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Kompleks nowoczesnych budynków  Wydziału Chemii Uni-
wersytetu Gdańskiego ze specjalistycznymi laboratoriami, 
pracowniami, salami wykładowymi, aulami i centrum do-
skonałości odpowiada światowym standardom kształcenia 
i prowadzenia badań. Dofinansowany ze środków unijnych  
zespół obiektów zostanie wkrótce otwarty na terenie uni-
wersyteckiego kampusu w Gdańsku Oliwie. To szansa dla 
uczelni i Pomorza na kształcenie specjalistów dla nowoczes-
nej gospodarki, przemysłu i medycyny. 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i ogromne wsparcie 
finansowe w ramach polityki spójności zaowocowało niespo-
tykanymi dotąd możliwościami rozwoju całego kraju. Jednym 
z kluczowych obszarów wsparcia są inwestycje w infrastruk-
turę ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Inwestycje 
te otworzyły przed jednostkami naukowymi nowe możliwości 
realizacji ambitnych projektów naukowych o kluczowym zna-
czeniu dla nowoczesnej gospodarki w coraz większym stop-
niu opartej na wiedzy. Ważnym adresatem tego wsparcia są 
uczelnie, w tym Uniwersytet Warszawski, uważany za jedną 
z najlepszych szkół wyższych w kraju. W wyniku tej interwencji 
ogromnie wzrósł potencjał badawczy wielu wydziałów. 

Nowoczesność i funkcjonalność

Nowe technologie

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

– Nowa infrastruktura Wydzia-
łu Chemii powstała w ramach 
projektu „Budowa Budynków 
Wydziałów Chemii i Biologii 
Uniwersytetu Gdańskiego”, który 
jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIiŚ) – informuje 
Kanclerz Uniwersytetu Gdańskie-
go prof. Jerzy Gwizdała. – Koszt 
budowy obiektów wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem wyniesie 
ponad 235 mln zł. Nakłady na 
budowę infrastruktury Wydziału 
Biologii  przekroczyły 98 mln zł., 
a Wydziału Chemii 136 mln zł. 

To jedna z największych in-
westycji w zakresie szkolnictwa 
wyższego w Polsce, realizowana 
w ramach POIiŚ.  Powierzchnia 
całkowita inwestycji to niemal 
52 000 m². 

– Jesteśmy z tego dumni, bo 
uczelnia stawia na innowacyj-
ność,  kształcenie studentów 
w powiązaniu z zawodową prak-
tyką oraz na prowadzenie badań, 

Szczególne znaczenie dla roz-
woju  nowych technologii 
i materiałów funkcjonalnych 

o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki mają inwestycje poczynione 
na Wydziale Fizyki UW. Według 

rej można będzie prowadzić 
badania naukowe oraz zajęcia 
dydaktyczne z zakresu inżynie-
rii chemicznej i środowiskowej. 
Istotnym elementem inwestycji 
jest przestrzeń dla ogólnouczel-
nianych pracowni pomiarów 
fizykochemicznych, możliwych 
dzięki zgromadzeniu nowoczesnej 
aparatury badawczej. W ramach 
inwestycji planowane jest także 
utworzenie centrum doskonało-
ści, przystosowanego do realizacji 
badań branżowych. 

Nowy gmach Wydziału Chemii 
odpowiada światowym standar-
dom kształcenia i prowadzenia 
badań. Zapewni absolwentom 
nabycie kompetencji w zakresie 
ICT, języków obcych i potrzebnych 
na rynku pracy kwalifikacji za-
wodowych. Obecnie na Wydziale 
Chemii na studiach licencjackich, 
magisterskich i doktoranckich 
studiuje  ponad 1000 studentów 
oraz doktorantów i pracuje 149 
pracowników. Wydział już dziś 
kształci wysokiej klasy specjali-
stów dla administracji i gospodar-
ki Pomorza oraz całego Regionu 
Morza Bałtyckiego.

Realizacja inwestycji była 
możliwa dzięki wsparciu Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ośrodka Przetwarza-
nia Informacji oraz Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. 

Dr Beata  
Czechowska-Derkacz

nie fizyki. Uznanie to  uzasadnia 
w pełni lokalizację na Wydziale 
Fizyki części szeregu projektów 
finansowanych w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka przez takie konsor-
cja jak: Narodowe Laboratorium 
Technologii Kwantowych (NLTK), 
Centrum Badań Przedklinicznych 
i Technologii (CePT), Centrum Za-
awansowanych Materiałów i Tech-
nologii (CEZAMAT) czy Krajowe 
Laboratorium Multidyscyplinarne 
Nanomateriałów Funkcjonalnych  
(NanoFun).  Realizowany jest tu 
także projekt „Fizyka u podstaw 
nowych technologii – rozwój nowo-
czesnej infrastruktury badawczej 
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego”, którego celem 
jest zwiększenie roli nauki w go-
spodarce poprzez umożliwienie 

które można wykorzystać między 
innymi w przemyśle i medycynie, 
dodaje kanclerz.

