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Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce katalog prezentujący innowacyjne 
wyroby i technologie laureatów XII edycji Konkursu 
Polski Produkt Przyszłości. Są to nowoczesne 
rozwiązania opracowane przez polskich naukowców 
z jednostek badawczo–rozwojowych oraz innowacyjnych 
przedsiębiorstw. 

Wybrano je po wnikliwej ocenie ekspertów z różnych dziedzin techniki, spośród 

projektów licznie nadesłanych na organizowany przez nas Konkurs. Ich wysoki 

poziom innowacyjności, mierzony w skali europejskiej a nawet światowej, spra-

wia, że produkty te mają realną szansę na odniesienie sukcesu rynkowego. 

W dobie rosnącej konkurencji ważne jest, aby polskie przedsiębiorstwa opie-

rały swoją działalność na wiedzy i najnowszych zdobyczach techniki, dlatego 

zachęcam Państwa do zapoznania się z walorami technicznymi, ekonomiczny-

mi i społecznymi nagrodzonych rozwiązań. Wierzę, że projekty te zainteresują 

zwłaszcza tych z Państwa, którzy poszukują ciekawych, nowoczesnych rozwią-

zań technologicznych do wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie. 

Dla dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju rola innowacji jest niesły-

chanie istotna. Z tego powodu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

już od kilkunastu lat organizuje Konkurs dla innowacyjnych rozwiązań. Gorąco 

zachęcam twórców tych rozwiązań - przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek 

badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych 

a także indywidualnych wynalazców do udziału w tym Konkursie. Udział w nim 

jest bezpłatny, a procedura aplikacyjna prosta. Promuje on projekty innowa-

cyjne, które są ze swej natury trudne, czasem nawet ryzykowne, co powoduje, 

że niewiele instytucji zajmuje się takimi rozwiązaniami.

Jestem przekonana, że wyróżnienie prestiżowym tytułem Polski Produkt 

Przyszłości przyczyni się do skutecznego wypromowania zaprezentowanych 

tu produktów i technologii, ich wdrożenia czy pozyskania inwestorów, a także 

ułatwi ich wejście na rynki w kraju i za granicą.

Warszawa, listopad 2008

Danuta Jabłońska
Przewodnicząca Kapituły Konkursu PPP | Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości



Konkurs Polski Produkt Przyszłości (PPP) organizowany jest co-

rocznie począwszy od 1997 roku. Od 2002 roku organizato-

rem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP). Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osią-

gnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają 

szansę zaistnieć na rynku polskim.

Konkurs skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw, 

jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, za-

kładów doświadczalnych, a także indywidualnych wynalazców 

z krajów Unii Europejskiej. 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie 

nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii. Od 2008 roku 

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: 

 wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,

 technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,

 wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej,

 technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej.

Projekty konkursowe oceniane są pod kątem innowacyjności 

rozwiązania. Oceniany jest również przewidywany wpływ 

na środowisko, w tym energooszczędność, korzystanie 

z surowców wtórnych, posiadanie ochrony patentowej oraz 

zapotrzebowanie rynku na produkt. 

W kategorii wyrób i technologia przyszłości w fazie przed-

wdrożeniowej o nagrodę Polski Produkt Przyszłości, ubiegać się 

mogą rozwiązania doprowadzone najdalej do etapu prac wdro-

żeniowych.

W kategorii rozwiązań znajdujących się w fazie wdrożenio-

wej, zgłaszane produkty powinny być wdrożone do praktyki 

produkcyjnej co najmniej od 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 

21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu. 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz wy-

różnienia. Zdobywcy nagrody Polski Produkt Przyszłości otrzy-

mują statuetkę, dyplom, możliwość posługiwania się w promo-

cji i korespondencji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości 

oraz pomoc w promocji produktu. 

W dwunastoletniej historii Konkursu PPP zgłoszono kilkaset 

innowacyjnych wyrobów i technologii z różnych obszarów 

techniki. Kapituła Konkursu, w oparciu o opinie niezależnych 

ekspertów oceniających wnioski konkursowe, nagrodziła do-

tychczas 25 projektów i przyznała 51 wyróżnień. 

Większość projektów, które zdobyły uznanie Kapituły odniosła 

sukces w wymiarze gospodarczym. Produkty fi nalne, powstałe 

na bazie zgłaszanych wniosków konkursowych, zaistniały na ryn-

ku polskim, a wiele z nich stało się towarem eksportowym. 

Jak wynika z informacji uzyskanych od twórców projektów, 

ich sukcesy rynkowe są po części zasługą działań promocyjnych 

prowadzonych przez PARP. Agencja aktywnie promuje laure-

atów Konkursu na międzynarodowych targach i wystawach in-
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Stoisko PARP na targach „Innowacje-Technologie-Maszyny” w Poznaniu



nowacyjności w kraju i za granicą. Wydawane są katalogi, foldery, 

prezentacje multimedialne oraz krótkie fi lmy nt. nagrodzonych 

rozwiązań. Informacje i artykuły o nagrodzonych rozwiązaniach 

publikowane są w prasie ogólnopolskiej i branżowej oraz prezen-

towane podczas licznych konferencji i seminariów poświęconych 

innowacyjności. Laureaci zapraszani są także do udziału w pro-

gramach radiowych i telewizyjnych. W ramach promocji, PARP 

współpracuje z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego Teraz 

Polska dla rozwiązań innowacyjnych, dzięki czemu uprawniony 

jest do nominowania do tej nagrody laureatów PPP. Nagroda 

w Konkursie PPP jest także dodatkowo punktowana w ocenie 

merytorycznej projektu zgłaszanego do Programu Operacyjne-

go Innowacyjna Gospodarka w działaniu 4.4. „Nowe inwestycje 

o wysokim potencjale innowacyjnym”. Od 2007 roku prowa-

dzony jest serwis internetowy dedykowany Konkursowi i jego 

Laureatom: www.ppp.pi.gov.pl.
Ilość wniosków zgłaszanych do Konkursu i ich wysoki poziom 

merytoryczny utwierdzają PARP w przekonaniu, iż warto i na-

leży kontynuować tę inicjatywę oraz propagować jej wyniki za-

równo w sferze nauki, jak i przemysłu. 

Patronat Honorowy: Minister Gospodarki

Patronat Medialny XII edycji Konkursu PPP: Dziennik Rzeczpospolita

Partner Konkursu PPP: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska

Statuetka przyznawana laureatom konkursu Polski Produkt Przyszłości
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Promocja laureatów konkursu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, 

Nowej Techniki i Produktów w Genewie

Wystawa polskich wynalazków nagrodzonych na światowych 

targach wynalazczości w Warszawie

Statuetka przyznawana laureatom konkursu Polski Produkt Przyszłości
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Produkty nagrodzone i wyróżnione w XII edycji konkursu
Polski Produkt Przyszłości w roku 2008 

Nagroda 

LINIA TECHNOLOGICZNA DO ODZYSKU SUROWCÓW

Z OPAKOWAŃ WIELOWARSTWOWYCH

Kamitec Sp. z o.o. / Warszawa

Wyróżnienie

TECHNOLOGIA PRODUKCJI STOPÓW KRZEMU Z ODZYSKIEM ENERGII

European Silicon Sp. z o.o. / Katowice 10

8

Nagroda 

ZESPÓŁ ŁOPATEK DYSZOWYCH TURBINY NISKIEGO CIŚNIENIA

SILNIKA GEnx-2B

Avio Polska Sp. z o.o. / Bielsko-Biała

Wyróżnienie 

GRANULOWANE NAWOZY MINERALNO-ORGANICZNE

NA BAZIE WĘGLA BRUNATNEGO

Inco-Veritas S.A. / Warszawa

Wyróżnienie 
99mTc-TEKTROTYD – FARMACEUTYCZNY ZESTAW PEPTYDOWY

DO IZOTOPOWEJ DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ

Instytut Energii Atomowej Ośrodek Radioizotopów POLATOM / Otwock-Świerk

14

12

16
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Wyróżnienie 

SYSTEM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PELETON PLUS

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM / Zabrze

Wyróżnienie 

LABORATORYJNO-TECHNOLOGICZNY ANALIZATOR 

JAKOŚCI WĘGLA GAMMA NATURA

Centrum Elektryfi kacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG / Katowice

Nagroda

OPTYMALIZATOR IMMUNOLOGICZNY (SILO)

