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Szanowni Państwo,

zakończyliśmy XIX edycję konkursu Polski 
Produkt Przyszłości, którego organizatorem 
jest Polska agencja rozwoju Przedsiębior-
czości. z ogromną satysfakcją muszę przy-
znać, że po raz kolejny zaskoczyli nas polscy 
przedsiębiorcy i naukowcy, zarówno pod 
względem różnorodności zgłoszonych pro-
jektów, jak i ich oryginalności. dzięki kon-
kursowi jesteśmy świadkami tego, że są to 
ludzie pełni pasji i kreatywnych pomysłów.

Wskazanie zwycięskich projektów w poszcze-
gólnych kategoriach konkursu było zadaniem 
niełatwym. Przekonają się o tym Państwo 
podczas lektury katalogu laureatów. Pre-
zentowane w nim rozwiązania to oryginalna 
kompozycja wiedzy, badań naukowych, no-
wych technologii, ale też odwagi i determina-
cji w podejmowaniu inwestycji. Wielokrotnie 
mamy do czynienia z rozwiązaniami, które nie 
były do tej pory stosowane na świecie. dowo-
dzi to ogromnego potencjału innowacyjnego 
wielu sektorów polskiej gospodarki. 

Innowacyjne wyroby i technologie nagradza-
ne są w trzech kategoriach: produkt przyszło-
ści jednostki naukowej, przedsiębiorcy oraz 
konsorcjum naukowo-biznesowego. W każ-

dej kategorii tegorocznej edycji konkursu po-
jawiły się propozycje, które z pewnością zmie-
nią oblicze wielu specjalistycznych branż, ale 
mogą również dostarczyć wymiernych korzy-
ści w codziennym życiu każdego z nas.

jestem przekonana, że tytuł Polskiego Pro-
duktu Przyszłości dla wielu laureatów jest 
początkiem drogi pełnej sukcesów, innym 
zaś ugruntuje pozycję na rynku. Życzę, by 
wszystkie nagrodzone nowości spotkały się 
z zainteresowaniem potencjalnych inwesto-
rów oraz stały się inspiracją dla kolejnych in-
nowacyjnych rozwiązań.

za rok jubileuszowa edycja konkursu. już 
teraz zapraszam Państwa do udziału w na-
szym przedsięwzięciu. Bez wątpienia czeka 
nas kolejna interesująca rywalizacja dokonań 
technicznych i technologicznych.

Patrycja Klarecka
Przewodnicząca kapituły konkursu  

Polski Produkt Przyszłości
Prezes Polskiej agencji rozwoju  

Przedsiębiorczości

Warszawa, listopad 2016
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konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje 
i upowszechnia osiągnięcia twórców inno-
wacyjnych wyrobów i technologii. stanowi 
również narzędzie służące zmianie postaw 
i świadomości w zakresie potrzeby wdra-
żania innowacji i korzyści wynikających 
ze współpracy sektora B+r i biznesu. 

W dziewiętnastoletniej historii konkursu, 
organizowanego przez Polską agencję roz-
woju Przedsiębiorczości pod patronatem 
Ministerstwa rozwoju, zgłoszono już ponad 
800 innowacyjnych projektów. są to nowo-
ści z różnych obszarów techniki, szczególnie 
z branży medycznej, farmaceutycznej, elek-
tronicznej i chemicznej. kapituła konkursu 
dotychczas nagrodziła 49 projektów, a 98 
przyznała wyróżnienia. 

szereg produktów opracowanych na bazie 
prac konkursowych odniosło sukces rynko-
wy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród 
laureatów konkursu są firmy notowane na 
giełdowym rynku newconnect, gdzie trafiają 
młode i nowoczesne spółki z perspektywami 
rozwoju i wzrostu wartości. Wielu laureatów 
konkursu reprezentujących jednostki nauko-
we może poszczycić się najwyższą kategorią 
naukową a+ oznaczającą poziom wiodący.

uczestnikami konkursu mogą być jednostki 
naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jed-
nostka naukowa-przedsiębiorca, pochodzą-
ce z krajów unii europejskiej. udział w kon-
kursie był i pozostaje bezpłatny. Warunkiem 
przystąpienia do niego jest przedstawienie 
nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu 
lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
    produkt przyszłości jednostki naukowej,
    produkt przyszłości przedsiębiorcy,
    produkt przyszłości konsorcjum: jednostka 

naukowa-przedsiębiorca.

W każdej kategorii przyznawana jest jedna 
nagroda i wyróżnienia Polski Produkt Przy-
szłości. nagroda i wyróżnienia przyznawane 
są za produkt, którego projekt: 

    jest doprowadzony najdalej do etapu prac 
wdrożeniowych (projekt niewdrożony)

albo
    został wdrożony do praktyki produkcyjnej 

– w okresie od 12 do 21 miesięcy przed 
datą zgłoszenia projektu do konkursu 
(projekt wdrożony).

laureaci konkursu otrzymują statuetkę, dy-
plom oraz prawo do posługiwania się zna-
kiem i hasłem: Polski Produkt Przyszłości. 
nagrodą jest również pomoc agencji w pro-
mocji produktu przez m.in.:
    prezentację na krajowych i zagranicznych 

targach i wystawach innowacyjności,
    prezentację w katalogu laureatów konkur-

su, przygotowanym w dwóch wersjach 
językowych, dystrybuowanym w kraju 
i przez polskie placówki dyplomatyczne 
za granicą,

    prezentację na Portalu Innowacji (na stro-
nie www.pi.gov.pl),

    udział laureatów konkursu w konferen-
cjach, seminariach, programach radio-
wych i telewizyjnych poświęconych tema-
tyce innowacyjności.

regulamin przewiduje również nagrody 
specjalne:
    za projekt zgłoszony przez firmę typu  

spin-off,
    za projekt z branży Ict,
    za projekt w obszarze ekoinnowacji lub 

w innych obszarach, które zostaną ziden-
tyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych 
rozwiązań.

organizator konkursu może każdego roku 
ustanawiać nagrody specjalne w innych ob-
szarach, w zależności od aktualnych priory-
tetów gospodarczych i rynkowych.

Wybrane projekty, nagrodzone i wyróżnione 
w konkursie Polski Produkt Przyszłości, zgła-
szane są co roku przez ParP m.in. do nagro-
dy Gospodarczej Prezydenta rP i do konkur-
su teraz Polska, odnosząc niejednokrotnie 
znaczące sukcesy w tych przedsięwzięciach.

O KONKURSIE

KAPITUŁA KONKURSU 2016

Przewodnicząca:

Patrycja Klarecka
Polska agencja rozwoju 
Przedsiębiorczości

Członkowie:

Grzegorz Cydejko
ePress

dr Piotr Dardziński
Ministerstwo nauki i szkolnictwa 
Wyższego

prof. Wojciech Dominik
uniwersytet Warszawski

Wojciech Krawczyk
kancelaria Prezesa rady Ministrów

dr Andrzej Krueger
Instytut ciężkiej syntezy 
organicznej ”BlacHoWnIa”

dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik
kancelaria Prezydenta rP

Paweł Mzyk 
krajowy ośrodek Bilansowania  
i zarządzania emisjami 

dr Mirosław Recha 
krajowa Izba Gospodarcza

prof. Józef Suchy
naczelna organizacja techniczna

Małgorzata Szczepańska 
Ministerstwo rozwoju

Marianna Zaremba
urząd Patentowy rP
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laureaci XiX edycji KonKursu PolsKi ProduKt Przyszłości

Produkt przyszłości jednostki naukowej

nagroda
Urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego KSztałtowania otwartych cieKów wodnych 6
Przemysłowy Instytut Maszyn rolniczych, Poznań

Wyróżnienie
wentylator Promieniowy z nowym UKładem naPędowym  8
Wydział Inżynierii środowiska, Geomatyki i energetyki Politechniki świętokrzyskiej, kielce

Wyróżnienie
miKroSondy włóKniSte do eleKtroPoracji narządów wewnętrznych  10 
oraz Pojedynczych KomóreK
Instytut technologii Materiałów elektronicznych, Warszawa

Wyróżnienie
ProdUKty high-tech dla bUdownictwa 12
Instytut chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
 
Produkt przyszłości przedsiębiorcy

nagroda oraz nagroda specjalna Ict
d32Pro – PierwSzy PolSKi Komercyjny ProceSor 32-bitowy 14
digital core design sp. z o.o. sp. k., Bytom

Wyróżnienie oraz nagroda specjalna Ministra rozwoju „eMoBIlIty”
tyPoSzereg eleKtrycznych wózKów ciągniKowych 16
P.W. Bartesko Bartłomiej skowroński, koźmin Wielkopolski

Wyróżnienie oraz nagroda specjalna eco
technologia lSa do Przetwarzania PoPiołów i innych SUrowców odPadowych 18
lsa sp. z o.o., Białystok

Wyróżnienie
wiertarKa atUt 20
k&k katarzyna Brzezińska, tomaszów Mazowiecki

Wyróżnienie
iPt mUlticore – światłowód 7-rdzeniowy dla Sieci teleKomUniKacyjnych  22
InPhotech sp. z o.o., Warszawa

Produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca 

nagroda
moSt drogowy z KomPozytów FrP 24
Mostostal Warszawa sa; Promost consulting t. siwowski sp. j., rzeszów; Wydział Budownictwa,  
Inżynierii środowiska i architektury Politechniki rzeszowskiej; uczelniane centrum Badawcze Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie
zrobotyzowane StanowiSKo SPawania hybrydowego Plazma-mig/mag 26
Przemysłowy Instytut automatyki i Pomiarów PIaP, Warszawa; supra elco jacek szulc, Warszawa

Wyróżnienie
eStry SPecjaliStyczne na bazie alKoholi oxo 28
Instytut ciężkiej syntezy organicznej ”BlacHoWnIa”, kędzierzyn-koźle; Grupa azoty 
zakłady azotowe kędzierzyn s.a., kędzierzyn-koźle

Wyróżnienie
inteligentne ochraniacze PiłKarSKie  30
Wydział chemiczny Politechniki Warszawskiej; Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej; 
Polsport sa, Bielsko-Biała

Wyróżnienie
antybaKteryjne Powierzchnie dotyKowe 32
ster serwis sebastian szymański, napachanie; oBr ster Maciej szymański, Poznań; aB Plus sp. z o.o., Poznań 
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opis rozwiązania

samobieżne urządzenie wielozadaniowe do 
regeneracyjnego kształtowania otwartych 
cieków wodnych (m.in. kanałów i rowów 
melioracyjnych) porusza się na gąsienicy 
wewnątrz cieku wodnego, co eliminuje pro-
blemy przejazdów po strefie przybrzeżnej 
gęsto zarośniętej drzewami i krzewami. Wy-
posażone jest w innowacyjny układ ramion 
podporowych bocznych pozwalających na 
samodzielne wprowadzenie urządzenia do 
cieku wodnego i wyprowadzenie z niego 
oraz w innowacyjny układ zawieszenia na wy-
sięgnikach (manipulatorach hydraulicznych) 
wymiennych narzędzi roboczych przednich. 
cechą charakterystyczną urządzenia jest 

jego wielozadaniowość. umożliwia w sposób 
ciągły – podczas jazdy w kanale lub rowie  
– jednoczesne wykonanie kilku zabiegów 
renowacyjnych, tj. odmulanie dna kana-
łu lub rowu melioracyjnego, koszenie traw 
i trzcin, karczowanie krzewów i gałęzi drzew 
wewnątrz rowu, podcinanie gałęzi drzew ro-
snących w pasie strefy przybrzeżnej, kształ-
towanie geometrii i naprawę skarp kanałów 
oraz rowów.

wprowadzone nowości

W urządzeniu zastosowano wynalazki PIMr 
Poznań zgłoszone do ochrony patentowej 
w uP rP i ePo. szczególną uwagę warto zwró-
cić na możliwość poruszania się urządzenia 
wewnątrz cieków wodnych na pojedynczej 

URZąDZENIE WIELOZADANIOWE  
DO REGENERACyJNEGO KSZTAŁTOWANIA 
OTWARTyCH CIEKóW WODNyCH

nowej generacji samobieżne urządzenie wielozadaniowe do regenera-
cyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych pozwoli w sposób 
kompleksowy na pełną mechanizację prac związanych z renowacją 
i utrzymaniem stanu kanałów i rowów melioracyjnych

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
tel.: +48 61 871 22 00
faks: +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www.pimr.poznan.pl
Dyrektor – dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.

twórcy rozwiązania:
dr inż. janusz rutkowski
mgr inż. Paweł Bąkiewicz
mgr inż. łukasz ignasiak
dr hab. inż. tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. jan szczepaniak, prof. nadzw.
dr inż. Mikołaj spadło
mgr inż. Marek szychta

Osoby do kontaktu:
dr inż. Janusz Rutkowski
tel.: +48 61 871 22 32
faks: +48 61 879 32 62
mobile: +48 698 812 544
e-mail: janusz@pimr.poznan.pl

inż. Ryszard Chmielewski
tel.: +48 61 871 22 49
faks: +48 61 879 32 62
mobile: +48 784 638 633
e-mail: rchmiel@pimr.poznan.pl

Urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych 
z dwiema kosiarkami bijakowymi oraz podwójnym frezem
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gąsienicy, innowacyjny układ zawieszenia 
narzędzi roboczych przednich pozwalający 
obsłużyć kilka rodzajów narzędzi technolo-
gicznych (kosiarki listwowe i bijakowe, frezarki 
ślimakowe, lemiesz z odmularką, zgrabiarki 
palcowe) oraz specjalistyczny wysięgnik hy-
drauliczny z obrotnicą narzędzi pozwalający 
na wykonanie wielu zabiegów technologicz-
nych przy pomocy wymiennych narzędzi.

zastosowanie

Prezentowane urządzenie przeznaczone jest 
dla spółek wodnych, jak również dla indy-
widualnych odbiorców (rolników) posiada-
jących duże obszary łąk, gdzie wymagane 
jest utrzymanie i renowacja rowów meliora-
cyjnych. samobieżne urządzenie wielozada-
niowe pozwoli w sposób kompleksowy na 
pełną mechanizację prac związanych z reno-
wacją i utrzymaniem stanu kanałów i rowów 
melioracyjnych.