Uniwersytet Gdański jest 
największą uczelnią wyższą na 
Pomorzu. Posiada znakomitą 
kadrę naukowo-dydaktyczną, 
a wydziały UG należą do krajo-
wej czołówki, osiągając najwyż-
sze oceny. Największą bolączką, 
z jaką uczelnia borykała się do tej 
pory, były kłopoty lokalowe, które 
ograniczały jej dalszy rozwój.

 Nowy gmach Wydziału Biologii 
został uroczyście otwarty 1 paź-
dziernika 2012. Obecnie pracuje 
tam 180 pracowników, a na stu-
diach licencjackich, magisterskich  
i doktoranckich kształci się 780 
studentów i doktorantów. 

Kompleks obiektów wchodzą-
cych w skład nowej siedziby Wy-
działu Chemii to zintegrowany 
zespół budynków o przeznacze-
niu dydaktycznym, naukowo-
badawczym oraz warsztatowo
-magazynowym. W niedalekiej 
przyszłości uruchomiona zosta-
nie hala technologiczna, w któ-

opublikowanego w 2012 r. presti-
żowego rankingu szanghajskiego, 
Wydział Fizyki UW znalazł się jako 
jedyna jednostka naukowa z kraju 
wśród 200 najwyżej ocenianych 
ośrodków działających w dziedzi-
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– Czy o wyborze wiodącej 
tematyki IV Forum Innowacji 
(lotnictwo, kosmonautyka i eko-
innowacyjność), zadecydowała 
specyfika i rozpoznawalność 
marki Podkarpacia w kraju 
i na świecie?

– O doborze tematów tegorocz-
nego Forum Innowacji zdecydował 
przede wszystkim fakt przystą-
pienia Polski do Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) na 
jesieni 2012 roku. Staramy się 
zwykle tak dobierać tematykę 
forów, aby odzwierciedlała naj-
ważniejsze wydarzenia w świecie 
nauki i polityki. ESA to potężna 
organizacja międzyrządowa, o 
budżecie rocznym około 4 mld 
euro, skupiająca 20 państw człon-

kowskich i zatrudniająca ponad 2 
tys. osób. Przynależność do ESA 
daje polskiemu przemysłowi 
i nauce dostęp do najbardziej 
zaawansowanych technologii. 
Poza bezpośrednimi korzyścia-
mi z udziału w kontraktach, 
polski przemysł uzyska dostęp 
do technologii opracowywanych 
i stosowanych przez ESA. Istotnie, 
Podkarpacie jest do tego najlepiej 
przygotowane.  Branża lotnicza od 
ponad wieku jest silnie związana 
z tym regionem. Tutaj funkcjonuje 
większość z ponad 100 firm sku-
pionych w Stowarzyszeniu Dolina 
Lotnicza, dostarczających 90 proc. 
produkcji w polskim przemyśle 
lotniczym. Na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego działają 

uczelnie kształcące kadry dla tej 
branży gospodarki – inżynierów, 
techników i pilotów. Przystąpienie 
Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej spowoduje, że pol-
skie placówki naukowo-badawcze 
i przedsiębiorstwa będą uczestni-
czyć w projektach kosmicznych. 
Dużą rolę odegrają w tym zakresie 
podkarpackie firmy branży lot-
niczej – one bowiem są dobrze 
przygotowane do rozpoczęcia 
produkcji dla kosmonautyki. Dla 
osiągnięcia sukcesu, potrzebna 

jest ścisła współpraca samorzą-
du, nauki i biznesu. A Forum In-
nowacji to platforma wymiany 
doświadczeń i idealne miejsce do 
dyskusji – widzimy to po trzech 
zorganizowanych dotąd edycjach. 

– Kto weźmie udział w tej waż-
nej dla Podkarpacia imprezie?

– Gościem specjalnym tegorocz-
nego Forum będzie dr Scott E. 
Parazynski, amerykański astro-
nauta polskiego pochodzenia, 
który w latach 1994-2007 odbył 
pięć lotów w kosmos, gdzie spę-

Forum Innowacji w Rzeszowie to jedno z najważniejszych 
wydarzeń naukowych, biznesowych i politycznych na Podkar-
paciu. W regionie o największej w Polsce koncentracji firm 
przemysłu lotniczego i ośrodków naukowo-badawczych w tej 
branży, rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii nale-
żą do priorytetów. Poseł Jan Bury jest przewodniczącym Rady 
Programowej IV Forum Innowacji, które odbędzie się 14-15 
maja na Politechnice Rzeszowskiej.