Transition Technologies S.A. / Warszawa

Wyróżnienie 

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA 

AKTYWNEJ SUBSTANCJI LATANOPROST 

I LEKU STOSOWANEGO W TERAPII JASKRY

Instytut Farmaceutyczny / Warszawa

Wyróżnienie 

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA MIKROFILTRACYJNYCH

MEMBRAN Z POLIPROPYLENU

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska

oraz Polymem Ltd. Sp. z o.o. / Warszawa

Wyróżnienie 

ZMODYFIKOWANY KATALITYCZNY PROCES WODOROWY

REGENERACJI OLEJÓW ODPADOWYCH

Instytut Nafty i Gazu / Kraków

20

18

24

22

26

28



LINIA TECHNOLOGICZNA
DO ODZYSKU SUROWCÓW

Z OPAKOWAŃ WIELOWARSTWOWYCH

Osoba do kontaktu:

Licencjat  Jakub Jurzak/Dyrektor do spraw Rozwoju

tel. +48 502 210 448 | fax +48 22 654 61 42

j.jurzak@kamitec.eu 

Twórcy rozwiązania:

mgr inż. Stanisław Lewandowski

mgr Izabella Bogacka

KAMITEC Sp. z.o.o

Al. Jana Pawła II 23 | 00-854 Warszawa

tel. +48 22 653 85 00 | fax +48 22 654 61 42

biuro@kamitec.eu | www.kamitec.eu

mgr inż. Arkadiusz Fenicki /Prezes Zarządu

W 2004 roku Izabella Bogacka i Stanisław Lewandowski, 
technolodzy fi rmy Kamitec, opracowali metodę odzysku 
surowców z opakowań wielowarstwowych. Pozwala ona 
na ich dokładny rozdział i wydzielenie czystych składni-
ków z blisko stuprocentową efektywnością.

Polega ona na wypłukiwaniu polietylenu sklejającego poszczególne 

warstwy opakowania z jednoczesnym lub następczym wydziele-

niem składników, czyli aluminium i tektury. Metoda ta została opa-

tentowana w 2004 roku.

Innowacyjność

Na świecie znane są cztery metody zagospodarowania materiałów 

wielowarstwowych zawierających tekturę:

 przetwarzanie na inny rodzaj materiału, na przykład na płyty 

wykorzystywane w budownictwie; zwykle jednak tego typu ele-

menty wypełniające lub zastępujące tekturę czy gips karton są 

ciężkie i niekonkurencyjne;

 metoda papiernicza, w której używane są techniki stosowane 

do produkcji papieru z drewna i szmat; w wyniku bardzo dużych 

nakładów energii odzyskuje się 40 – 60 proc. zanieczyszczonej 

celulozy - natomiast aluminium i tworzywa stanowią uciążliwy, 

zanieczyszczony celulozą, mokry odpad;

 metoda octowa polegała na stosowaniu 80 proc. kwasu octo-

wego, pozwalała na zgrubny rozdział tworzyw, celulozy i alu-

minium z regeneracją kwasu octowego; wadą tej metody było 

ogromne zapotrzebowanie na energię i stosowanie kwasu octo-

wego niezwykle łatwo wyczuwalnego, a jednocześnie trudnego 

do usunięcia; otrzymywano surowce do oczyszczenia; metody 

nie wdrożono.
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 metoda chemiczna Kamitec polegająca na ogrzewaniu opako-

wań wielowarstwowych lub ich skrawków w rozpuszczalniku 

organicznym, w którym rozpuszcza się polietylen - skutkiem 

tego można łatwo wydzielić aluminium i tekturę; po odparo-

waniu rozpuszczalnika nadają się one do ponownego prze-

tworzenia w zakładach specjalistycznych (papierniach i hu-

tach) na pełnowartościowe wyroby; tworzywa przerabiane są 

na paliwa.

Ponieważ ciecze organiczne używane jako rozpuszczalniki w od-

różnieniu od kwasu octowego czy wody mają bardzo niskie ciepło 

parowania i ciepło właściwe, zużycie energii cieplnej i elektrycznej 

jest niewspółmiernie niskie w porównaniu z  metodami poprzednio 

wymienionymi. Poza tym metoda chemiczna Kamitec charaktery-

zuje się brakiem ścieków i odpadów.

Korzyści

W wyniku stosowania tej metody można z wysoką wydajnością 

około 99,9 proc. odzyskać wszystkie surowce wchodzące w skład 

opakowania. Pozostałe 0,1 proc. stanowią zanieczyszczenia wcho-

dzące w skład aluminium.

Należy podkreślić, że metoda ta charakteryzuje się niskimi nakładami 

energetycznymi, bezodpadowością i bezściekowością, co w aspekcie 

obowiązujących przepisów stanowi jej niewątpliwą zaletę.

Należy również podkreślić, że metoda chemiczna Kamitec wycho-

dzi naprzeciw dyrektywom Unijnym, gdyż charakteryzuje się niski-

mi nakładami energetycznymi oraz pozwala na znaczną oszczęd-

ność wysokoenergochłonnego surowca jakim jest aluminium, 

a co za tym idzie zdecydowanie ogranicza emisję CO2 do atmosfe-

ry, związaną z jego produkcją.
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI
STOPÓW KRZEMU Z ODZYSKIEM ENERGII

Osoba do kontaktu:

mgr inż. Jerzy Przegędza

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

tel. +48 32 351 16 41, 58 | jerzyp@europeansilicon.eu

Twórcy rozwiązania:

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Tomeczek

dr inż. Tadeusz Wiśniewski

dr inż. Wojciech Bialik

prof. zw. dr hab. inż. Bernard Baron

mgr inż. Tomasz Kraszewski

prof. zw. dr hab. inż. Remigiusz Sosnowski

dr hab. inż. Bolesław Machulec

EUROPEAN SILICON Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 50 | 40-121 Katowice

tel. +48 32 351 16 41 | fax +48 32 351 16 40

firma@europeansilicon.eu | www.europeansilicon.eu

mgr inż. Jerzy Przegędza/Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 

mgr inż. Andrzej Jabłoński/Członek Zarządu

European Silicon Sp. z o.o. i jej stuprocentowy udziałowiec 
Gemi Sp. z o.o., postawiły sobie za cel zdobycie pozycji 
lidera na rynku stopów krzemu poprzez budowę nowego 
zakładu z kompletną linią wytwarzania wysokoprocento-
wych stopów krzemu i krzemu krystalicznego, z wykorzy-
staniem istniejącej infrastruktury byłej karbidowni. 

W projektowanej instalacji zastosowane będzie niewykorzystywane 

dotychczas na świecie, opracowane przy współpracy z ośrodkami 

naukowo-badawczymi Politechniki Śląskiej, rozwiązanie technolo-

giczne i konstrukcyjne energooszczędnych pieców elektrycznych.

Prowadzi ono do powstania wysokowydajnej i nowoczesnej linii pro-

dukcyjnej z innowacyjną technologią odzysku energii cieplnej z gazów 

poreakcyjnych, służącej do wytworzenia obok stopu metalicznego 

czystej energii elektrycznej, w części powstałej ze źródła odnawial-

nego – biomasy, bez dodatkowej emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Zastosowanie innowacyjnych technologii i energooszczędnych 

urządzeń pozwoli na zmniejszenie energochłonności produkcji 

wysokoprocentowych stopów krzemu o co najmniej 20 proc.

 
Innowacyjność

Innowacyjność projektu, potwierdzona zgłoszeniem patentowym 

zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP za nr P-384899, 

wynika z:

 zastosowania w instalacji pieca, zespołu turbiny gazowej roz-

prężnej z generatorem energii elektrycznej, która energię napę-

dową może pobierać z przepływających spalin lub innego gazu 

roboczego zwanego czynnikiem termodynamicznym;

 zastosowania jako czynnika roboczego sprężonego powietrza;

 wyposażenia układu zasilania turbiny w system stabilizacji energii 

termicznej na jej wlocie;

 stworzenia optymalnych warunków spalania produktów gazowych 
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procesów redukcyjnych, towarzyszących wytapianiu wysokopro-

centowych stopów krzemu, poprzez kontrolę nadmiaru powie-

trza spalania w całej objętości pod pokrywą pieca;

 wykorzystania w projekcie licencji udzielonej przez Politechnikę 

Śląską na sposób symetryzacji obciążenia elektrod i minimalizację 

strat w układzie zasilania, poprzez odpowiednie ukształtowanie 

toru wielkoprądowego, którym energia elektryczna doprowa-

dzana jest do pieca;

Zastosowanie

Opatentowana technologia generacji energii elektrycznej z wyko-

rzystaniem energii gazów odpadowych, może być wykorzystana 

wszędzie tam, gdzie znajdują zastosowanie piece elektryczne łuko-

wo-oporowe, łukowe, grzewcze, redukcyjne, szybowe, generujące 

gorące gazy odpadowe – w przemysłach chemicznym, ceramicznym, 

w metalurgii żelaza i stali czy metalurgii kolorowej. Zachętą do stoso-

wania nowej technologii jest ustawodawstwo Unii Europejskiej i kra-

jowe, tworzące system zachęt ekonomicznych oparty na kolorowych 

certyfi katach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych i białych. 