Stan wdrożenia

urządzenie wielozadaniowe powstało w wy-
niku realizacji przez PIMr projektu rozwo- 
jowego nr Wnd-PoIG.01.03.01-00-165/09, 
w ramach  PoIG 2007-2013, Poddziałania 1.3.1, 
współfinansowanego przez ue z funduszy 
strukturalnych z eFrr. Prototyp urządzenia 
na podstawie opracowanej dokumentacji 
przez PIMr i według wynalazków PIMr wy-
konano we współpracy z firmą Hydromega 
sp. z o.o. z Gdyni. Przeprowadzone próby 
prototypu dały wynik pozytywny. aktualnie 
PIMr z Hydromegą prowadzi prace związa-
ne z podjęciem produkcji serii informacyjnej 
samobieżnych urządzeń wielozadaniowych 
z przeznaczeniem dla spółek wodnych.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Wśród największych zalet urządzenia należy 
wymienić:
    bezkolizyjną pracę w przestrzeni cieku wod-

nego (omijanie drzew i krzewów) o szerokiej 
zmienności wymiarów profilu poprzecznego,

    jednoczesne wykonywanie kilku operacji 
podczas jednego przejazdu urządzenia,

    samodzielne wprowadzanie i wyprowadza-
nie urządzenia z rowu czy kanału,

    zastosowanie szerokiej gamy narzędzi ro-
boczych.

stosowanie urządzenia zwiększy drożność 
cieków wodnych, tym samym zmniejszy ryzy-
ko zalewania terenów rolniczych i obszarów 
zabudowanych, zapobiegnie niszczeniu za-
równo nabrzeża cieku wodnego, jak i upraw 
rolnych oraz w sposób kompleksowy przy-
czyni się do pełnej mechanizacji prac związa-
nych z renowacją i utrzymaniem stanu kana-
łów i rowów melioracyjnych.

Porównanie z aktualnym stanem  
techniki

Podstawowym problemem renowacji otwar-
tych cieków wodnych wykonywanych do-
tychczas stosowanymi maszynami jest brak 
swobodnego dostępu do rowu z terenu, na 
którym może operować maszyna czyszczą-
ca. do tego celu używane są maszyny bu-
dowlane (np. koparki-ładowarki) lub rolnicze  
(np. ciągnik z kosiarką), które poruszają się 
wzdłuż rowu na jego brzegu. jednak ten 
sposób renowacji cieków powoduje częste 
kolizje z uprawami rolnymi, drzewami na skar-
pach i innymi przeszkodami. Przedmiotowe 
urządzenie charakteryzuje się tym, że poru-
sza się wewnątrz cieku wodnego i w sposób 
kompleksowy pozwala na prowadzenie prac 
związanych z renowacją i utrzymaniem stanu 
kanałów i rowów melioracyjnych.

ProduKt Przyszłości jednostKi nauKowej nagroda

Urządzenie podczas pracy
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opis rozwiązania

Wentylatory to jedne z najczęściej stosowa-
nych urządzeń w budownictwie i przemy-
śle. Ich powszechne wykorzystanie wiąże 
się jednak ze znacznym zużyciem energii. 
aby zminimalizować koszty eksploatacji 
i dostarczyć bardziej ekologiczne rozwią-
zanie, opracowano trzy wentylatory pro-
mieniowe o niewielkiej mocy wyposażone 
w nowy układ napędowy. napęd ten zre-
alizowany jest w oparciu o wysokosprawny, 
bezszczotkowy silnik prądu stałego z ma-
gnesami trwałymi. silnik napędu zasilany 
jest z niskonapięciowego falownika wy-
korzystującego bezczujnikowy algorytm 
działania, nie ma więc potrzeby montażu 
czujników położenia wirnika w silniku. 
dzięki zastosowaniu niskiego napięcia za-
silania (24 V) układ jest bezpieczny i może 
być zasilany z akumulatora w przypadkach 
awarii sieci energetycznej. Ma to szczegól-
ne znaczenie dla układu oddymiania, gdy 
podczas pożaru budynku zasilanie z sieci 
energetycznej zostaje wyłączone.
W wielu typowych zastosowaniach do 
poprawnej pracy silnika bezszczotkowe-
go niezbędne są trzy sygnały określają-
ce położenie wirnika względem stojana. 

W prezentowanym napędzie zastosowano 
sterowanie bezczujnikowe. atutem takiego 
rozwiązania jest brak czujników w silniku 
i związanych z tym połączeń oraz popra-
wa niezawodności działania. algorytm 
sterowania wykorzystany w falowniku 
określa położenie wirnika przez pomiar 
napięcia w sztucznym punkcie zerowym. 
Porównując napięcia punktu neutralnego 
z napięciem indukowanym w niezasilanej 
fazie, otrzymujemy informację o położeniu 
wirnika. Metody oparte na obserwacji seM 
można stosować w zakresie prędkości ob-
rotowych od 10% do 100%.
Badania wentylatorów obejmowały spraw-
dzenie poprawności rozruchu i pracy silnika 
w zakresie prędkości od 10% do 100% w wa-
runkach normalnego i obniżonego o 15% 
napięcia zasilania, pomiary charakterystyk 
wentylatorów oraz pomiary mocy pobiera-
nej. We wszystkich przypadkach napęd pra-
cował stabilnie, zaś rozruch następował bez 
żadnych problemów. 
Wentylatory z nowymi układami napę-
dowymi zużywają znacznie mniej energii  
(ok. 40%), czego dowodem są wyniki po-
miarów mocy pobieranej przy znamionowej 
prędkości obrotowej i przy znamionowym 
napięciu zasilania zawarte w poniższej tabeli.

WENTyLATOR PROMIENIOWy  
Z NOWyM UKŁADEM NAPęDOWyM

zastosowanie wysokosprawnego, bezszczotkowego silnika prądu sta-
łego z magnesami trwałymi wpłynęło znacząco na sprawność wentyla-
tora i zmniejszyło koszty eksploatacji urządzenia. Prezentowane rozwią-
zanie przeznaczone jest do użytku w ekstruderach, piecach na paliwa 
stałe oraz w systemach klimatyzacji

Wydział Inżynierii Środowiska,  
Geomatyki i Energetyki
Politechnika Świętokrzyska 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
tel.: +48 41 342 48 50
faks: +48 41 344 29 97
e-mail: ldabek@tu.kielce.pl
www.tu.kielce.pl
Rektor – prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, 
Geomatyki i Energetyki – dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

twórca rozwiązania:
dr hab. inż. zbigniew goryca, prof. Pśk

Osoba do kontaktu:
Paweł Kocańda, Kierownik Ośrodka Ochrony 
Własności Intelektualnej
tel.: +48 41 342 44 86
e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl

rodzaj wentylatora/wydajność m3/h wPa01 
280

dng 2-2,5 
190

dng 3-6 
430

moc pobierana przez dotychczasowy  
wentylator [Va] 69 141 165

moc pobierana przez nowy wentylator [Va] 34 36 45
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wprowadzone nowości

nowością prezentowanego rozwiązania jest 
zastosowanie w istniejących wentylatorach 
bezszczotkowych silników prądu stałego 
z magnesami trwałymi. silniki te zostały spe-
cjalnie zaprojektowane do współpracy z oma-
wianymi wentylatorami. opracowano również 
elektroniczny układ sterowania, dzięki które-
mu możliwa jest płynna regulacja prędkości 
obrotowej wentylatorów. jest to niezmiernie 
istotne w przypadku zastosowania wentylato-
ra do nadmuchu pieca na paliwa stałe. zmien-
na w szerokim zakresie prędkość obrotowa 
umożliwia regulację procesu spalania paliwa, 
co pozwala oszczędzać paliwo i całkowicie je 
spalać. dodatkową zaletą w takim przypadku 
jest mniejsza emisja szkodliwych substancji po-
wstających w procesie spalania.

zastosowanie

Przedstawione wentylatory mogą być sto-
sowane w wielu dziedzinach. stworzono 
je z myślą o ekstruderach (maszynach do 
produkcji butelek Pet i innych opakowań 
kosmetycznych), jednak można je wykorzy-
stywać również jako wentylatory pieców na 
paliwa stałe oraz w układach wentylacji i kli-
matyzacji (również samochodowych). 

Stan wdrożenia

Produkt jest w trakcie przygotowań do pro-
dukcji. Firmą wdrażającą będzie P.P.H.u. lopi 
andrzej anuszkiewicz z legionowa. dotych-
czas przeprowadzono badania rynkowe in-
formujące o zapotrzebowaniu na produkt, 
opracowano wersję produkcyjną napędu, 
a także projekty oprzyrządowania produk-
cyjnego (oprzyrządowanie jest w trakcie 
wykonywania) oraz wybrano dostawców 
magnesów i elementów obudowy. do wy-
konania pozostały wykrojniki blach stojana 
oraz oprzyrządowanie do nawijania silników.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Wśród najważniejszych zalet wentylatora 
z wysokosprawnym, bezszczotkowym silni-

kiem prądu stałego z magnesami trwałymi 
należy wymienić:
    zmniejszenie zużycia energii,
    mniejsze zużycie materiałów do produkcji 

silnika,
    możliwość regulacji prędkości obrotowej 

w szerokim zakresie,
    możliwość pracy w warunkach awarii sieci 

energetycznej przy zasilaniu z akumulatorów,
    poprawę bezpieczeństwa obsługi (niskie 

napięcie zasilania). 

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

dotychczas w ekstruderach i układach nawie-
wu pieców stosowano wentylatory z silnikami 
asynchronicznymi. W zakresie małych mocy 
silniki te mają sprawność znacznie niższą niż 
silniki bezszczotkowe z magnesami trwałymi.

ProduKt Przyszłości jednostKi nauKowej wyróŻnienie

Dotychczas stosowany i nowy silnik wentylatora (z lewej)
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opis rozwiązania

Wielofunkcyjna mikrosonda włóknista jest 
nowym narzędziem medycznym wykorzysty-
wanym w elektroporacji narządów wewnętrz-
nych, czyli w jednej z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się terapii wspomagających 
leczenie nowotworów polegających na wpro-
wadzaniu cząsteczek leku do wnętrza komó-
rek. Mikrosonda ma grubość ludzkiego włosa 
i formę długiego włókna szklanego zawierają-
cego m.in. dwie elektrody w postaci mikroprę-
tów metalowych biegnących wzdłuż całego 
włókna. sonda może zawierać dodatkowe zin-
tegrowane funkcje: kanał do podawania leków, 
kanał do dostarczania optycznych sygnałów 
terapeutycznych oraz kanał obrazowodowy.

wprowadzone nowości

Mikrosonda jest nowym mikronarzędziem 
do terapii z zastosowaniem elektroporacji 

o unikalnych cechach. ze względu na formę 
cienkiego włókna jako jedyna na świecie 
pozwala na przeprowadzanie elektroporacji 
ograniczonych obszarów w trudno dostęp-
nych miejscach we wnętrzu organizmu, bez 
konieczności prowadzenia operacji na otwar-
tym polu (możliwe wprowadzenie sondy za 
pomocą igły punkcyjnej lub poprzez naczy-
nia krwionośne). jednocześnie pozwala na 
domiejscowe dostarczanie często bardzo 
toksycznych lub drogich leków poprzez zin-
tegrowany w sondzie kanał do podawania 
leków. Integracja obrazowodu w strukturze 
umożliwia bezpośrednią obserwację elektro-
porowanego obszaru.

zastosowanie

sonda ma zastosowanie zarówno w terapii  
in vivo, jak i w pracach laboratoryjnych in vitro, 
umożliwiając badanie transportu przez bło-
ny lipidowe m.in. nowych rodzajów leków. 
W szczególności w zakresie terapii narzędzie 

MIKROSONDy WŁóKNISTE  
DO ELEKTROPORACJI NARZąDóW 
WEWNęTRZNyCH ORAZ POJEDyNCZyCH 
KOMóREK

to rozwiązanie, które w zasadniczy sposób może wpłynąć na skutecz-
ność leczenia nowotworów. umożliwi także aplikowanie leków bez  
konieczności operowania pacjenta

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
tel.: +48 22 835 30 41
faks: +48 22 864 54 96
e-mail: itme@itme.edu.pl
www.itme.edu.pl
Dyrektor – dr inż. Ireneusz Marciniak

twórcy rozwiązania:
dr hab. ryszard Buczyński, prof. itMe
dr ryszard stępień
mgr dariusz Pysz
zespół Badawczo-technologiczny  
zakładu szkieł itMe

Osoba do kontaktu:
dr hab. Ryszard Buczyński, prof. ITME
tel.: +48 22 639 59 05
e-mail: ryszard.buczynski@itme.edu.pl Prototyp sondy do elektroporacji narządów wewnętrznych
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może być w przyszłości zastosowane w geno-
terapii i immunogenoterapii przy wprowadza-
niu fragmentów kwasów nukleinowych oraz 
w elektrochemioterapii nowotworów, w której 
chemioterapeutyki wprowadzane są przez 
elektroporowaną błonę komórkową. dotyczy 
to nieoperowalnych guzów w miejscach, gdzie 
dostęp jest utrudniony (np. glejaki). niektóre 
złośliwe nowotwory zlokalizowane np. w móz-
gu lub trzustce charakteryzują się bardzo ni-
skim prawdopodobieństwem wyleczenia na 
poziomie 2%–5%. ta negatywna statystyka 
jest związana z trudnością lub wręcz niemoż-
liwością skutecznej terapii tych nowotworów.

Stan wdrożenia

Wytworzono serię prototypowych urzą-
dzeń, które zostały użyte do zweryfikowania 
skuteczności elektroporacji. sondy zawierają 
mikroelektrody metalowe, kanały do do-
starczania leków oraz optycznego sygnału 
terapeutycznego. Mikrosondy mają średnicę 
0,4 mm oraz długość ponad 25 cm. Wstępne 
badania eksperymentalne przeprowadzone 
na uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 
dowiodły możliwości zastosowania sond do 
selektywnej elektroporacji pojedynczych 
komórek. sondę przetestowano w warun-
kach elektroporacji przy użyciu stałego pola 
elektrycznego oraz impulsów mikrosekun-
dowych. narzędzie jest w trakcie procesu  

patentowania w ramach procedur krajowych 
oraz międzynarodowych Pct oraz ePo.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

sondy włókniste otwierają nowe możliwości 
dla terapii przy zastosowaniu technik elektro-
chemii.  Będzie ona łączyć selektywne, miej-
scowe działanie, możliwość kontroli przebie-
gu metodami chemicznymi, elektrycznymi 
i optycznymi oraz możliwość precyzyjnego 
dostarczania nawet bardzo toksycznych sub-
stancji terapeutycznych bez konieczności pro-
wadzenia operacji na otwartym polu.

