
KataLOG
Laureatów
XV EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

LAT
KONKURSU 
POLSKI 
PRODUKT 
PRZYSZŁOŚCI



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności za treść opisów rozwiązań.
Szczegółowe informacje o nagrodzonych wyrobach i technologiach można uzyskać od ich autorów.

KATALOG LAUREATÓW
XV EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012

Minister Gospodarki

Patronat honorowy
XV edycji Konkursu

Patronat medialny
XV edycji Konkursu Partner Konkursu

Publikacja współfinansowana ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikacja bezpłatna.



podejmując temat innowacji zawsze 
podkreślam, że zarówno prowadzenie 
prac badawczych, jak i ich wdrażanie 
jest ogromnym wyzwaniem dla pol-
skich naukowców i przedsiębiorców. 
Mam również świadomość, że realizacja 
tych działań obarczona jest ryzykiem, 
niemniej praktyka dowodzi, że wiele 
tego typu przedsięwzięć kończy się suk-
cesem naukowym i rynkowym. 

Wyrazistym tego przykładem są laure-
aci Konkursu Polski Produkt Przyszłości, 
który w tym roku ma wymiar szczegól-
ny, związany z przypadającym Jubile-
uszem 15-lecia. Jego historia pokazuje, 
że projekty niosące w sobie pierwiastek 
innowacyjności, na każdym etapie – po-
cząwszy od fazy projektowej, a skoń-
czywszy na wdrożeniu – odnosiły i od-
noszą sukcesy. 

Za tymi osiągnięciami kryją się wybitne 
osobowości, inżynierowie i przedsię- 
biorcy, którzy chcą i potrafią wyko- 
rzystać swoje ogromne talenty nauko- 
we i organizacyjne. Reprezentują oni  

ośrodki naukowo-badawcze i przed- 
siębiorstwa, których projekty były wie-
lokrotnie nagradzane w Konkursie i są 
doceniane przez rynek, zdobywając 
uznanie klientów i partnerów bizne-
sowych. Doceniając szczególny wkład  
w rozwój innowacji w Polsce, z okazji Ju-
bileuszu 15-lecia Konkursu ustanowiłam 
dla nich nagrodę specjalną – Kryształo-
wą Piramidę Innowacyjności. 

Rocznica Konkursu jest także doskonałą 
okazją do złożenia specjalnych podzięko-
wań ponad 200 osobom – autorytetom 
z dziedziny techniki i gospodarki, które  
wspierały nas w procesie oceny blisko  
700 projektów oraz brały udział w pra- 
cach Kapituły. Pragnę im gorąco podzię- 
kować za ich zaangażowanie i trud wło- 
żony w realizację Konkursu oraz dbanie  
o jego wysoki poziom merytoryczny.

Zachęcam Państwa do lektury niniejsze-
go katalogu, który prezentuje laureatów 
XV edycji Konkursu oraz nagrodzonych 
w latach ubiegłych, uhonorowanych 
nagrodą specjalną. 

Szanowni Państwo,

Warszawa, czerwiec 2012 r.

Bożena Lublińska-Kasprzak
Przewodnicząca Kapituły Konkursu 

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości



o konkursie
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Konkurs Polski Produkt Przyszłości, któ- 
rego organizatorem jest Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, obchodzi 
w 2012 roku Jubileusz 15-lecia. Współ-
finansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, promuje i upowszechnia 
osiągnięcia twórców innowacyjnych wy- 
robów i technologii. Udział w Konkursie 
jest bezpłatny, a mogą w nim uczestni-
czyć ośrodki naukowo-badawcze, uczel- 
nie, innowacyjne przedsiębiorstwa, a tak- 
że indywidualni wynalazcy z krajów UE.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu 
jest przedstawienie nowego, innowacyj-
nego wyrobu lub technologii w jednej  
z czterech kategorii:
•	 wyrób	przyszłości	w	fazie	przedwdroże- 
 niowej,
•	 technologia	 przyszłości	 w	 fazie	 przed- 
 wdrożeniowej,
•	 wyrób	przyszłości	w	fazie	wdrożeniowej, 
•	 technologia	przyszłości	w	fazie	wdroże- 
 niowej.

O nagrodę „Polski Produkt Przyszłości”  
w kategorii wyrób i technologia przyszło- 
ści w fazie przedwdrożeniowej mogą  
ubiegać się rozwiązania doprowadzone  
najdalej do etapu prac wdrożeniowych.  
W kategorii rozwiązań w fazie wdroże- 
niowej zgłaszane produkty powinny być  
wdrożone do praktyki produkcyjnej co  
najmniej od 12 miesięcy, nie dłużej jed- 
nak niż 21 miesięcy przed datą zgłosze- 
nia projektu do Konkursu.

Przyjęte kryteria oceny to przede wszy- 
stkim poziom innowacyjności rozwiąza- 
nia i zapotrzebowania rynku na produkt  
oraz wpływ na środowisko. Przy wybo- 
rze najlepszych prac istotne znaczenie  
mają również porównywalność para- 
metrów technicznych z odpowiednikami  
światowymi, wzrost eksportu i zatrudnie- 
nia, konkurencyjność cenowa oraz kwestie  
związane z ochroną własności przemy- 
słowej.

W każdej kategorii przyznawana jest jed-
na nagroda oraz wyróżnienia. Zdobywcy  
nagrody „Polski Produkt Przyszłości” otrzy-
mują statuetkę, dyplom i prawo do po-
sługiwania się znakiem i hasłem „Polski 
Produkt Przyszłości”. Nagrodą jest rów- 
nież pomoc Agencji w promocji produk- 
tu przez m.in:
•	 prezentację	 na	 krajowych	 i	 zagranicz- 
 nych targach i wystawach innowacyj- 
 ności,
•	 prezentację	w	katalogu	 laureatów	Kon- 
 kursu, przygotowanym w dwóch wer- 
 sjach językowych, dystrybuowanym  
 w kraju i przez polskie placówki dyplo- 
 matyczne za granicą,
•	 prezentację	 na	 Portalu	 Innowacji	 
 www.pi.gov.pl,
•	 udział	 laureatów	Konkursu	w	konferen- 
 cjach, seminariach, programach radio- 
 wych i telewizyjnych poświęconych te- 
 matyce innowacyjności.

W ramach promocji, Agencja współpracu- 
je z Fundacją Polskiego godła Promocyj-
nego „Teraz Polska” dla rozwiązań innowa-
cyjnych.

Dotychczas do Konkursu zgłoszono kilka-
set innowacyjnych wyrobów i technologii 
z zakresu m.in. medycyny, farmacji, ener-
getyki, mechaniki, elektroniki i chemii.  
Spośród nich Kapituła nagrodziła 36 pro-
jektów i przyznała 71 wyróżnień. Wiele 
produktów, stworzonych na bazie prac 
konkursowych, zaistniało z powodzeniem 
na rynku krajowym, a liczne stały się tak-
że cenionymi artykułami eksportowymi. 
Wśród laureatów Konkursu są firmy no-
towane obecnie na giełdowym rynku 
NewConnect, gdzie trafiają młode i nowo-
czesne spółki z perspektywami rozwoju  
i wzrostu wartości.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edy-
cjach Konkursu.Biuro Konkursu:

tel.: +48 22 432 83 12

e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

www.ppp.pi.gov.pl

Statuetka przyznawana laureatom

Konkursu Polski Produkt Przyszłości
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W XV eDYCJi konkursu
PoLski ProDukT PrZYsZŁoŚCi W roku 2012

WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W FAZIE PRZEDWDROŻENIOWEJ

WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W FAZIE WDROŻENIOWEJ

Nagroda:  koMBAJn Do ZBioru i CZYsZCZeniA WArZYW Z WYMiennYMi 
  ADAPTerAMi roBoCZYMi
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AKPIL Kazimierz Anioł; Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

20

Wyróżnienie: noWA roDZinA ZAsiLACZY MAGneTronoWYCh o BuDoWie MoDuŁoWeJ,  
 ChŁoDZonYCh WoDą Do ZAsTosoWAń soLArnYCh
 Huettinger Electronic Sp. z o.o.

22

Wyróżnienie: MoDuŁ PV Z oGniW krZeMoWYCh Z oPCJą PoŁąCZeniA Do koLekTorA
 Solar-Energy S.A.

16

Wyróżnienie: LenPLAsT – oPATrunek Z Lnu noWeJ GenerACJi
 Fundacja Linum

14

Nagroda:  kWAnToWe LAserY kAskADoWe
  Instytut Technologii Elektronowej

06

Wyróżnienie: JeDnoosioWY eGZosZkieLeT rAMieniA sTeroWAnY eLekTroMioGrAMeM
 Michał Mikulski

12

TeChnoLoGiA PrZYsZŁoŚCi W FAZIE PRZEDWDROŻENIOWEJ

Wyróżnienie: TeChnoLoGiA hYBrYDoWA WYTWArZAniA WArsTW koMPoZYToWYCh 
 W niskoTeMPerATuroWeJ PLAZMie
 Politechnika Warszawska; Instytut Mechaniki Precyzyjnej

26

Nagroda:  noWA GenerACJA TeChnoLoGii ePiChLorohYDrYnY Z BioGLiCerYnY
  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”; Zakłady Chemiczne Zachem S.A.

24

Wyróżnienie: innoWACYJne kATALiZATorY MeTATeZY oLefin Do ZAsTosoWAń  
 W PrZeMYŚLe CheMiCZnYM i fArMACeuTYCZnYM
 Apeiron Synthesis Sp. z o.o.
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Wyróżnienie: sPrZęToWY inTerfeJs WiZYJno-AkusTYCZneGo sYsTeMu  
 WsPoMAGAJąCeGo nieWiDoMeGo W sAMoDZieLnYM PorusZAniu się
 Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki; greenPoint LTD

18

TeChnoLoGiA PrZYsZŁoŚCi W FAZIE WDROŻENIOWEJ

Nagroda:  TeChnoLoGiA WYTWArZAniA AkTYWneJ suBsTAnCJi ALfACALCiDoL
  Instytut Farmaceutyczny28

Wyróżnienie: „BreAsTLife TesTer” – TerMoGrAfiCZnY TesTer Do WCZesneGo  
 WYkrYWAniA PAToLoGii Piersi u koBieT, W TYM rAkA Piersi
 Braster S.A.
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WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

kWAnToWe LAserY 
kAskADoWe

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

tel.: +48 22 548 77 00

fax: +48 22 847 06 31

e-mail: poznan@ite.waw.pl

www.ite.waw.pl

Dyrektor: mgr inż. Zbigniew Poznański

Twórcy rozwiązania:
prof. dr hab. Maciej Bugajski

dr Kamil Kosiel

dr inż. Anna Szerling

dr hab. Jan Muszalski

dr Artur Trajnerowicz

dr inż. Kamil Pierściński

dr inż. Dorota Pierścińska

dr inż. Anna Wójcik-Jedlińska

mgr inż. Piotr Karbownik

mgr inż. Emilia Pruszyńska-Karbownik

mgr inż. Justyna Kubacka-Traczyk

mgr inż. Anna Barańska

mgr inż. Piotr gutowski

Osoba do kontaktu:
prof. dr hab. Maciej Bugajski

tel.: +48 22 548 79 15

fax: +48 22 847 06 31

e-mail: bugajski@ite.waw.pl

	Opis rOzwiązania 

Instytut Technologii Elektronowej (ITE) 
opracował konstrukcję i technologię wy-
twarzania laserów kaskadowych, których 
moc przewyższa trzykrotnie dotychczaso-
we urządzenia. W temperaturze pokojowej 
moc impulsu sięga kilkudziesięciu miliwa-
tów, a w warunkach chłodzenia kriogenicz-
nego nawet 5 W. Długość fali emitowanego 
promieniowania wynosi ok. 9 μm. Struktury 
laserów wykonane zostały przy użyciu tech-
nologii epitaksji z wiązek molekularnych 
(MBE) z AlgaAs/gaAs. Wykonano moduły 
laserowe z zasilaczem, przystosowane do 
bezpośredniego wykorzystania w urządze-
niach do wykrywania śladowych ilości (sub-
-ppm) substancji chemicznych i gazów.
Kwantowe lasery kaskadowe (QCL) znane 
są zaledwie od kilkunastu lat i znajdują się 
obecnie na progu komercjalizacji dlatego 
można oczekiwać, że zakres ich zastosowa-
nia będzie się rozszerzał. 
Lasery opracowane w ITE umożliwiają 
budowę przenośnych detektorów wy-
krywających śladowe ilości substancji 
chemicznych, np. metanu w kopalniach 
czy niebezpiecznych gazów w przemyśle 
chemicznym. Obiecująco przedstawiają 
się również ich zastosowania medyczne. 
Lasery QCL pomagają wykrywać nawet śla-
dowe obecności markerów chorobowych 
w powietrzu wydychanym przez pacjenta. 
Ponieważ promieniowanie podczerwone 
przenika przez ludzkie ciało, umożliwiają 
też jego bezpieczne prześwietlanie z roz-
dzielczością lepszą od uzyskiwanej w ultra-
sonografii a ich promieniowanie nie ma tak 

niszczącego wpływu na tkanki jak promie-
nie rentgenowskie.