Docelowo, European Silicon Sp. z o.o. planuje rozwijanie produkcji 

krzemu krystalicznego najwyższej czystości z krzemem polikrysta-

licznym włącznie, korzystając z doświadczeń własnych w zakresie 

obniżania jej energochłonności. Rosnące w tempie 40 proc. rocznie 

światowe zapotrzebowanie na ten wyrób, powinno zapewnić spółce  

stabilne możliwości rozwoju w wieloletniej perspektywie.

W sposób szczególny należy podkreślić efekt ekologiczny i ekono-

miczny z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, który wyraża się 

w znaczącej oszczędności energii w procesach wytwarzania ener-

gochłonnych produktów, poprzez produkcję energii elektrycznej 

z ciepła odpadowego.

Stan wdrożenia rozwiązania

W chwili obecnej fi rma kończy etap przygotowania inwestycji, wy-

konania dokumentacji technicznej i uzgodnień, związanych z uzy-

skaniem pozwolenia na budowę. Istotnym elementem prac wdro-

żeniowych jest wykonanie instalacji pilotażowej, której eksploatacja 

poprzedzi budowę i uruchomienie produkcji i sprzedaży wyrobów 

z nowej instalacji co planuje się na rok 2010.

Korzyści i pozytywne efekty prowadzenia innowacji

Korzystne uwarunkowania rozwoju technologii prowadzących 

do oszczędzania energii poprzez zastosowanie innowacyjnego roz-

wiązania wdrażanego w projekcie, wynikają z:

 dwudziestoprocentowej oszczędności energii w procesach wy-

twarzania energochłonnych produktów poprzez produkcję ener-

gii elektrycznej z ciepła odpadowego;

 stabilności kosztów wytwarzania, w mniejszym stopniu uzależ-

nionych od wzrostu cen energii;

 możliwości uzyskania poprawy efektywności energetycznej pro-

dukcji w wielu branżach;

 pozytywnego wpływu na środowisko;

Porównanie z aktualnym stanem techniki

Proponowane rozwiązanie techniczne jest oryginalnym polskim 

pomysłem mającym zdolności patentowe, które ma szansę stać się 

wyznacznikiem najlepszych dostępnych technik w wielu energo-

chłonnych gałęziach przemysłu, ze względu na swoją efektywność 

energetyczną i ekonomiczną.

Plan projektowanej instalacji European Silicon Sp. z o.o. w Chorzowie

Wysokoprocentowy stop krzemu w postaci granulatu

Stanowisko badawcze Katedry Energetyki Procesowej Politechniki Śląskiej

w Katowicach
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Osoba do kontaktu:

Wojciech Kade/Manager ds. Pomocy Publicznej i Offsetu

tel: +48 22 697 77 10 | fax +48 22 697 77 11

wojciech.kade@aviogroup.com 

Twórcy rozwiązania:

prof. dr hab. inż. Władysław Jakubiec

dr inż. Marcin Starczak

dr inż. Witold Grela

mgr inż. Andrea Candreva

mgr inż. Dorota Kopkowicz

mgr inż. Janusz Trond

mgr inż. Paweł Pawłowski

mgr inż. Tomasz Szczotka

mgr inż. Piotr Kowalski

mgr inż. Łukasz Komandera

Krzysztof Krystowski/Prezes Zarządu 

Produkt nagrodzony w XII edycji Konkursu Polski 
Produkt Przyszłości to zespół łopatek dyszowych w tur-
binie niskiego ciśnienia silnika odrzutowego GEnx-2B 
– tzw. część stała turbiny niskiego ciśnienia. Stanowi 
ona istotny moduł silnika, który odpowiada za napęd 
sprężarki i ma wpływ na żywotność silnika oraz bez-
pieczeństwo pracy.

Dzięki innowacyjnemu projektowi tej części turbiny, którego au-

torami są polscy inżynierowie z fi rmy Avio Polska oraz naukow-

cy polskich uczelni, GEnx-2B podczas pracy będzie zużywał 

o ok. 15% mniej paliwa niż obecnie wykorzystywane silniki, przy 

jednoczesnej redukcji hałasu i istotnej poprawie sprawności.

Innowacyjność

Innowacyjność projektu polega przede wszystkim na zastosowaniu 

nowych parametrów poszczególnych łopatek w zespole, uwzględ-

niających najnowocześniejsze unikalne rozwiązania aerodynamicz-

ne. Zmiany w rozmieszczeniu łopatek, kształcie całej powierzchni 

i ich krawędzi oraz zmiany kąta nachylenia pozwoliły na zreduko-

wanie liczby części składowych turbiny, co przekłada się na zmniej-

szenie masy silnika, kosztów produkcji oraz wzrost niezawodno-

ści. Nowe rozwiązania przyczyniają się również do tego, że silnik 

będzie zużywał mniej paliwa niż silniki, które zastąpi, pozwalając 

na oszczędności przy każdym locie.

Nagrodzony projekt stanowi ogromny postęp w dziedzinie napę-

dów lotniczych nie tylko w skali krajowej, ale również na świecie. 

Przy produkcji łopatek wprowadzono innowacyjne technologie 

obróbki i zastosowano nowe materiały, co miało istotny wpływ 

na osiągnięcie najwyższej jakości, która gwarantuje dłuższy cykl 

życia całego silnika.

AVIO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141 | 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 813 40 12 | fax +48 33 813 21 28 (Bielsko-Biała)

tel. +48 22 697 77 10 (oddział w Warszawie)

sekretariat@aviogroup.com | www.aviopolska.pl

ZESPÓŁ ŁOPATEK DYSZOWYCH
TURBINY NISKIEGO CIŚNIENIA

SILNIKA GEnx-2B
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Korzyści

Wykorzystanie w silniku GEnx-2B części stałej turbiny niskiego ci-

śnienia, zaprojektowanej przez polskich inżynierów niesie ze sobą 

znaczące korzyści. Zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz 

redukcja hałasu całego silnika były jednym z priorytetów podczas 

prac projektowych. Cel ten został w pełni osiągnięty, dzięki cze-

mu cały silnik można zakwalifi kować jako najbardziej ekologiczny 

na świecie z dotychczas zbudowanych. 

Planowana produkcja części stałej turbiny niskiego ciśnienia 

przyniesie w ciągu najbliższych 10 lat przychody w wysokości 

ok. 50 mln zł/rok i w całości będzie przeznaczona na eksport. Suk-

ces polskich inżynierów z Avio Polska to również doskonała promo-

cja Polski w oczach inwestorów zagranicznych jako miejsca, gdzie 

warto lokować inwestycje zaawansowanych technologii. Decyzja 

o wyborze Polski jako miejsca wytwarzania nowoczesnego produk-

tu, przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w bielskiej fabry-

ce o ponad 50 nowych pracowników. 