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

obecnie podczas terapii stosuje się wyłącz-
nie makroskopowe sondy z elektrodami 
do elektroporacji w postaci igieł lub płytek 
makroskopowych. są one wykorzystywane 
do leczenia powierzchniowego, głównie 
raka skóry (np. czerniaka), bądź do elektro-
poracji całych hodowli komórkowych bez 
selektywności in vitro. Istniejące rozwiąza-
nia nie pozwalają na elektroporację jednej 
wybranej komórki z hodowli in vitro ani też 
na elektroporację narządów wewnętrznych 
lub trudno dostępnych miejsc w bardzo 
ograniczonym obszarze.

ProduKt Przyszłości jednostKi nauKowej

Przekrój poprzeczny mikrosondy o średnicy 350 mikronów zawierającej kanał optyczny oraz dwie 
mikroelektrody o grubości 20 mikronów

wyróŻnienie
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opis rozwiązania

Przedmiotem rozwiązania jest grupa in-
nowacyjnych technologii obejmujących 
otrzymywanie nanonapełniaczy krzemion-
kowych z trwale wbudowanymi w struk-
turę nanocząstkami miedzi (cu-sio2), farb 
elewacyjnych i nanokompozytów poli- 
olefinowych o znacznie zwiększonej od-
porności na działanie mikroorganizmów 
(grzybów i/lub bakterii) oraz o właściwo-
ściach grzybo- i/lub bakteriobójczych. 
Wbudowanie nanocząstek miedzi w struk-
turę krzemionki zabezpiecza je przed aglo-
meracją i zapewnia otrzymanie trwałej 
nanostruktury umożliwiającej doskonałe 
zdyspergowanie nanocząstek krzemionki 
w osnowie polimerowej i w efekcie uzyska-
nie oczekiwanych właściwości zapewniają-
cych wysoką jakość produktu. zastosowa-
nie farb elewacyjnych i nanokompozytów 
polimerowych w budownictwie umożliwi, 
zgodnie z dyrektywami ue, znaczne ogra-
niczenie stosowania środków biobójczych 
w preparatach chemii gospodarczej służą-
cych do utrzymania czystości. 

wprowadzone nowości

Przełomowe w tym rozwiązaniu jest wy-
korzystanie nanonapełniaczy krzemionko-
wych o właściwościach biobójczych w ory-
ginalnych technologiach dla budownictwa. 
technologia umożliwia produkcję farb 
elewacyjnych oraz nanokompozytów po-
liolefinowych o znaczeniu przemysłowym 
i praktycznie nieograniczonych zastoso-
waniach typu high-tech. Ilustrują to zdjęcia 
próbki materiału budowlanego pokrytego 
silikonową farbą akrylową z dodatkiem na-

nokrzemionki biobójczej i próbki kontrolnej 
niezawierającej tego dodatku, na której wi-
doczny jest intensywny wzrost alg. rozwią-
zania te są konkurencyjne w stosunku do 
konwencjonalnych produktów ze względu 
na unikatowe właściwości i niezmienną 
w czasie aktywność biobójczą. Innowacyj-
ność projektu jest związana z wyjątkową 
stabilnością nanocząstek miedzi i brakiem 
szkodliwego działania na organizm ludzki. 
trwała nanostruktura umożliwia doskonałe 
zdyspergowanie nanocząstek w osnowie 
polimerowej lub w farbie i w efekcie uzyska-
nie oczekiwanych właściwości zapewniają-
cych wysoką jakość produktu (lepsze wła-
ściwości mechaniczne i barierowe, większa 
odporność termiczna). 

zastosowanie

opracowane technologie posłużą do pro-
dukcji farb elewacyjnych, kompozytów 
i gotowych wyrobów high-tech dla budow-
nictwa z jednoczesnym umożliwieniem 
wykorzystania surowców naturalnych, co 
wpłynie pozytywnie na środowisko. Wyro-
by te znajdą zastosowanie w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym i drogo-
wym, wyposażeniu wnętrz, architekturze 
ogrodowej itp. 

Stan wdrożenia

W ramach realizacji projektu na podstawie 
syntez w skali wielkolaboratoryjnej i prób 
w skali pilotażowej w zakładzie chemicz-
nym silikony Polskie sp. z o.o. opracowano 
założenia do projektu procesowego na-
nonapełniaczy krzemionkowych. urucho-
mienie produkcji nanonapełniaczy i farb 

PRODUKTy high-tech 
DLA BUDOWNICTWA

to nowatorskie rozwiązanie wprowadzające do branży budowlanej 
nową jakość. Powstałe dzięki innowacyjnym technologiom farby i na-
nokompozyty sprawiają, że materiały budowlane mają właściwości bio-
bójcze, większą odporność termiczną oraz są przyjazne dla środowiska

Instytut Chemii Przemysłowej  
im. prof. Ignacego Mościckiego

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel.: +48 22 568 22 43
faks: +48 22 568 23 90
e-mail: ichp@ichp.pl
www.ichp.pl
Dyrektor – dr inż. Paweł Bielski

twórcy rozwiązania:
dr hab. inż. regina jeziórska, prof. ichP
dr hab. Maria zielecka, prof. ichP
mgr inż. Magdalena wenda
mgr Blanka Kępska
mgr agnieszka szadkowska
inż. elżbieta Bujnowska
tech. Krystyna cyruchin
tech. jacek dzierżawski
tech. teresa jaczewska
tech. janusz Kolasa

Osoba do kontaktu:
dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP
tel.: +48 22 568 22 18, +48 22 568 28 40
faks: +48 22 568 23 90
e-mail: maria.zielecka-nb@ichp.pl, 
maria.zielecka@ichp.pl
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elewacyjnych z ich dodatkiem będzie pro-
wadzone bezinwestycyjnie przy wykorzy-
staniu aparatury przemysłowej istniejącej 
na terenie zakładu. opracowane założenia 
do projektu procesowego wytwarzania 
kompozytów na osnowie poliolefin, w tym 
drewnopodobnych z nanokrzemionką za-
wierającą immobilizowane nanocząstki 
miedzi, przygotowano jako ogólne wytycz-
ne umożliwiające podjęcie prac projekto-
wo-wdrożeniowych w zainteresowanych 
zakładach przemysłowych. ocenę poten-
cjału komercyjnego technologii opracowa-
ła w 2014 roku firma Brante Partners. Po-
twierdziła ona zwiększenie innowacyjności 
przedsiębiorstw produkujących i stosują-
cych tworzywa polimerowe.   

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Projekt odznacza się dużą użytecznością 
społeczną, ponieważ zastosowanie nowo-
czesnych materiałów budowlanych w obiek-
tach mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
w tym w szpitalach i innych obiektach służby 
zdrowia, przyczyni się do wyraźnej i trwałej 
poprawy ich stanu sanitarnego, bez ko-
nieczności zwiększonego zużycia środków  
bakterio- i grzybobójczych.
Projekt ten będzie miał także pozytyw-
ny wpływ na środowisko naturalne, m.in. 
dzięki zastosowaniu surowców odnawial-
nych (np. mączki drzewnej) oraz zagospo-
darowaniu surowców wtórnych (odpadów 
tworzyw polimerowych). spowoduje to 

oszczędność energii, surowców i zmniej-
szenie ilości zanieczyszczeń przedostają-
cych się do środowiska.

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

rozwiązania opisanych problemów należy 
wysoko ocenić na tle istniejących rozwiązań 
technologicznych, jak i literaturowego stanu 
wiedzy. opracowane nanokompozyty poli-
merowe o właściwościach biobójczych mają 
wyraźnie lepsze właściwości mechaniczne 
i zwiększoną barierowość. światowy poziom 
innowacyjności projektu został potwierdzo-
ny uzyskaniem patentów polskich oraz:
    międzynarodowej ochrony patentowej: 

patent amerykański i chiński, 
    licznych medali na międzynarodowych 

wystawach wynalazczości. 

ProduKt Przyszłości jednostKi nauKowej

Próbka pokryta farbą biobójczą

Próbka kontrolna

wyróŻnienie
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opis rozwiązania

obecnie obserwujemy permanentny wzrost 
zapotrzebowania na wydajne systemy mi-
kroprocesorowe o niskim poborze mocy. 
Wynika to przede wszystkim z dynamiczne-
go rozwoju urządzeń mobilnych oraz infra-
struktury obejmującej urządzenia pracujące 
w ramach internetu rzeczy (IoT, Internet of 
Things). równolegle dokonuje się także sys-
tematyczny postęp technologiczny. dzięki 
temu możliwa jest produkcja układów sca-
lonych o relatywnie niskim poborze mocy. 
celem przyświecającym twórcom d32Pro 
było opracowanie nowego, innowacyjnego 
systemu inteligentnego procesora i kom-
pilatora, który jest w stanie automatycznie 
dostosowywać zasoby fizyczne i architek-
turę do wymogów konkretnego programu 
wykonywanego na tym procesorze. 

wprowadzone nowości

stosowane aktualnie mikroprocesory, a tak-
że wirtualne modele mikroprocesorów, tzw. 
IP cores, posiadają jedną, z góry określo-
ną architekturę i listę instrukcji. Innowacja 
rozwiązania opracowanego przez digital 
core design (dcd) polega na dostarczeniu 
użytkownikom systemu konfigurowalnego 
procesora i kompilatora, który na podstawie 
zdefiniowanych parametrów i/lub wykony-
wanego programu dobierze architekturę 
wewnętrzną, listę najbardziej optymalnych 
rozkazów oraz wszelkie zasoby sprzętowe. 
dzięki temu d32Pro nie tylko pobiera mniej 
energii od konkurencyjnych rozwiązań, lecz 
także zapewnia większą wydajność i szybszą 
pracę całego układu. 

zastosowanie

rozwiązanie opracowane przez dcd umożliwia 
zastosowanie procesora w szerokim spektrum 
aplikacji – począwszy od bardzo wydajnych, 
wymagających wielkich mocy obliczeniowych, 
po małe, energooszczędne aplikacje potrzebu-
jące minimalnych zasobów sprzętowych. 

Stan wdrożenia  

efektem prac wdrożeniowych jest projekt 
procesora wraz z narzędziami do debugo-
wania kodu oraz dedykowanym kompilato-
rem. dzięki wykorzystanej przez dcd formie 
projektu procesora wdrożenie efektów prac 
badawczych będzie mogło się odbywać we-
dług dwóch modeli:

D32PRO – PIERWSZy POLSKI 
KOMERCyJNy PROCESOR 32-BITOWy

sukces twórców procesora można bez wątpienia określić mianem 
przełomu w historii polskiej elektroniki. d32Pro jest urządzeniem 
mającym zastosowanie w wielu aplikacjach, zapewniając ich maksy-
malną wydajność lub minimalny rozmiar – w zależności od potrzeb 
danego projektu

Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wrocławska 94
41-902 Bytom
tel.: +48 32 282 82 66
faks: +48 32 282 74 37
e-mail: info@dcd.pl
www.dcd.pl
Właściciele – Jacek Hanke, 
Piotr Kandora, Tomasz Krzyżak

twórcy rozwiązania:
jacek Hanke
Piotr Kandora
tomasz Krzyżak

Osoba do kontaktu:
dr Tomasz Ćwienk, Rzecznik prasowy
tel.: +48 32 282 82 66 w. 25
e-mail: tomasz.cwienk@dcd.pl

D32PRO – pierwszy polski komercyjny procesor  
32-bitowy
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    licencjonowania projektu procesora do firm 
zajmujących się produkcją procesorów,

    sprzedaży gotowego układu scalonego  
(silicon proven: uMc 110 nm, 1,2 V, @150 
MHz, 128 kB code).

W obu przypadkach istotna jest możliwość 
łatwego konfigurowania zarówno procesora, 
jak i dostarczanego kompilatora. klient dcd 
licencjonujący projekt procesora może w ła-
twy sposób skonfigurować kompilator, dosto-
sowując go do wymagań swojej aplikacji.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

d32Pro dzięki zmiennej architekturze we-
wnętrznej oraz zmiennej konfiguracji ukła-
dów peryferyjnych procesora pozwala na 
stosowanie jednego kompilatora i jednego 
zestawu narzędzi do pracy z wieloma aplika-
cjami. jest to o tyle ważne, że bardzo często 
różnią się one od siebie wymaganiami wy-
dajności, szybkością i zasobami sprzętowy-
mi. W przypadku d32Pro, po analizie kodu, 
system dokonuje oceny potrzeb i wybiera 
najwłaściwszy zestaw instrukcji procesora 
oraz adekwatny zestaw układów peryfe-
ryjnych. użytkownik, definiując parametry 
wejściowe procesora, definiuje jednocześnie 
najważniejsze kryterium, którym może być 
wydajność lub pobór mocy. na tej podstawie 
kompilator zdecyduje o doborze zestawu 
instrukcji i konfiguracji procesora. Poza tym 
podstawowym parametrem system umożli-
wia także ręczne ustawienie całego szeregu 
dodatkowych parametrów. dzięki przepro-
wadzonym badaniom r&d inżynierowie 
dcd zintegrowali procesor z debuggerem 
sprzętowym umożliwiającym użytkowni-
kowi łatwe i wygodne wdrażanie procesora 
do zastosowań w systemach mikroproceso-
rowych. autorski debugger przyczynia się 
do znacznego zmniejszenia nakładów czasu 
i pracy potrzebnych do uruchomienia całego 
systemu. takie podejście nie tylko zwiększa 
atrakcyjność d32Pro, ale też podnosi poziom 
zaufania użytkowników procesora. Poprzez 
ułatwienie testowania i skrócenie czasu po-
trzebnego na opracowanie oprogramowa-
nia aplikacji przyspieszony zostaje także czas 
wdrażania produktów końcowych. jest on 

określany mianem time to market i we współ-
czesnej elektronice nabiera niepośledniego 
znaczenia, pozwalając firmom na osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej.

