61,1% 2-etyloheksanolu-1. Uzyskaną ciecz wyczerpaną podaje się obróbce, w warunkach jak 

w przykładzie 1, w kolumnie destylującej mieszaninę kwasu akrylowego z 1-butanolem. Ze szczytu tej 

kolumny odbiera się destylat w ilości 162 g/godz. o składzie (w % wag.): kwas akrylowy – 34,7%, kwas 

propionowy – 1,0%, 1-butanol – 63,0%, woda – 1,35%, zaś z dołu tej kolumny odbiera się ciecz wyczer-

paną w ilości 271 g/godz., zawierającą: 0,5% kwasu akrylowego, 0,03% kwasu propionowego i 97,6% 

2-etyloheksanolu-1. Wydajność destylacji liczona na kwas akrylowy osiąga 97,5%. 

Rafinat wodny uzyskany w procesie ekstrakcji poddaje się destylacji w warunkach jak w przykła-

dzie 1, odpędzając rozpuszczony w nim 1-butanol. Pozostałość po destylacji – ścieki wodne, zwierające 

0,03% kwasu akrylowego i poniżej 0,04% 1-butanolu, przed zrzuceniem do wód powierzchniowych, 

kieruje się do oczyszczalni biologicznej. 

P r z y k ł a d  3 

Ścieki z wytwórni kwasu akrylowego, otrzymywanego przez utlenianie akroleiny, o składzie jak  

w przykładzie 2, poddaje się obróbce w kolumnie ekstrakcyjnej KARR’a, w warunkach jak w przykładzie 

2, przy czym ekstrahent alkoholowy podawany na dół kolumny ekstrakcyjnej zawiera (w % wag.): 75,0% 

2-etyloheksanolu-1 i 25,0% 1-butanolu. Ze szczytu kolumny ekstrakcyjnej odbiera się ekstrakt orga-

niczny w ilości 212 cm3/godz., zaś z dołu kolumny odbiera się wodny rafinat w ilości 588 cm3/godz. 

Ekstrakt organiczny zawiera (w % wag.): 10,6% kwasu akrylowego, 0,34% kwasu propionowego, 0,14% 

toluenu, 13,7% 1-butanolu, 68,9% 2-etyloheksanolu-1 i 5,3% wody, zaś w wodnym rafinacie stwierdza 

się obecność 2,8% 1-butanolu, 0,04% kwasu akrylowego i 0,05% 2-etyloheksanolu-1. Proces ekstrakcji 

prowadzi się przez 30 godzin uzyskując w tym czasie 6,4 dm3 ekstraktu alkoholowego oraz 17,6 dm3 

rafinatu wodnego. Stopień usunięcia kwasu akrylowego ze ścieków po produkcji osiąga 98,7%. Otrzy-

many ekstrakt alkoholowy poddaje się destylacji w warunkach jak w przykładzie 1. Ze szczytu kolumny 

odwadniającej odbiera się destylat w ilości 52 g/godz. o składzie (w % wag.): toluen – 1,34%, 1-butanol 

– 52,1%, woda – 46,6%, zaś z dołu kolumny odwadniającej odbiera się ciecz wyczerpaną w ilości  

448 g/godz., zawierającą: 11,8% kwasu akrylowego, 0,4% kwasu propionowego, 9,2% 1-butanolu  

i 76,9% 2-etyloheksanolu-1. Uzyskaną ciecz wyczerpaną podaje się obróbce, w warunkach jak w przy-

kładzie 1, w kolumnie destylującej mieszaninę kwasu akrylowego z 1-butanolem, z tym że destylację 

prowadzi się przy stosunku O:D równym 2:1. Ze szczytu tej kolumny odbiera się destylat w ilości  

96 g/godz. o składzie (w % wag.): kwas akrylowy – 53,2%, kwas propionowy – 1,6%, 1-butanol – 42,9%, 

woda – 2,3%, zaś z dołu tej kolumny odbiera się ciecz wyczerpaną w ilości 352 g/godz., zawierającą: 

0,5% kwasu akrylowego, 0,04% kwasu propionowego i 98,0% 2-etyloheksanolu-1. Wydajność destylacji 

liczona na kwas akrylowy osiąga 96,7%. Rafinat wodny uzyskany w procesie ekstrakcji poddaje się 

destylacji w warunkach jak w przykładzie 1, odpędzając rozpuszczony w nim 1-butanol. Pozostałość po 

destylacji – ścieki wodne, zwierające 0,04% kwasu akrylowego i poniżej 0,04% 1-butanolu, przed zrzu-

ceniem ich do wód powierzchniowych, kieruje się do oczyszczalni biologicznej. 

P r z y k ł a d  4 

Ścieki z wytwórni kwasu akrylowego, otrzymywanego przez utlenianie akroleiny, o składzie jak  

w przykładzie 1, poddaje się obróbce w kolumnie ekstrakcyjnej KARR’a, w warunkach jak w przykła-

dzie 1, przy czym ekstrahent organiczny podawany na dół kolumny ekstrakcyjnej, zawierający (w % wag.): 
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58,6% 2-etyloheksanolu-1, 37,4% 1-butanolu, 0,3% kwasu akrylowego i 2,6% wody, uzyskuje się po-

przez zmieszanie: 3 części wagowych pozostałości podestylacyjnej, uzyskanej w przykładzie 1, po od-

destylowaniu kwasu akrylowego z ekstraktu alkoholowego, 1 części wagowej fazy alkoholowej z desty-

latu kolumny odwadniającej ekstrakt organiczny i/lub odpędzającej butanol z rafinatu wodnego, oraz  