ZESPÓŁ ŁOPATEK DYSZOWYCH
TURBINY NISKIEGO CIŚNIENIA

SILNIKA GEnx-2B

Łopatki turbiny

niskiego ciśnienia

w silniku GEnx-2B

Łopatki do turbiny

niskiego ciśnienia

silnika odrzutowego GEnx-2B

Przekrój turbiny silnika GEnx-2B

z widocznymi łopatkami turbiny niskiego ciśnienia
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Osoba do kontaktu:

Jolanta Jasińska/Dyrektor Techniczny Inco-Veritas S.A. Grupa 

Chemii Gospodarczej

tel. +48 22 711 59 01 | fax +48 22 711 59 60

jolanta.jasinska@inco-veritas.pl

Twórcy rozwiązania:

Wiktor Jóźwiak

Grażyna Wiśniewska

Zygmunt Mitura

Marek Łoziński

Jarosław Sieciński

Bożenna Kalewska

INCO-VERITAS S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

tel. +48 22 586 51 00 | fax +48 22 586 52 04

kontakt@inco-veritas.pl | www.inco-veritas.pl

Mirosław Wilczyński/Prezes Zarządu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie produkcji granulo-
wanych, kompleksowych nawozów organiczno-mineral-
nych. Substancją organiczną (min. 50 %) jest specjalnie 
aktywowany węgiel brunatny, zawierający naturalne 
substancje humusowe. Pozostałe składniki to substan-
cje mineralne zawierające pierwszo i drugorzędowe 
składniki pokarmowe.

Produkt będzie tzw. nawozem kompleksowym - każda granula 

zawiera wszystkie składniki pokarmowe w deklarowanej ilości. 

Nawozy kompleksowe dadzą pewność równomiernego dostarcza-

nia roślinom wszystkich składników pokarmowych. W pierwszym 

etapie produkowane będą cztery rodzaje nawozów: do roślin igla-

stych, do trawników, do kwiatów ogrodowych oraz uniwersalny.

Uzasadnienie wprowadzenia nowych nawozów związane jest z roz-

wojem proekologicznych metod uprawy, których celem jest zwięk-

szenie efektywności pobierania z gleby składników pokarmowych 

przy ograniczeniu stosowania nawozów mineralnych i środków 

ochrony roślin oraz zapewnienie utrzymania agrobiocenoz w natu-

ralnej równowadze ekologicznej.

Innowacyjność

O przewadze nowego produktu decyduje połączenie w nawozie 

składników mineralnych i organicznych, dzięki czemu nawóz do-

starcza roślinom niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 

substancji pokarmowych, polepszając jednocześnie strukturę i wła-

ściwości gleby. Granule są jednorodne wysokiej jakości. Każda gra-

nula zawiera w swym składzie wszystkie niezbędne składniki.

Innowacyjna jest również technologia wytwarzania nawozów.

GRANULOWANE NAWOZY MINERALNO-ORGANICZNE
NA BAZIE WĘGLA BRUNATNEGO
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Korzyści

Oddziaływanie nawozu na gleby:

 poprawia strukturę gleb, chroni przed erozją i wymywaniem 

składników pokarmowych,

 stymuluje rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych,

 zmniejsza zasolenie i stabilizuje odczyn gleby,

 zwiększa pojemność wodną i dostępność składników pokar-

mowych,

 ogranicza zanieczyszczanie gleb i wód gruntowych.

Oddziaływanie nawozu na rośliny:

 zwiększa efektywność pobierania z gleby wody i składników 

pokarmowych,

 zwiększa naturalną odporność roślin,

 umożliwia szybszy wzrost i rozwój systemu korzeniowego.

Stosowanie nawozu umożliwia:

 odbudowę właściwej struktury podłoża i rekultywację gleb 

zdegradowanych,

 mniejsze zużycie nawozów mineralnych i innych środków 

chemicznych,

 proekologiczną uprawę roślin, dającą plony o wysokiej jakości.

Stan wdrożenia

Został opracowany projekt wykonania linii technologicznej do wy-

twarzania nawozów, zostały wykonane polowe badania nawozów 

– ich przydatności do nawożenia. Inwestycja została rozpoczęta. 

Termin jej zakończenia planowany jest na 31 marca 2009 roku. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje efekt ekologiczny i ekono-

miczny, polegający na wprowadzeniu na polski rynek nowych, 

tańszych, proekologicznych nawozów.
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Osoba do kontaktu:

dr inż. Renata Mikołajczak

tel./fax +48 22 718 07 01 / +48 22 779 03 50

r.mikolajczak@polatom.pl

Twórcy rozwiązania:

dr inż. Renata Mikołajczak

mgr Barbara Janota

mgr Alina Markiewicz

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW 

POLATOM

05-400 Otwock, Świerk

tel. +48 22 718 07 00 | fax +48 22 779 03 50

sekretariat@polatom.pl | www.polatom.pl

dr inż. Krzysztof Małetka/Dyrektor Ośrodka

W IEA Ośrodku Radioizotopów POLATOM opracowano 
nowatorską formę leku zawierającego peptyd HYNIC-
Tyr3-octreotide w postaci zestawu do sporządzania ra-
diofarmaceutyku o nazwie własnej 99mTc-Tektrotyd, 
z zastosowaniem sposobu, składu, metod wytwarzania 
i kontroli jakości opracowanych przez zespół naukow-
ców Ośrodka. 

Substancją czynną leku jest peptyd (Tyr3-octreotide), do którego 

przyłączono cząsteczkę kwasu hydrazynonikotynowego (HYNIC) 

pozwalającą na trwałe kompleksowanie izotopu technetu-99m 

(99mTc-HYNIC-Tyr3-octeotide). Peptyd ten jest analogiem natural-

nie występującego hormonu regulującego, somatostatyny, a tech-

net-99m izotopem emitującym promieniowanie gamma. Po poda-

niu dożylnym preparat gromadzi się w miejscach o zwiększonej 

ekspresji receptorów somatostatyny, a jego gromadzenie jest re-

jestrowane przez urządzenia detekcyjne, które uwidaczniają roz-

mieszczenie znacznika w organizmie pacjenta.

Innowacyjność

Innowacyjność leku polega na zastosowaniu formy farmaceutycznej 

leku w postaci liofi lizowanych zestawów do sporządzania radiofar-

maceutyku znakowanego technetem-99m. Do zakładów Medycyny 

Nuklearnej dostarczany jest liofi lizowany zestaw, natomiast goto-

wy radiofarmaceutyk otrzymuje się przez wyznakowanie skład-

ników zestawu technetem-99m, otrzymywanym z generatorów 
99Mo/99mTc, dostępnych w tych placówkach. Procedurę znakowania 

przeprowadza się bezpośrednio przed podaniem preparatu pa-

cjentowi. Po podaniu dożylnym, radioaktywny kompleks jest wy-

chwytywany w miejscach zwiększonej ekspresji receptorów soma-

tostatynowych a to gromadzenie może być następnie rejestrowane 

przez urządzenia wykrywające promieniowanie technetu-99m, 

umożliwiając wizualizację rozkładu radioaktywności w organizmie 

pacjenta.

99mTc-TEKTROTYD
– FARMACEUTYCZNY ZESTAW  PEPTYDOWY

DO IZOTOPOWEJ DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ



17

Korzyści

Począwszy od lat 90-tych w praktyce klinicznej stosowany 

jest znakowany indem-111 peptyd DTPA-oktreotyd (Octre-

oScan). Podstawową wadą tego radiofarmaceutyku jest jego 

wysoki koszt, związany głównie z otrzymywaniem indu-111 

w cyklotronie. Radiofarmaceutyk ten jest osiągalny jedy-

nie z importu, jego dostępność do badań jest uzależniona 

od rzadkich dostaw, a niewykorzystany w szpitalu w odpo-

wiednim czasie (np. wskutek niedyspozycji pacjenta) traci ra-

dioaktywność i nie może być wykorzystany w innym terminie. 

Ponadto charakterystyka fizyczna promieniowania indu-111 

nie jest optymalna z punktu widzenia obrazowania. Badanie 

z zastosowaniem radiofarmaceutyku znakowanego indem-111 

wymaga protokołu 24-godzinnego, co powoduje konieczność 

hospitalizacji pacjenta. Wobec szerokiej dostępności genera-

torów 99Mo/99mTc w placówkach medycyny nuklearnej, analog 

somatostatyny, dostarczany w postaci liofilizowanego zestawu 

i znakowany 99mTc może być przygotowany w szpitalu bezpo-

średnio przed podaniem pacjentowi, nie ma niebezpieczeń-

stwa, że nie zostanie odpowiednio wykorzystany. 