14-15 maja w Rzeszowie IV Forum Innowacji  

Poseł Jan Bury

Ogólny widok gmachu  
Politechniki Rzeszowskiej

dził łącznie ponad 57 dni. Jest też 
lekarzem, specjalistą medycyny 
kosmicznej i poprowadzi panel 
dotyczący właśnie tej dziedziny. 
Liczymy w sumie na udział prawie 
500 gości z Polski, a także z Hi-
szpanii, Niemiec, Rosji, Węgier, 
Włoch, Stanów Zjednoczonych. 

Wśród nich znajdą się m.in.: przed-
stawiciele rządu: wicepremier 
Janusz Piechociński i minister 
Władysław Kosiniak-Kamysz, były 
wicepremier Waldemar Pawlak, 
przedstawiciele Centrum Badań 
Kosmicznych, rektorzy uczelni, 
zwłaszcza technicznych, przed-
stawiciele firm lotniczych i kos-
micznych. 

– Jakie korzyści wynikają dla 
regionu z trzech poprzednich 
edycji Forum, organizowanych 
w Rzeszowie – stolicy innowacji?

– Forum Innowacji to jedno 
z najważniejszych cyklicznych 
wydarzeń polityczno-naukowo
-biznesowych na Podkarpaciu. 
Przyciągając do Rzeszowa tyle 
znanych osobistości świata nauki, 
polityki i biznesu, jest natural-

Platforma wymiany doświadczeń
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Fot. Archiwum



Fot. Archiwum

G2 LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach jest koordynatorem projektu „Innowacyjne ma-
teriały do zastosowania w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycz-
nych”, realizowanego w latach 2009-2013 ze środków Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka.

Innowacyjne rozwiązania
Gliwice – Instytut Metali Nieżelaznych 

Współczesna inżynieria 
materiałowa dzięki za-
awansowanym techno-

logiom daje możliwości projekto-
wania i wytwarzania materiałów, 
które dzięki swoim unikatowym 
właściwościom mają wiele zasto-
sowań we współczesnym świecie. 
Bardzo istotną cechą innowacyj-
nych materiałów jest możliwość 
sterowania ich właściwościami 
stwarzając odpowiednie warun-
ki wytwarzania, aby przy takim 
samym składzie chemicznym 
uzyskać produkt końcowy, który 
będzie mógł być zastosowany 
w różnych gałęziach techniki. 

Innowacyjne rozwiązania dla 
gospodarki są przedmiotem pro-
jektu, który realizowany jest przez 
Konsorcjum, którego liderem jest 
Instytut Metali Nieżelaznych 
z Gliwic, a członkami są: Instytut 
Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 
Wydział Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Warszawskiej, In-
stytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej Polskiej Akademii 
Nauk oraz Wydział Elektryczny 
Politechniki Śląskiej.

Od kilku lat na świecie obser-
wuje się gwałtowny wzrost zain-
teresowania tematyką związaną 
z magnetycznym schładzaniem, 

co wiąże się przede wszystkim 
z ostatnimi osiągnięciami do-
tyczącymi rozwoju materiałów 
i technologii materiałowych, po-
zwalających uzyskać parametry 
chłodzenia przydatne praktycz-
nie. Technologia schładzania mag-
netycznego określana jest jako 
prawdziwa rewolucja  XXI wieku. 
Doprowadzenie tego zagadnienia 
do fazy komercjalizacji będzie bez 
wątpienia osiągnięciem w skali 
światowej. Najistotniejszymi po-
wodami, które skłaniają przemysł 
do zainteresowania się alterna-
tywnym sposobem schładzania 
jest przede wszystkim dążenie 
do ograniczenia zużycia energii, 
ale również nie mniej istotna jest 
poprawa bezpieczeństwa użytko-
wania oraz łatwość obsługi. W ra-

mach niniejszego projektu opra-
cowano technologie wytwarzania 
materiałów magnetokalorycznych 
z przeznaczeniem na elementy 
aktywnych magnetycznie ukła-
dów regeneratorów nowoczes-
nych urządzeń schładzających. 
Ponadto w Instytucie Metali 
Nieżelaznych powstał pierwszy 
w Polsce model układu schła-
dzającego opartego na efekcie 
magnetokalorycznym, którego 
testy pokazały ogromne perspek-
tywiczne możliwości wykorzy-
stania tej technologii w wielu 
gałęziach przemysłu. Obecnie 
prowadzone są już rozmowy 
z przedstawicielami przemysłu, 
a kolejnym krokiem będą testy 
układu schładzającego w warun-
kach rzeczywistych.

realizacji badań naukowych i prac 
rozwojowych na Wydziale Fizyki 
UW.  