	wprOwadzOne nOwOści

Opracowana w ITE oryginalna technologia 
pozwala budować lasery optymalizowane 
do różnych zastosowań. Dzięki ich unikal-
nym parametrom możliwe było skonstru-
owanie prototypowych przyrządów do 
monitorowania środowiska i procesów 
produkcyjnych oraz do pomiarów skażeń. 
Urządzenie wykonane w Instytucie Opto-
elektroniki Wojskowej Akademii Technicz-
nej umożliwia wykrywanie śladowych ilości 
amoniaku (NH3) w atmosferze, w stęże-
niach poniżej 1 ppm.
Badania i prace aplikacyjne w zakresie lase-
rów kaskadowych mają charakter wybitnie 
nowatorski i dotyczą elementów, praktycz-
nie niedostępnych w sprzedaży. Jedynymi 
wytwórcami laserów kaskadowych są dwie 
firmy ze Szwajcarii i Japonii. Należy jednak 
podkreślić, że skala ich produkcji jest nie-
wielka, a ceny bardzo wysokie (od 5 do 15 
tys. euro za pojedynczy egzemplarz lasera 
i 25 tys. euro za głowicę laserową z zasila-
czem). Ze względu na ogromną różnorod-
ność konstrukcji i długości fali emitowane-
go promieniowania lasery kaskadowe nie 
będą nigdy produktem wytwarzanym ma-
sowo, co stwarza możliwość konkurowania 
na rynku zastosowań ukierunkowanych na 
konkretnego klienta.
Opracowana w ITE technologia wytwarza-
nia struktur laserów kaskadowych zawiera 
szereg oryginalnych rozwiązań chronio-
nych patentem. 
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Lasery do zastosowania przy budowie przenośnych detektorów 
wykrywających śladowe ilości substancji chemicznych lub niebez-
piecznych gazów oraz w medycynie przy wykrywaniu markerów 
chorobowych w powietrzu i prześwietlaniu pacjentów 



	zastOsOwanie

Średnia podczerwień jest bardzo atrak-
cyjnym obszarem fal elektromagnetycz-
nych co wynika z faktu, że wiele związków 
chemicznych pochłania promieniowanie 
właśnie z tego zakresu. Wykonane mo-
duły laserowe z zasilaczem, są przystoso-
wane do bezpośredniego zastosowania  
w urządzeniach do wykrywania ślado-
wych ilości (sub-ppm) substancji gazo-
wych. Umożliwia to budowę przyrządów 
do monitorowania środowiska, procesów 
produkcyjnych i pomiarów skażeń, a także 
diagnostycznej aparatury medycznej. 

	stan wdrOżenia

Technologia wykonywania struktur jest 
opracowana i wdrożona w ITE w skali la-
boratoryjnej. Istnieje pełna dokumentacja 
techniczna wszystkich procesów tech-
nologicznych. Instytut dysponuje kom-
pletną linią technologiczną znajdującą się  
w Centrum Nanfotoniki, w pomieszcze-
niach o pełnej infrastrukturze technolo-
gicznej. ITE dysponuje laboratorium umoż-
liwiającym profesjonalny montaż laserów 
oraz laboratorium pomiarowym do badań 
ich parametrów. Wdrożenie i uruchomie-
nie produkcji laserów kaskadowych na-
stąpi w przedsiębiorstwie typu „spin-off” 
utworzonym przy ITE. 

	KOrzyści wyniKające 
   z zastOsOwania rOzwiązania

Dostępność krajowych podzespołów, la-
serów emitujących w zakresie średniej 
podczerwieni, umożliwi rozwijanie ma-
teriałooszczędnych i energooszczędnych 
technologii z obszaru technologii zaawan-
sowanych (high-tech), a tym samym bar-
dziej przyjaznych środowisku.
Opracowane w ITE źródła promieniowania 
podczerwonego znajdą swoje zastoso-
wanie w ochronie środowiska, przemyśle 
i medycynie co bezpośrednio przekłada 
się na takie wartości jak: czyste powietrze, 

czyste środowisko pracy, nieinwazyjna dia-
gnostyka i komfort pacjenta.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
   stanem techniKi

Kwantowe lasery kaskadowe na pasmo 
średniej podczerwieni są przedmiotem in-
tensywnych badań w wielu laboratoriach 
na świecie. Stanowią one interesującą 
alternatywę dla innych źródeł promienio-
wania pracujących w podobnym zakresie, 
jak lasery na ciele stałym czy optyczne 
wzmacniacze parametryczne OPA. Do li-
derów w tej dziedzinie zaliczają się labora-
toria amerykańskie, brytyjskie, niemieckie  
i francuskie. 
Swoją złożonością technologia wytwa-
rzania laserów kaskadowych przewyższa 
jednak znacznie wszystkie dotychczaso-
we technologie laserów półprzewodniko-
wych. Opracowane w ITE lasery kaskadowe 
z AlgaAs/gaAs są w pełni porównywalne  
z przyrządami wytwarzanymi w wiodących 
laboratoriach światowych, a w przypadku 
niektórych parametrów, takich jak np. moc 
w impulsie nawet je przewyższają.
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Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego SEM powiększonego fragmentu powierzch-
ni lustra lasera kaskadowego. Obszar aktywny przyrządu umiejscowiony jest pomiędzy dwoma 
wytrawionymi kanałami

Zdjęcie z wysokorozdzielczego, transmisyjnego 
mikroskopu elektronowego TEM fragmentu 
obszaru aktywnego lasera. grubości, ułożonych 
naprzemiennie, poszczególnych warstw gaAs 
i AlgaAs zmieniają się od 1nm do 5nm. Łączna 
liczba warstw w obszarze aktywnym lasera 
może sięgać 1000

Laser kaskadowy zmontowany na standardowej 
chłodnicy miedzianej

WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ



WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

„BreAsTLife TesTer” – TerMoGrAfiCZnY  
TesTer Do WCZesneGo WYkrYWAniA  
PAToLoGii Piersi u koBieT, W TYM rAkA 
Piersi

BRASTER S.A. 

Al. Wyścigowa 4c/39

02-681 Warszawa

tel.: +48 22 208 27 44

tel. kom.: +48 790 420 809

e-mail: info@braster.eu

www.braster.eu

Prezes Zarządu: dr Jacek Stępień

Twórcy rozwiązania:
dr inż. Henryk Jaremek

dr Jacek Stępień

Osoba do kontaktu:
dr Agnieszka Kraszewska

tel.: +48 22 208 27 44

e-mail: agnieszka.kraszewska@braster.eu 

	Opis rOzwiązania 

Termografia stanowi uznawaną na świecie 
komplementarną nieinwazyjną kliniczną 
procedurą obrazowania czynnościowego 
zmian patologicznych w gruczołach pier-
siowych u kobiet, przeznaczoną do badań 
przesiewowych. Uzupełnia idealnie spek-
trum metod anatomicznych takich jak usg 
czy mammografia rentgenowska.
Obrazowanie odbywa się poprzez identyfi-
kację anomalii termicznych, stanowiących 
termodynamiczny, czynnościowy marker  
o odrębnym profilu dla procesów nowo-
tworowych i degeneracyjnych. Charakte-
rystyka termiczna markera określa jedno-
cześnie rodzaj procesu patologicznego, 
pozwalając tym samym na wstępną dia-
gnozę różnicową. Tester BRASTER™ wyko-
rzystujący filtrowaną termografię pasywną 
znakomicie wpisuje się w nowoczesną kon-
cepcją diagnostyki multimodalnej, obej-
mującej kilka różnych technik obrazowania. 
Tester BRASTER™ pozwala ujawnić wczesną 
składową procesu nowotworowego jaką 
jest neoangiogeneza (tworzenie naczyń 
nowotworowych), uzupełniając znakomicie 
obraz choroby uzyskany za pomocą metod 
anatomicznych, gdzie do identyfikacji pato-
logii konieczna jest obecność uformowane-
go już litego guza, odznaczającego się od-
mienną gęstością tkankową. W przypadku 
termografii jego obecność nie jest czynni-
kiem krytycznym, gdyż procesy generujące 

hipertermię zachodzą już na bardzo wcze-
snym etapie organizowania się nowotworu.

	wprOwadzOne nOwOści

Dzięki badaniom w dziedzinie fizyko-chemii 
ciekłych kryształów, prowadzonym wspól-
nie z naukowcami z Wojskowej Akademii 
Technicznej, udało się opracować bezziar-
niste ciekłokrystaliczne pasywne ekrany 
termowizyjne nowej generacji typu CLCF, 
w których zastosowano układ sandwiczowy 
pozwalający na zaprogramowanie wąskie-
go zakresu odpowiedzi termochromowej 
mezofazy i dających obraz rozkładu tem-
peratury o wysokim kontraście, co pozwala 
na jednoznaczne wyodrębnienie anomalii 
w obrazie termograficznym. W warstwie 
diagnostycznej kluczowe znaczenie miało 
odkrycie prowadzące do rozdzielenia skali 
termograficzne na dwa obszary robocze  
w których odrębnie ujawniają się markery 
o ekspresji hipotermicznej i hipertermicz-
nej, co z kolei pozwoliło na skonstruowanie 
ekranów pasywnych dedykowanych do 
skryningu w kierunku obecności procesów 
nowotworowych i osobno zmian łagod-
nych.

	zastOsOwanie

Tester BRASTER™ wykorzystuje nieinwazyj-
ną i całkowicie bezpieczną metodę termo-
grafii pasywnej, która nie wymaga użycia 
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Urządzenie będące pierwszym na świecie mobilnym instrumentem 
do czynnościowej nieinwazyjnej diagnostyki przesiewowej w kierunku 
raka piersi wykorzystującym filtrowaną termografię ciekłokrystaliczną. 
Pozwala wykrywać bardzo wcześnie czynnościowe markery termogra-
ficzne procesu nowotworowego



promieniowania potencjalnie mutagenne-
go, dla uzyskania czynnościowego obrazu 
gruczołów piersiowych. Z tego względu 
badanie z użyciem testera może być po-
wtarzane dowolną ilość razy, bez żadnego 
ryzyka dla zdrowia pacjentki, co zwiększa 
statystyczne szanse na wykrycie nowotwo-
ru już na wczesnym etapie.
Zastosowanie filtrowanej termografii 
pasywnej pozwala na wstępną diagno-
stykę różnicową dzięki fizycznemu roz-
dzieleniu procesu wykrywania markerów 
termicznych świadczących o obecności 
wewnątrznarządowych patologii o prze-
biegu łagodnym i markerów skojarzonych 
z wczesnym etapem procesu nowotworo-
wego. Jest to istotny wyróżnik w stosunku 
do dotychczasowych rozwiązań opartych 
o kamery podczerwone, gdzie obrazowa-
nie odbywało się na raz w całym zakresie 
skali termograficznej, co znacząco utrud-
niało ocenę uzyskanych wyników.

	stan wdrOżenia

Dzięki zaangażowaniu funduszy inwesty-
cyjnych, spółka Braster S.A. przygotowuje 
nowoczesny zakład produkcji pasywnych 
ciekłokrystalicznych ekranów termowizyj-
nych zlokalizowany w Warszawie. Jeżeli 
plany produkcyjne nie ulegną zmianie, to 
należy oczekiwać pojawienia się Testera 
BRASTER na rynku w ciągu roku.

	KOrzyści wyniKające 
   z zastOsOwania rOzwiązania

Czynnik racjonalizacji kosztu wdrożenia 
zaawansowanych procedur diagnostycz-
nych jako konsekwencji zastosowania 
do wstępnego badania przesiewowego 
termografii kontaktowej, w skojarzeniu  
z szeroką dostępnością tego badania, może 
odegrać niebagatelną rolę profilaktyczną  
i stanowi istotny element redukujący cał-
kowite koszty społeczne zapadalności na 
nowotwory piersi, oceniane przez pryzmat 
wskaźnika kosztu i tzw. jakości życia QUALY 
(quality-adjusted life-years).

Inną zaletą zastosowania Testera do badań 
przesiewowych jest przejście z poziomu 
badań wymuszonych na poziom samoba-
dania, co jest rozwiązaniem docelowym  
w UE, nie tylko z ekonomicznego punktu 
widzenia, ale przede wszystkim z medycz-
nego. Zakłada bowiem ściślejsze powiąza-
nie instrumentalnej diagnostyki różnico-
wej z terapią (krótsza ścieżka od uzyskania 
wczesnej diagnozy do szybkiego podjęcia 
leczenia).

	pOrównanie z aKtuaLnym   
   stanem techniKi

Pomimo tego, że termografia w medycynie 
stosowana jest w różnych konfiguracjach 
już od lat 70, Tester BRASTER™ wprowadza 
zupełnie nowy potencjał diagnostyczny 
do nieinwazyjnego obrazowania patolo-
gii piersi przy wykorzystaniu markerów 
termicznych. Pozwala na to zastosowana 
technologia ciekłokrystaliczna oraz klu-
czowe odkrycie umożliwiające wstępne 
różnicowanie wykrywanych markerów 
przypisanych do charakterystyk termody-
namicznych procesów łagodnych i nowo-
tworowych.
Tester stanowi w tym aspekcie przełom 
i zupełnie nową jakość, zwłaszcza pod 
względem użyteczności medycznej. In-
nowacyjne są zarówno sama metoda dia-
gnostyczna, technika badania i algorytm 
oceny wyniku, jak i zastosowany podział na 
matrycę do wykrywania zmian o ekspresji 
hipo- i hiper-termicznej.
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Tester BRASTER™ – obraz termograficzny

Tester BRASTER™ 
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	Opis rOzwiązania