Gromadzenie radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd w zmianach 

nowotworowych uwidacznia się już po 10 min od podania 

i osiąga maksimum między 2 i 4 godziną badania. Pełny wynik 

badania uzyskuje się już po 4 godzinach od podania radiofar-

maceutyku. Hospitalizacja pacjenta zasadniczo nie jest wyma-

gana. Charakterystyka promieniowania technetu-99m pozwa-

la na uzyskanie wyższej rozdzielczości obrazów, co skutkuje 

lepszą wykrywalnością zmian gromadzących znacznik. Szcze-

gólnym walorem produktu jest jego dostępność i cena około 

3-krotnie niższa od preparatu znakowanego indem-111.
99mTc-Tektrotyd jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym 

do badań diagnostycznych, głównie zmian patologicznych, 

w których dochodzi do zwiększonej ekspresji receptorów so-

matostatynowych (szczególnie podtyp 2 i w mniejszym stopniu 

podtyp 3 i 5). Wskazania dotyczą nowotworów określanych 

jako guzy neuroendkorynne regionu żołądkowo-dwunastniczo-

jelitowego (gastro-entero-pancreatic neuroendocrine tumors 

GEP-NET). Preparat może być też użyteczny w przypadku in-

nych guzów wykazujących ekspresję receptorów somatostaty-

nowych w różnym nasileniu.   Wartość diagnostyczna znacznika 

polega na wykryciu charakteru zmiany, ocenie rozległości sta-

nu chorobowego, wyboru indywidualnego trybu postępowania 

terapeutycznego i oceny postępów terapii, stąd odgrywa nie-

zwykle ważną rolę w leczeniu pacjentów onkologicznych. 

Peptydowy zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku
99mTc-Tektrotyd do izotopowej diagnostyki onkologicznej

Przykład zastosowania Tektrotydu w izotopowej diagnostyce medycznej: pacjent 45 lat, niewydzielający neuro-endokrynologiczny rak trzustki (NECLM WHO type III).

Pacjent zakwalifi kowany do immunoterapii receptorowej.

99mTc-TEKTROTYD
– FARMACEUTYCZNY ZESTAW  PEPTYDOWY

DO IZOTOPOWEJ DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ
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Osoba do kontaktu:

mgr inż. Konrad Wojdan/Kierownik Projektu

tel. + 48 22 331 80 20 | fax +48 22 331 80 30

k.wojdan@tt.com.pl 

Twórcy rozwiązania:

mgr inż. Konrad Wojdan

dr Konrad Świrski 

dr Grzegorz Jarmoszewicz 

mgr inż. Tomasz Chomiak 

dr Michał Warchoł

TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.

ul. Pawia 55 | 01-030 Warszawa

tel. +48 22 331 80 20 | fax +48 22 331 80 30

tt@tt.com.pl | www.tt.com.pl

Konrad Świrski/Prezes Zarządu

Tomasz Gilarski/Wiceprezes Zarządu

SILO (Stochastical Immunological Layer Optimizer) 
to oprogramowanie przeznaczone do bieżącej opty-
malizacji punktu pracy procesów przemysłowych. 
Dzięki modułowi SILO możliwa jest optymalizacja 
procesu produkcji, jak np. poprawienie sprawności 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na blokach 
energetycznych, przy równoczesnym minimalizowaniu 
emisji szkodliwych NOx, CO i SO2.

Innowacyjność

System SILO to całkowicie nowe podejście do problemu opty-

malizacji procesów przemysłowych. Jest to odpowiedź na sta-

le rosnące wymagania klientów, które nie mogą być spełnione 

przez rozwiązania wykorzystujące znany a priori model proce-

su. Istniejące rozwiązania służące do zaawansowanej regulacji 

i optymalizacji procesów przemysłowych opierały się na dużym, 

skomplikowanym, często nieliniowym modelu obiektu regula-

cji. Zbudowanie takiego modelu w warunkach przemysłowych 

jest trudne, czasochłonne i kosztowne. W SILO wykorzystano 

inne podejście. System SILO na bieżąco uczy się procesu, w po-

dobny sposób w jaki układ odpornościowy zdobywa wiedzę 

o atakujących go patogenach. SILO w czasie rzeczywistym two-

rzy nowe limfocyty typu B, które reprezentują zarejestrowaną 

statyczną reakcję obiektu na zmianę sterowania. Wykorzystu-

jąc te kwanty wiedzy, SILO jest w stanie dokładnie przewidzieć 

zachowanie obiektu regulacji w ścisłym sąsiedztwie aktualnego 

punktu pracy. Dzięki temu dokładność optymalizacji jest za-

chowana i jednocześnie SILO może efektywnie adaptować się 

do zmian procesu.

Korzyści

System SILO przeprowadza optymalizację procesów przemysło-

wych w czasie rzeczywistym.

OPTYMALIZATOR IMMUNOLOGICZNY (SILO)



19

Jest on odpowiedzialny za:

 maksymalizację zysków związanych z produktem końcowym,

 minimalizację kosztów związanych z kosztem substratów i karami 

za zbyt dużą emisję szkodliwych związków do atmosfery.

System SILO może być stosowany do regulacji takich procesów, 

w których zmiana zakłóceń następuje szybko, ale rzadko lub w któ-

rych zakłócenia zmieniają się w sposób ciągły, ale prędkość tych zmian 

jest dużo wolniejsza od dynamiki regulowanego obiektu. W zakładach 

przemysłowych spełniających ten warunek, system SILO stanowi ta-

nią w sensie ekonomicznym alternatywę dla regulatorów predykcyj-

nych MPC. SILO może być także wykorzystywane jako optymalizator 

technologii FGD (Flue Gas Desulfurization), SCR (Selective Catalytic 

Reduction) i SNCR (Selective NON-Catalytic Reduction).

Dzięki SILO możliwa jest optymalizacja procesu produkcji jak 

np. poprawienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej 

i ciepła na blokach energetycznych przy równoczesnym minimali-

zowaniu emisji szkodliwych NOx, CO i SO2. W dobie limitów emisji 

szkodliwych substancji nakładanych m.in. przez Unię Europejską, 

SILO ma ogromną szansę, aby stać się projektem cenionym, poszu-

kiwanym i wykorzystywanym na światową skalę. 

Orientacyjny poziom uzyskiwanych efektów ekonomicznych przez 

użytkownika SILO (warunki amerykańskie, elektrownie uczestniczące 

w handlu emisjami – tzn. zobowiązane do ograniczenia emisji w tzw. 

NOx season) dla bloku 450 MW to 150 000 – 450 000 USD rocznie. 

Efektywność systemu SILO

Moduł uczenia i optymalizacji

Okno czasowe procesu reprezentujące limfocyt typu B

Interfejs SILO oparty na technologii www

OPTYMALIZATOR IMMUNOLOGICZNY (SILO)
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Osoba do kontaktu:

dr hab. Andrzej Kutner, prof. IF/Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

tel. +48 22 456 38 00

fax +48 22 456 38 38

a.kutner@ifarm.waw.pl 

Twórcy rozwiązania:

dr Jacek Martynow

dr Julita Szyc

doc. dr Wiesław Szelejewski

mgr inż. Janusz Obukowicz

prof. dr Osman Achmatowicz

dr hab. Andrzej Kutner

dr Krzysztof Wiśniewski

dr Jerzy Winiarski

mgr inż. Ewa Krzywdzińska

dr Oliwia Zegrocka-Stendel

mgr Piotr Gołębiewski

mgr Grzegorz Huszcza

mgr Olga Wiśniewska

tech. Hanna Wujkowska

tech. Ewa Niewiadomska

dr Wiesław Pucko

mgr Magdalena Glice

dr Zbigniew Araźny

mgr Elżbieta Stolarczyk

mgr Magdalena Dąbrowska

mgr Anna Zielińska

tech. Angelika Jędrych

dr Hanna Ksycińska

mgr Katarzyna Buś

tech. Krystyna Serafin-Byczak

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY 

ul. Rydygiera 8  | 01-793 Warszawa

tel. +48 22 456 38 00 | fax +48 22 456 38 38

kontakt@ifarm.waw.pl | www.ifarm.waw.pl

mgr inż. Janusz Obukowicz/Dyrektor

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA
AKTYWNEJ SUBSTANCJI LATANOPROST

I LEKU STOSOWANEGO W TERAPII JASKRY
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Projekt dotyczy technologii wytwarzania substancji z gru-
py prostaglandyn, znanej pod nazwą latanoprost. Zwią-
zek ten jest używany jako substancja aktywna leków 
powodujących obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 
u pacjentów chorujących na jaskrę otwartego kąta.