Projekt wspomaga program 
rozwojowy Wydziału zakładający 
rozwój prac badawczych na po-
graniczu fizyki, chemii i  biologii 
w zakresie nowoczesnych mate-
riałów, obiektów biologicznych 
i struktur atomowych oraz wyko-
rzystanie prowadzonych badań 
dla prowadzenia zaawansowa-
nych procesów dydaktycznych 
na poziomie wyższym edukacji 
tak, aby młodzi specjaliści sta-
nowili podstawę dla rozwoju no-
woczesnej nauki i gospodarki.  
Realizacja projektu jest zgodna 
z podstawowym celem PO IG, 
jakim jest budowa gospodarki 
opartej na wiedzy - na nowator-
skich rozwiązaniach i nowościach 
technologicznych. Planowane ba-
dania prowadzone będą z myślą 
o wykorzystaniu wytwarzanych 
nano- i subnanoobiektów w nowo-
czesnych urządzeniach z zakresu 
elektroniki, optoelektroniki, fo-
toniki, spintroniki, telekomuni-
kacji, technologii chemicznych, 
diagnostyki medycznej i leczenia. 

W wyniku realizacji projektu 
na Wydziale Fizyki powstało pięć 
pracowni. 

W Pracowni nanostruktur azot-
kowych prowadzone są badania 
metod uzyskiwania nanostruktur 
na tradycyjnych podłożach szafi-
rowych (układy niedopasowane) 
oraz na podłożach z azotku galu 
(układy dopasowane). Warstwy 
materiałów azotkowych otrzymy-
wane są za pomocą epitaksji z par 
związków metalo-organicznych 
(technologia Molecular Organic 
Vapour Phase Epitaxy – MOVPE), 

umożliwiającej wytwarzanie na-
nostruktur o rozmiarach nawet 
pojedynczych warstw atomowych. 
W kolejnym kroku, za pomocą 
precyzyjnej obróbki (litografia, 
trawienie, napylanie i implanta-
cja) otrzymywane będą urządzenia 
półprzewodnikowe, takie jak foto-
detektory UV, tranzystory HEMT i 
sensory chemiczne.  Przedsięwzię-
cia realizowane w tej pracowni 
pozostają w ścisłych związkach 
z działalnością  polskiej firmy 
AMMONO światowego lidera 
w wytwarzaniu objętościowego 
azotku galu o wysokiej jakości 
strukturalnej. W komercjalnej 
ofercie firmy znajdują sie już 
podłoża o średnicy 2 cali. Taki 

rozmiar substratów umożliwia 
przygotowywanie płytek podłożo-
wych w kierunkach niepolarnych, 
co ma kluczowe znaczenie dla 
jakości struktur hodowanych na 
takich podłożach. Wzrost na kie-
runkach niepolarnych pozwala 
na istotną poprawę właściwo-
ści optycznych otrzymywanych 
struktur półprzewodnikowych. 
O ogromnym potencjale tej współ-
pracy świadczyć może fakt, że 
w 2013 r dzięki wsparciu POIG 
spółka AMMONO rozpoczęła 
w podwarszawskim Nieporęcie 
budowę fabryki półprzewodników.  
Inwestycja ta o wartości 50 mln zł  
z pewnością istotnie zmieni krajo-
braz innowacyjnych przedsięwzięć 
w skali całego kraju. Uzasadnia 
ona także potrzebę wzmocnienia 
sektora B+R w zakresie fizyki 
półprzewodników realizowaną 
na Wydziale Fizyki UW.

W Pracowni Nanostruktur 
Fotonicznych i Telekomunika-
cyjnych są wytwarzane i badane 
nanostruktury (w tym sub-falowe) 
fotoniczne o sterowanych w sze-
rokim zakresie właściwościach 
dyspersyjnych. Celem badań jest 
otrzymywanie prototypowych 
struktur dla zastosowań w optycz-
nym przetwarzaniu informacji, 
zintegrowanej optoelektronice 
i mikroukładach optycznych. 
Przykładową strukturą, na któ-
rej można testować możliwości 
technik fabrykacji w nanoskali 
jest struktura fotoniczna typu 
woodpile („stos drewna”). Przy 
dotychczas osiąganych w Pracowni 
parametrach, w strukturze takiej 
można uzyskać fotoniczną prze-
rwę wzbroniona w bliskiej pod-
czerwieni. Struktura pokazana 
na zdjęciu została wykonana za 
pomocą dwufotonowej stereofo-

tolitografii i sfotografowana za 
pomocą elektronowego mikrosko-
pu SEM  (foto Michal Nawrot).

W Pracowni  Biopolimerów 
prowadzone będą badania na 
pograniczu chemii, biofizyki 
i biologii funkcjonowania bio-
polimerów, kwasów nukleino-
wych RNA i białek. Uzyskane 
wyniki badań znajdą zastosowa-
nia w opracowaniu technologii 
wytwarzania środków przeciwno-
wotworowych dla chemioterapii 
oraz w biotechnologii (narzędzia 
do śledzenia procesów metabo-
licznych w komórkach). 