Katalizatory metatezy olefin opracowane 
przez Apeiron Synthesis Sp. z o. o. są inno-
wacyjnym rozwiązaniem, umożliwiającym 
efektywne prowadzenie reakcji metatezy, 
a ponadto pozwalającym na skuteczne 
usuwanie z mieszaniny poreakcyjnej pozo-
stałości katalizatora oraz produktów jego 
rozpadu zawierających ruten. Ich wpro-
wadzenie na rynek przyczyni się do szer-
szego zastosowania metatezy w produkcji 
wysokiej jakości chemikaliów, wybranych 
polimerów oraz farmaceutyków, które mu-
szą spełniać wysokie normy czystości. Do-
datkową zaletę katalizatorów stanowi ich 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, 
umożliwiająca syntezę związków polarnych 
i bioaktywnych w tym przyjaznym dla śro-
dowiska rozpuszczalniku.
Znaczenie katalizy i katalizatorów we 
współczesnym świecie jest ogromne. 
Obecnie przy ich użyciu powstaje ponad 
90% związków chemicznych wytwarzanych 
przemysłowo. Rynek katalizatorów meta-
loorganicznych stosowanych w sektorze 
farmaceutycznym i chemicznym warty jest 
ok. 1,5 miliarda dolarów rocznie. Uważa się, 
że ogromny potencjał wzrostu tego rynku 
w najbliższych latach będzie związany z ka-
talizatorami metatezy. Dotąd były one wy-
korzystywane głównie przez naukowców  
w ośrodkach akademickich. Na szerszą ska-
lę zaczęto je stosować w przemyśle dopiero 

po 2005 roku i przyznaniu Nagrody Nobla 
w dziedzinie chemii za badania reakcji me-
tatezy olefin. Opracowanie nowych, stabil-
nych katalizatorów pozwalających przepro-
wadzić metatezę selektywnie i w łagodnych 
warunkach, stworzyło możliwość jej zasto-
sowania w syntezie lekkich cząsteczek (ang.: 
fine chemicals) i związków biologicznie 
czynnych, których synteza z wykorzysta-
niem wcześniejszych metod była trudna  
i wieloetapowa.
Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie 
metatezę olefin stosuje się także przy trans-
formacji surowców odnawialnych (takich 
jak oleje roślinne czy tłuszcze zwierzęce)  
w wartościowe produkty chemiczne trudne 
do otrzymania innymi metodami.

	wprOwadzOne nOwOści

Jednym z problemów, związanych z zasto-
sowaniem metatezy i katalizatorów ruteno-
wych w przemyśle, jest usuwanie z miesza-
niny poreakcyjnej pozostałości katalizatora 
oraz produktów jego rozpadu zawierają-
cych ruten. Ogranicza to ich szersze zasto-
sowanie, zwłaszcza w sektorze farmaceu-
tycznym, gdzie zawartość metali ciężkich 
nie powinna przekraczać 10 ppm (parts 
per milion – części na milion) w końcowym 
produkcie. Dla przykładu zastosowanie kla-
sycznych katalizatorów (w zależności od 
użytej ilości) daje zawartość rutenu w su-
rowym produkcie na poziomie 3000 ppm!  
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Rozwiązanie umożliwiające producentom wysokocennych związków 
chemicznych i leków efektywne prowadzenie reakcji metatezy  
w wodzie oraz skuteczne usuwanie pozostałości rutenu z substancji 
poreakcyjnej. Przyśpiesza proces oczyszczania produktu i znacząco 
obniża koszt samej syntezy



Innowacyjność katalizatorów Apeiron Syn-
thesis polega na wprowadzeniu odpowied-
nich, specjalnie dobranych grup funkcyjnych  
w strukturze katalizatora, co pozwala na 
skuteczną i efektywną ekonomicznie eli-
minację jego pozostałości zawierających 
ruten. Pozwalają one na uzyskanie w suro-
wym produkcie zawartości rutenu poniżej 
10 ppm. Korzystną cechą katalizatorów 
jest ich bardzo dobra rozpuszczalność  
w wodzie. Według prognoz, w 2020 roku 
połowa nowych leków będzie oparta na 
strukturach białkowych dla których prefe-
rowanym środowiskiem reakcji jest właśnie 
woda. W związku z tym katalizatory Apeiron 
Synthesis mają szansę stać się produktem 
przyszłości.

	zastOsOwanie
 
Innowacyjne katalizatory opracowane przez  
Apeiron Synthesis Sp. z o.o. mogą znaleźć  
zastosowanie w syntezie złożonych związ- 
ków bioaktywnych, zaawansowanych bio- 
materiałów wykorzystywanych jako nośniki  
leków, a także w syntezie wysokocennych  
substancji chemicznych zwłaszcza związ- 
ków zapachowych i aromatów, dodatków  
do kosmetyków oraz składników agroche- 
micznych, takich jak pestycydy i feromony.

	stan wdrOżenia

Spółka Apeiron Synthesis znajduje się obe- 
cnie na wczesnym etapie rozwoju. Aktyw-
ne prace badawcze rozpoczęto dopiero  
w 2010 roku, ale już na początku 2012 roku 
dokonano pierwszych zgłoszeń patento-
wych, których przedmiotem są wspomnia-
ne innowacyjne katalizatory. Obecnie pro-
wadzone są prace nad powiększeniem skali 
produkcji i wprowadzeniem produktu na 
rynki międzynarodowe.

	KOrzyści wyniKające 
   z zastOsOwania rOzwiązania

Zastosowanie innowacyjnych katalizato-
rów metatezy oferowanych przez Apeiron 

Synthesis przyniesie znaczne oszczędności 
dla ich użytkowników poprzez eliminację 
uciążliwych i czasochłonnych procesów 
oczyszczania produktu z pozostałości rute-
nu. Dodatkową korzyścią, ważną z punktu 
widzenia ekologii, jest rozpuszczalność 
opracowanych katalizatorów w wodzie, co 
umożliwia prowadzenie metatezy w wa-
runkach przyjaznych środowisku.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
   stanem techniKi

Choć istnieje wiele oferowanych handlo-
wo katalizatorów metatezy, to opracowa-
ne przez firmę Apeiron Synthesis produkty 
dzięki swoim właściwościom są unikalne  
w skali światowej. Oferowany dzięki ich za-
stosowaniu postęp jest skokowy i eliminuje 
konieczność stosowania żmudnych i kosz-
townych procesów oczyszczania produk-
tów po reakcji metatezy, z zanieczyszczeń 
zawierających ruten. Powyższa właściwość 
oraz fakt, że dodatkowo umożliwiają one 
prowadzenie reakcji w wodzie, stano-
wi przełom w zastosowaniach metatezy  
w przemyśle, zwłaszcza podczas wytwa-
rzania wysokiej jakości chemikaliów oraz 
związków farmaceutycznych.

11
KATALOg LAUREATóW 

2012

Katalizator metatezy olefin oferowany 
przez Apeiron Synthesis

Przykładowe zastosowania przemysłowe reakcji metatezy olefin
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	Opis rOzwiązania 

Jednoosiowy egzoszkielet ramienia stero-
wany elektromiogramem jest szczególną 
formą konstrukcji robota noszonego, obu-
dowująca kończynę użytkownika. Został 
wyposażony w siłownik elektryczny reali-
zujący ruch zginania i prostowania kończy-
ny, umożliwiając terapię ruchową osobom  
z zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsia- 
nym czy też przechodzącym długą rekonwa- 
lescencję. W przypadku wersji dla kończyn 
dolnych może służyć reedukacji chodu.
Ze względu na zastosowaną metodę po-
miaru aktywności elektrycznej mięśni ludz-
kich, egzoszkielet może wspomagać funk-
cję ruchu osób zdrowych lub przejmować ją 
całkowicie dla osób ze znacznym uszczerb-
kiem motoryki kończyn. Stworzony elek-
tromiogram wzmacnia sygnał mięśniowy 
ponad pięć tysięcy razy umożliwiając od-
czytanie nawet małych jego odchyleń. Poza 
aktywną terapią ruchową, urządzenie po-
siada łącze radiowe, umożliwiając lekarzowi 
diagnostykę stanu mięśni w czasie rzeczy-
wistym na komputerze PC, lub urządzeniu 
przenośnym typu tablet/telefon.

	wprOwadzOne nOwOści

Urządzenie wprowadza nowoczesny spo-
sób rehabilitacji z wykorzystaniem elektro- 
miogramu jako sygnału sterującego i sprzę- 
żenia zwrotnego. Algorytmy zrobotyzowa- 
nej rehabilitacji uwzględniają użycie po-
jedynczego mięśnia np. dwugłowego ra-

mienia oraz antagonistycznej pary mięśni 
np. dwugłowego i trójgłowego ramienia. 
Ze względu na zastosowaną metodę kali-
bracyjną, urządzenie może współpracować 
z pacjentami o różnym stopniu osłabienia 
mięśniowego: od osób zdrowych do zna-
cząco osłabionych np. chorujących na zanik 
mięśni. Jednoosiowy egzoszkielet pierwszej 
generacji obejmuje jedynie ramię pacjenta 
pozwalając na ćwiczenie stawu łokciowe-
go. Opracowana technologia może być 
jednak z łatwością przeniesiona na inne sta-
wy, umożliwiając bardziej zaawansowaną 
terapię.
 
	zastOsOwanie

Podstawowe zastosowanie jednoosiowych 
egzoszkieletów sterowanych elektromio-
gramem obejmuje wspomaganie terapii 
ruchowej w ośrodkach rehabilitacyjnych. 
Wykorzystanie potencjałów elektrycznych 
w mięśniach pacjentów jako sygnałów ste-
rujących robotem rehabilitacyjnym uspra- 
wnia proces samodzielnego wykonywa-
nia ćwiczeń czyli aktywną rehabilitację. Ze 
względu na znaczące wzmocnienie sygna-
łów i połączenie ciała pacjenta ze szkiele-
tem robota, możliwe jest kontrolowanie 
ruchu kończyn w każdym momencie ćwi-
czenia.
Egzoszkielety jednoosiowe zakładają szcze-
gólną funkcjonalność w zakresie:
•	 rozluźnienia spastyki mięśni,
•	 relaksacji poizometrycznej metodą rozcią- 
 gania mięśni,
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Urządzenie do rehabilitacji kończyn, umożliwiające terapię ruchową 
chorym na zanik mięśni, stwardnienie rozsiane lub przechodzącym 
rekonwalescencję. Posiada łącze radiowe pozwalające lekarzowi na 
bieżącą diagnozę stanu mięśni na komputerze lub w telefonie 



•	 rehabilitacji po zerwaniu ścięgien,
•	 terapii dystrofii mięśniowej Duchennea 
 i Beckera,
•	 terapii przy niecałkowitym urazie rdze- 
 nia kręgowego,
•	 terapii po udarze mózgu,
•	 terapii po uszkodzeniu stożka rotatorów,
•	 rehabilitacji przy stanach reumatologicz- 
 nych,
•	 ćwiczeń CPM (continous passive move- 
 ment),
•	 terapii po rekonstrukcji wiązadeł,
•	 terapii stwardnienia rozsianego,
•	 rehabilitacji zaniku mięśni.

	stan wdrOżenia

Zakończono prace nad prototypem pierw-
szej generacji, potwierdzając adekwat-
ność zastosowania elektromiogramu dla 
zrobotyzowanej rehabilitacji pacjentów  
z zanikiem mięśni i dysfunkcjami moto-
rycznymi. Rozpoczęto działania zmierza-
jące do dostosowania prototypu drugiej 
generacji pod kątem certyfikacji zgod-
ności z Dyrektywą dla Urządzeń Medycz-
nych 93/42/EEC (MDD). Dla docelowego 
produktu rynkowego został opracowany 
biznesplan, model biznesowy, strategia 
marketingowa oraz współpracy w zakresie 
dystrybucji światowej.

	KOrzyści wyniKające 
    z zastOsOwania rOzwiązania

główny cel jednoosiowych egzoszkieletów 
sterowanych elektromiogramem stanowi 
umożliwienie rehabilitacji osobom o zna-
czących problemach motoryki kończyn. 
Reedukacja chodu, wzmacnianie osłabio-
nej struktury mięśniowej, czy wspomaga-
nie podstawowych czynności sprawiają, 
że urządzenie posiada także znaczenie 
społeczne. Dzięki zastosowaniu zaawanso-
wanych systemów pomiarowych możliwa 
jest nie tylko skuteczniejsza rehabilitacja  
w stosunku do klasycznych szyn CPM, 
ale także diagnostyka stanu mięśni.  
W przypadku ośrodków rehabilitacyjnych 

technologia egzoszkieletów pozwala po- 
szerzyć gamę leczonych schorzeń. Dodat- 
kowo przez swoją funkcjonalność  
egzoszkielety zapobiegają wykluczeniu  
społecznemu chorych.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
    stanem techniKi

Na rynku międzynarodowym istnieją już 
roboty rehabilitacyjne, jednak w większo-
ści nie korzystają z sygnałów biomedycz-
nych w zakresie sterowania. Ze względu 
na niższy koszt oraz mniejsze skompli-
kowanie popularne są roboty powtarza-
jące konkretne czynności czyli służące 
do pasywnej rehabilitacji. Wykorzystanie 
elektromiogramu pozwala na silniejsze 
zaangażowanie pacjenta w prowadzoną 
rehabilitację, zwiększając jej pozytywne 
skutki.
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Jednoosiowy egzoszkielet ramienia w pozycji zgiętej

Jednoosiowy egzoszkielet ramienia 
w pozycji wyprostowanej 



WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

LenPLAsT – oPATrunek Z Lnu noWeJ 
GenerACJi

Fundacja Linum

ul. Stabłowicka 147/149 

54-066 Wrocław

tel. kom.: + 48 796 961 644

fax: + 48 71 325 29 30

e-mail: leczenielnem@gmail.com

www.leczenielnem.pl

Prezes fundacji: prof. dr hab. Jan Szopa

Twórca rozwiązania:
prof. dr hab. Jan Szopa

Osoba do kontaktu:
prof. dr hab. Jan Szopa 

tel.: +48 71 375 62 02

fax: +48 71 375 62 34

e-mail: szopa@ibmb.uni.wroc.pl

	Opis rOzwiązania 

W opatrunku wykorzystano tkaninę wy-
konaną z włókna lnianego pochodzącego  
z lnu oleistego odmiany Linola, do którego 
wprowadzono trzy geny syntezy flawono-
idów (substancji organicznych występują-
cych w roślinach pełniących funkcje m.in. 
przeciwutleniaczy). Zwiększenie poziomu 
zawartych w nich enzymów powoduje 
wzrost akumulacji związków fenylopropa-
noidowych, posiadających silne własno-
ści przeciwutleniające, czemu towarzyszy 
lepsza zdolność pochłaniania reaktywnych 
form tlenu przez zmodyfikowane włókno. 
Należy nadmienić, że wzmożone wytwarza-
nie dotyczy wyłącznie związków występu-
jących naturalnie w komórkach lnu.