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

d32Pro jest rozwiązaniem, które ma szan-
sę konkurować z procesorami 32-bitowymi 
pokroju brytyjskiego układu arM M0 i M0+. 
ten pierwszy osiąga wydajność na pozio-
mie 0,84 dMIPs/MHz, z kolei ten drugi 0,93 
dMIPs/MHz. Bazując na tym samym bench-
marku dhrystone, wydajność polskiego 
procesora d32Pro wynosi 1,52 dMIPs/MHz, 
a nawet 2,67 dMIPs/MHz. Ponadto d32Pro 
jest oferowany w modelu royalties-free, 
dzięki czemu firma decydująca się na zakup 
układu ponosi jedynie jednorazowy koszt 
zakupu licencji. co więcej, polski procesor 
to rozwiązanie „szyte na miarę”, co pozwa-
la na lepszą konfigurację układu (zgodną 
z wymaganiami klienta), a z drugiej strony 
pozwala obniżyć koszt zakupu samej licen-
cji (klient nie musi płacić za niewykorzysta-
ne moduły peryferyjne).

nagroda

D32PRO, procesor silicon proven (UMC 110 nm, 1,2 V, @150 MHz, 128 kB code)

ProduKt Przyszłości PrzedsiĘBiorcy
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opis rozwiązania

Firma Bartesko, przy współudziale Instytu-
tu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
skalnego, opracowała odmiany trzy- i czte-
rokołowych elektrycznych wózków cią-
gnikowych. Przy projektowaniu pojazdów 
wykorzystano symulacje komputerowe po-
zwalające na kształtowanie ich zespołów na 
drodze wirtualnej. z kolei praktyczna część 
projektu została zrealizowana w oparciu 
o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, któ-
re dotychczas nie były stosowane w Polsce 
w tego typu produktach. Ponadto w pro-
dukcji wózków wykorzystano komputerowy 
proces programowania planu rozłożenia 
elementów konstrukcyjnych w połączeniu 
z laserowym wycinaniem elementów, któ-
ry przyczynił się do uzyskania znacznych 
oszczędności materiałowych i ograniczenia 
ilości odpadów.

wprowadzone nowości

nowości konstrukcyjne wprowadzone do 
wózków ciągnikowych dotyczą:
    modułowej kabiny, której konstrukcja 

pozwala na zabudowę stanowiska pracy 
otwartego, półzamkniętego oraz kabiny 
szczelnej,

    systemu regulacji siedziska operatora oraz 
kolumny kierownicy, które pozwalają na 
dobranie optymalnej pozycji kierowcy 
podczas jazdy,

    systemu szybkiej wymiany baterii trakcyj-
nych, pozwalającego na utrzymanie w ru-
chu pojazdu w okresie 24 godzin robo-

czych (system trzyzmianowy stosowany 
na lotniskach międzynarodowych),

    systemu rekuperacji energii podczas ha-
mowania pojazdu – skutecznego w przy-
padku transportowania ładunków o znacz-
nej masie (duża energia kinetyczna układu 
pojazd – ładunek),

    układu ochronnego tylnej ściany kabiny 
chroniącego kierowcę przed skutkami 
niekontrolowanego przemieszczenia się 
ładunku podczas hamowania awaryjnego.

Godne uwagi są również nowoczesne roz-
wiązania zastosowane w układzie napę-
dowym, które polegają na wykorzystaniu 
lekkich silników przekazujących napęd na 
lewe i prawe koło osi tylnej. Przyjęcie takie-
go rozwiązania przyczyniło się do zmniej-
szenia zużycia energii oraz pozwoliło na 
uzyskanie inteligentnego układu skrętu, 
w którym koła tylne współpracują z kołami 
osi przedniej.

zastosowanie

ciągniki elektryczne służą do holowania 
przyczep ładunkowych, samolotów oraz 
uszkodzonych pojazdów. dzięki swojej 
zwrotności znalazły szerokie zastosowa-
nie w halach magazynowych, na terenie 
portów lotniczych i morskich, w zakładach 
pocztowych i branży kolejowej. spraw-
dzają się także w miejscach o ograniczo-
nym ruchu samochodów o napędzie spa-
linowym. założenia tego systemu będą 
w przedsiębiorstwie sukcesywnie rozwi-
jane – pod kątem wykorzystania jego idei 

TyPOSZEREG ELEKTRyCZNyCH  
WóZKóW CIąGNIKOWyCH

Wózki ciągnikowe dzięki swojej zwrotności znalazły szerokie 
zastosowanie w halach magazynowych, na terenie portów lotniczych 
i morskich oraz w zakładach pocztowych i branży kolejowej. nowe 
rozwiązania konstrukcyjne pojazdów, względy ekonomiczne 
i ekologiczne zdecydowały o ich sukcesie rynkowym, zarówno w kraju, 
jak i za granicą

P.W. BARTESKO Bartłomiej Skowroński

ul. Floriańska 35
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel.: +48 62 721 60 59
faks: +48 62 721 66 56
mobile: +48 723 333 020
e-mail: biuro@bartesko.pl
www.bartesko.pl
www.pojazdyelektryczne.eu
Właściciel – Bartłomiej Skowroński

twórcy rozwiązania:
alfons skowroński
Bartłomiej skowroński

Osoba do kontaktu:
Paulina Kryś
mobile: +48 723 333 010
e-mail: pojazdyelektryczne@bartesko.pl
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w pojazdach platformowych, a następnie 
w przewidywanych do produkcji pojaz-
dach osobowych.

Stan wdrożenia

aktualnie przedsiębiorstwo posiada w ofer-
cie ciągłej dwa typoszeregi pojazdów – cią-
gnikowe oraz naładowne, które są produ-
kowane w zróżnicowanych konfiguracjach 
oraz wyposażane w osprzęty robocze de-
dykowane dla określonego typu użytkowni-
ków. Pojazdy te są eksploatowane zarówno 
w Polsce, jak i na rynkach europejskich, np. 
niemieckim, norweskim czy szwedzkim.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Wymierną korzyścią z zastosowania pojaz-
dów firmy Bartesko jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń w skali lokalnej, utrzymanie 

założonych stref ciszy oraz tania eksploatacja. 
znaczące jest również to, że baterie trakcyjne 
pojazdów mogą spełniać rolę magazynów 
energii, co powoduje złagodzenie przebiegu 
obciążenia sieci tradycyjnych oraz buforo-
wania energii produkowanej przez siłownie 
alternatywne (wiatrowe i solarne).

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

Biorąc pod uwagę dostępne charakterystyki 
techniczne pojazdów firm konkurencyjnych, 
można stwierdzić, że pojazdy ciągnikowe 
firmy Bartesko na chwilę obecną nie mają 
odpowiednika seryjnie produkowanego 
w kraju. W odniesieniu do wyrobów firm za-
granicznych należy uznać, że zastosowane 
rozwiązania lokują wózki przemysłowe firmy 
Bartesko w strefie pojazdów z wyższym 
wyposażeniem seryjnym, przy zdecydowanie 
niższej cenie końcowej dla odbiorcy.

ProduKt Przyszłości PrzedsiĘBiorcy wyróŻnienie

1. Ciągnik elektryczny EWTC 2.02 2. Ciągnik elektryczny EWTC 15LS z systemem szybkiej wymiany baterii trakcyjnej   
3. Elektryczny wózek transportowo-platformowy EWTP 2.02 4. Ciągnik elektryczny EWTC 15LS podczas pracy na lotnisku   
5. Ciągnik elektryczny EWTC 15LS wraz z zestawem przyczep

1 2

3

4

5
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1

opis rozwiązania

technologia lsa jawi się jako ogromna 
szansa na rozwiązanie nasilającego się pro-
blemu z magazynowaniem odpadów takich 
jak popioły ze spalania węgla kamiennego 
i brunatnego, z biomasy, odpadów pogór-
niczych czy fosfogipsów. W prezentowanym 
rozwiązaniu wykorzystuje się innowacyjny 
proces suszenia i spiekania granul mieszan-
ki popiołowej z lepiszczem w wyniku czego 
powstaje lekkie kruszywo popiołoporytowe 
o nazwie handlowej certyd®. 

wprowadzone nowości

Innowacyjność technologii polega na wdro-
żeniu niestosowanych dotychczas na świecie 
metod przetwarzania surowców odpadowych. 
Proces produkcyjny bazuje na dwóch autor-
skich urządzeniach objętych krajową i między-
narodową ochroną patentową: suszarce szybo-
wej i piecu obrotowym, dzięki któremu możliwe 
jest autotermiczne spiekanie granulatu, tj. bez 
dodatkowego paliwa. Ponadto podczas pro-
dukcji kruszywa może być odzyskiwane ciepło 
procesowe. Wykorzystuje się je na potrzeby 
produkcyjne, a nadwyżkę przetwarza w energię 
elektryczną.

zastosowanie

W wyniku prac badawczych powstały niejako 
dwa produkty handlowe. Pierwszym jest tech-
nologia o budowie modułowej z możliwością 
indywidualnego dopasowania do potrzeb 
klientów na całym świecie. Może być wbu-
dowana w istniejącą instalację energetyczną 
jako jeden z węzłów wytwarzania energii elek-

trycznej i ciepła, w której popiół nie stanowi już 
odpadu, ale wsad do kolejnej produkcji (ekono-
miczność przedsięwzięcia). Może również być 
samodzielną instalacją zlokalizowaną w pobliżu 
odpadów zdeponowanych na hałdach. lsa 
posiada stosowne know-how, zaplecze admi-
nistracyjno-logistyczne i badawcze, by móc 
wdrożyć swoją technologię w dowolnym miej-
scu w kraju i na świecie. drugim produktem jest 
kruszywo certyd®, które sprawdza się dosko-
nale jako produkt do wykorzystania w budow-
nictwie, drogownictwie czy ogrodnictwie. uży-
te w mieszankach betonowych zmniejsza ich 
ciężar, zwiększa wytrzymałość oraz poprawia 

TECHNOLOGIA LSA DO PRZETWARZANIA 
POPIOŁóW I INNyCH SUROWCóW 
ODPADOWyCH
unikatowa na skalę światową technologia lsa pozwala na przetwa-
rzanie popiołów ze spalania węgla lub innych surowców odpado-
wych na lekkie kruszywo ceramiczne do zastosowań budowlanych, 
drogowych i ogrodniczych

LSA Sp. z o.o.

ul. Gen. Wł. Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: +48 85 733 61 40
faks: +48 85 733 61 45
e-mail: biuro@lsa.biz.pl
www.lsa.biz.pl
Członek Zarządu – Krzysztof Łuczaj

twórcy rozwiązania:
zespół lsa sp. z o.o.

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Łuczaj
mobile: +48 602 740 201
e-mail: krzysztof.luczaj@lsa.biz.pl
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2

3

4

właściwości izolacyjne lub akustyczne. W dro-
gownictwie stosowane jest na warstwach dre-
nażowych, a w ogrodnictwie jako warstwy roz-
sączające lub w uprawach bezglebowych.
  
Stan wdrożenia

Pierwszy zakład produkcyjny wykorzystujący 
omawianą technologię powstał w 2014 roku 
w sowlanach koło Białegostoku. Przetwarza on 
rocznie ok. 60 tys. ton popiołów. Fabrykę zloka-
lizowano bezpośrednio przy hałdzie, na której 
zgromadzono ok. 1,2 mln ton popiołu powstałe-
go ze spalania węgla kamiennego w elektrocie-
płowni. szacuje się, że jej przetworzenie zajmie 
ok. 20 lat. obecnie lsa, poza bieżącą produkcją 
i sprzedażą kruszywa, zajmuje się dalszym rozwi-
janiem opracowanej technologii oraz poszukuje 
kolejnych zastosowań dla certydu®. 

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

opracowane rozwiązanie przewyższa dotąd 
stosowane metody wytwarzania spiekanych 

kruszyw sztucznych. W trakcie przetwarza-
nia popiołu na kruszywa nie powstają żadne 
odpady, dzięki czemu technologia charakte-
ryzuje się bardzo wysoką efektywnością eko-
nomiczną. dodatkowo otrzymywane kru-
szywo ma doskonałe parametry techniczne, 
wysoką jakość i jest już bardzo poszukiwa-
nym produktem rynkowym (certyd® speł-
nia wymagania polskiej i europejskiej normy 
dla kruszyw lekkich Pn-en13055).  

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

technologia lsa w porównaniu z innymi 
tego typu rozwiązaniami nie wymaga ze-
wnętrznego źródła energii, dzięki 
czemu jest bardziej oszczędna 
pod względem zapotrzebowa-
nia na energię cieplną podczas 
prowadzenia procesu. Mniejsze 
jest również zużycie energii elek-
trycznej. Ponadto otrzymywane 
kruszywo jest tańsze od kruszyw 
proponowanych przez rynek. 