 

Według opracowania, latanoprost jest wytwarzany w wyniku wie-

loetapowej syntezy chemicznej. Istotą procesu jest zastosowanie 

nowej strategii chemicznej. Nowe są kolejne produkty pośrednie 

oraz kolejność wprowadzania dwóch łańcuchów przy tworzeniu 

cząsteczki prostaglandyny. Dzięki temu zapewniono bardzo wyso-

ką stereoselektywność, co przekłada się na bardzo niską zawartość 

zanieczyszczeń obecnych w substancji.

Druga część projektu dotyczy technologii wytwarzania postaci 

leku, kropli do oczu zawierających latanoprost jako substancję ak-

tywną. Cechą wyróżniająca opracowane krople jest bardzo niskie 

stężenie substancji aktywnej 50 µg / ml, zapewniające bardzo niską 

toksyczność a jednocześnie pełną skuteczność terapeutyczną dzię-

ki bardzo wysokiej aktywności biologicznej latanoprostu.

Innowacyjność syntezy substancji aktywnej

Droga syntezy składająca się z 22 etapów jest całkowicie ory-

ginalna (zgłoszenie patentowe w systemie europejskim PCT/

PL2006/000023, publikacja Eur. J. Org. Chem. 2007, 689-703. 

Innowacyjność syntezy polega na tym, że z dostępnych handlo-

wo, stosunkowo prostych surowców chemicznych, otrzymuje się 

trzy zaawansowane półprodukty tak zwane syntony sulfon-lakton, 

synton łańcucha alfa i synton łańcucha omega, które są całkowicie 

nowymi związkami, a więc nie stosowanymi dotychczas w synte-

zie latanoprostu. Z tych półproduktów w ośmio etapowym pro-

cesie, buduje się końcową cząsteczkę latanoprostu. Proces ten 

odróżnia się zasadniczo od innych podstawowym założeniem 

strategicznym, a mianowicie w naszym procesie najpierw do czą-

steczki sulfon-laktonu dołączany jest łańcuch alfa a potem omega. 

Ta kolejność jest nie tylko inna od ogólnie stosowanej, ale przede 

wszystkim bardzo korzystna, ponieważ gwarantuje bardzo wyso-

ką czystość enancjomeryczną (brak izomeru 15 S) - łańcuch ome-

ga, który w naszej technologii zawiera enancjomerycznie czyste 

przyszłe centrum 15 S jest wprowadzany na końcu, nie narażone 

jest na racemizację. Nowe są więc zarówno półprodukty jak i cała 

strategia syntezy. 

Innowacyjność formy farmaceutycznej

Rozwiązanie problemu technologii wytwarzania kropli ocznych z la-

tanoprostem o tak niskim stężeniu (50 µg/mL). Do tej pory na rynku 

światowym występuje jedynie kilka produktów o podobnie niskim 

zakresie stężeń. Niezaprzeczalnym atutem kropli ocznych z latano-

prostem jest możliwość jednokrotnego podania w ciągu dnia przy 

zachowaniu właściwego efektu terapeutycznego, co znacznie uła-

twia prowadzenie skutecznej farmakoterapii.
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mgr inż. Andrzej Piątkiewicz

Marek Roguski

Jacek Jermakowicz

POLYMEM Ltd Sp. z o.o.

ul. Polna 48/27 | 00-644 Warszawa

tel. +48 22 821 97 85 | fax +48 22 821 97 71

offi ce@polymembranes.com | www.polymembranes.com

Roger S. White/Prezes
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 TECHNOLOGIA WYTWARZANIA
MIKROFILTRACYJNYCH MEMBRAN

Z POLIPROPYLENU
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Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Politechniki Warszawskiej opracowano nowoczesną 
i przyjazną środowisku technologię wytwarzania 
kapilarnych membran z polipropylenu. Ta techno-
logia została oparta na polskiej myśli inżynierskiej 
i stanowi wkład w rozwój procesów przetwarzania 
tworzyw sztucznych.

Proces wytwarzania polega na przygotowaniu roztworu przędnego 

o optymalnym składzie komponentów, a następnie na formowaniu 

kapilar, ich kolekcjonowaniu i myciu poprodukcyjnym.

Innowacyjność projektu polega na doborze właściwych składników 

we właściwych proporcjach, a także na zastosowaniu nowocze-

snych rozwiązań w sterowaniu tym procesem.

Jakość każdej partii produkcyjnej jest dokładnie sprawdzana przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technik badawczych.

Zastosowanie

Membrany znajdują szerokie zastosowanie w procesach przygoto-

wania wody oraz w przemyśle spożywczym do klarowania soków 

lub win. Membrany takie są integralną częścią systemów fi ltracyjnych.

Stan wdrożenia

Technologię wytwarzania membran polipropylenowych wdrożyła 

do ciągłej produkcji fi rma Polymem, którą tworzą polscy inżyniero-

wie. W chwili obecnej zdolności produkcyjne wynoszą 4 km kapilar 

na dobę. Trwają prace nad znacznym zwiększeniem wydajności.

Korzyści

Opracowane przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Po-

litechniki Warszawskiej oraz wdrożone przez fi rmę Polymem Ltd. 

membrany, są jedynym takim polskim produktem. Konkurencyjne 

ceny sprawiają, że zainteresowanie kupców tym produktem wciąż 

rośnie. W najbliższej przyszłości membrany kapilarne mogą stać się 

ważnym polskim towarem eksportowym.

Polipropylenowe membrany kapilarne

Przykład zastosowania membran – bioreaktor membranowy
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Osoba do kontaktu:

mgr inż. Jan Lubowicz
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tel./fax +48 12 617 76 69 | jan.lubowicz@inig.pl

Twórcy rozwiązania:
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mgr inż. Grażyna Mikrut

mgr inż.Bogdan Pawlicki

dr Franciszek Steinmec

dr inż. Iwona Skręt

mgr inż. Jan Lubowicz

INSTYTUT NAFTY I GAZU
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dr hab. inż. Maria Ciechanowska, prof. INiG/Dyrektor Instytutu

Przedmiotem technologii jest zmodyfi kowany, katali-
tyczny, wodorowy sposób przeróbki olejów przepracowa-
nych, który z surowca odpadowego pozwala wytworzyć 
klarowny, pełnowartościowy olej bazowy, pozbawiony 
koagulatów, stanowiący surowiec do produkcji wysoko-
jakościowych olejów smarowych.

Oleje odpadowe, podlegające obowiązkowemu procesowi recy-

klingu, są szczególnym, bardzo trudnym surowcem rafi neryjnym, 

różnym od frakcji uzyskiwanych bezpośrednio z ropy naftowej. Za-

nieczyszczenia znajdujące się w mieszaninie zebranych różnych ole-

jów zużytych, nie występują w ropie naftowej i w destylatach z niej 

uzyskiwanych. Dlatego też w wielu przypadkach, pomimo katali-

tycznej, wodorowej obróbki takich surowców, w hydrorafi natach 

fi nalnych pozostają pewne ilości zanieczyszczeń, pojawiających się 

w formie koagulatów i zmętnienia regenerowanych olejów bazo-

wych. Taka sytuacja miała miejsce na instalacji hydrorafi nacji ole-

jów przepracowanych w Rafi nerii Nafty Jedlicze S.A., jak i w innych 

instalacjach na świecie, które pracują w oparciu o licencjonowaną 

technologię zakupioną od renomowanej fi rmy zagranicznej. Pro-

dukt zawierający koagulaty jest niepełnowartościowy, dlatego też 

nie może zostać zastosowany jako oleje bazowe, a stosowany pro-

ces regeneracji nie spełnia swojej funkcji. W tej sytuacji zaistniała 

konieczność opracowania oryginalnego, nowego sposobu prowa-

dzenia procesu hydrorafi nacji olejów odpadowych w istniejącej in-

stalacji, który gwarantowałby uzyskanie wysokiej jakości hydrorafi -

natów (oleju bazowego), pozbawionego koagulatów.