1 części wagowej czystego butanolu. Ze szczytu kolumny ekstrakcyjnej odbiera się ekstrakt alkoholowy 

w ilości 325 cm3/godz., zaś z dołu kolumny odbiera się wodny rafinat w ilości 575 cm3/godz. Ekstrakt 

organiczny zawiera (w % wag.): 13,5% kwasu akrylowego, 0,45% kwasu propionowego, 0,13% toluenu, 

23,6% 1-butanolu, 52,6% 2-etyloheksanolu-1 i 7,5% wody, zaś w wodnym rafinacie stwierdza się obec-

ność 4,9% 1-butanolu, i 0,035% kwasu akrylowego i 0,045% etyloheksanolu-1. Proces ekstrakcji pro-

wadzi się przez 30 godzin uzyskując w tym czasie 9,8 dm3 ekstraktu alkoholowego oraz 17,2 dm3 rafi-

natu wodnego. Stopień usunięcia kwasu akrylowego ze ścieków po produkcji wynosi 99,4%. Otrzymany 

ekstrakt alkoholowy poddaje się destylacji w warunkach jak w przykładzie 1. Ze szczytu kolumny od-

wadniającej odbiera się destylat w ilości 75 g/godz. o składzie (w % wag.): toluen – 0,86%, 1-butanol  

– 52,4%, woda – 46,7%, zaś z dołu kolumny odwadniającej odbiera się ciecz wyczerpaną w ilości  

425 g/godz., zawierającą: 15,9% kwasu akrylowego, 0,5% kwasu propionowego, 18,5% 1-butanolu  

i 62,0% 2 etyloheksanolu-1. Uzyskaną ciecz wyczerpaną podaje się obróbce, w warunkach jak  

w przykładzie 1, w drugiej kolumnie destylacyjnej destylującej mieszaninę kwasu akrylowego z butanolem. 

Ze szczytu tej kolumny odbiera się destylat w ilości 150 g/godz. o składzie (w % wag.): kwas akrylowy  

– 44,4%, kwas propionowy – 1,4%, 1-butanol – 52,7%, 2-etyloheksanol-1 – 0,01%, woda – 1,4%, zaś  

z dołu tej kolumny odbiera się ciecz wyczerpaną w ilości 275 g/godz., zawierającą: 0,5% kwasu akrylo-

wego, 0,03% kwasu propionowego i 95,4% 2-etyloheksanolu-1. Wydajność destylacji liczona na kwas 

akrylowy osiąga 97,8%. Rafinat wodny uzyskany w procesie ekstrakcji poddaje się destylacji w warun-

kach jak w przykładzie 1, odpędzając rozpuszczony w nim 1-butanol. Pozostałość po destylacji – ścieki 

wodne, zwierające 0,03% kwasu akrylowego i poniżej 0,04% 1-butanolu, przed zrzuceniem do wód 

powierzchniowych, kieruje się do oczyszczalni biologicznej. 

Przykład porównawczy a. Ścieki o składzie jak w przykładzie 1 kontaktuje się z 1-butanolem  

w warunkach jak w przykładzie 1. Ścieki po ekstrakcji zawierają 0,035% kwasu akrylowego. Stopień 

usunięcia kwasu akrylowego ze ścieków wynosi 99,4%. Ekstrakt alkoholowy poddaje się destylacji  

w warunkach jak w przykładzie 1, wydzielając z niego kwas akrylowy w postaci 22% roztworu  

w 1-butanolu, z wydajnością 94%. 

Przykład porównawczy b. Ścieki o składzie jak w przykładzie 1 kontaktuje się z 2-etyloheksano-

lem-1 w warunkach jak w przykładzie 1. Ścieki po ekstrakcji zawierają 0,43% kwasu akrylowego. Sto-

pień usunięcia kwasu akrylowego ze ścieków wynosi 93,0%. Ekstrakt alkoholowy poddaje się destylacji  

w warunkach jak w przykładzie 1, wydzielając z niego kwas akrylowy w postaci 59% roztworu  

w 2-etyloheksanolu-1, z wydajnością 95%. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wydzielenia kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnych z procesu utleniania 

akroleiny, przez ekstrakcję w układzie ciecz – ciecz z użyciem 2-etyloheksanolu-1, znamienny 

tym, że jako ekstrahent stosuje się mieszaninę 2-etyloheksanolu-1 z 1-butanolem, zawiera-

jącą 25–50% wagowych 1-butanolu, otrzymując ekstrakt alkoholowy zawierający kwas akry-

lowy i rafinat wodny zawierający 1-butanol, następnie uzyskany ekstrakt poddaje się dwustop-

niowej destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem i otrzymuje się w pierwszym stopniu destylat 

stanowiący mieszaninę azeotropową wody i 1-butanolu a w drugim stopniu destylat stano-

wiący mieszaninę kwasu akrylowego i 1-butanolu oraz jako ciecz wyczerpaną 2-etylohe- 

ksanol-1. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ekstrakcję prowadzi się w temperaturze  

5  35°C. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w procesie ekstrakcji kontaktuje się 1 część 

objętościową ekstrahenta z 23 częściami objętościowymi ścieków zawierających kwas  

akrylowy. 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że destylat z pierwszego stopnia destylacji eks-

traktu alkoholowego zawraca się do procesu ekstrakcji jako składnik ekstrahenta. 
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5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ciecz wyczerpaną z drugiego stopnia destylacji 

ekstraktu alkoholowego zawraca się do procesu ekstrakcji jako składnik ekstrahenta. 

6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że rafinat wodny po ekstrakcji poddaje się desty-

lacji wydzielając z niego 1-butanol, który zawraca się do procesu ekstrakcji jako składnik eks-

trahenta. 
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