Zaawansowane badania pro-
wadzone będą także w Pracowni 
Ultrazimnych Cząsteczek. Zo-
stanie tam zbudowany układ 
do równoczesnego chłodzenia 
i pułapkowania dwóch rodzajów 
atomów, co następnie umożliwi 
wytwarzanie ultrazimnych po-
larnych dimerów metali alkalicz-
nych metodą fotoasocjacji tych 
atomów. W dalszym etapie będą 
możliwe badania nad dynami-
ką ultrazimnych układów oraz 
kontrolą reakcji chemicznych, 
począwszy od prostych reakcji 
wymiany o ściśle określonych 
początkowych i końcowych sta-
nach kwantowych substratów 
i produktów reakcji. Badania 
te, z frontu badań współczesnej 
fizyki, mają szanse zaowocować 
umiejętnością kontroli reakcji 
chemicznych na poziomie po-
jedynczych reagujących cząste-
czek, a także przyczynić się do 
rozwoju informatyki kwantowej.

Wreszcie w  Pracowni Mo-
delowania Złożonych Układów 
Molekularnych i Nanostruktur 
zostanie stworzona nowoczes-
na infrastruktura informatycz-
na i biblioteki profesjonalnego 
oprogramowania, która pozwo-
li na modelowanie złożonych 
układów molekularnych i na-
nostruktur oraz projektowanie 

Struktura fotoniczna typu woodpile  
uzyskana w Pracowni Nanostruktur Fotonicznych. 

Belka skali ma długość 2 mikrometrów

Nowe technologie
Dokończenie ze str. 1

Niemniej istotnym zagadnie-
niem rozwijanym w projekcie jest 
tematyka związana z wykorzysta-
niem nowoczesnych materiałów 
magnetycznie miękkich na statory 
dla wysokoobrotowych silników 
bezszczotkowych prądu stałego 
typu PMBLDC. Silniki takie mają 
szerokie zastosowanie w różnych 
dziedzinach techniki, takich jak 
przemysł maszynowy, produkcja 
energii elektrycznej z biogazu lub 
pary, przemysł samochodowy, 
przemysł wojskowy i inne. Jednak 
masowe wykorzystanie aktualnie 
produkowanych silników wysoko-
obrotowych w praktyce jest mocno 
ograniczone. Spowodowane jest 
to przede wszystkim wysoką ceną 
związaną z koniecznością stoso-
wania skomplikowanych układów 
chłodzenia, które również wpły-
wają na masę i gabaryty silników. 
Rozwiązaniem tego problemu są 
opracowane w Instytucie Metali 
Nieżelaznych statory amorficzne. 
Zaletą magnetycznie miękkiego 
statora silnika wysokoobrotowego 
jest to, że pozwala on na znaczne 
zmniejszenie grzania się rdzenia, 
spowodowanego powstawaniem 

w nim prądów wirowych, dzięki 
zastosowaniu taśmy amorficznej 
o grubości 0.025 mm i dużym 
oporze właściwym wynoszącym 
135 mΩ×cm. Pozwala to uniknąć 
konieczności stosowania kosz-
townych systemów chłodzenia 
tych silników, co z kolei umoż-
liwia znaczne zmniejszenie ich 
gabarytów.

Prace nad zastosowaniem 
amorficznych materiałów mag-
netycznie miękkich na statory 
silników elektrycznych podjęto 
na świecie stosunkowo niedaw-
no.  Jednak dotyczyły one tylko 
silników pracujących przy pręd-
kości rzędu 3000 obr/min. Stator 
do silników wysokoobrotowych 
opracowany w ramach projektu 
wykonywany jest z wykorzysta-
niem innowacyjnej technologii 
polegającej na wykorzystaniu 
techniki laserowej. Opracowane 
rozwiązanie jest unikatowe w ska-
li światowej i zostało zgłoszone 
przez Instytut do opatentowania. 
Ponadto będzie ono prezentowane 
w ramach tegorocznych Targów 
Poznańskich. Bardzo istotny, 
z punktu widzenia przemysłu, 
jest fakt, że opracowana tech-
nologia wytwarzania rdzeni na 
statory silników wysokoobroto-
wych jest bardzo ekonomiczna, 
dająca znaczne oszczędności 
energii i czasu w porównaniu 
ze standardowymi warunkami 
obróbki cieplno-magnetycznej 
konwencjonalnych rdzeni FeSiB. 
Ponadto eksploatacja statora z ma-
teriału amorficznego w silnikach 
wysokoobrotowych jest również 
bardzo ekonomiczna, ponieważ 

straty mocy w rdzeniu są ok. 3 
razy mniejsze niż w przypadku 
statorów z tradycyjnie stosowanej 
stali elektrotechnicznej. Stator 
z materiału amorficznego zwięk-
sza też funkcjonalność produktu 
przez zmniejszenie poziomu ha-
łasu w trakcie pracy, a ponadto 
daje wygodę obsługi spowodowaną 
mniejszymi gabarytami. 