	wprOwadzOne nOwOści

W dotychczasowej praktyce zranione miej-
sca opatruje się jałowymi kompresami  
z gazy bawełnianej. Jest ona jednak czystą 
celulozą nie posiadającą właściwości bio-
aktywnych koniecznych do zapobiegania 
reakcjom wolnorodnikowym i nie wpływa 
leczniczo na uszkodzenia ciała. Istnieje za-
tem potrzeba dostarczenia materiału, jed-
nocześnie zabezpieczającego i wspomaga-
jącego leczenie ran. Procesy zapalne w ranie 
wiodą bowiem do zaburzenia równowagi 
między powstawaniem a unieczynnieniem 
reaktywnych form tlenu, uszkadzających 
żywe komórki. Skutkuje to ich nadmiernym 
gromadzeniem, a w konsekwencji stre-
sem oksydacyjnym, uważanym za czynnik 

sprzyjający powstawaniu wielu chorób.
Tkanina wykorzystana w opatrunkach LEN-
PLAST charakteryzuje się cechami, które 
wyróżniają ją spośród innych materiałów:
•	 w przeciwieństwie do stosowanych obec- 
 nie włókien bawełnianych lniane włókna  
 nowej generacji są bioaktywne z powodu  
 dostarczania dwojakiego rodzaju antyoksy- 
 dantów: hydrofilowych i hydrofobowych,  
 likwidujących wolne rodniki tlenowe i naj- 
 bardziej agresywne rodniki lipidowe, 
•	 zawiera lignany (jedne z najsilniejszych  
 przeciwutleniaczy), o własnościach nie  
 tylko przeciwzapalnych, ale również pro- 
 mujących proliferację fibroblastów czyli  
 mnożenie komórek produkujących włók 
 na kolagenowe i substancję podstawową  
 tkanki łącznej,
•	 zawiera kanabidiol o czynności przeciw- 
 działającej sygnalizacji prozapalnej a więc  
 przeciwbólowej,
•	 wszystkie elementy składowe są syntety- 
 zowane w sposób naturalny,
•	 działa na wszystkich etapach gojenia,
•	 opatrunek lniany jest wytwarzany z zasto- 
 sowaniem nowatorskiej technologii:  
 włókna lniane wykorzystane do produk- 
 cji tkaniny opatrunkowej poddaje się  
 międleniu i mechanicznemu czyszczeniu  
 w standardowym postępowaniu, następ- 
 nie włókna stanowiące podstawę opa- 
 trunku, w odróżnieniu od standardowych  
 stosowanych we włókiennictwie metod,  
 nie podlegają ługowaniu, bieleniu ani  
 innym procesom chemicznym, mogą- 
 cym pozbawić je związków o aktywności  
 antyoksydacyjnej,

14
KATALOg LAUREATóW 

2012

Nowatorski opatrunek wspomagający leczenie trudno gojących 
się ran. Zastosowana w nim bioaktywna tkanina opatrunkowa z lnu 
zawiera substancje działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz 
likwidujące szkodliwe rodniki. Zapobiega również rozwojowi bakterii 
beztlenowych



•	 grubo tkany len przepuszcza do rany po- 
 wietrze przeciwdziałając rozwojowi bak- 
 terii beztlenowych.

	zastOsOwanie

Opatrunek LENPLAST przeznaczony jest do 
leczenia i przyśpieszania gojenia chronicz-
nych ran. Może być także stosowany do 
wspomagania leczenia wszystkich uszko-
dzeń ciała, w tym również powstałych na 
skutek urazów fizycznych i chemicznych. 
Chroniczne rany posiadają różne przy-
czyny, ale najczęściej spotykane powstają 
na skutek owrzodzeń żylnych, miażdżycy, 
zespołu stopy cukrzycowej i odleżyn. Rza-
dziej występują chroniczne rany immuno-
logiczne, hematologiczne i owrzodzenia 
nowotworowe.

	stan wdrOżenia

W celu możliwości wdrożenia produktu 
Fundacja Linum współpracuje z firmami, 
które zajmują się pracami badawczo-roz-
wojowymi nad lnem nowej generacji, ko-
ordynacją procesu wdrożenia opatrunków 
oraz przetwarzaniem surowca roślinne-
go. Wytworzone prototypowe opatrunki 
zostały użyte do szczegółowych badań 
pilotażowych pacjentów z chronicznymi 
ranami. W 2010 roku opatrunek LENPLAST 
uzyskał certyfikat CE, a obecnie trwa pro-
ces uruchamiania jego linii produkcyjnej.

	KOrzyści wyniKające 
    z zastOsOwania rOzwiązania

Planowane wdrożenie innowacyjnej tech-
nologii produkcji opatrunku LENPLAST 
uzasadnia przeprowadzona analiza rynku. 
Z informacji organizacji monitorujących 
stan zdrowia, danych statystycznych oraz 
raportów firm badających rynek farmaceu-
tyczny wynika, że z racji postępującej licz-
by zachorowań na schorzenia cywilizacyj-
ne, w najbliższych latach zapotrzebowanie 
na innowacyjne opatrunki będzie stale 
rosnąć, zarówno w kraju jak i za granicą. 

Współczesna medycyna i farmaceutyka 
jest również nastawiona na poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań, bazujących na 
naturalnych składnikach. Prosta produkcja 
opatrunku LENPLAST (z pominięciem che-
micznych etapów obróbki) i niskie koszty 
jego wytworzenia pozwolą na jego sze-
rokie zastosowanie u pacjentów, którzy 
otrzymają nowatorski produkt wspomaga-
jący leczenie.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
    stanem techniKi

LENPLAST nie posiada jak dotąd odpowied-
nika spośród innych dostępnych na rynku 
produktów, które nie wykazują także kom-
pleksowego działania na wszystkie etapy 
gojenia ran. Wytworzenie tkaniny opatrun-
kowej z włókien lnu jest pomysłem nowa-
torskim w skali świata, a jej właściwości 
zbliżają go do cech opatrunku idealnego.
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WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

Opatrunek lniany LENPLAST

Postęp w leczeniu rany z wykorzystaniem opatrunku LENPLAST



WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

MoDuŁ PV Z oGniW krZeMoWYCh 
Z oPCJą PoŁąCZeniA Do koLekTorA 

Solar-Energy S.A.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel.: +48 22 487 51 78

fax: +48 22 465 14 87

e-mail: biuro@solar-energy.pl

www.solar-energy.pl

Prezes Zarządu: Zbigniew Kulik

Twórcy rozwiązania:
dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, 

prof. nadzw. Politechniki gdańskiej

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Kulik

tel.: +48 22 860 60 22

fax: +48 22 465 14 87

zk@solar-energy.pl

	Opis rOzwiązania 

Projekt Solar-Energy S.A. obejmuje pro-
dukcję innowacyjnego w skali między-
narodowej Modułu PV z cienkich ogniw 
krzemowych mono– lub polikrystalicznych, 
z opcją połączenia do kolektora o wyso-
kiej sprawności. Zastosowana nowatorska 
technologia pozwala wytwarzać moduły 
fotowoltaiczne, zbudowane z ogniw krze-
mowych, o grubości od 130 do 150 μm. 
Typowe ogniwo fotowoltaiczne z krzemu 
monokrystalicznego lub polikrystalicznego 
będące wynikiem zastosowania tradycyj-
nej technologii, to krzemowa płytka pół-
przewodnikowa, której grubość zawiera się  
w przedziale 200-400 μm, o sprawności 
między 12%-14%. Wydajność modułów 
produkowanych przez Solar-Energy S.A., 
osiąga poziom ponad 16%, po połączeniu 
z kolektorem ciepła.

	wprOwadzOne nOwOści

Zaletą połączenia modułu fotowoltaiczne-
go z płaskim wodnym kolektorem ciepła, 
jest z jednej strony możliwość obniżenia 
temperatury pracy ogniw (chłodzenie 
modułu podczas napromieniowania go 
energią słoneczną), a z drugiej m.in. wzrost 
mocy elektrycznej wyjściowego modułu 
fotowoltaicznego wskutek niższej tem-
peratury jego pracy, uzyskanie energii 
cieplnej pochodzącej z chłodzenia płyty 
szklanej pokrytej ogniwami oraz absorpcji 
promieniowania docierającego do medium 
w przerwach pomiędzy nimi.

	zastOsOwanie

Ograniczeniu strat mocy modułów PV, 
związanych ze wzrostem temperatury 
ogniw sprzyja układ PV/T (fotowoltaiczno 
– termiczny) będący zintegrowanym, hy-
brydowym układem modułu krzemowe-
go z wodnym kolektorem cieplnym. Służy 
on chłodzeniu ogniw i uzyskaniu większej 
sprawności fotowoltaicznej, mocy elek-
trycznej wyjściowej i dodatkowego stru-
mienia ciepła, w którym moduł fotowolta-
iczny (PV) jest zintegrowany z kolektorem 
cieplnym (T) w celu chłodzenia tylnej po-
wierzchni ogniw za pomocą przepływają-
cego płynu (powietrza lub cieczy). Opisany 
układ jest źródłem energii elektrycznej moż-
liwej do bezpośredniego zasilania odbiorni-
ków i/lub magazynowania (akumulatory, 
superkondensatory); a także jako magazyn 
energii wykorzystywanej przez podłączoną 
sieć energetyczną oraz ciepła, które może 
być użyte w systemach grzewczych lub kli-
matyzacji budynków.

	stan wdrOżenia

Projekt znajduje się w fazie prototypowa-
nia. Opracowano już podstawowe rozwią-
zanie konstrukcyjne modułu hybrydowego 
i kompletowana jest lista BOM (bill of ma-
terials), zawierająca wszystkie komponenty 
wchodzące w skład wyrobu, gotowa na 
poziomie 90%. Obecnie trwa proces kwalifi-
kowania ich dostawców. Wykonanie proto-
typu nastąpi w 2012 r., po czym stworzona 
zostanie dokumentacja techniczna produk-
tu. Po przygotowaniu prototypu nastąpi 
też wstępna walidacja wyrobu i związane 
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Innowacyjny moduł do produkcji energii słonecznej o grubości mniej-
szej od tradycyjnych. Po połączeniu z wodnym kolektorem cieplnym 
umożliwia pozyskanie dwóch rodzajów energii



z nią uzupełnienie dokumentacji technicz-
nej, na podstawie której powstanie do-
kumentacja technologiczna i procesowa. 
Ponieważ podstawowe założenie stanowi 
maksymalne wykorzystanie do produkcji 
już istniejącej infrastruktury, moduł hybry-
dowy wytwarzany będzie w oparciu o kon-
strukcję typowego modułu PV.

	KOrzyści wyniKające 
   z zastOsOwania rOzwiązania

Budowa układu hybrydowego PV/T, łączą-
cego w jednym urządzeniu funkcje modu-
łu (PV) i kolektora cieplnego (T) pozwala 
na uzyskanie dwóch rodzajów energii, 
zwiększając wydajność elektryczną modu-
łu, a jednocześnie umożliwiając powstanie 
dodatkowej energii cieplnej.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
   stanem techniKi

Na rynku europejskim są już rozwiąza-
nia bazujące na zasadzie połączenia mo-
dułów PV z układem chłodzącym. Idea 
wykorzystania do tego celu płaszcza 
wodnego w postaci kolektora cieplnego 
zintegrowanego w jednej ramie z mo-
dułem fotowoltaicznym, opatentowana 
w ramach przedstawionego rozwiąza-
nia, jest jednak wariantem unikatowym, 
charakteryzującym się znacznym zwięk-
szeniem sprawności konwersji energii.
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WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

Moduł PV z ogniw krzemowych z opcją pozyskiwania ciepła  
– konstrukcja urządzenia

Zestaw SE-PVT 240 – moduły fotowoltaiczne PVT 
wraz z wymiennikiem ciepła



WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

sPrZęToWY inTerfeJs WiZYJno- 
-AkusTYCZneGo sYsTeMu 
WsPoMAGAJąCeGo nieWiDoMeGo 
W sAMoDZieLnYM PorusZAniu się

Politechnika Łódzka

Instytut Elektroniki 

ul. Wólczańska 211/215

90-924 Łódź

tel.: +48 42 636 00 65, 631 26 26

fax: +48 42 636 22 38

e-mail: i-16@adm.p.lodz.pl

www.eletel.p.lodz.pl

Dyrektor instytutu: 
prof. Andrzej Materka

greenPoint Sp. z o.o.

al. Kościuszki 74/78/19 

90-437 Łódź

tel.: +48 42 230 06 02

e-mail: bostrow@greenp.eu

www.greenp.eu

Prezes Zarządu: Bartosz Ostrowski

Prezes Zarządu: Remigiusz Danych

Twórcy rozwiązania:
dr inż. Paweł Pełczyński

dr hab. inż. Paweł Strumiłło, prof. PŁ

mgr inż. Remigiusz Danych

mgr inż. Bartosz Ostrowski 

Osoba do kontaktu:
Bartosz Ostrowski

tel. kom.: +48 604 582 103 

e-mail: bostrow@greenp.eu 

	Opis rOzwiązania 

Urządzenie składa się ze stereoskopowego 
układ kamer o rozdzielczości 2 MPix, modu-
łu dźwiękowego, układu czujników inercyj-
nych oraz mikrokontrolera nadzorującego 
rejestrację obrazów i sygnałów z czujników. 
Komunikuje się z komputerem przez port 
USB. Prototyp urządzenia jest elementem 
systemu dźwiękowego ostrzegania o prze-
szkodach dla osoby niewidomej.