ProduKt Przyszłości PrzedsiĘBiorcy

1. Zakład produkcji kruszyw LSA w Sowlanach koło Białegostoku 2–4. Cykl produkcyjny – od popiołu 
przez spiekanie do kruszywa CERTyD®

wyróŻnienie
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opis rozwiązania

Prezentowana wiertarka atut to urządzenie  
o unikatowym kształcie i parametrach. Posiada 
obudowę w formie prostopadłościanu o wy-
miarach 37x32x33x5x32 (długość mierzona od 
osi wrzeciona do kolejnych płaszczyzn boków). 
taka forma urządzenia ułatwia jego szybkie 
pozycjonowanie względem obrabianego ele-
mentu meblowego. Wraz z dodatkowym oprzy-
rządowaniem: płaskownikiem, dwiema odpo-
wiednio skonstruowanymi rynienkami i trzema 
kostkami umożliwia także precyzyjne wywierce-
nie otworów i gniazd zgodnie z obowiązującym 
w meblarstwie systemem 32, tj. wzorcem okre-
ślającym odległość wiercenia od krawędzi oraz 
dystans między otworami. Może być stosowana 
jako wiertarka ręczna, stołowa, kolumnowa oraz 
tzw. współrzędnościowa. zestawiona w moduły 
spełnia też swoją rolę jako wiertarka w układzie 
wielowrzecionowym. 

wprowadzone nowości

zastosowanie prostopadłościanu w zesta-
wieniu z tradycyjnym wiertłem jest praw-
dziwym ewenementem wśród technolo-
gii stosowanych w typowych maszynach 
przeznaczonych do wiercenia. to niekon-
wencjonalne rozwiązanie pozwala jednak 
osiągać zamierzone efekty porównywal-
ne z wysoko zaawansowanymi elektro-
narzędziami – zapewnia dokładność 
i powtarzalność wiercenia, daje moż-
liwość wykonywania otworów pod 
dowolnym kątem w przypadku 
standardowych, jak również 
nietypowych złączy oraz 
okuć stosowanych w prze-
myśle meblarskim.

zastosowanie

Wiertarka atut przeznaczona jest dla szero-
ko rozumianej branży meblarskiej – mniej-
szych  zakładów rzemieślniczych oraz  za-
kładów przemysłowych. z powodzeniem 
można ją także wykorzystywać w gospo-
darstwach domowych podczas samodziel-
nego składania elementów meblowych czy 
w tworzeniu konstrukcji modelarskich. Pod-
jęte zostały również próby zainteresowania 
tą technologią środowiska medycznego, 
zwłaszcza ortopedycznego.
  
Stan wdrożenia

Prototypowe egzemplarze wiertarki atut 
powstały w 2015 roku. aktualnie dobiegają 
końca prace nad ostatecznym prototypem 
produkcyjnym. koncentrują się one przede 
wszystkim na testach dotyczących ścieral-

WIERTARKA ATUT

dzięki swojej funkcjonalności urządzenie może być alternatywą dla wie-
lu standardowych maszyn przeznaczonych do wiercenia otworów 
w elementach meblowych. Wiertarka atut charakteryzuje się wysoką 
precyzją działania, jest ekonomiczna i przeznaczona zarówno dla wy-
twórców mebli, modelarzy, jak i gospodarstw domowych

K&K Katarzyna Brzezińska

ul. Legionów 20
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel.: +48 44 726 05 55
faks: +48 44 726 05 55
mobile: +48 605 180 099
e-mail: magapartner@gmail.com
Prezes – Katarzyna Brzezińska

twórca rozwiązania:
mgr inż. Krzysztof Brzeziński

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Brzeziński
mobile: +48 605 180 099
e-mail: nowawiertarka@gmail.com Zestaw narzędzi do wiertarki ATUT
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ności obudowy – zasadniczej kwestii zwią-
zanej z maksymalnym wydłużeniem czasu 
eksploatacji wiertarki. Firma sfinalizowała 
także umowy z kontrahentami, którzy za-
pewnią bieżące dostawy wszystkich pod-
zespołów – obudowy, przekładni i osprzętu 
elektrycznego. zainteresowanie nabyciem 
narzędzia wykazało już kilka firm polskich, 
prowadzone są również rozmowy z fir-
mą węgierską oraz litewską, która wyraziła 
chęć dystrybucji urządzenia na litwie, ło-
twie i w estonii. Według wstępnych założeń 
pierwsze egzemplarze urządzenia powinny 
opuścić montownię jeszcze w tym roku. 

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Walory prezentowanego urządzenia moż-
na zaobserwować na wielorakich polach 
eksploatacji, wśród których należy wy-
mienić przede wszystkim: wszechstron-
ność użycia, precyzyjność i szybkość, 
działania, łatwość obsługi oraz trwałość. 

niewielkie wymiary wiertarki oraz jej waga  
(2 kg) przekładają się na niskie koszty eksplo-
atacji i serwisu. nie sprawia ona także logistycz-
nych problemów podczas transportu, może 
być również użyta w dowolnym miejscu.  

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

Wiertarka atut to alternatywa dla wszyst-
kich maszyn wiercących, biorąc pod uwa-
gę względy ekonomiczne oraz jakościowe. 
Wiertarką atut z jednego przyłożenia, 
pobierając moc 6,0 kW, można wywiercić  
45 otworów, podczas gdy istniejące zestawy 
wiercące kilka otworów wymagają kilkudzie-
sięciu kilowatów. Warto także zwrócić uwagę 
na to, że dostępne na rynku wiertarki ręczne 
są co prawda łatwe w obsłudze, jednak obar-
czone ryzykiem braku precyzyjności wierce-
nia, natomiast na wiertarce stołowej można 
wiercić z powtarzalnością na prostej, ale  
daleko jej do poręczności. Wiertarka atut 
z powodzeniem łączy oba te aspekty. 

Wiercenie w sztorcach płyt ułożonych  
na sztaplu

Wiercenie w niewielkich przedmiotach  
za pomocą dwóch wiertarek

ProduKt Przyszłości PrzedsiĘBiorcy wyróŻnienie
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opis rozwiązania

IPt MultIcore to 7-rdzeniowy światłowód 
bazujący na technologii światłowodów mikro-
strukturalnych. został on zaprojektowany tak, 
aby sprostać trudnym wyzwaniom stawianym 
telekomunikacji w XXI wieku poprzez:
    skorzystanie z układu rdzeni o najwyższym 

upakowaniu z jednoczesnym zachowa-
niem standardowej średnicy zewnętrznej 
włókna,

    izolację rdzeni poprzez system kanałów 
powietrznych zapobiegający nie tylko ko-
munikacji pomiędzy rdzeniami, ale także 
stratom zgięciowym,

    zastosowanie odpowiednich szkieł umożli-
wiających każdemu z rdzeni spełnienie re-
komendacji Międzynarodowego związku 
telekomunikacyjnego,

    opracowanie innych elementów sieci, ta-
kich jak fan in/fan out (pozwalający na łą-
czenie światłowodu wielordzeniowego ze 
standardowymi światłowodami), tak aby 
możliwe było łatwe włączenie nowego 
światłowodu w istniejące sieci.

wprowadzone nowości

Idea światłowodów wielordzeniowych to 
rozwiązanie przełomowe, nad którym pra-
cują największe światowe koncerny tele-
komunikacyjne, jednak to w Polsce udało 
się stworzyć produkt, który przewyższa 
konkurencję zarówno pod względem za-
projektowanej struktury wewnętrznej, jak 
i funkcjonalności. stosowanie opracowane-
go w InPhotech 7-rdzeniowego światłowo-
du nie wymaga zmiany całej infrastruktury  

IPT MULTICORE – ŚWIATŁOWóD 
7-RDZENIOWy DLA SIECI 
TELEKOMUNIKACyJNyCH

światłowód 7-rdzeniowy zwiększa przepustowość sieci, a jednocześnie 
nie zajmuje dodatkowej przestrzeni w istniejących systemach. Ma za-
stosowanie w wielu gałęziach przemysłu i stanowi ofertę unikatową na 
skalę globalną

InPhoTech Sp. z o.o.

ul. Słomińskiego 17/31
00-195 Warszawa
tel.: +48 22 409 91 45
e-mail: inphotech@inphotech.pl
www.inphotech.pl
Prezes Zarządu – dr inż. Tomasz Nasiłowski

twórcy rozwiązania:
Michał dłubek 
zbigniew Hołdyński 
jan Kalisz
Paweł Mergo
Michał Murawski
Marek napierała
tomasz nasiłowski
łukasz ostrowski
Katarzyna Pawlik
łukasz szostkiewicz
Michał szymański
tadeusz tenderenda
anna ziołowicz

Osoby do kontaktu:
Barbara Wajnchold, Kierownik  
ds. projektów międzynarodowych
mobile: +48 536 779 150
e-mail: bwajnchold@inphotech.pl

Edward Kukliński, Rzecznik prasowy
mobile: +48 606 921 454
e-mail: ekuklinski@inphotech.pl 1. Światłowód 7-rdzeniowy 2. Szpule światłowodów

1 2
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– wystarczy zaledwie jedno urządzenie 
w technologii światłowodowej typu fan in/
fan out (światłowodowy rozgałęziacz). Firma 
oferuje zarówno gotowy światłowód wielo- 
rdzeniowy, jak i powyżej wspomniane inno-
wacyjne urządzenie, co jest ofertą unikatową 
na skalę globalną. 

zastosowanie

światłowód wielordzeniowy pozwala na 
zwiększenie przepustowości sieci teleinfor-
matycznej przynajmniej tyle razy, ile rdzeni 
zawiera. Idea jest zasadniczo prosta – na 
możliwie małym przekroju włókna zmie-
ścić jak najwięcej rdzeni, zaś każdym kana-
łem (rdzeniem) wysyłana może być inna 
informacja. światłowody te mogą znaleźć 
zastosowanie w wielu gałęziach przemy-
słu, gdzie obsługa dużej liczby danych jest 
kluczowym wymaganiem dla urzeczywist-
nienia rozwoju w kierunku Przemysłu 4.0. 
niezwykle precyzyjne czujniki światłowo-
dowe oparte na technologii światłowodów 
wielordzeniowych pozwolą na uzyskanie 
coraz większej liczby informacji oraz jed-
noczesną kontrolę stanu danego czujnika. 
czujniki mogą odczytywać stan techniczny, 
temperaturę, naprężenie i inne parametry, 
które decydują o bezpieczeństwie użyt-
kowania, np. konstrukcji budynków, torów 
kolejowych, kopalni, rurociągów czy sieci 
wysokiego napięcia.

Stan wdrożenia

Wykonano już wszystkie prace badawczo-roz-
wojowe, a technologia została zabezpieczona 
pod kątem praw własności intelektualnej. obec-
nie trwa procedura wdrażania światłowodów 
wielordzeniowych do produkcji. Wdrożenie 
produktu odbędzie się w niedługim czasie, na 
zasadzie licencjonowania technologii partnero-
wi krajowemu – firmie produkcyjnej Fibrain. 

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

IPt MultIcore to przede wszystkim szansa 
na zwiększenie przepustowości istniejących 
sieci teleinformatycznych. dzięki kompatybil-
ności z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi 
jako pierwszy światłowód wielordzeniowy 
ma szansę zrewolucjonizować telekomunika-
cję nowej generacji, przełamać barierę prze-
syłu informacji i jednocześnie stać się wiodą-
cym polskim produktem technologicznym.

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

InPhotech jest jedyną firmą na świecie, która 
oferuje zarówno światłowód wielordzeniowy 
spełniający standardy i normy telekomunika-
cyjne, jak i urządzenie typu fan in/fan out, które 
umożliwia wykorzystanie powszechnie stoso-
wanej infrastruktury nadawczo-odbiorczej.

Schemat połączenia światłowodu 7-rdzeniowego ze standardowymi światłowodami telekomunikacyj-
nymi (jednordzeniowymi) w istniejących sieciach poprzez dedykowane urządzenie typu fan-in/fan-out

ProduKt Przyszłości PrzedsiĘBiorcy wyróŻnienie
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opis rozwiązania

Mosty typu com-bridge to jednoprzęsło-
we mosty drogowe o konstrukcji płyto-
wo-belkowej, wykonane z kompozytów 
włóknistych o osnowie polimerowej (FrP 
– fiber-reinforced polimer). cienkościenna 
konstrukcja prefabrykowanych dźwigarów 
powstaje z włókien szklanych i węglowych 
oraz żywicy epoksydowej w procesie in-
fuzji, który gwarantuje uzyskanie wysokiej 
jakości oraz powtarzalności. dźwigary są 
usztywniane poprzez wklejenie do nich 
kompozytowych żeber. następnie w ich 
górnej części są instalowane elementy ze-
spalające. dźwigary, po przetransportowa-
niu na plac budowy, są zespalane z płytą 
pomostową z lekkiego betonu zbrojonego 
prętami kompozytowymi. 

wprowadzone nowości

najpowszechniejszymi materiałami używa-
nymi do wznoszenia mostów są beton, stal 
i drewno. W przypadku przęseł typu com-
-bridge zastąpiono je kompozytem FrP oraz 
betonem lekkim. z kompozytów są wyko-
nane prefabrykowane dźwigary mostu oraz 
zbrojenie płyty pomostowej. natomiast lekki 
beton tworzy poprzecznice podporowe oraz 
płytę pomostową. dotychczas na świecie 
powstało tylko kilka obiektów tego typu. ze 
względu na brak w naszym kraju norm dla 
konstrukcji kompozytowych oraz prototy-
powy charakter mostów typu com-bridge 
założenia projektowe oraz główne wyniki 
obliczeń numerycznych musiały być zweryfi-
kowane podczas analiz. Przeprowadzono za-
krojony na szeroką skalę cykl badań laborato-

MOST DROGOWy Z KOMPOZyTóW FRP

Pionierska w skali kraju technologia budowy mostów z kompozytów 
otwiera zupełnie nowy rozdział w realizacji inwestycji z zakresu  
budownictwa infrastrukturalnego. umożliwia w krótkim czasie po-
wstanie konstrukcji o dużej wytrzymałości, odporności na korozję 
oraz ekonomicznej w utrzymaniu

Mostostal Warszawa SA

ul. Konstruktorska 12 A
02-673 Warszawa
tel.: +48 22 250 70 00
faks: +48 22 250 76 11
e-mail: info@mostostal.waw.pl
www.mostostal.waw.pl
Prezes Zarządu – mgr inż. Andrzej Goławski

Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
tel.: +48 17 857 91 55
faks: +48 17 857 91 56
e-mail: biuro@promost.pl
www.promost.pl
Prezes Zarządu – dr hab. inż. Tomasz 
Siwowski, prof. PRz

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska 
i Architektury, Politechnika Rzeszowska  
im. Ignacego Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 12 10
faks: +48 17 854 12 60
e-mail: rektor@prz.edu.pl
www.prz.edu.pl
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. 
Leonard Ziemiański

Uczelniane Centrum Badawcze
Politechnika Warszawska

ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
tel.: +48 22 234 81 52
faks: +48 22 234 85 14
e-mail: l.ciupinski@inmat.pe.edu.pl
www.ucb.pw.edu.pl
Dyrektor – dr inż. Łukasz Ciupiński

Most w Błażowej
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ryjnych, których zwieńczeniem było badanie 
wytrzymałościowe dźwigara mostu w skali  
1 : 1 oraz ekspertyzy terenowe na moście wy-
budowanym w ciągu drogi publicznej.

zastosowanie

Mosty typu com-bridge są przeznaczone 
zarówno dla użytkowników pieszych, jak 
i pojazdów o masie do 40 t. rozpiętość przę-
seł może wynosić od 12 do 24 m. Planowany 
czas eksploatacji, przy minimalnych nakła-
dach na utrzymanie, oszacowano na 50 lat.