ZMODYFIKOWANY KATALITYCZNY PROCES WODOROWY
REGENERACJI OLEJÓW ODPADOWYCH
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Innowacyjność

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu nowego układu ka-

talitycznego oraz modyfi kacji parametrów procesu w istniejącej in-

stalacji hydrorafi nacji w RN Jedlicze S.A., służącej do hydrorafi nacji 

olejów odpadowych. Nowy układ katalityczny oraz odpowied-

nio dobrane parametry pracy instalacji (temperatura, ciśnienie, 

szybkość objętościowa surowca), umożliwiają recykling miesza-

niny olejów zużytych do wysokojakościowych olejów bazowych, 

alternatywnych do produktów uzyskiwanych bezpośrednio z ropy 

naftowej. Produkt otrzymywany w zmodyfi kowanym procesie 

regeneracji przy wykorzystaniu nowego układu katalitycznego, 

wykazuje bardzo dobre właściwości oraz pozbawiony jest koagu-

latów, co w pełni pozwala stosować go w miejsce olejów bazo-

wych z przeróbki ropy naftowej. Takie wykorzystanie produktów 

z instalacji nie było dotychczas możliwe. Opracowana technologia 

jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w kraju oraz wybranych 

państwach Europy i Ameryki. Przewiduje się wdrożenie opraco-

wanego rozwiązania również w innych instalacjach hydrorafi nacji 

olejów zużytych, znajdujących się na terenie innych krajów.

Zastosowanie

Technologia będąca przedmiotem projektu umożliwia poprzez 

proces katalitycznej hydrorafi nacji uzyskanie z olejów zużytych 

pełnowartościowych, wysokojakościowych olejów bazowych. 

Przeznaczona jest dla krajowego i zagranicznego przemysłu zaj-

mującego się regeneracją olejów odpadowych (zużytych).

Stan wdrożenia rozwiązania

Proces regeneracji olejów zużytych w oparciu o nowe rozwią-

zanie technologiczne prowadzony jest na skalę przemysłową 

w RN Jedlicze S.A. od kilku miesięcy, a uzyskiwany produkt cha-

rakteryzuje się założonym poziomem jakości.

Uzyskane efekty

Efektem dwuletnich badań katalitycznego procesu hydrorafi nacji 

olejów odpadowych, wykonanych w Instytucie Technologii Nafty 

(obecnie Instytut Nafty i Gazu), było nowatorskie opracowanie 

złoża katalitycznego, które w warunkach pracy przemysłowej 

instalacji hydrorafi nacji w RN Jedlicze S.A., pozwala na uzyska-

nie z olejów zużytych – stabilnych, klarownych, wysokiej jakości 

olejów bazowych. 

Instalacja hydrorafi nacji w Rafi nerii Nafty Jedlicze S.A. w której 

realizowany jest „Zmodyfi kowany katalityczny proces wodorowy 

regeneracji olejów odpadowych”

Oleje bazowe uzyskane w wyniku hydrorafi nacji olejów odpadowych

(po lewej olej odpadowy, po prawej oleje bazowe)
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mgr inż. Katarzyna Świda
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Janusz Rup

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM

ul. Roosevelta 118 | 41-800 Zabrze

tel. +48 32 271 60 13 | fax +48 32 276 56 08
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dr inż. Adam Gacek/Dyrektor Instytutu

W Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 
w Zabrzu opracowano nowy System Rehabilitacji 
Kardiologicznej PELETON Plus, który przeznaczony 
jest do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji 
kardiologicznej.

System zapewnia każdemu pacjentowi indywidualny (niezależny 

w czasie i przebiegu), dopasowany do jego możliwości tok ćwiczeń, 

nadzór medyczny, dzięki monitorowaniu dwóch odprowadzeń EKG 

i kontroli ciśnienia krwi w czasie prowadzenia treningu. Umożliwia 

także tworzenie pełnej dokumentacji treningu rehabilitacyjnego 

i dołączanie jej do indywidualnej bazy danych pacjenta.

System PELETON Plus składa się z centralnego stanowiska moni-

torująco-sterującego oraz odpowiedniej ilości cykloergometrów 

ERM-200, wyposażonych w automatyczne mierniki ciśnienia krwi 

i bezprzewodowych modułów EKG. 

Integralną częścią systemu jest oprogramowanie, zapewniające prze-

twarzanie sygnałów biomedycznych, programowanie procedury 

treningowej, bezprzewodowe sterowanie wieloma zadajnikami ob-

ciążenia, tworzenie raportów cząstkowych i zbiorczych z treningu, 

bezprzewodowe sterowanie transmisją sygnałów biomedycznych, 

obsługę kart chipowych dedykowanych lub stosowanych przez NFZ 

oraz gromadzenie wszystkich danych związanych z przebiegiem tre-

ningu (pełny zapis EKG, wyniki pomiarów ciśnienia krwi, danych pa-

cjenta, parametry przebiegu treningu, raporty z treningu).

Unikalnymi cechami tego systemu są: 

 bezprzewodowa transmisja sygnałów biomedycznych,

 bezprzewodowe sterowanie cykloergometrami,

 identyfi kacja pacjentów za pomocą kart chipowych,

 automatyczny proces kojarzenia pacjenta z odpowiednim cyklo-

ergometrem i odpowiednim modułem wejściowym EKG.

SYSTEM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
PELETON PLUS
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Innowacyjność

System rehabilitacji kardiologicznej PELETON Plus jest pierwszym 

w świecie systemem do grupowej rehabilitacji kardiologicznej, 

w którym transmisja danych biomedycznych i sygnałów sterujących 

pomiędzy elementami systemu, została zrealizowana w sposób cał-

kowicie bezprzewodowy.

Do transmisji danych biomedycznych, sterowania cykloergometra-

mi i ich kontroli, zastosowano znane łącze Bluetooth, lecz przysto-

sowanie sieci przesyłu danych na nim oparte, służącej do  sterowania 

wieloma węzłami systemu w czasie rzeczywistym jest unikatowe. 

Dzięki przesyłaniu danych i sterowaniu w czasie rzeczywistym 

oraz zastosowaniu kart chipowych, zawierających specyfi czne 

dane, uzyskano wysoką wiarygodność prowadzenia terapii rehabi-

litacyjnej, jak również zapewniono bezpieczną identyfi kację pacjen-

ta z jego procedurą rehabilitacyjną, stanowiskiem do treningu oraz 

uzyskiwanymi informacjami biomedycznymi, które służą do oceny 

przebiegu i skuteczności terapii rehabilitacyjnej.

Korzyści

 zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta w czasie rehabilitacji po-

przez wprowadzenie bieżącej analizy arytmii serca;

 przyspieszenie podejmowania decyzji przez personel medyczny, 

dzięki zastosowaniu bieżącej analizy EKG (HR, ST i zaburzeń 

rytmu serca);

 zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego 

dzięki wyeliminowaniu sieci przewodowej związanej z przesyłem 

danych biomedycznych i sterowaniem zadajników obciążenia;

 wyeliminowanie sieci przewodowych umożliwia zmniejszenie 

zużycia wielu kilogramów przewodów miedzianych oraz two-

rzyw sztucznych stosowanych jako izolacja kabli i przewodów;

 zastosowanie ładowalnych baterii zasilających moduły EKG, 

umożliwiło zmniejszenie zużycia baterii alkalicznych w ilości 

od 2000 do 4000 sztuk rocznie w przeliczeniu na jeden system 

(ilość zależna od złożoności systemu);

System rehabilitacji kardiologicznej PELETON Plus

Pulpit sterujący z cykloergometru

i karta chipowa

Cykloergometr ERM-200

SYSTEM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
PELETON PLUS
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Osoba do kontaktu:

dr inż. Stanisław Trenczek/Sekretarz Naukowy

tel. +48 32 200 78 06 | trenk@emag.pl

Twórcy rozwiązania:

mgr Teresa  Sikora

dr Bolesław Czerw

mgr inż. Marek Kryca

mgr inż. Edward Kućmierz

mgr inż. Ireneusz Motyka

mgr inż. Piotr Wojtas/Dyrektor

W Centrum EMAG podjęto się w ramach projektu ce-
lowego opracowania laboratoryjnego popiołomierza bez 
izotopu promieniotwórczego. Wynikiem jest unikalne 
w skali krajowej i pierwsze na świecie laboratoryjne 
urządzenie umożliwiające pomiar zawartości popiołu, 
wilgoci i wyliczanie wartości opałowej w próbkach 
miałów węglowych bez konieczności przygotowywania 
próbki do pomiaru.

W urządzeniu wykorzystano bezizotopową metodę pomiaru za-

wartości popiołu w węglu (do tej pory wszystkie laboratoryjne ana-

lizatory stosowały sztuczne źródła promieniowania gamma) oraz 

mikrofalową metodę pomiaru wilgoci. Wartość opałowa wyliczana 

jest komputerowo na podstawie zmierzonych zawartości popiołu 

i wilgoci z wprowadzonej do pamięci panelowego komputera za-

leżności empirycznej.