Aktualnie prowadzone są roz-
mowy z potencjalnymi klientami, 
którzy są zainteresowani wdroże-
niem innowacyjnych rozwiązań 
do swojej produkcji. Dodatkowo 
na uwagę zasługuje fakt, że ni-
niejszy projekt charakteryzuje 
bardzo wysoki poziom naukowy. 
Obecnie rezultatem projektu jest 
już ponad 50 publikacji nauko-
wych, rozprawa habilitacyjna oraz 
trwające przewody doktorskie.

Współpraca w ramach projek-
tu daje szansę na większą inte-
grację środowiska naukowego 
oraz wykorzystanie posiadanych 
zasobów zarówno ludzkich jak 
i aparaturowych. 

Na uwagę zasługuje również 
fakt, że z inicjatywy Instytutu 
Metali Nieżelaznych wspólnie 
z Wydziałem Inżynierii Materia-
łowej Politechniki Warszawskiej 
oraz Instytutem Fizyki Polskiej 
Akademii Nauk utworzone zostało 
w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, działa-
nie 2.2 „Krajowe Centrum Badań 
i Aplikacji Innowacyjnych Materia-
łów Metalicznych i Ceramicznych” 
BIAMAT. Misją Centrum jest kon-
solidacja środowiska naukowego 
oraz tworzenie wspólnego zaplecza 
badawczo-technologicznego wio-
dących w kraju jednostek nauko-
wych, w celu prowadzenia badań 
na światowym poziomie w zakre-
sie przyszłościowych materiałów 
i technologii, ukierunkowanych 
na zastosowanie w gospodarce.

Dr Aleksandra  
Kolano-Burian

obiektów nano- i  subnanome-
trycznych (biologicznych i materii 
skondensowanej) o pożądanych 
właściwościach strukturalnych i fi-
zykochemicznych. Wykorzystane 
zostaną najnowsze technologie 
informatyczne, w tym technologie 
wirtualnej rzeczywistości. Powstała 
Pracownia będzie współpracowała 
z pozostałymi czterema, wspoma-
gając je w zakresie modelowania 
i projektowania, jak również ot-
warta będzie na współpracę z jed-
nostkami zewnętrznymi. Planuje 
się realizację specjalizowanych 
kursów dla zewnętrznych słucha-
czy, a w działalności edukacyjnej 
wykorzystane zostaną m.in. me-
tody zdalnego nauczania.

Podsumowując warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden bardzo 
istotny element realizacji tego pro-
jektu.  Jego cel jest w pełni zgodny 
ze strategią Uniwersytetu War-
szawskiego wiążącą wszechstron-
ną ofertę edukacyjną z jakością 
prowadzonych badań naukowych, 
odpowiadająca potrzebom rynku 
pracy, innowacyjnej gospodarki 
i społeczeństwa. Niesłychanie 
istotne z tego punktu widzenia 
jest powiązanie badań naukowych 
realizowanych na Wydziale Fizyki 
z zasadniczą rolą Uniwersytetu 
jaką jest kształcenie wysoko kwa-
lifikowanych kadr zdolnych do 
realizacji najbardziej wymagają-
cych przedsięwzięć badawczych. 
Zaangażowanie doktorantów, 
a  także studentów studiów II 
stopnia w prowadzone badania 
jest bardzo ważnym elementem 
realizacji tego projektu. Zaangażo-
wanie to podkreśla, że zapewnia-
jąc najwyższy poziom kształcenia 
w dziedzinach związanych z fizy-
ką Wydział Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego jest także gotowy 
mierzyć się z wyzwaniami stawia-
nymi współczesnej gospodarce 
opartej na wiedzy.

Dr hab. Adam Babiński

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KuliK
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest partnerem Instytutu Metali 
Nieżelaznych w tym projekcie. W dwóch grupach prowadzimy badania nad opracowa-
niem m.in. substytutu gadolinu, który jest pierwiastkiem ziem rzadkich i dosyć drogim. 
Pracujemy nad uzyskaniem materiału o podobnych właściwościach do gadolinu, który 
będzie wykazywał silny elekt magnetokaloryczny. Chodzi o to, aby przy jednym cyklu 

namagnesowania i odmagnesowania tego materiału pobrać i usunąć z przestrzeni (np. z lodówki, 
czy chłodziarki) jak najwięcej ciepła. Do zakończenia badań mamy jeszcze rok i przez ten czas bę-
dziemy intensywnie nad tym pracować. To jest dla nas priorytet wśród innych badań. Nowoczesne 
materiały wyznaczają granice postępu. Wpływają na ekonomikę produkcji i przeskok cywilizacyjny 
w wielu dziedzinach gospodarki. 
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Budynki Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
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Platforma wymiany
Dokończenie ze str. 1

Fot. Archiwum

Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii 
CEZAMAT to największa 
w Polsce inwestycja w ob-
szarze wysokich technologii. 
Finansowany ze środków 
unijnych projekt obejmuje 
budowę kompleksu labora-
toriów wyposażonych w uni-
katowy w skali światowej 
sprzęt badawczy.