Stan wdrożenia

Projekt badawczy com-bridge rozpoczął się 
w 2013 roku i będzie realizowany do 2017 roku. 
ze względu na prototypowy charakter inwe-
stycji konieczne było przeprowadzenie licz-
nych analiz materiałowych oraz ostatecznie 
próbnego obciążenia mostu. Wyniki wszyst-
kich badań potwierdziły wysoką sztywność, 
wytrzymałość oraz przede wszystkim wyso-
kie bezpieczeństwo konstrukcji. Mostostal 
Warszawa prefabrykował i wybudował pierw-
szy polski most drogowy z kompozytów FrP. 
oddano go do użytkowania w grudniu 2015 
roku w Błażowej (powiat rzeszowski). od tego 
czasu most jest ciągle eksploatowany. trwa 
bieżąca walidacja podstawowych parame-
trów konstrukcyjnych i użytkowych w warun-
kach rzeczywistych. Prowadzone są również 
prace nad opracowaniem katalogów, wytycz-
nych projektowych oraz oprogramowania do 
projektowania typowych mostów drogo-
wych z kompozytów FrP. Pierwsze komercyj-
ne realizacje planowane są po zakończeniu 
projektu, czyli w 2017 roku.
Prace przy projekcie com-bridge były 
współfinansowane przez ncBr w ramach 
przedsięwzięcia pilotażowego: „Wsparcie 
badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej deMonstrator+”.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

zastosowanie do budowy mostu kompozy-
tów FrP pozwala rozwiązać szereg proble-
mów eksploatacyjnych tradycyjnych obiektów 

mostowych. nie do przecenienia są przede 
wszystkim bardzo wysoka trwałość takich 
konstrukcji (duża wytrzymałość, brak korozji) 
i związane z tym niższe koszty utrzymania, 
łatwość kształtowania przekroju elementów, 
a także bardzo szybki i łatwy montaż na miej-
scu budowy (lekkość). dla przykładu montaż 
czterech 22-metrowych dźwigarów mostu 
com-bridge trwał poniżej dwóch godzin. 
krótki czas budowy jest niezwykle ważny dla 
obszarów silnie zurbanizowanych (minimali-
zacja utrudnień dla mieszkańców) oraz obiek-
tów nad koleją (trudność ze zorganizowaniem 
objazdów). Ponadto zastosowanie elementów 
prefabrykowanych minimalizuje negatywny 
wpływ pogody na proces budowy oraz po-
prawia warunki pracy pracowników. korzyści 
te są jeszcze bardziej widoczne, gdy inwesty-
cję ocenia się z uwzględnieniem zasad zrów-
noważonego rozwoju w cyklu życia, zarówno 
pod względem kosztów (lcca – life cycle cost 
analysis), jak i uwarunkowań środowiskowych 
i społecznych (lca – life cycle assessment).

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

jednym z podstawowych w skali światowej 
sposobów zwiększania trwałości obiektów 
mostowych jest zastosowanie nowocze-
snych i zaawansowanych materiałów kon-
strukcyjnych. Wśród nich są m.in.: cementy 
i betony o wysokiej jakości, nowoczesne 
stale konstrukcyjne, nowoczesne stopy alu-
minium oraz kompozyty FrP. na świecie od 
ponad 15 lat obserwuje się stale rosnące 
zainteresowanie tymi ostatnimi, wykorzysty-
wanymi dotychczas głównie w branży lot-
niczej, motoryzacyjnej i sportowej. W świa-
towym mostownictwie stosuje się obecnie 
kilka typowych dźwigarów kompozytowych 
i kilkanaście różnych systemów pomostów 
kompozytowych. są one wykorzystywane 
zwykle do budowy obiektów o małej roz-
piętości lub remontu istniejących mostów. 
dotychczas wybudowano tylko kilka obiek-
tów płytowo-belkowych z kompozytowymi 
dźwigarami zespolonymi z płytą betonową. 
Przeprawa typu com-bridge w Błażowej, 
o rozpiętości przęsła wynoszącej 21 m, jest 
spośród nich najdłuższa.

twórcy rozwiązania:
dr hab. inż. tomasz siwowski, prof. Prz
dr inż. lucjan janas
dr inż. rafał Molak
mgr inż. łukasz gołębiowski
mgr inż. damian Kaleta
mgr inż. radosław Karczewski
mgr inż. Marcin Kokoszka
mgr inż. Maciej Kulpa
mgr inż. Mateusz rajchel
mgr inż. Piotr świeżewski
mgr inż. lech własak
mgr inż. juliusz Żach

Osoba do kontaktu:
mgr inż. Juliusz Żach,
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Mostostal Warszawa SA 
tel.: +48 22 250 78 83
mobile: +48 795 522 145
e-mail: j.zach@mostostal.waw.pl

ProduKt Przyszłości KonsorcjuM:  
jednostKa nauKowa-PrzedsiĘBiorca

nagroda



26 XIX edycja KonKursu PolsKI ProduKt PrzyszłoścI

opis rozwiązania

technologia hybrydowa Plazma-MIG/MaG 
wykorzystuje dwa standardowe procesy: 
spawanie plazmowe oraz spawanie łukowe 
elektrodą topliwą w osłonie gazowej. Połą-
czenie zalet obu metod prowadzi do uzy-
skania wysokiej wydajności spawania (duże 
prędkości spawania oraz głęboki przetop) 
przy zachowaniu wysokiej jakości złącz 
i obniżeniu wymagań związanych z pre-
cyzyjnym przygotowaniem krawędzi spa-
wanych detali. W stanowisku zastosowano 
robota przemysłowego wyposażonego 
w układ sterowania najnowszej generacji. 
jego funkcjonalność została rozszerzona 
m.in. o zaawansowane funkcje współpracy 
z systemami sensorycznymi, w tym do po-
szukiwania spoiny oraz śledzenia i korekcji 
on-line trajektorii ruchu robota. realizację 
tych funkcji umożliwia laserowy czujnik 
optyczny przystosowany do pracy w środo-
wisku procesu spawania. nadrzędne stero-
wanie stanowiskiem odbywa się z poziomu 
komputera Pc, który może również zapew-
niać zdalny monitoring całej instalacji po-
przez internet.

wprowadzone nowości

Prezentowane rozwiązanie wyróżnia in-
tegracja w zrobotyzowanej instalacji wy-
twórczej dwóch zaawansowanych tech-
nologii:
    technologii łączenia materiałów – spawa-

nie hybrydowe Plazma-MIG/MaG,
    technologii sensorycznej – skaner lase-

rowy przystosowany do pracy w pobliżu 
procesu spawania.

zastosowanie

Głównymi obszarami potencjalnego za-
stosowania zrobotyzowanej technologii 
spawania hybrydowego Plazma-MIG/MaG 
są różne gałęzie przemysłu, np. przemysł 
stoczniowy, maszyn i urządzeń górniczych, 
maszyn budowlanych i taboru kolejowe-
go. nowe rozwiązanie może być również 
z powodzeniem wykorzystane w produkcji 
elementów konstrukcyjnych dla budow-
nictwa i podzespołów dla energetyki oraz 
w motoryzacji przy produkcji samocho-
dów osobowych, ciężarowych i autobusów. 
technologia ta sprawdza się również w no-
wych sektorach gospodarki, np. związanych 
z energią odnawialną przy produkcji wież 
elektrowni wiatrowych.

Stan wdrożenia

zrobotyzowane stanowisko spawania hybry-
dowego Plazma-MIG/MaG jest gotowe do 
wdrożenia. Przeprowadzono liczne badania 
potwierdzające jego zalety użytkowe, zbudo-
wano stanowisko modelowe, w którym jest 
możliwe prowadzenie dalszych badań oraz 
prób dla zainteresowanych odbiorców prze-
mysłowych, a także sfinalizowano procedurę 
uznania technologii – uzyskano certyfikat 
tÜV nord dla wybranego typu złącza.
 
Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Wśród najistotniejszych profitów wymienić 
należy: możliwość uzyskiwania większych 
prędkości spawania niż w konwencjonalnym 
spawaniu MIG/MaG, mniejszą wrażliwość na 

ZROBOTyZOWANE STANOWISKO SPAWANIA 
HyBRyDOWEGO PLAZMA-MIG/MAG 

rozwiązanie integruje innowacyjną technologię hybrydową Plazma-
-MIG/MaG z najnowszym laserowym systemem śledzenia spoiny oraz 
nowoczesnym układem sterowania robota przemysłowego. W efekcie 
uzyskano rozwiązanie bardziej wydajne i ekonomiczne, przewyższające 
jakością inne tego typu urządzenia

Przemysłowy Instytut Automatyki  
i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: +48 22 874 01 64
faks: +48 22 874 02 21
e-mail: piap@piap.pl
www.piap.pl
Dyrektor – dr inż. Piotr Szynkarczyk, prof. ndzw.

Supra Elco Jacek Szulc

ul. Obozowa 71/38
01-425 Warszawa
tel.: +48 22 836 48 10
faks: +48 22 836 48 10
e-mail: supraelco@supraelco.waw.pl
www.supraelco.waw.pl
Właściciel – mgr inż. Jacek Szulc

twórcy rozwiązania:
jacek dunaj
stanisław Kacprzak
wojciech Klimasara
jacek lewandowski
Marek Pachuta
zbigniew Pilat
Marcin słowikowski
Michał smater
Mariusz spodobalski
dorota szulc
jacek szulc
jacek zieliński
Mirosław Żarek

Osoby do kontaktu:
Zbigniew Pilat,  
Kierownik Pracowni Mechatroniki PIAP
tel.: +48 22 874 02 06
e-mail: zpilat@piap.pl

Małgorzata Korbecka-Pachuta,  
Kierownik Działu Promocji PIAP
tel.: +48 22 874 01 50
e-mail: mkorbecka-pachuta@piap.pl

Jacek Szulc, Właściciel Firmy Supra Elco
tel.: +48 22 836 48 10
e-mail: jacek.szulc@supraelco.waw.pl
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zmienność szczelin spawalniczych, a także 
możliwość uzyskiwania większych głęboko-
ści wtopienia przy wykonywaniu złączy do-
czołowych, zakładkowych i pachwinowych. 
Warto wskazać ponadto na zmniejszoną ilość 
wprowadzanego ciepła dzięki węższej strefie 
wpływu ciepła sWc (Haz), a w efekcie zmniej-
szenie odkształceń spawalniczych, czystsze 
spoiny, mniejszą uciążliwość procesu dla 
środowiska (spawanie bez użycia topników 
jak przy łuku krytym saW) oraz zmniejszenie 
zużycia energii i lepszą jakość spoin dla tych 
samych zakresów materiałów spawanych.

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

Prezentowane rozwiązanie ma przewagę 
nad innymi technologiami spawania:
    w stosunku do powszechnie stosowanych 

metod MIG/MaG lub saW technologia hy-
brydowa Plazma-MIG/MaG jest bardziej 
wydajna,

    jest znacznie tańsza, zarówno na etapie 
inwestycji, jak i podczas eksploatacji, od 
innych wysokowydajnych metod, np. spa-
wania hybrydowego laser-MIG/MaG,

    w stosunku do spawania w technologii lase-
rowej hybryda Plazma-MIG/MaG jest mniej 
wymagająca w aspekcie jakości przygoto-
wania powierzchni spawanych.

zastosowanie śledzenia on-line spoiny przy 
pomocy specjalizowanego skanera lasero-
wego umożliwia spawanie przy pomocy 
robotów przemysłowych detali, które do tej 
pory mogły być łączone tylko spawaniem 
ręcznym ze względu na niepowtarzalność 
wymiarową detali i odkształcenia termiczne 
występujące w czasie procesu.

ProduKt Przyszłości KonsorcjuM:  
jednostKa nauKowa-PrzedsiĘBiorca

Zrobotyzowane stanowisko spawania hybrydowego  
Plazma-MIG/MAG 

Zintegrowana głowica hybrydowa i skaner laserowy zamontowane na ramieniu robota w modelowym zrobotyzowanym stanowisku spawania

wyróŻnienie
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opis rozwiązania

technologia otrzymywania estrów specja-
listycznych na bazie alkoholi oXo w wielo-
funkcyjnym układzie reakcyjnym jest efektem 
współpracy Grupy azoty zakładów azoto-
wych kędzierzyn s.a., Instytutu ciężkiej syn-
tezy organicznej ”BlacHoWnIa” oraz Biura 
Projektowo-konstrukcyjnego sp. z o.o. umoż-
liwi ona wytwarzanie nowego asortymentu 
produktów spełniających obecne wymaga-
nia rynkowe w zakresie czystości, jakości i bez-
pieczeństwa stosowania. Proces wytwarzania 
będzie mógł się odbywać na jednej instalacji, 
bez konieczności wprowadzania jakichkol-
wiek modyfikacji. doskonała wytrzymałość 
mechaniczna tworzyw z dodatkiem plasty-
fikatorów, akceptowalna lotność i wysokie 
bezpieczeństwo środowiskowe produktów 

na bazie alkoholi oXo to podstawowe zalety 
umożliwiające zwiększenie ich zastosowania 
w specjalistycznych aplikacjach.  

wprowadzone nowości

nowość rozwiązania polega na opracowaniu 
i zastosowaniu modułowego układu reakcyj-
nego do syntezy estrów kwasów polikar-
boksylowych pracującego w sposób ciągły, 
w układzie dwustopniowym z międzystop-
niową regulacją stężenia wody i alkoholu 
w środowisku reakcji. taki układ umożliwia 
sterowanie przebiegiem reakcji ubocznych 
równolegle do głównej reakcji estryfikacji 
i pozwala minimalizować zawartość zanie-
czyszczeń w produktach finalnych. Wyższa 
czystość estrów wpływa na stabilność ter-
miczną i zmniejsza skłonność do przebar-