	wprOwadzOne nOwOści

Działanie sprzętowego interfejsu wizyjno-
-akustycznego polega na pasywnym po-
znaniu otoczenia (nie emituje światła lasera 
lub ultradźwięków). Dzięki rejestracji ob-
razów stereoskopowych jest możliwe wy-
znaczenie odległości dzielącej użytkownika 
systemu od przeszkód. Magistralę danych  
w projekcie zbudowano w oparciu o stan- 
dard USB. Jej przepustowość zapewnia jed-
noczesny transfer danych obrazowych i sy-
gnałów z czujników inercyjnych do kompute-
ra PC. Urządzenie jest zasilane bezpośrednio  
z portu USB. Prąd pobierany przez układ nie 
przekracza 450 mA a szeroki zakres tempe-
ratur pracy zapewnia działanie w różnych 
warunkach atmosferycznych.
Zastosowane kamery rejestrują obrazy syn-
chronicznie. Różnica czasu pomiędzy reje-
stracją par obrazów jest nie większa niż 0,1 
ms. W module dźwiękowym zastosowano 

układ scalony integrujący kartę dźwiękową 
z magistralą USB. Moduł zawiera stereofo-
niczne wyjście słuchawkowe oraz wejście 
mikrofonowe przeznaczone do komunika-
cji użytkownika z systemem. Karta obsługu-
je standard dźwięku 16-bitowego o maksy-
malnej częstotliwości próbkowania 48 kHz.
Wykorzystanie scalonych żyroskopów i ak- 
celerometrów umożliwia śledzenie poło-
żenia wykrytych metodami obrazowymi 
przeszkód niezależnie od ruchów głowy 
użytkownika. Ułatwia to dźwiękową pre-
zentację otoczenia w rozwijanym systemie 
ostrzegania o przeszkodach dla osób niewi-
domych. Zastosowany żyroskop trójosiowy 
charakteryzuje się bardzo małymi rozmia-
rami (4.4 x 7.5 x 1.1 mm) oraz niewielkim 
zużyciem energii. Posiada trzy wyjścia ana-
logowe wytwarzające sygnały o prędko-
ściach kątowych. Dane o przyspieszeniach 
liniowych otrzymuje się z akcelerometru 
trójosiowego. Zastosowano w nim 16-bi-
towy przetwornik A/C, co dla przyspieszeń 
±6 g jest rozdzielczością wystarczającą do 
dokładnego śledzenia ruchu modułu elek-
tronicznego.

	zastOsOwanie

Opracowany sprzętowy interfejs wizyjno-
-akustyczny dla systemu wspomagające- 
go niewidomego w samodzielnym poru-
szaniu się jest pierwszym tego typu rozwią-
zaniem integrującym układy elektroniczne. 
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Innowacyjne urządzenie elektroniczne składające się z układu kamer, 
modułu dźwiękowego oraz procesora, wspomagające poruszanie się 
osoby niewidomej. Komunikuje się z komputerem, a jego elementy są 
wbudowane w oprawę okularów



WYrÓB PrZYsZŁoŚCi W fAZie 
PrZeDWDroŻenioWeJ

Zaprojektowany prototyp stanowi ele-
ment systemu dźwiękowego ostrzegania 
o przeszkodach, który stwarza szansę na 
zastąpienie w przyszłości psa przewod-
nika. Kształt i niewielka waga interfejsu 
umożliwia korzystanie z niego przez długi 
czas bez odczucia zmęczenia. Urządzenie 
nie emituje sygnałów świetlnych i ultradź-
więkowych, pracuje w szerokim zakresie 
temperatur.

	stan wdrOżenia

Poprzednie wersje prezentowanego urzą-
dzenia zostały poddane pomyślnym tes- 
tom z udziałem osób niewidomych a nowy 
prototyp znajduje się w fazie kolejnych te-
stów. Obecnie trwają prace nad integracją 
modułów programowych do wyznaczania 
mapy głębi, detekcji obiektów w scenie 
oraz wytwarzania reprezentujących ich 
strumieni dźwiękowych. 

	KOrzyści wyniKające 
   z zastOsOwania rOzwiązania

W Polsce jest obecnie około 80 tysięcy nie-
widomych i słabowidzących, a na świecie 
ich liczbę szacuje się na blisko 42 milio-
ny. Pomimo, że istnieje wiele przyrządów 
wspomagających osoby niepełnosprawne 
wzrokowo w życiu codziennym do dziś 
brak urządzenia, które umożliwia samo-
dzielne poruszanie się w nieznanym śro-
dowisku. Autorzy są przekonani, że zapro-
jektowane rozwiązanie stanowi początek 
drogi do jego skonstruowania.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
   stanem techniKi

Pomysł oraz realizacja sprzętowego in-
terfejsu wizyjno-akustycznego systemu 
wspomagającego niewidomego w samo-
dzielnym poruszaniu się zawiera szereg 
innowacyjnych rozwiązań. Podobny sys-
tem jest rozwijany m.in. w Uniwersytecie 
Southern California, gdzie zastosowano 
kamery stereowizyjne umieszczane na  

kasku. Urządzenie składa się z dwóch 
kamer montowanych do hełmu oraz ka-
mizelki, w którą wbudowane są cztery 
wibratory (silniczki mimośrodowe). Połą-
czono je z komputerem, który wyznacza 
mapę otoczenia, wykrywa przeszkody,  
a następnie informuje o nich użytkownika 
poprzez uruchamianie odpowiednich wi-
bratorów. Podobny wariant systemu zos- 
tał opracowany i przetestowany przez 
wnioskodawców niniejszego projektu  
w 2009 roku. Obecnie – dzięki kontynu-
owanym badaniom – opracowano urzą-
dzenie wbudowane w obudowę w kształ-
cie okularów.

19
KATALOg LAUREATóW 

2012

Płytka drukowana
(okulary)

HUB USB2.0
CY7C65630

Komputer
USB2.0

Kamera 1

Kamera 2

AUDIO

µC SPI

Schemat blokowy urządzenia

Prototyp interfejsu wbudowany w oprawę okularów
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koMBAJn Do ZBioru i CZYsZCZeniA 
WArZYW Z WYMiennYMi ADAPTerAMi 
roBoCZYMi

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
AKPIL Kazimierz Anioł
ul. W. Witosa 11, 21
39-220 Pilzno
tel.: +48 14 672 25 50
fax: +48 14 672 25 50
e-mail: akpil@akpil.pl
www.akpil.pl

Właściciel: Kazimierz Anioł

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
tel.: +48 61 871 22 22
fax: +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www.pimr.poznan.pl

Dyrektor: dr inż. Tadeusz Pawłowski, 
prof. nadzw.

Twórcy rozwiązania:
Kazimierz Anioł

dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.

dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.

mgr inż. Marek Synowiecki

Osoby do kontaktu:
P.P.H.U. Akpil

Kazimierz Anioł

tel. kom.: +48 604 248 226

fax: +48 14 672 25 50

e-mail: akpil@akpil.pl

PIMR

dr inż. Jan Radniecki

tel.: +48 61 871 22 46

fax: +48 61 879 32 62

e-mail: radjan@pimr.poznan.pl

	Opis rOzwiązania 

Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw 
z wymiennymi adapterami roboczymi zo-
stał wdrożony przez firmę P.P.H.U. AKPIL 
Kazimierz Anioł Pilzno, jako efekt projektu 
celowego, dofinansowanego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w Warszawie, poprzez Centrum Innowacji 
Naczelnej Organizacji Technicznej i realizo-
wanego z Przemysłowym Instytutem Ma-
szyn Rolniczych w Poznaniu.
Podstawowe zespoły kombajnu stanowią: 
rama nośna z układem jezdnym i zacze-
pem, adapter do zbioru warzyw korzenio-
wych, adapter do zbioru cebuli, przenośniki 
odsiewająco-czyszczące, wałki zgarniające, 
stół selekcyjny, hydrauliczny układ napędu  
i sterowania, mechaniczny układ napędu ze- 
społów roboczych oraz urządzenie do auto-
matycznego naprowadzania na redliny.
Kombajn odpowiada najnowszym świa-
towym tendencjom rozwojowym i jest 
najnowocześniejszą maszyną tego typu 
produkowaną w kraju. Charakteryzuje się 
ergonomią i bezpieczeństwem obsługi, 
zwłaszcza w zakresie agregowania z cią-
gnikiem, regulacji parametrów pracy, prze-
zbrajania, konserwacji i obsługi maszyny. 
Prace badawczo-rozwojowe zrealizowano 
w znacznej mierze przy użyciu wysoko za-
awansowanych technik komputerowych. 
Przeprowadzono wirtualne modelowanie 
i szczegółowe komputerowe analizy inży-
nierskie bazujące na metodzie elementów 
skończonych, a także badania eksperymen-
talne. Działania te zapewniły wysoką jakość 

rozwiązań konstrukcyjnych oraz uzyskanie 
niezawodności, trwałości i funkcjonalności 
eksploatacyjnej urządzenia.

	wprOwadzOne nOwOści

Konstrukcja zespołów kombajnu opiera 
się na układzie przenośników poziomych 
(zamiast koła podnoszącego), co stanowi 
najnowsze rozwiązanie w skali światowej 
i cechuje się znacząco niższym stopniem 
uszkodzenia warzyw, a jednocześnie wyż-
szym stopniem ich oczyszczenia. W kom-
bajnie zastosowano wynalazek – patent 
PL nr 208559 oraz wzór użytkowy – prawo 
ochronne PL nr 64484, udzielony przez 
Urząd Patentowy RP firmie P.P.H.U. AKPIL 
Kazimierz Anioł Pilzno. Wynalazek dotyczy 
zespołu ogławiacza warzyw korzeniowych, 
w który wyposażono adapter do ich zbioru. 
Wprowadzone nowości obejmują ponad-
to: wymienne adaptery robocze do zbioru 
warzyw, automatyczne urządzenie napro-
wadzające na redlinę, zespoły do czyszcze-
nia i separacji zanieczyszczeń (przenośniki 
odsiewająco-oczyszczające, stół selekcyjny)  
i skrętną oś kombajnu.
Kombajn odpowiada standardom między- 
narodowym spełniając wymagania m.in. 
dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/WE  
z dnia 17 maja 2006 r. „Bezpieczeństwo  
maszyn”. Jest także zgodny z najnowszymi  
normami Unii Europejskiej (EN) i między- 
narodowymi (ISO) w zakresie bezpieczeń-
stwa i ochrony środowiska oraz normami 
zharmonizowanymi z Dyrektywą maszy- 
nową.
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Najnowocześniejsza w kraju maszyna do zbioru warzyw korzenio-
wych, wyprzedza innowacyjnością rozwiązań konstrukcje renom-
owanych firm zagranicznych. Wyróżnia ją trwałość, bezpieczeństwo 
i funkcjonalność eksploatacyjna



	zastOsOwanie

Kombajn jest przeznaczony do realizacji 
jednoetapowej technologii zbioru warzyw 
korzeniowych: marchwi, pietruszki, paster-
naku i buraka czerwonego metodą pole-
gającą na ścięciu naci (liści), ogłowieniu 
korzeni, a następnie ich wyoraniu i prze-
mieszczeniu na przenośniki odsiewająco-
-oczyszczające i stół selekcyjny, z którego 
transportowane są do zbiornika. Przysto-
sowano go także do zbioru cebuli w sys-
temie dwuetapowym, polegającym na jej 
wyoraniu, np. przy zastosowaniu kopaczki, 
a następnie – po wysuszeniu na polu – ze-
braniu przy użyciu adaptera, podbierające-
go cebulę na przenośnik kombajnu.

	stan wdrOżenia

Dotychczas P.P.H.U. AKPIL wyprodukował 
i sprzedał 34 kombajny, w tym na rynku 
zagranicznym 12 kombajnów. Trafiły one 
m.in. do Włoch, Rosji, Ukrainy, Słowacji  
i Chorwacji, ugruntowując w ten sposób 
wysoką pozycję producenta.

	KOrzyści wyniKające 
   z zastOsOwania rOzwiązania

Realizacja projektu umożliwiła bardziej 
efektywne wykorzystanie potencjału za-
trudnionych pracowników i posiadanych 
mocy wytwórczych. Wdrożenie nowego 
wyrobu do produkcji poszerzyło asorty-
ment maszyn oferowanych przez AKPIL 
(czego wynikiem było zwiększenie zatrud-
nienia w zakładzie o 15 osób), a wprowa-
dzenie kombajnu do oferty pozwoliło 
zdobyć nowy sektor rynku, zaistnieć w za-
chodniej i wschodniej Europie oraz umoc-
niło krajową pozycję przedsiębiorstwa. 
Efektem wdrożenia maszyny był więc roz-
wój firmy i wzrost jej przychodów.
Korzyści dotyczyły także kooperantów, 
realizujących inwestycję oraz dostarcza-
jących materiałów i części oraz polskich 
rolników, którzy uzyskali dostęp do za-
awansowanego technologicznie, ekolo-

gicznego i bezpiecznego urządzenia, ofe-
rowanego w konkurencyjnej cenie.
Produkcja seryjna kombajnu nie oddzia-
ływuje negatywnie na środowisko wo-
kół firmy i jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawnymi w zakresie ochrony 
środowiska. Koncepcja jednoetapowego 
zbioru ogranicza do minimum negatywne 
oddziaływanie na strukturę gleby (trady-
cyjny zbiór obejmuje 2-3 etapy), a wysoka 
wydajność efektywna (0,4 ha/h) oznacza 
energooszczędność, zmniejszenie zuży-
cia paliwa, emisji spalin i hałasu ciągnika 
współpracującego.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
   stanem techniKi

Kombajn, dzięki innowacyjnym rozwiąza-
niom oraz wysokim walorom użytkowym, 
wyprzedza technologicznie zaawansowa-
ne konstrukcje zagraniczne wiodących 
firm, co przy konkurencyjnej cenie za-
pewnia mu stabilną konkurencyjność na 
rynku międzynarodowym. Jego parametry 
techniczne w zakresie wydajności, trwało-
ści i niezawodności, a także wyposażenie, 
porównywalne są z wyrobami czołowych 
producentów spoza kraju.
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Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw

Adapter do zbioru marchwi

Adapter do zbioru cebuli
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noWA roDZinA ZAsiLACZY
MAGneTronoWYCh o BuDoWie 
MoDuŁoWeJ, ChŁoDZonYCh WoDą 
Do ZAsTosoWAń soLArnYChHUETTINgER Electronic Sp. z o. o.

ul. Marecka 47
05-220 Zielonka
tel.: +48 22 761 38 00
fax: +48 22 761 38 01
e-mail: info@pl.huettinger.com
www.huettinger.com

Prezes Zarządu: dr Rafał Bugyi

Twórcy rozwiązania:
dr hab. inż Krzysztof Poźniak
dr Marek Jasiński
dr Wojciech Kołomyjski
dr Paweł Ozimek
dr Marcin Żelechowski
mgr inż. Piotr Różański
mgr inż. Marcin Kuza
mgr inż. Krzysztof Ruda
mgr inż. Łukasz Zyskowski
mgr inż. Marcin golan
mgr inż. Andrzej Klimczak
mgr inż. Krzysztof Obrębski
mgr inż. Cezary Kamiński
mgr inż. Andrzej gierałtowski
mgr inż. Radosław Ciszewski
mgr inż. Piotr Lach
mgr inż. Piotr Kolasiński
mgr inż. Przemysław Bejtan
mgr inż. Bogumił Brykalski
mgr inż. Krzysztof Iwaniuk
mgr inż. Marcin Morkowski
mgr inż. Piotr Jopek
mgr inż. Karol Perkuszewski
mgr inż. Jerzy Jurkowski
mgr inż. Marcin Falkiewicz
mgr inż. Paweł Chrząstek
mgr inż. Marek Skorupski
mgr inż. Sebastian Wysocki
mgr inż. Piotr Krysztofiak
mgr inż. Artur Knitter
mgr inż. Sebastian Styński
inż. Mateusz Baran
inż. Krzysztof gedroyć
Michał Frasoński
Karol Madejski

Osoba do kontaktu: 
mgr inż. Piotr Różański
tel.: +48 22 761 38 34
fax: +48 22 761 38 01
tel. kom.: +48 668 118 062
e-mail: Piotr.Rozanski@pl.huettinger.com

	Opis rOzwiązania 

W związku z intensywnym rozwojem tech-
niki obróbki plazmowej w sektorach o za-
awansowanych technologiach, wzrasta nie- 
ustannie zapotrzebowanie na nowoczesne 
zasilacze magnetronowe. Firma HUETTIN-
gER Electronic przygotowała serię zasila-
czy chłodzonych wodą, z nowoczesnym 
układem obsługującym łuki powstające  
w plazmie. Zasilacz opracowano we współ-
pracy z Instytutem Sterowania i Elektroniki 
Przemysłowej Politechniki Warszawskiej  
w ramach projektu celowego „Nowa rodzi-
na zasilaczy magnetronowych o budowie 
modułowej chłodzonych wodą do zastoso-
wań solarnych”.

	wprOwadzOne nOwOści

Zaprojektowane zasilacze są urządzeniami 
unikalnymi w skali kraju i świata, a opaten-
towana w HUETTINgER Electronic metoda 
CompensateLine jest wysoko cenionym 
przez klientów układem obsługi łuków, 
przewyższającym swoimi parametrami roz-
wiązania stosowane przez inne firmy.
Zasilacz TruPlasma DC Seria 3000 NEW jest 
urządzeniem o wysokim zaawansowaniu 
technologicznym. Opracowany układ ob-
sługi łuków umożliwia redukcję wpływu 
indukcyjności na proces gaszenia łuków. 
Dodatkowy atut skonstruowanego zasi-
lacza stanowi innowacyjne podejście do 
chłodzenia elementów elektronicznych. 
Zrezygnowano w nim z typowego chło-

dzenia powietrznego stosując w zamian 
chłodzenie wodne. Elementy elektronicz-
ne mocy leżą na miedzianym radiatorze 
chłodzonym wodą. Pozwala to na lepszy 
odbiór ciepła, a w konsekwencji umożliwia 
umieszczenie elementów bliżej siebie i mi-
niaturyzację całego urządzenia. Zasilacz jest 
szczelnie zamknięty, co przeciwdziała prze-
dostawaniu się do środka ewentualnych 
zanieczyszczeń. Wobec braku konieczności 
ciągłego dostarczania do urządzenia po-
wietrza (w celu schładzania), nie musi rów-
nież znajdować się w klimatyzowanym po-
mieszczeniu, wyposażonym w dodatkowe 
układy oczyszczające. Chłodzenie wodne 
rozwiązuje ponadto problem krótkiej ży-
wotności wentylatorów wykorzystywanych 
przy chłodzeniu powietrznym.

	zastOsOwanie

Prezentowane zasilacze znajdują zastoso-
wanie w procesach obróbki plazmowej  
w sektorach gospodarki wykorzystujących 
zaawansowane technologie, a zwłaszcza 
przemyśle:
•	 elektronicznym (monitory LCD, płyty  
 DVD/CD, mikroprocesory),
•	 motoryzacyjnym (szyby samochodowe)
•	 budowlanym (szkło budowlane),
•	 wytwarzania energii ze źródeł odnawial- 
 nych (panele solarne, ogniwa słoneczne) ,
•	 narzędziowym (narzędzia pokrywane  
 związkami tytanu itp.).
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Jedne z najnowocześniejszych na świecie zasilaczy do procesów 
obróbki plazmowej, stosowane przy produkcji ogniw słonecznych 
i paneli solarnych



	stan wdrOżenia

Firma zakończyła wdrażanie wyrobu do 
produkcji, w której wykorzystuje już istnie-
jącą infrastrukturę. Dysponuje dokumen-
tacją techniczną, technologiczną i proce- 
sową. Komercyjną sprzedaż zasilaczy roz- 
poczęła w 2011 roku, a wśród ich nabyw-
ców są przedsiębiorstwa z całego świata 
m.in. Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Ja- 
ponii, Szwajcarii, Chin i Korei. Na przeło- 
mie kwietnia i maja 2012 roku nowe za- 
silacze prezentowano w Dolinie Krzemo- 
wej w amerykańskim mieście Santa Clara,  
gdzie wzbudziły duże zainteresowanie.

	KOrzyści wyniKające 
    z zastOsOwania rOzwiązania

Nowe produkty, będące wynikiem projek-
tu zwiększyły konkurencyjność oferty HU-
ETTINgER Electronic. Z racji swojej innowa-
cyjności i nowoczesności przyczyniają się 
do wzrostu sprzedaży i umożliwiają eks-
pansję na nowe rynki wpływając tym sa-
mym na wielkość zatrudnienia (dzięki reali-
zacji projektu planowane jest zatrudnienie 
dodatkowych 8 osób). Wdrożenie nowego 
typu urządzenia umocniło także pozycję 
przedsiębiorstwa jako lidera na rynku ma-
gnetronowych zasilaczy plazmowych.
Dzięki modułowej budowie zasilaczy Tru-
Plasma DC Seria 3000 NEW możliwe jest 
ponadto łatwe i szybkie wykorzystanie 
podzespołów przy projektowaniu innych 
typów zasilaczy, np. TruPlasma Bipolar Se-
ria 4000. Pozwala to skrócić znacznie czas 
ich wdrożenia i wprowadzenia na rynek 
oraz poprawić i ustabilizować jakość pro-
duktu.
Urządzenie jest wykorzystywane w proce-
sach produkcji ogniw słonecznych i paneli 
solarnych. Ma to znaczący, pozytywny 
wpływ na rozwój energetyki źródeł odna-
wialnych, a co za tym idzie również na śro-
dowisko naturalne. Proekologiczne zalety 
zasilaczy wiążą się również z zastosowa-
nym przełączaniem ZVS (ang. Zero Voltage 
Switching) oraz specjalistycznym układem 

obsługi łuków (zapewniającego odbiór 
energii łuku i jej powtórne wykorzystanie). 
Przyczyniły się one do poprawy spraw- 
ności zasilaczy, przede wszystkim zmniej- 
szając ich zapotrzebowanie na energię  
elektryczną. 

	pOrównanie z aKtuaLnym   
    stanem techniKi

Opisane wyżej właściwości zasilacza Tru-
Plasma DC Seria 3000 NEW sprawiają, że 
jest on urządzeniem innowacyjnym i jed-
nym z najlepszych, dostępnych na między-
narodowym rynku. Wpisuje się ponadto  
w trend produktu ekologicznego.
Jest rozwiązaniem unikalnym w skali kraju  
i świata. Projektowania, ani produkcji  
zasilaczy magnetronowych do obróbki 
plazmowej nie prowadzi żadna inna fir- 
ma w Polsce. Produkt firmy HUETTINgER  
Electronic jest również wysoce konkuren-
cyjny wobec podobnych rozwiązań pre-
zentowanych przez firmy zagraniczne.
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HE_2343 TruPlasma DC 3040
Zasilacz TruPlasma DC 3040 NEW – widok z przodu

HE_2330 TruPlasma DC 3020
Zasilacz TruPlasma DC 3020 NEW – widok z tyłu
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noWA GenerACJA TeChnoLoGii 
ePiChLorohYDrYnY Z BioGLiCerYnY

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

„Blachownia” 

ul. Energetyków 9

47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 487 34 70

fax: +48 77 487 30 60

e-mail: info@icso.com.pl

www.icso.com.pl 

Dyrektor: dr Andrzej Krueger

   

Zakłady Chemiczne ZACHEM S. A.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

tel.: +48 52 374 71 00

fax: +48 52 361 02 82

e-mail: zachem@zachem.com.pl

www.zachem.com.pl

Prezes Zarządu: Konrad Mikołajski

Twórcy rozwiązania:
dr prof. ICSO Marian Spadło
mgr inż. Andrzej Brzezicki
dr Lech Iwański
mgr Damian Kiełkiewicz
Tadeusz Kraśnik
mgr inż. Piotr Semrau
dr Marcin goździkiewicz
dr inż. Lech Ruczyński
mgr inż. Sylwester Krzyżanowski
mgr inż. grzegorz Kiełkowski
inż. Marek Koziel
inż. Tadeusz Koziel
mgr Robert Szczepaniak

dr Ryszard Sarnowski

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Wojkowska, ICSO „Blachownia”

tel.: +48 77 487 33 14

fax: +48 77 487 34 48

e-mail: wojkowska.m@icso.com.pl

	Opis rOzwiązania 

Technologia umożliwia produkcję najwyż-
szej jakości epichlorohydryny z odpadowej 
gliceryny, otrzymanej przy wytwarzaniu 
biodiesla z surowców odnawialnych oraz 
chlorowodoru, powstającego ubocznie  
w procesach chlorowania węglowodorów. 
Polega na zastosowaniu w miejsce trady-
cyjnych surowców – chloru i propylenu po-
chodzenia petrochemicznego – tańszych 
produktów ubocznych czyli biogliceryny  
i chlorowodoru. Rozwiązanie obniża kosz-
ty produkcji co umożliwiają: uproszczony 
proces technologiczny, oparcie metody na 
surowcu odnawialnym czyli bioglicerynie  
i mniejsze zużycie energii. Jego efektem jest 
także radykalna redukcja ilości ścieków oraz 
produktów odpadowych w postaci związ-
ków chloroorganicznych (jako pochodne 
gliceryny są mniej toksyczne i łatwiejsze 
w utylizacji). Nowa generacja technologii 
produkcji epichlorohydryny stanowi wynik 
prac badawczych prowadzonych w ICSO 
„Blachownia” i Zakładach Chemicznych Za-
chem S.A. – grupa Chemiczna CIECH.

	wprOwadzOne nOwOści

Innowacyjność nowej generacji technologii 
epichlorohydryny polega głównie na wyko-
rzystaniu w produkcji odnawialnego i łatwo 
dostępnego surowca (biogliceryny) oraz 
powstającego ubocznie chlorowodoru.
Nowe rozwiązania stanowią również:
•	 oryginalny	 sposób	 wytwarzania	 stężo-
nych dichloropropanoli, obejmujący: bezci-
śnieniowe mokre chlorowodorowanie bio-
gliceryny chlorowodorem rozpuszczonym 

w ciekłym destylacie dichloropropanoli roz-
cieńczonych oraz ciśnieniowe, suche chlo-
rowodorowanie mieszaniny monochlo-
rohydryn i nieprzereagowanej gliceryny  
z poprzedniego etapu w obecności kwasu 
octowego, 
•	 konstrukcja	reaktora	ciśnieniowego	chlo- 
 rowodorowania, zapewniającego od- 
 powiednią dystrybucję chlorowodoru  
 w mieszaninie reakcyjnej i całkowitą kon- 
 wersję gliceryny,
•	 zastosowanie	nowoczesnych	materiałów	 
 konstrukcyjnych opartych o chemood- 
 porne tworzywa PTFE, emalie szklane,  
 tworzywa węglowe i cyrkon,
•	 otrzymywanie	 epichlorohydryny	 o	 naj- 
 wyższej czystości na poziomie 99,95%  
 (produktu pozbawionego zanieczysz- 
 czeń występujących w powszechnie sto- 
 sowanej metodzie propylenowej).

	zastOsOwanie

Nowa technologia wdrażana jest w Za-
kładach Chemicznych Zachem S.A., któ-
re od 1982 roku, jako jedyny producent  
w kraju, wytwarzają epichlorohydrynę me-
todą propylenową. Jej światowa produk-
cja przekracza rocznie 1,2 mln ton i stale 
rośnie, głównie ze względu na wzrastające 
zapotrzebowanie na żywice epoksydowe, 
do których zużywa się ponad 75% otrzy-
mywanej epichlorohydryny. Oba wyroby 
należą do grupy produktów chemicznych, 
które stosowane będą przez wiele lat, z racji 
ich wykorzystywania przez najbardziej zna-
czące branże: informatyczną, elektroniczną, 
motoryzacyjną, lotniczą oraz budowlaną. 
Uruchomienie produkcji epichlrohydryny  
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Technologia wytwarzania epichlorohydryny z produktów odpado- 
wych i ubocznych: gliceryny oraz chlorowodoru. Jej korzyści to 
obniżenie kosztów produkcji oraz radykalne zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do środowiska



z tańszego surowca odnawialnego wzmo- 
cni konkurencyjność Zachemu na ryn-
kach światowych oraz pozwoli dołączyć 
do nielicznej grupy stosujących ją wiodą-
cych firm. Wysoki poziom technologiczny 
wdrażanego procesu i jego innowacyjne 
rozwiązania, zgłoszone do opatentowania 
w kraju i za granicą, posiadanie referencyj-
nej instalacji oraz zespołu doświadczonych 
badaczy i specjalistów z zakresu produk-
cji epichlorohydryny, stwarza szansę na 
sprzedaż technologii za granicę. 

	stan wdrOżenia

Aktualnie w Zakładach Chemicznych Za-
chem S.A. w Bydgoszczy – grupa Chemicz-
na CIECH, zakończono budowę instalacji 
pilotażowo–produkcyjnej w skali 10 tys. 
Mg/rok, po której planuje się rozpoczęcie 
produkcji.