CEZAMAT będzie miejscem badań 
nad nowymi technologiami i poszu-
kiwania  zastosowań opracowanych 
technologii w praktyce. Współpraca 
uczonych z przedsiębiorcami pozwoli 
na rozwiązywanie problemów bizne-
sowych na poziomie naukowym.  
O szczegóły pytamy Mariusza Wielca 
(n.z.), prezesa spółki.

Interdyscyplinarna współpraca
CEZAMAT – światowe centrum high-tech

Wzmocnić konkurencyjność gospodarki

Gwałtowny wzrost liczby obiektów na niskiej orbicie oko-
łoziemskiej spowodował zwiększenie zagrożenia ich upad-
kiem na Ziemię. Mogą to być zarówno fragmenty o masie 
kilograma, jak i całe satelity o ciężarze ponad jednej tony. 

O bezpieczne niebo
System wykrywania obiektów latających
na niskich orbitach okołoziemskich

Inwestycja jest realizowana 
przez konsorcjum ośmiu 
renomowanych warszaw-

skich ośrodków naukowych, w 
tym czterech instytutów Polskiej 
Akademii Nauk (Instytut Chemii 
Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut 
Wysokich Ciśnień i Instytut Pod-
stawowych Problemów Techniki), 
Instytutu Technologii Materiałów 
Elektronicznych, Politechniki 

Nadzór nad „stanem” sate-
litów prowadzą (oprócz 
ich właścicieli) jedynie 

państwa posiadające rozbudo-
wany przemysł kosmiczny ta-
kie jak: USA, Francja, Rosja 
i Chiny. Jest on prowadzony 
najczęściej przez stacje radaro-
we  lub teleskopy. Wszystkie te 
systemy nadzoru są duże, mało 
mobilne i bardzo drogie. Kraje 
nie posiadające rozbudowanego 
przemysłu kosmicznego nie są 
w stanie zainwestować w drogie 
systemy nadzoru, niemniej nie 
mogą zrezygnować całkowicie 
z systemów „space awareness”.

Celem projektu FLESOS I 
(Fly Eye Satellite Observation 
System) było opracowanie sy-
stemu, który będzie w stanie wy-

Warszawskiej, Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wojskowej 
Akademii Technicznej. 

Ultranowoczesny sprzęt 
badawczy

To jedno z najnowocześniej-
szych centrów badawczo-roz-
wojowych w Europie powstanie 
przy ulicy Poleczki na Ursynowie. 
Oprócz zlokalizowanego tam La-
boratorium Centralnego powstały 
już cztery dodatkowe laboratoria 
przy Instytucie Fizyki Doświad-
czalnej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, przy Instytucie Technologii 
Materiałów Elektronicznych, przy 
Instytucie Wysokich Ciśnień PAN 
oraz w  Wojskowej Akademii 
Technicznej. Sieć laboratoriów 
wyróżnia szereg niedostępnych do 
tej pory w naszym kraju udogod-
nień i rozwiązań technologicznych 

i pomiarowych umożliwiających 
prowadzenie badań na najwyż-
szym światowym poziomie.

Najczystsze laboratorium  
w Polsce

Sercem CEZAMAT-u będą 
„cleanroomy”, czyli laboratoria 

o wysokiej czystości. Powietrze 
w nich będzie pozbawione najdrob-
niejszych pyłów, bakterii oraz zanie-
czyszczeń chemicznych. Będą one 
spełniały najwyższe wymagania 
jakości dotyczące stabilności wa-

Co to są Clean roomy?
Niezwykle ważne w przypadku rozwijania wysokich technologii 
jest zapewnienie odpowiednich warunków badawczych, czyli 
m.in. wyeliminowanie potencjalnych czynników zakłócających 
procesy technologiczne i pomiary. W Laboratorium Centralnym 
CEZAMAT zaawansowane urządzenia badawcze zostaną zain-
stalowane w tzw. clean-room’ach. Czystość tych pomieszczeń 
to jednak nie jedynie sterylność powierzchni płaskich, ale przede 
wszystkim (co stanowi o zaawansowaniu technologicznym cen-
trum) czystość znajdującego się w nich powietrza. W pokojach 
o najwyższej skali czystości  (FED STD 2009E 10) dopuszcza się 
obecność w powietrzu 10 cząsteczek o wielkości mniejszej od 
0,5 mikrometra w jednej stopie sześciennej (0,03 m3).