Zastosowana technologia sprawia, że urządzenie jest w pełni bez-

pieczne dla obsługi i przyjazne dla środowiska oraz ma szansę stać 

się produktem eksportowym. 

Opracowany analizator może być stosowany bez ograniczeń, za-

równo np. na terenie zakładu mechanicznej przeróbki węgla zakła-

du górniczego jak i w laboratorium kontroli jakości węgla kopalń, 

elektrowni czy elektrociepłowni, gdyż nie wymaga specjalnych 

dopuszczeń PAA w Warszawie, ponieważ nie zawiera sztucznych 

źródeł promieniowania jonizującego.

CENTRUM ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA EMAG

ul. Leopolda 31 | 40-189 Katowice

tel. +48 32 200 77 00 | fax +48 32 200 77 01

centrum@emag.pl | www.emag.pl

LABORATORYJNO-TECHNOLOGICZNY
ANALIZATOR JAKOŚCI WĘGLA 

GAMMA NATURA
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Pulpit sterowniczy analizatora Gamma Natura

W urządzeniu stosowany jest wynalazek, zgłoszony do UP RP 

przez realizatorów projektu, na metodę pomiaru oraz rozwiązanie 

techniczne urządzenia  (P–384059).

Innowacyjność

Opracowane urządzenie jest pierwszym na świecie laboratoryj-

nym przyrządem bez izotopu, umożliwiającym szybki pomiar za-

wartości popiołu, wilgoci i wyliczanie wartości opałowej w prób-

kach miałów węglowych, bez konieczności przygotowywania 

próbki do pomiaru. 

Korzyści

Wyeliminowanie źródeł promieniowania i opracowanie urządze-

nia całkowicie bezpiecznego dla obsługi, środowiska i możliwego 

do stosowania w dowolnym pomieszczeniu. Opracowany analiza-

tor może zastąpić dotychczas stosowane analizatory izotopowe. Analizator Gamma Natura jest unikalnym,

pierwszym na świecie urządzeniem tego typu
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rzą-

dową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała 

na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Do zadań Agencji należy zarządzanie 

funduszami, pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, 

przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności 

oraz rozwój zasobów ludzkich, a w szczególności na unowocześnianie 

technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia 

związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich fi rm, inicjo-

wanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo 

– rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomaga tworzyć przy-

jazne środowisko dla funkcjonowania biznesu i współpracuje z insty-

tucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami 

oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

W perspektywie fi nansowej obejmującej lata 2007-2013, Agencja 

jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów 

operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój 

Polski Wschodniej. Od kilku lat Agencja realizuje liczne projekty ukie-

runkowane na promocję innowacyjności w Polsce oraz rozwój innowa-

cyjnych postaw i inicjatyw, m. in.: 

PORTAL INNOWACJI  | www.pi.gov.pl

– prezentuje rzetelne informacje nt. innowacji oraz podejmowanych 

działań proinnowacyjnych w Polsce. Został stworzony dla tych, którzy 

na co dzień potrzebują wiarygodnego i łatwo dostępnego zbioru ak-

tualnych wiadomości oraz poszukują wiedzy i informacji nt. nowych 

technologii i wyrobów z różnych dziedzin, źródeł fi nansowania działań 

innowacyjnych, inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości akademickiej 

oraz projektów i programów, wspierających rozwój innowacyjności 

w Polsce i Unii Europejskiej. Na stronach Portalu można znaleźć przy-

datne słowniki, leksykony, bazy danych m.in. instytucji wspierających 

innowacyjność i transfer technologii.

KLUB INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

– to forum dyskusyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców, 

którego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia 

i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Organizowane cykliczne 

spotkania ułatwiają wymianę informacji oraz sprzyjają zacieśnianiu 

współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami sfery ba-

dawczo-rozwojowej (B+R), w zakresie badań i wdrożeń innowacyj-

nych rozwiązań.

Działania na rzecz parków technologicznych i klastrów

PARP prowadzi działania mające na celu wsparcie rozwoju istniejących 

w Polsce klastrów i parków technologicznych. Co roku wydawane są 

liczne publikacje ściśle związane z tą tematyką i bezpłatnie udostępniane 

w formie książkowej, na płytach CD oraz na Portalu Innowacji.

W 2008 roku, na zlecenie PARP, przeprowadzony został benchmarking 

parków technologicznych w Polsce. Jego wyniki pozwoliły na zidentyfi -

kowanie słabych i mocnych stron parków technologicznych oraz wska-

zanie liderów w poszczególnych obszarach funkcjonowania parków. 

Bezpośrednią kontynuacją badania była międzynarodowa konferencja 

oraz seria spotkań dla parków, których założeniem była odpowiedź 

na najbardziej nurtujące problemy, z jakimi borykają się parki w Polsce.

Od kilku lat PARP prowadzi również aktywne działania na rzecz 

klastrów funkcjonujących w Polsce. Organizowane są konferencje 
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i spotkania z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, w ramach 

Portalu Innowacji prowadzona jest strona skupiająca środowisko kla-

strowe, upowszechniane są publikacje dla klastrów. Ponadto Agencja 

jest członkiem międzynarodowego projektu INNET. 

PARP wspiera wdrażanie Regionalnych Strategii Innowacji (RIS), 

współpracuje z samorządami regionalnymi, opracowuje i upowszech-

nia metodologie monitoringu i ewaluacji RIS oraz mechanizmy insty-

tucjonalnego wsparcia procesu zarządzania i monitorowania RIS. 

W wyniku przeprowadzonych badań opracowany został m.in. raport 

zawierający rekomendacje zarówno do procesu wdrażania, jak i ewa-

luacji RIS w regionach. Ponadto przeprowadzone zostaną badania 

na temat dotychczasowych doświadczeń wdrażania RIS oraz promocja 

najlepszych praktyk w tym zakresie.

PARP uczestniczy także w międzynarodowych projektach 

– przedstawiciele PARP biorą udział w międzynarodowych grupach 

roboczych i forach dyskusyjnych, dotyczących rozwijania innowacyj-

ności, przenosząc na grunt krajowy najlepsze rozwiązania europejskie. 

Dostarczane są informacje o badaniach i projektach europejskich reali-

zowanych na potrzeby i z udziałem MSP.

INNO NETS / INNET 

Jednym z projektów, w których PARP aktywnie uczestniczy 

jest INNET (6.PR). Jego założeniem jest budowa transeuropejskiej 

współpracy na szczeblu instytucji krajowych i regionalnych, w celu 

wypracowania wspólnego programu wspierania klastrów, wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk, upowszechniania wiedzy, a także 

realizacji programu pilotażowego dla klastrów technologicznych, do-

tyczącego międzynarodowej współpracy w zakresie badań, rozwoju 

i innowacji (BRI). 

PARP jest również członkiem Stowarzyszenia na rzecz Wdrażania 

Technologii w Europie (The Asociation for Technology Implemen-

tation in Europe – TAFTIE), do którego celów należy m.in. niesie-

nie pomocy europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Cel 

ten ma zostać osiągnięty np. poprzez utworzenie europejskiej sieci 

wsparcia, ukierunkowanej na wspieranie rozwoju technologicznego 

i biznesowego MSP o dużym potencjale wzrostu oraz ustalenie spo-

sobów optymalizacji istniejących krajowych i europejskich progra-

mów wsparcia. 

KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW 

– jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych 

organizacji, świadczących na rzecz mikro-, małych i średnich przed-

siębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi 

doradcze (o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym), szkoleniowe, 

informacyjne i fi nansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz pożyczek). 

Część ośrodków zrzeszonych w KSU świadczy usługi doradcze o cha-

rakterze proinnowacyjnym, tworząc Krajową Sieć Innowacji (KSI). 

Organizacje te oferują usługę rozwoju przedsiębiorstwa przez po-

prawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, 

produktu lub usługi. Dotyczą one głównie oceny potrzeb technolo-

gicznych, promocji technologii lub innych działań, w których następuje 

transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii.

Co roku PARP udostępnia liczne publikacje i poradniki oraz upo-

wszechnia wyniki przeprowadzonych badań.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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