	KOrzyści wyniKające 
    z zastOsOwania rOzwiązania

Wdrożenie nowatorskiej metody przy-
niesie przede wszystkim wymierne efek-
ty ekonomiczne, których źródło stanowi 
obniżenie kosztów produkcji epichloro-
hydryny poprzez zagospodarowanie 
ubocznej gliceryny i odpadowego chlo-
rowodoru oraz uproszczenie procesu 
technologicznego w stosunku do metody  
z propylenu i chloru. Technologia ozna- 
cza również pozytywne skutki dla środo-
wiska. Jej zastosowanie pozwoli zreduko-
wać emisję zanieczyszczeń, szczególnie 
gazów zrzutowych, odpadów chloroor- 
ganicznych i ścieków. Wdrażana w Zache-
mie metoda glicerynowa (na obecnym 
etapie stosowana równolegle z proce-
sem tradycyjnym) umożliwi zmniejszenie 
wskaźników zużycia propylenu, chloru  
i energii elektrycznej o 28 %, a ilości ście-
ków o 24 %. Wykorzystanych zostanie: 12 
tys. Mg surowca odnawialnego – biogli- 
ceryny i ponad 9 tys. Mg odpadowego 
chlorowodoru.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
    stanem techniKi

Nowa generacja technologii epichlorohy-
dryny, będąca wynikiem badań Instytutu 
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 
i Zakładów Chemicznych Zachem S.A. jest 
jedyną tego typu w kraju i jedną z nielicz-
nych na świecie. Pierwsze instalacje do 
produkcji epichlorohydryny na bazie bio-
gliceryny uruchomiły w 2007 r. dwie firmy 
za granicą wykorzystując w nich bezciśnie-
niowy proces chlorowodorowania glice-
ryny. Technologia wdrażana w bydgoskim 
Zachemie będzie, w pierwszym etapie 
wdrożenia, stosowana równolegle z trady-
cyjną metodą propylenową. W następnym 
przewiduje się realizację procesu bazują-
cego jedynie na glicerynie.
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Instalacja przetwarzania 
gliceryny do dichloropropanoli

Węzeł przygotowania biogliceryny
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PrZeDWDroŻenioWeJ
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	Opis rOzwiązania 

Technologia umożliwia wytwarzanie 
warstw powierzchniowych na gotowych 
wyrobach o określonej mikrostrukturze, 
składzie fazowym, chemicznym oraz stanie 
naprężeń własnych, przystosowując je do 
określonych wymagań eksploatacyjnych. 
Wiąże się to z aktualnym kierunkiem roz-
woju inżynierii powierzchni, rozwijającej 
technologie pozwalające na wytwarzanie 
warstw wieloskładnikowych i kompozyto-
wych, o właściwościach nieosiągalnych dla 
obecnie stosowanych materiałów i warstw 
powierzchniowych otrzymywanych kla-
sycznymi metodami.
Obróbki w niskotemperaturowej plazmie 
są procesami cieplno-chemicznymi umoż-
liwiającymi uzyskiwanie warstw powierzch-
niowych o zróżnicowanej strukturze. Cha-
rakteryzują się one dużą twardością, dobrą 
odpornością na zużycie przez tarcie i koro-
zję, a także np. w wypadku stali i stopów ty-
tanu, wzrostem wytrzymałości zmęczenio-
wej obrabianych detali.

	wprOwadzOne nOwOści

Opracowane technologie hybrydowe są in- 
nowacyjne w skali światowej, oparte o pa-
tenty i zgłoszenia patentowe. Technologie 
tlenoazotowania jarzeniowego tytanu i je- 
go stopów, w tym obróbka stopów tytanu 
z tzw. pamięcią kształtu oznaczają nowa-
torstwo w wymiarze międzynarodowym  
i mogą znaleźć zastosowanie w wytwarza-
niu nowej generacji biomateriałów – im-

plantów kostnych i kardiologicznych. Moż-
na ich użyć do obróbki stopów aluminium 
i magnezu, co stanowi również kierunek 
nowy i perspektywiczny. Posiadają walor 
ekologiczny, z uwagi na stosowane atmos-
fery reaktywne umożliwiające obróbkę 
detali o skomplikowanych kształtach oraz 
wpływające na oszczędność energii elek-
trycznej i skrócenie czasu obróbki, co zasad-
niczo zmniejsza emisję CO

2
 do atmosfery.

	zastOsOwanie

Procesy bazują na wykorzystaniu techno-
logii obróbek w niskotemperaturowej pla-
zmie czyli procesu azotowania jarzeniowe-
go i jego modyfikacji. Mogą być stosowane 
w medycynie, przemyśle lotniczym (do wy-
twarzania elementów silników wykonanych 
ze stopów niklu i tytanu pracujących w wy-
sokich temperaturach) czy wydobywczym 
(np. elementach hydrauliki pracujących  
w warunkach korozyjnych).
Wytwarzanie warstw antyściernych, anty-
korozyjnych, o wysokiej twardości i żarood-
porności pozwala na znaczne rozszerzenie 
zakresu stosowania różnych gatunków stali, 
stopów tytanu, aluminium, stopów magne-
zu, a także tworzyw polimerowych. Umoż-
liwia to zastępowanie drogich materiałów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych tańszymi, 
z wytworzoną warstwą powierzchniową 
np. o większej wytrzymałości zmęczeniowej 
czy też nadającej odpowiednie właściwości 
jak biozgodność lub przewodnictwo ciepl-
ne. Poprzez ilość możliwych kombinacji 
technologie hybrydowe mogą znaleźć nie-
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Innowacyjna technologia umożliwiająca wytwarzanie warstw po-
wierzchniowych o właściwościach antyściernych, antykorozyjnych, 
o wysokiej twardości i żaroodporności. Zmniejsza zużycie energii  
oraz wykorzystuje ekologiczne atmosfery reaktywne



zwykle szerokie zastosowanie: od bioma-
teriałów do naczyń kuchennych.

	stan wdrOżenia

Opracowane technologie i urządzenia 
wykonane do ich realizacji stanowią pod-
stawę wdrożeń dla producentów. Koszty 
wdrożenia technologii wraz z urządzeniem 
zależą od wielkości produkcji obrabianych 
wyrobów np. drobnych elementów typu 
pierścienie, zastawki serca, instrumenty 
medyczne wykonane ze stali nierdzewnej 
i stopów tytanu oraz implanty stomatolo-
giczne. Te ostatnie mogą być wykonywane 
na urządzeniu wdrożonym na Politechnice 
Warszawskiej, opracowanym przez Insty-
tut Mechaniki Precyzyjnej. Ewentualna 
produkcja wielkoseryjna wymagać będzie 
skonstruowania kolejnych instalacji.

	KOrzyści wyniKające 
    z zastOsOwania rOzwiązania

Konkurencyjność technologiczna, ekono-
miczna i walory ekologiczne rozwiązania 
wynikają z szeregu zalet, z których najważ-
niejsze stanowią:
•	 możliwość	 precyzyjnego	 regulowania	 
 mikrostruktury wytwarzanych warstw, 
•	 charakter	dyfuzyjny	warstw,	
•	 łatwość	wytwarzania	 tzw.	warstw	 kom- 
 pozytowych, składających się z szeregu  
 podwarstw, wytwarzanych w jednym  
 procesie technologicznym,
•	 możliwość	realizacji	procesów	w	niskich	 
 temperaturach,
•	 możliwość	 obróbki	 trudnoazotujących	 
 się materiałów,
•	 możliwość	 obróbki	 detali	 o	 skompliko- 
 wanych kształtach,
•	 skrócenie	 czasu	 procesu	 z	 uwagi	 na	 
 szybsze nagrzewanie obrabianych deta- 
 li do temperatury obróbki oraz aktywa- 
 cję elektryczną środowiska gazowego  
 i obrabianej powierzchni wsadu,
•	 znaczną	 oszczędność	 energii	 elektrycz- 
 nej, co wpływa na zmniejszenie emisji  
 CO

2
 do atmosfery, 

•	 stosowanie	 ekologicznych	 atmosfer	 re- 
 aktywnych.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
    stanem techniKi

We współczesnej technice przemysłowej 
obserwuje się rosnące zainteresowanie 
technologiami hybrydowymi wytwarza-
nia warstw kompozytowych (wieloskład-
nikowych). Z analizy danych wynika, że 
zwiększają one znacząco trwałość obra-
bianych materiałów (wzrost od 50-300% 
w zależności od charakteru pracy). Poza 
znanymi dotąd wymaganiami jak twar-
dość, odporność na zużycie przez tarcie  
i wytrzymałość zmęczeniowa, wymaga-
na jest również podwyższona odporność 
na korozję, plastyczność warstw, a po-
nadto – w odniesieniu do części bardzo 
dokładnych – brak zmian wymiarowych, 
zachowanie wysokiej klasy chropowato-
ści powierzchni i korzystny stan naprężeń 
własnych. Technologie łączące procesy 
azotowania z innymi metodami inżynierii 
powierzchni, nadają materiałom unikalne 
właściwości np. odporność na utlenianie 
w podwyższonych temperaturach, odpor-
ność na szoki termiczne, wytrzymałość na 
znaczne obciążenia czy obniżenie współ-
czynnika tarcia.
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Mikrostruktura warstwy wieloskładnikowej

Prototypowe urządzenie do realizacji 
technologii hybrydowych
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	Opis rOzwiązania 

Celem projektu było opracowanie nowej 
technologii wytwarzania alfacalcidolu – 
substancji aktywnej z grupy pochodnych 
witaminy D. Alfacalcidol jest prekursorem 
czynnego metabolitu witaminy D3 – cal-
citriolu, który działa jako regulator meta-
bolizmu wapnia i fosforanów. Alfacalcidol 
stosuje się w celu uzupełniania niedoborów 
calcitriolu, szczególnie w przypadku niewy-
dolności nerek. Jego nadmiar jest wydalany 
z moczem i kałem w postaci nieczynnych 
metabolitów.
Alfacalcidol podawany jest przy leczeniu 
następujących schorzeń: krzywicy i oste-
omalacji (przy niewrażliwości na witami-
nę D), osteoporozie pomenopauzalnej  
i starczej, zaburzeń gospodarki wapniowej 
(szczególnie u osób z przewlekłymi cho-
robami nerek), osteodystrofii nerkowej, 
niedoczynności przytarczyc, hipokalcemii 
(szczególnie u osób z przewlekłymi cho-
robami nerek), zespołów nerczycowych  
u dzieci po przewlekłym leczeniu glikokor-
tykosteroidami.

	wprOwadzOne nOwOści

Nowa, całkowicie oryginalna, droga syntezy 
substancji alfacalcidol składa się z 7 etapów. 
Jej innowacyjność polega na otrzymaniu,  
z syntetycznej witaminy D3 oraz dostęp-
nych handlowo surowców chemicznych, 
zaawansowanego półproduktu tzw. adduk-
tu cholesterolowego alfacalcidolu, który 
stanowi surowiec wyjściowy do otrzymania 
gotowego alfacalcidolu. Metoda otrzymy-

wania alfacalcidolu z adduktu cholesterolo-
wego stanowi zupełnie nowy sposób pro-
wadzący do otrzymania produktu z wysoką 
wydajnością i o wysokiej czystości.
Alfacalcidol uwalnia się z adduktu choleste-
rolowego na drodze przemiany chemicznej, 
a następnie oddziela podczas chromato-
grafii kolumnowej. Surowy alfacalcidol jest 
poddawany serii 2-3 krystalizacji, a następ-
nie badany na zgodność ze specyfikacją  
i monografią farmakopealną. Prezentowany 
proces różni się zasadniczo od dotychcza-
sowych metod syntezy wykorzystywanych 
przez innych producentów. Otrzymany  
w nim Alfacalcidol nie posiada zanieczysz-
czenia w postaci adduktu triazolinowego 
pre-alfacalcidolu, gdyż triazoliny nie stosuje 
się podczas syntezy. Jedyne występujące 
zanieczyszczenia to trans-alfacalcidol oraz 
1-β-calcidol. Taka kolejność jest nie tyl-
ko inna od dotąd stosowanej, ale przede 
wszystkim niezwykle korzystna z racji bar-
dzo wysokiej czystości alfacalcidolu. Nowe 
są zarówno skala, półprodukty, cała strate-
gia oczyszczania, jak i wydajność procesu.

	zastOsOwanie

Alfacalcidol jest stosowany jako lek, w celu 
uzupełniania niedoborów calcitriolu, bę-
dącego regulatorem metabolizmu wapnia 
i fosforanów. Na skutek zastosowania al-
facalcidolu następuje wzrost wchłaniania 
wapnia z przewodu pokarmowego, zwięk-
szenie jego stężenia we krwi i wydalania  
z moczem. Leczniczy wpływ dotyczy 
przede wszystkim poprawy struktury i funk-
cji układu kostnego.
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Nowa oryginalna metoda syntezy substancji Alfacalcidol, stosowanej 
w leczeniu wielu schorzeń do poprawy struktury i funkcji układu ko-
stnego. Umożliwia znaczące obniżenie ceny gotowego preparatu dla 
pacjentów



	stan wdrOżenia

Opracowana technologia wytwarzania  
w skali ok. 10-12 g z szarży i zdolności pro-
dukcyjnej 80-120 g na rok została wdrożo-
na w Instytucie Farmaceutycznym w 2011 
roku. Odbiorcami wyprodukowanego alfa-
calcidolu są firmy produkujące leki w Pol-
sce i za granicą (Włochy, grecja, Tajlandia, 
Chiny).
Obecnie wdrożenie nowej metody wy-
twarzania substancji zostało zakończone  
i prowadzona jest bieżąca produkcja na 
cele komercyjne.