ESTRy SPECJALISTyCZNE NA BAZIE 
ALKOHOLI OXO

Innowacyjna technologia wytwarzania plastyfikatorów umożliwi wpro-
wadzenie na rynek nowej gamy produktów, szczególnie wyrobów  
medycznych, zabawek dla dzieci czy opakowań żywności, spełniają-
cych najwyższe standardy bezpieczeństwa

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
”BLACHOWNIA”

ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 34 70
faks: +48 77 487 30 60
e-mail: info@icso.com.pl
www.icso.com.pl
Dyrektor – dr Andrzej Krueger

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 481 20 00
faks: +48 77 481 29 99
e-mail: zak@grupaazoty.com
www.zak.grupaazoty.com
Prezes Zarządu – Mateusz Gramza

twórcy rozwiązania:
Marcin Bartman 
Paulina Błachowicz 
renata Fiszer
aleksander grymel
Krzysztof janecki
lech janik
andrzej Krueger
stanisław Matyja 
teresa rdesińska-Ćwik 
daniel strzyż
eugeniusz sutor
Bogusław tkacz 
anna zowade 

Osoby do kontaktu: 
Małgorzata Wojkowska,
Specjalista ds. promocji
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
”BLACHOWNIA”
tel.: +48 77 487 33 14
e-mail: wojkowska.m@icso.com.pl

Maciej Budner,
Kierownik Biura Marketingu Strategicznego
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
tel: +48 77 481 31 38
faks: +48 77 481 32 99
e-mail: maciej.budner@grupaazoty.com Instalacja Oxoviflex®, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
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wiania w podwyższonych temperaturach 
podczas operacji wymagających ogrzewa-
nia (przetwórstwo tworzyw). nowatorskim 
rozwiązaniem jest także konstrukcja samego 
reaktora estryfikacji ze złożem stacjonarnym 
z porowatymi przegrodami poprzecznymi 
zapobiegającymi przemieszczaniu się kata-
lizatora w układzie ze sprzężonym odparo-
walnikiem rzutowym wody lub azeotropem 
woda–alkohol i cyrkulacją mieszaniny reak-
cyjnej przez złoże katalizatora. 

zastosowanie

Grupa estrów specjalistycznych będzie sku-
tecznym dodatkiem do nieftalanowych plasty-
fikatorów ogólnego zastosowania (np. deHt 
– oxoviflex®) w formulacjach PcW – szcze-
gólnie tych do specyficznych zastosowań, 
gdzie wymagane są podwyższone parametry 
funkcyjne zarówno samych plastyfikatorów, 
jak i produktów z PcW (odporność tempera-
turowa, wytrzymałość na rozciąganie i zerwa-
nie itd.). jednocześnie grupę estrów specjali-
stycznych będzie charakteryzował bezpieczny 
profil użytkowy umożliwiający ich stosowanie 
w tzw. segmentach wrażliwych (produkty me-
dyczne, zabawki dla dzieci poniżej trzeciego 
roku życia, opakowania żywności), w których 
zastosowanie powszechnie używanych pla-
styfikatorów jest konsekwentnie ograniczane 
na mocy dyrektyw ue i wewnętrznych unor-
mowań państw członkowskich.

Stan wdrożenia

szacuje się, iż uruchomienie produkcji na-
stąpi do 24 miesięcy od rozpoczęcia reali-
zacji projektu. zostanie ona podjęta w Gru-
pie azoty w skali 10 000 Mg/rok. Potencjał 
wdrożeniowy projektu potwierdza fakt, że 
na świecie nie istnieje konkurencja dla pro-
ponowanego rozwiązania, tj. zamiennej syn-
tezy różnych estrów alkoholi oXo w jednym 
układzie reakcyjnym.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Produkcja plastyfikatorów estrowych na bazie 
alkoholi oXo o bardzo dobrej jakości i zdecy-

dowanie niższych kosztach wytworzenia wy-
kreuje na polskim i europejskim rynku szeroką 
bazę plastyfikatorów (z własną bazą surowco-
wą) stosowanych w przetwórstwie tworzyw 
oraz pozwoli na substytucję plastyfikatorów 
ftalanowych, a tym samym obniżenie podno-
szonego przez wymogi reacH wpływu tych 
substancji na organizm człowieka.

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

rozwiązania konkurencyjnych producentów 
wykorzystują inną bazę surowcową w pro-
dukcji estrów, a dotychczas stosowane ukła-
dy reakcyjne nie umożliwiają zamiennej pro-
dukcji estrów kwasów polikarboksylowych 
w tym samym układzie. różnice pomiędzy 
właściwościami innych plastyfikatorów two-
rzyw sztucznych jednocześnie spełniających 
wymogi europejskich przepisów dotyczą-
cych substancji chemicznych (reacH) prze-
mawiają na korzyść nowej metody. Przewagę 
konkurencyjną zapewnia wyższa jakość pro-
duktów i niższe koszty wytwarzania plasty-
fikatorów nieftalanowych, a wielofunkcyjny 
modułowy układ reakcyjny przystosowany 
do produkcji różnej gamy estrów kwasów 
polikarboksylowych i poliestrów umożliwia 
dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji 
rynkowej i optymalizuje jej rentowność.

ProduKt Przyszłości KonsorcjuM:  
jednostKa nauKowa-PrzedsiĘBiorca

wyróŻnienie
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celem projektu było opracowanie innowacyj-
nych materiałów kompozytowych posiadają-
cych zdolność do rozpraszania energii uderzeń 
dzięki nagłemu i odwracalnemu utwardzeniu 
się. Proces utwardzania polega na przejściu od 
właściwości typowych dla cieczy do tych cha-
rakterystycznych dla ciała stałego. Właściwości 
takie określa się jako dylatancyjne, a charakte-
ryzujące się nimi materiały kompozytowe za-
liczane są do grupy materiałów inteligentnych, 
tj. zmieniających w sposób przewidywalny 
swoje właściwości pod wpływem bodźca 
zewnętrznego. W zależności od składu i za-
stosowanych modyfikatorów materiały takie 
przyjmują postać cieczy, żelu lub materiałów 
polimerowych, dzięki czemu mogą znaleźć 
wszechstronne zastosowanie.
Materiały i urządzenia bazujące na cieczach 
zagęszczanych ścinaniem bardzo dobrze roz-
praszają energię towarzyszącą wstrząsom, 
uderzeniom oraz drganiom. Ich zastosowanie 
w projektowaniu materiałów ochronnych po-
zwala na stworzenie inteligentnych struktur, 
które w czasie normalnej eksploatacji będą od-
znaczać się elastycznością, natomiast w przy-
padkach nagłych zderzeń nastąpi ich gwał-
towne „utwardzenie” pozwalające na ochronę 
ciała przed urazem. W projekcie skoncentrowa-
no się na zastosowaniu materiałów dylatancyj-
nych w ochraniaczach sportowych. ze wzglę-
du na ogromną liczbę typów ochraniaczy oraz 
możliwości ich zastosowań w niniejszym pro-
jekcie skupiono się na opracowaniu nagolen-
ników piłkarskich.

wprowadzone nowości

Inteligentny ochraniacz na bazie cieczy dy-
latancyjnych wyróżnia się przede wszystkim 
swoją elastycznością i wygodą w użytko-

waniu przy zapewnieniu bardzo wysokie-
go stopnia ochrony. stopień absorpcji siły 
uderzenia (ochrony) jest nawet siedem razy 
większy w porównaniu z niektórymi komer-
cyjnie dostępnymi ochraniaczami. jest to 
jedyny taki prototyp ochraniacza na rynku 
polskim. otrzymuje się go z ekologicznych 
składników w procesie przyjaznym środowi-
sku. dzięki kontroli składu cieczy zagęszcza-
nej ścinaniem można dopasowywać poziom 
ochrony i elastyczności ochraniacza.

zastosowanie

Materiały kompozytowe na bazie cieczy 
zagęszczanej ścinaniem mogą znaleźć za-
stosowanie w produkcji: ochraniaczy sporto-
wych, wypełnień do kasków i nart, wkładek 
do butów, kamizelek kuloodpornych, etui na 
urządzenia elektroniczne, wypełnień pod 
siedzenia, podłoży samochodowych i samo-
lotowych, wypełnień pod budynki narażone 
na wstrząsy sejsmiczne.

INTELIGENTNE OCHRANIACZE PIŁKARSKIE 

dzięki zastosowaniu materiałów kompozytowych na bazie cieczy  
zagęszczanych ścinaniem ochraniacze piłkarskie minimalizują ryzyko 
kontuzji u sportowców. W porównaniu z innym tego typu sprzętem są 
bardzo elastyczne, co zasadniczo podnosi komfort ich użytkowania

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel.: +48 22 234 75 07
faks: +48 22 628 27 41
e-mail: dziekan@ch.pw.edu.pl
www.ch.pw.edu.pl
Dziekan – prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska

ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
tel.: +48 22 849 99 29
faks: +48 22 234 85 14
e-mail: mkl@inmat.pw.edu.pl
www.inmat.pw.edu.pl
Dziekan – prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Polsport SA

ul. Wyzwolenia 59
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 443 44 40
faks: +48 33 443 44 48
e-mail: dh@polsport.bielsko.pl
www.polsport-bielsko.com.pl
Prezes – mgr inż. Mieczysław Kryjak
Dyrektor handlowy – mgr inż. Mieczysław Szczygieł

Wkład inteligentnego ochraniacza na bazie 
cieczy zagęszczanej ścinaniem
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Stan wdrożenia

trwają negocjacje między Politechniką War-
szawską i Polsportem na temat zawarcia umo-
wy o udzielenie licencji na korzystanie z know-
-how oraz majątkowych praw autorskich do 
cieczy zagęszczanych ścinaniem przeznaczo-
nych do nagolenników piłkarskich.
 
Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania

Przepisy federacji piłkarskich zabraniają gry 
(podczas oficjalnych spotkań) bez osłony 
goleni. Piłkarze skarżą się jednak na dyskom-
fort podczas gry w tradycyjnych, twardych 
ochraniaczach. trzeba pamiętać, że kontuzje 
nie dotyczą tylko profesjonalnych graczy, 
ale również trenujących dzieci i młodzieży. 
ochrona najmłodszych jest istotna zwłasz-
cza w okresie szybkiego wzrostu kości. dzię-
ki proponowanemu rozwiązaniu rywalizacja 
sportowa zyska na bezpieczeństwie. każdy 
sportowiec będzie mógł czerpać jeszcze 
więcej satysfakcji z gry, bez poczucia ograni-
czenia motoryki na poszczególnych etapach 
rozwoju kariery sportowej.

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki

Wadą rozwiązań dostępnych na rynku jest sto-
sunkowo niewielki stopień absorbowania ener-
gii oraz nierzadko bardzo wysoka cena. W celu 
porównania prototypów wyprodukowanych 
przez Politechnikę Warszawską i Polsport 
z jakością stosowanych obecnie ochraniaczy 
piłkarskich zbadano 17 różnych modeli ochra-
niaczy siedmiu różnych producentów i wy-
znaczono ich zdolność do pochłaniania siły 
uderzenia. z przeprowadzonych badań wyni-
ka, że zdolność do pochłaniania siły uderzenia 
o energii 5 j przez ochraniacze piłkarskie do-
stępne na rynku waha się od 9% do 50% po-
chłoniętej siły uderzenia. natomiast wszystkie 
ochraniacze, które zawierają płyn zagęszczany 
ścinaniem, wykazują zdolność do pochłaniania 
siły uderzenia od 62% do 77%, czyli od półto-
ra do nawet siedmiu razy więcej. dodatkowo 
przebadane komercyjne ochraniacze charak-
teryzowały się brakiem elastyczności – jakie-
kolwiek ich odkształcenie groziło pęknięciem 
twardej warstwy wierzchniej, a wytworzone 
ochraniacze w ramach projektu można zgiąć 
na pół bez obawy ich uszkodzenia.

Asortyment inteligentnych ochraniaczy 

twórcy rozwiązania:
prof. dr hab. inż. Marcin leonowicz
prof. dr hab. inż. gabriel rokicki
prof. dr hab. inż. Mikołaj szafran 
dr inż. agnieszka antosik 
dr inż. Paweł Falkowski 
dr inż. Mariusz tryznowski 
dr inż. łukasz wierzbicki 
mgr inż. ewa Bobryk 
mgr inż. Małgorzata głuszek  
mgr inż. Marcin Kaczorowski 
mgr inż. Mieczysław Kryjak 
mgr inż. Mieczysław szczygieł
mgr inż. radosław Żurowski

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Głuszek,
Wydział Chemiczny  
Politechnika Warszawska
tel.: +48 22 234 57 38
e-mail: mgluszek@ch.pw.edu.pl

ProduKt Przyszłości KonsorcjuM:  
jednostKa nauKowa-PrzedsiĘBiorca

wyróŻnienie
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Wyselekcjonowanie odpowiednich stopów 
materiałów umożliwiło wytworzenie pro-
duktów o właściwościach antybakteryjnych 
przeznaczonych do zastosowania w miej-
scach użyteczności publicznej, np. poręczy 
w pojazdach komunikacji miejskiej czy klam-
ki u drzwi w szpitalach i przychodniach. Mo-
tywacją do opracowania takich wyrobów są 
wzrastające wymogi sanitarne i świadomość 
dotycząca bezpieczeństwa zdrowotnego 
społeczeństwa oraz coraz większa odpor-
ność bakterii na antybiotyki. celem była 
również redukcja masy. najnowsze badania 
przeprowadzone przez amerykańską regio-
nalną agencję ds. ochrony środowiska (ePa) 
wskazują na działanie przeciwwirusowe ma-
teriałów o działaniu przeciwdrobnoustrojo-
wym w odniesieniu do wirusów m.in. aH1n1. 

wprowadzone nowości 

rezultatem przeprowadzonych prac było wy-
selekcjonowanie stopów materiałów spełnia-
jących oczekiwania klientów, innowacyjnych 
w co najmniej czterech wymiarach:
    nowość materiałowa – wyselekcjonowano 

stopy materiałów, które spełniają założenia 
projektu i zostały dopuszczone przez ePa 
jako antybakteryjne,

    nowość konstrukcyjna – stworzono kom-
pozyt charakteryzujący się redukcją masy,

    nowość technologiczna – stworzono 
struktury powierzchni powodujące zwięk-
szenie oddziaływania przeciwdrobno-
ustrojowego, lepszy pochwyt i utwardze-
nie powierzchni zwiększające odporność 
na zarysowania,

    nowość rynkowa/produktowa – opraco-
wano rozwiązanie stanowiące odpowiedź 
na istniejący obecnie problem związany 
z obawami przed korzystaniem z prze-
strzeni użyteczności publicznej w kontek-
ście zakażeń rozprzestrzenianych przez 
dotyk.