	KOrzyści wyniKające 
   z zastOsOwania rOzwiązania

Dzięki nowej drodze syntezy alfacalcidol 
jest wytwarzany taniej i bez naruszania 
cudzych praw patentowych. Instytut Far-
maceutyczny, jako wiarygodny i pewny 
dostawca, może konkurować z jego pier-
wotnym wytwórcą. Korzystnym skutkiem 
takiej konkurencji dla pacjentów jest obni-
żenie ceny gotowego preparatu zawierają-
cego alfacalcidol.

	pOrównanie z aKtuaLnym   
   stanem techniKi

Nowa koncepcja syntezy alfacalcidolu jest 
nowatorska na poziomie światowym, co 
docenili zarówno liczni kontrahenci, jak 
i European Directorate for the Quality of 
Medicines and HealthCare (EDQM), który 
tworzy monografie substancji aktywnych. 
EDQM zaprosił Instytut Farmaceutyczny do 
udziału w aktualizacji monografii alfacalci-
dolu oraz przyznał dla alfacalcidolu Certyfi-
kat zgodności z Farmakopeą (Certificate of 
suitability – CEP).
Wszystkie zasady dotyczące analizy, prak-
tyki wytwarzania, czystości substancji są 
zgodne z regułami światowymi, Farmako-
peą i wymaganiami gMP.
Potwierdzają to certyfikaty przyznane dla 
alfacalcidolu produkowanego w Instytucie 
Farmaceutycznym: Certyfikat dobrej prak-

tyki wytwarzania wydany przez główny 
Inspektorat Farmaceutyczny – nr certyfi-
katu gIF-IW-N-4022/162/09 oraz Certyfikat 
zgodności potwierdzający zgodność sub-
stancji alfakalcidol z monografią w Farma-
kopei Europejskiej – wydawca: Europejski 
Dyrektoriat ds. Jakości Leków (EDQM) – nr 
certyfikatu R1-CEP 2000-399-Rev 01.
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Metabolizm witaminy D i alfacalcidolu („Osteoporosis in dialogue: 100 questions, 
100 answers”, Autor Johann D. Ringe)
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Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLA-
CHOWNIA” (ICSO) jest jednym z czołowych 
polskich instytutów badawczych, specjali-
zującym się w dziedzinie chemii organicz-
nej. Współpracuje z partnerami w kraju i na 
świecie w zakresie opracowywania, wdra-
żania, doskonalenia technologii, produkcji  
i sprzedaży wyrobów chemicznych. Do koń-
ca 2011 r. jego dorobek obejmował ponad 

850 technologii wdrożonych do przemysłu, 
ponad 1500 uzyskanych patentów, blisko 
2000 prac naukowych i 12 kontraktów na 
sprzedaż własnych technologii poza Polskę. 
ICSO jest trzykrotnym laureatem Konkursu 
Polski Produkt Przyszłości (2004, 2010, 2012). 
Nagrodzone innowacyjne technologie i pre- 
paraty są wykorzystywane z sukcesami 
przez krajowe przedsiębiorstwa.

instytut Ciężkiej syntezy organicznej 
„Blachownia”
Kędzierzyn-Koźle
Dyrektor: dr Andrzej Krueger

instytut farmaceutyczny 
Warszawa
Dyrektor: mgr inż. Janusz Obukowicz

Instytut Farmaceutyczny (IF) jest placówką 
specjalizującą się w pracach badawczo-
-rozwojowych oraz produkcji wybranych 
substancji aktywnych w skali od dziesiątków 
gramów do setek kilogramów. Prowadzone 
w nim prace dotyczą zarówno technologii  
leków odtwórczych (generycznych), jak  
i oryginalnych (innowacyjnych). Dotychczas 
wdrożył ponad 300 technologii wytwarza-

nia substancji czynnych lub leków. Instytut 
jest sześciokrotnym laureatem Konkursu 
Polski Produkt Przyszłości (1997, 2002, 2005, 
2009, 2010, 2012). Nagrodzone substan-
cje lub technologie są wdrażane w IF, lub  
w kooperacji z wytwórcami krajowymi i za-
granicznymi. Instytut eksportuje swoje pro-
dukty do krajów UE, Azji (m.in. Japonii, Chin 
i Tajlandii), Australii i Afryki.

instytut inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników
Toruń
Dyrektor: dr inż. Stefan Kubica

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych  
i Barwników jest placówką, której działal-
ność naukowa obejmuje materiały polime-
rowe, elastomery i gumy oraz barwniki, far-
by i lakiery. Badania dotyczą w szczególności 
inżynierii materiałowej tworzyw, technologii 
ich wytwarzania i stosowania, recyklingu i 
utylizacji. Instytut prowadzi również dzia-
łalność projektową, konstrukcyjną i proto- 
typowo-doświadczalną w zakresie maszyn,  

urządzeń, linii technologicznych oraz no-
wych technologii spełniających wymogi 
ochrony środowiska, w tym wykorzystania 
surowców odpadowych. Jest trzykrotnym 
laureatem Konkursu Polski Produkt Przy-
szłości (1998, 2002, 2004). Nagrodzone linie 
technologiczne i metody produkcji zosta-
ły wdrożone przez firmy krajowe, a także 
przedsiębiorstwa na Ukrainie.

krYsZTAŁoWA  
PirAMiDA innoWACYJnoŚCi  
ZA sZCZeGÓLnY WkŁAD 
W roZWÓJ innoWACJi  
W PoLsCe

LAureACi krYsZTAŁoWeJ 
PirAMiDY innoWACYJnoŚCi
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instytut Techniki 
i Aparatury Medycznej
Zabrze
Dyrektor: dr hab. inż. Adam gacek

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej 
(ITAM) jest jedynym w kraju instytutem 
prowadzącym prace badawcze, rozwojo-
we i wdrożeniowe w dziedzinie aparatury 
medycznej. Dotyczą one obszaru zaawan-
sowanych technologii koncentrując się 
m.in. na diagnostyce i terapii chorób układu 
krążenia, reanimacji medycznej i inżynierii 
biomedycznej. Instytut rozwinął na świato-
wą skalę nowe kierunki techniki medycznej 
obejmujące: nieinwazyjne elektrostymu-

lacyjne metody diagnostyki i terapii cho-
rób serca, systemy komputerowej analizy 
sygnałów kardiotokograficznych, systemy 
kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych 
elektroterapii serca. Jest trzykrotnym laure-
atem Konkursu Polski Produkt Przyszłości 
(1999, 2009, 2011). Nagrodzone systemy  
i urządzenia wykorzystują od lat krajowe 
szpitale kliniczne, wojewódzkie, specjali-
styczne, powiatowe i miejskie.

Instytut Technologii Elektronowej (ITE) jest 
wiodącym polskim ośrodkiem naukowym  
w dziedzinie mikro- i nanotechnologii pół-
przewodnikowej. Badania prowadzone przez  
ITE obejmują m.in. elektronikę i fizykę ciała 
stałego, a także działalność w zakresie opraco-
wywania, wdrażania i upowszechniania no- 
woczesnych mikro- i nanotechnologii oraz 
ich zastosowań w fotonice, mikro- i nano-
elektronice. Instytut opracowuje i sprzedaje 

nabywcom z kraju i za granicy przyrządy, 
usługi naukowo-badawcze i prawa własno-
ści intelektualnej. Od swojego powstania 
w 1966 r., aż do dziś otrzymał ponad 300 
różnych nagród. Jest także trzykrotnym lau-
reatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości 
(1997, 2011, 2012). Nagrodzone urządzenia  
i technologie są eksportowane do m.in. USA, 
Szwajcarii i krajów UE.

instytut Technologii elektronowej
Warszawa
Dyrektor: mgr inż. Zbigniew Poznański

Instytut Techniki górniczej KOMAg jest 
placówką specjalizującą się w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych na 
rzecz sektora górniczego. Dotyczą one m.in. 
mechanizacji procesów wydobywczych, 
automatyzacji i robotyzacji procesów tech-
nologicznych, tworzenia technologii ochro-
ny środowiska. Jego działalność obejmuje 
ponadto projektowanie nowych rozwiązań 

technicznych maszyn i urządzeń, systemów 
mechatronicznych, układów sterowania, 
diagnostyki i monitorowania. KOMAg jest 
trzykrotnym laureatem Konkursu Polski 
Produkt Przyszłości (2002, 2004, 2005). Za-
projektowane przez niego innowacyjne 
maszyny zostały wdrożone do produkcji i są 
wykorzystywane przez krajowe i zagranicz-
ne kopalnie węgla kamiennego.

instytut Techniki Górniczej koMAG
gliwice
Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Malec

Transition Technologies S.A. dostarcza opro-
gramowanie i usługi inżynierskie na bazie 
najnowszych technologii (m.in. sieci neu-
ronowych) dla sektorów energetycznego  
i gazowniczego, a także automatyki prze-
mysłowej w kraju i na świecie. Zaawanso-
wane technologie spółki mają zastosowanie  
w tworzeniu rozwiązań do zarządzania oraz 
projektowania dla największych światowych 
potentatów motoryzacyjnych, lotniczych, 

farmaceutycznych i militarnych. Jej działal-
ność obejmuje ponadto infoautomatykę, 
modele predykcyjne z sieciami neuronowy-
mi, regulatory z logiką rozmytą, optymaliza-
cję genetyczną i zaawansowane algorytmy 
walidacji. Firma Transition Technologies jest 
dwukrotnym laureatem Konkursu Polski Pro-
dukt Przyszłości (2002, 2009). Nagrodzone 
systemy zostały wdrożone przez liczne firmy 
energetyczne w USA, Azji i Polsce.

Transition Technologies s.A.
Warszawa
Prezes Zarządu: 
prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski

VIgO System S.A. jest światowym liderem  
w produkcji niechłodzonych, fotonowych 
detektorów podczerwieni. Oferuje urzą-
dzenia do zastosowania w przemyśle, me-
dycynie, pracach badawczych i technice 
wojskowej, które są wykorzystywane m.in. 
w produkcji kamer termograficznych do po-
miaru i rejestracji rozkładu temperatur, dia-
gnostyki maszyn i urządzeń oraz diagnostyki 
medycznej. Na liście referencyjnej użytkow-

ników wyrobów VIgO są najbardziej znane 
światowe firmy i instytucje z branży m.in. 
lotniczej, kosmicznej, optycznej, motoryza-
cyjnej i elektronicznej. VIgO System jest trzy-
krotnym laureatem Konkursu Polski Produkt 
Przyszłości (1999, 2003, 2007). Nagrodzone 
urządzenia są sprzedawane z sukcesem na 
rynku krajowym, a także w państwach UE 
oraz USA i Azji.

ViGo system s.A.
Ożarów Mazowiecki
Prezes Zarządu: dr inż. Mirosław grudzień

LAureACi krYsZTAŁoWeJ 
PirAMiDY innoWACYJnoŚCi
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegają-
cą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada
2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii 
Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności 
oraz rozwój zasobów ludzkich.

Od ponad dekady PARP wspiera przedsiębiorców w realizacji konkurencyjnych 
i innowacyjnych przedsięwzięć. Celem działania Agencji jest realizacja programów 
rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zaso-
bów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Misją PArP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju pol-
skiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej 
przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna 
za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych innowacyjna Go-
spodarka, kapitał Ludzki i rozwój Polski Wschodniej. 

Jednym z priorytetów Agencji jest promowanie postaw innowacyjnych oraz za-
chęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich 
firmach. W tym celu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi portal 
internetowy poświęcony tematyce innowacyjnej www.pi.gov.pl, a także coro-
cznie organizuje konkurs Polski Produkt Przyszłości. Przedstawiciele MSP mogą 
w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczyć w cyklicznych spotka-
niach. Celem portalu edukacyjnego Akademia PArP (www.akademiaparp.gov.pl) jest 
upowszechnienie wśród mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej 
w formie e-learningu. Za pośrednictwem strony internetowej web.gov.pl PARP 
wspiera rozwój e-biznesu. W Agencji działa ośrodek sieci enterprise europe net- 
work, który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej 
oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku.

PARP jest inicjatorem utworzenia krajowego systemu usług, który pomaga w zakła-
daniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. W ponad 80 ośrodkach KSU 
(w tym: Punktach Konsultacyjnych KSU, Krajowej Sieci Innowacji KSU, funduszach 
pożyczkowych i poręczeniowych współpracujących w ramach KSU) na terenie ca-
łej Polski przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą 
uzyskać informacje, porady i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospo-
darczej, a także uzyskać pożyczkę lub poręczenie. PARP prowadzi również portal KSU: 
www.ksu.parp.gov.pl. Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych 
działań są regionalne instytucje finansujące (RIF).