opracowane wyroby wytworzone będą 
w technologiach kompozytowych, które 
pod względem walorów użytkowych znacz-
nie przewyższają parametrami materiały 
monolityczne. są one odporne na korozję 
(przetestowane zostało to w komorze sol-
nej), a także lżejsze i osiągalne finansowo dla 
różnych instytucji użyteczności publicznej. 
użyty stop nie utlenia się, co pozwala roz-
wiązać występujący obecnie problem este-
tyki związany z zielenieniem się czystej mie-
dzi. Biorąc pod uwagę fakt, że 80% chorób 
zakaźnych przenoszonych jest przez dotyk, 
opracowane rozwiązanie ma bezpośredni 
wpływ na ochronę zdrowia, szczególnie 
istotną dla osób z grup wysokiego ryzyka, tj. 
ludzi starszych, dzieci czy osób o obniżonej 
odporności.

zastosowanie

Projekt zakłada wdrożenie grupy produktów 
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, 
w tym m.in. profili oraz kształtów o nadanych 
właściwościach antybakteryjnych do zastoso-
wania we wszelkich miejscach przebywania 
zbiorowisk ludzkich, takich jak szpitale, przy-
chodnie, lotniska, dworce, szkoły, kościoły, 
urzędy, pojazdy komunikacji miejskiej itp. Będą 
to wyprodukowane w nowej technologii po-
ręcze, uchwyty, pochwyty, barierki, balustrady, 

ANTyBAKTERyJNE POWIERZCHNIE 
DOTyKOWE

dzięki wyselekcjonowaniu stopów materiałów możliwe jest wytwo-
rzenie grupy produktów posiadających właściwości antybakteryjne. 
swoje zadanie spełnią one przede wszystkim w miejscach użyteczności 
publicznej, gdzie działania z zakresu ochrony zdrowia wymagają 
szczególnych rozwiązań

Ster Serwis Sebastian Szymański 

ul. Leśna 5
Napachanie
62-090 Rokietnica
tel.: +48 61 840 41 00
e-mail: sebastian.szymanski@ster.com.pl
www.abplus.eu
Właściciel – Sebastian Szymański

OBR Ster Maciej Szymański 

ul. Człuchowska 12
60-434 Poznań
tel.: +48 61 840 41 00
e-mail: ster@ster.com.pl    
www.ober.ster.com.pl
Właściciel – Maciej Szymański

AB Plus Sp. z o.o. 

ul. Bolkowicka 9
60-301 Poznań
mobile: +48 781 200 000
e-mail: info@abplus.eu    
www.abplus.eu
Właściciel – Sebastian Szymański

twórcy rozwiązania:
Konrad gajewski
sebastian szymański

Osoba do kontaktu:
Anna Łojewska, Product Manager
Ster Sp. z o.o.
mobile: +48 783 994 505
e-mail: anna.lojewska@ster.com.pl
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klamki, płyty popychowe, przyciski, osłony 
i inne powierzchnie często dotykane przez 
przypadkowe osoby, na których pozostawiane 
są mikroorganizmy chorobotwórcze.

Stan wdrożenia 

Projekt znajduje się na etapie prac wdroże-
niowych. do ukończenia pozostała tylko linia 
do wytwarzania dużych serii. Planuje się, że 
uruchomienie produkcji nastąpi w ciągu jed-
nego roku.

Korzyści wynikające z zastosowania 
rozwiązania 

odpowiednio dobrany stop miedzi posiada 
właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze 
i grzybobójcze (>60% miedzi) oraz odpo-
wiednią odporność na korozję. sposób 
wykończenia powierzchni zapewnia także 
trwałość i estetykę, z jednoczesnym zacho-
waniem właściwości bakteriobójczych. za-

stosowanie opracowanych i zgłoszonych 
do opatentowania nowatorskich metod 
nakładania warstw antybakteryjnych na 
kształtowe powierzchnie oraz kompozytów 
spowodowało ponadto obniżenie ich masy. 
Ma to duże znaczenie chociażby w przypad-
ku wszelkich uchwytów i poręczy zamonto-
wanych w autobusach. dzięki zredukowaniu 
masy pojazdu spada zużycie paliwa, zmniej-
sza się także emisja co2. 

Porównanie z aktualnym stanem 
techniki 

W zestawieniu z wyrobami stosowanymi 
aktualnie w miejscach użyteczności publicz-
nej prezentowane rozwiązanie wyróżnia 
się większą funkcjonalnością (właściwości 
antybakteryjne), lżejszą i nieskomplikowaną 
konstrukcją (system połączeń umożliwiający 
łatwy montaż) oraz bardziej ekonomiczną 
eksploatacją (materiał nie koroduje, jest od-
porny na zarysowania).

Antybakteryjne poręcze są higieniczne, lekkie i bardzo łatwe w montażu

ProduKt Przyszłości KonsorcjuM:  
jednostKa nauKowa-PrzedsiĘBiorca

wyróŻnienie
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Produkt przyszłości jednostki naukowej 2015

nagroda
wielomodUłowa maSzyna nowej generacji do ochrony obSzarów 
wodno-błotnych
Wielomodułowa samobieżna maszyna przeznaczona jest do ochrony obszarów wodno- 
-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego 
oraz zahamowania spadku bioróżnorodności na terenach wodno-błotnych, głównie na tere-
nach parków narodowych i krajobrazowych oraz chronionych obszarach natura 2000.
Przemysłowy instytut maszyn rolniczych, Poznań, www.pimr.poznan.pl

Wyróżnienie
modUłowy wyrób teKStroniczny
opracowany wyrób tekstroniczny składa się z wyrobu włókienniczego i umieszczonych 
w nim elektronicznych modułów pomiarowych. umożliwia bezpieczne i pewne zasilanie 
oraz przekazanie i odbieranie sygnałów z/i do czujników pomiarowych.
wydział automatyki, elektroniki i informatyki Politechniki śląskiej, gliwice, www.polsl.pl
instytut włókiennictwa, łódź, www.iw.lodz.pl

Produkt przyszłości przedsiębiorcy 2015

nagroda
c-eye – rehabilitacja mózgU PoPrzez Kanał wzroKowy
c-eye to innowacyjny system wykorzystujący technologię śledzenia wzroku w zastosowa-
niach medycznych. Wspiera ocenę stanu neurologicznego i neurorehabilitację oraz pokonuje 
bariery komunikacyjne osób pozornie nieświadomych i pozbawionych możliwości konwen-
cjonalnego kontaktu z otoczeniem.
assistech Sp. z o.o., gdańsk, www.assistech.eu

Wyróżnienie
Urządzenie reKreacyjno-rehabilitacyjne torQway
torQWay to pojazd z napędem ręcznym łączący w sobie funkcje pojazdu sportowego  
i rekreacyjnego. Może służyć jako minisiłownia i narzędzie ruchowe wspierające rehabilitację.
torQway Sp. z o.o., toruń, www.torqway.com

Wyróżnienie
Samochód ratowniczo-gaśniczy wyPoSaŻony w ramię gaśnicze tyPU hret
Prezentowany pojazd ratowniczo-gaśniczy z ramieniem typu Hret oprócz gaszenia pożarów 
umożliwia również penetrację obiektów zamkniętych. sterowanie ramieniem z kabiny pojaz-
du przyspiesza proces gaszenia pożaru i zwiększa bezpieczeństwo strażaka.
wawrzaszek inżynieria Samochodów Specjalnych Sp. z o.o. Sp. k., bielsko-biała,
www.wiss.com.pl

Wyróżnienie
SyStem zwięKSzający bezPieczeŃStwo dzieci PrzewoŻonych w Pojazdach
system bezpieczeństwa składa się z urządzenia automatycznie napinającego zintegrowane 
pasy bezpieczeństwa przytrzymujące dziecko w foteliku bezpieczeństwa oraz urządzenia 
zmniejszającego przemieszczenie się głowy dziecka spowodowane uderzeniem w bok po-
jazdu samochodowego.
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idaP technology Sp. z o.o., warszawa, www.idap.com.pl

Produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca 2015

nagroda
Kombajn ścianowy tyPU KSw-800ne
kombajn ksW-800ne umożliwia eksploatację węgla z niskich pokładów, zużywa znacznie 
mniej energii elektrycznej niż podobne urządzenia, przyczyniając się do poprawy warunków 
środowiskowych. dzięki zastosowanym rozwiązaniom obsługa kombajnu pracuje w bardziej 
bezpiecznych i komfortowych warunkach.
instytut techniki górniczej Komag, gliwice, www.komag.eu
KoPex machinery Sa, zabrze, www.kopex.com.pl

Wyróżnienie
SyStem dwUKierUnKowego PrzeKSztałtniKa ac-dc-ac dla PrzePomPowni 
wySoKociśnieniowych
rozwiązanie dedykowane jest głównie dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej oraz 
elektrowni szczytowo-pompowych. dzięki zastosowaniu algorytmu aktywnej kontroli prze-
pływu wstecznego i prostownika aktywnego możliwe jest znaczące zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej oraz strat związanych z jej przetwarzaniem.
instytut Sterowania i  elektroniki Przemysłowej, wydział elektryczny Politechniki  
warszawskiej, www.isep.pw.edu.pl
zakład energoelektroniki twerd michał twerd, toruń, www.twerd.pl

Wyróżnienie
eKologiczna metoda regeneracji roztworów chlorKU miedzi StoSowanych 
w ProceSie trawienia obwodów drUKowanych
opracowana metoda jest bezkonkurencyjna zarówno pod względem technologicznym 
i ekonomicznym, jak i ekologicznym. konstrukcja nowego reaktora pozwala na osiągnięcie 
bardzo wysokiej dyspersji tlenu, co prowadzi do uzyskania dużych wydajności i szybkości 
procesu utleniania miedzi.
instytut metali nieżelaznych, gliwice, www.imn.gliwice.pl
matUSewicz budowa maszyn S. j., gryfów śląski, www.matusewicz.pl

Wyróżnienie
Żywice Fenolowo-Formaldehydowe do laminatów
dzięki współpracy Instytutu ciężkiej syntezy organicznej „BlacHoWnIa” oraz lerG sa na rynku  
oferowane są dziś nowe typy żywic fenolowo-formaldehydowych o wysoce specjalistycznych 
właściwościach aplikacyjnych. oprócz doskonałej wytrzymałości mechanicznej, odporności na 
przebicia elektryczne i odporności cieplnej wyróżniają się niską zawartością substancji szkodliwych.
instytut ciężkiej Syntezy organicznej ”blachownia”, Kędzierzyn-Koźle, www.icso.com.pl 
lerg Sa, Pustków, www.lerg.pl



Polska agencja rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 
tel.: +48 22 432 80 80 
faks: +48 22 432 86 20 
biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Punkt informacyjny ParP
tel.: +48 22 432 89 91-93 
tel.: 801 332 202
info@parp.gov.pl

Polska agencja rozwoju Przedsiębiorczości (ParP) jest agencją rządową, która od 2000 roku 
wspiera przedsiębiorców. celem działania ParP jest rozwój małych i średnich firm w Polsce – po-
wstawanie nowych podmiotów, podnoszenie kwalifikacji i wzrost potencjału, wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność i nowoczesne technologie, kształtowanie przyjaznego 
otoczenia biznesowego, tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. realizu-
jąc działania wspierające przedsiębiorców (a także: instytucje otoczenia biznesu, jednostki samo-
rządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie), ParP korzysta ze środków budże-
tu państwa oraz funduszy europejskich. zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po wejściu przez 
Polskę do unii europejskiej agencja oferowała przedsiębiorcom wsparcie finansowe i szkoleniowo- 
-doradcze. W latach 2014–2020 jest odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech progra-
mów operacyjnych: inteligentny rozwój, Polska wschodnia oraz wiedza, edukacja i rozwój. 

ParP posiada unikalne doświadczenie nie tylko w przekazywaniu pomocy unijnej przedsiębior-
com. od kilku lat w agencji działa ośrodek badań nad Przedsiębiorczością, którego zadaniem 
jest prowadzenie badań z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności, zasobów ludzkich i usług 
wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. W oparciu o ich wyniki powstają zało-
żenia do kolejnych programów pomocowych, które odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby 
przedsiębiorców. 

aby pomoc była skuteczna, przedsiębiorca musi mieć łatwy dostęp do informacji na jej temat. ParP 
prowadzi rejestr ośrodków Krajowego Systemu Usług dla mSP (KSU), które oferują doradztwo 
dla firm na każdym etapie prowadzenia działalności: od rejestracji działalności, poprzez sprawne 
prowadzenie i zarządzanie firmą, aż po zawieszenie lub zakończenie działalności. 

działający przy ParP ośrodek sieci enterprise europe network współpracujący z blisko 600 orga-
nizacjami członkowskimi z ponad 50 krajów daje szansę przedsiębiorcom na skorzystanie z możli-
wości rynku ogólnoeuropejskiego. ośrodek oferuje nieodpłatne kompleksowe usługi obejmujące 
informacje, szkolenia i doradztwo, przede wszystkim z zakresu prawa i polityki unii europejskiej 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą. natomiast członkostwo w taFtIe  
(europejska sieć agencji Innowacyjnych) gwarantuje stały dostęp do najlepszych praktyk stosowa-
nych w wiodących europejskich agencjach wspierających innowacyjność. 

ParP wraz z Ministerstwem rozwoju prowadzi projekt inno_lab. W jego ramach organizowane są 
wydarzenia poprawiające współpracę przedsiębiorstw z sektorem nauki i administracją publiczną. 
Projekt inno_laB to także laboratorium nowych instrumentów, gdzie z zastosowaniem metod eks-
perymentalnych tworzymy nowe sposoby wspierania przedsiębiorczości. 

zapraszamy do skorzystania z naszych usług!