– Jaki jest główny cel powsta-
nia CEZAMAT-u?

– Celem projektu jest stwo-
rzenie platformy integrującej 
środowisko badawcze w zakresie 
interdyscyplinarnych badań nad 
przyszłościowymi materiałami 
i technologiami. Cel ten zosta-
nie osiągnięty poprzez wspólne 
prowadzenie badań naukowych i 

– Do kogo CEZAMAT kieruje 
swoją ofertę?

– Większość prac w Cezama-
cie będzie prowadzona przez 
pracowników Członków Kon-
sorcjum, stypendystów oraz 
pracowników przedsiębiorstw 
i organizacji współpracujących 
z centrum. Możliwości CEZA-
MAT-u pozwolą z jednej strony 
na prowadzenie badań w ramach 
bieżących potrzeb organizacji rzą-
dowych i struktur europejskich, 
ale też i przemysłu. Sukces ta-
kiej branży jak hi-tech zależy od 
stałego dopływu inżynierów na 
rynek pracy, a szczególnie takich 
inżynierów, którzy mają nie tyl-
ko wiedzę teoretyczną, ale także 
„praktyczne doświadczenie” ko-
rzystania z nowoczesnego sprzę-
tu technicznego. Aby dać szansę 
studentom na zdobycie takiego 
doświadczenia, CEZAMAT będzie 
umożliwiał studentom uczestni-
czenie w badaniach realizowanych 
w jego laboratoriach.

prac rozwojowych na najwyższym 
światowym poziomie oraz upo-
wszechnienie i wdrażanie uzyska-
nych w ich wyniku nowoczesnych 
technologii. Co więcej, centrum 
pomoże wzmocnić konkurencyj-
ność polskiej gospodarki i zmniej-
szyć lukę technologiczną między 
Polską a wiodącymi krajami Unii 
Europejskiej.

– Czy zespoły naukowe CEZA-
MAT- u będą współpracowały 
również z biznesem? 

– CEZAMAT to nie tylko 
miejsce badań nad nowymi 
technologiami, ale też miejsce 
poszukiwania  zastosowań opra-
cowanych technologii w prak-
tyce – to kluczowe zagadnienie 
budujące model działań nauko-
wych, przynoszących realne 
korzyści gospodarce i społe-
czeństwu.  Jednym z głównych 
celów utworzenia konsorcjum 
CEZAMAT jest bliska współ-
praca z przedsiębiorstwami. 
Współpraca z CEZAMAT-em 
pozwoli zwiększyć ich konku-
rencyjność, a co za tym idzie, 
również ich przychody. Głównym 
celem projektów realizowanych 
z wykorzystaniem infrastruktury 
CEZAMAT będzie rozwiązywa-
nie problemów biznesowych na 
poziomie naukowym.

Rozmawiał:  
Marek Tomaka

Praktyka i doświadczenie

runków mikroklimatycznych, czyli 
zagwarantują niezmienną tem-
peraturę i wilgotność powietrza 
oraz wyposażone będą w źródła 
gazów i odczynniki chemiczne 
o ekstremalnie wysokiej czystości.

Innowacje dla społeczeństwa
Polscy i zagraniczni naukowcy 

będą mogli w warszawskim cen-
trum prowadzić prace w takich 
dziedzin jak: nanotechnologia, 
mikro- i nanofotonika, mikro- 
i nanoelektronika, mikrosyste-
my, zaawansowane materiały czy 
biotechnologia. Wyniki będą wy-
korzystywane m.in. w przemyśle: 
teleinformatycznym, medycznym, 
obronnym, samochodowym czy 
lotniczym. (t)

Więcej informacji dotyczących 
projektu CEZAMAT jest  

na stronie: www.cezamat.eu

Fot. Archiwum

kryć satelitę na niskiej orbicie 
okołoziemskiej, na podstawie 
porównania  z istniejącą bazą 
obiektów kosmicznych – ziden-
tyfikować go lub, w przypadku 
wykrycia nieznanego obiektu 
zapisać zasadnicze dane jego 
orbity. 

Podstawowym założeniem 
był niski koszt kompletnego 
systemu, nie przekraczający 150 
tys. euro i działający w zakresie 
widzialnym,  o jak najszerszym 
polu widzenia.

W ramach projektu FLESOS 
I poszukiwanymi obiektami są 
przede wszystkim te, które krążą 
na niskiej orbicie (od 160 do 
2000 km) i wykonują pełen obrót 
wokół Ziemi w czasie ok. 90-
120 minut  (czas „widoczności” 

satelity ponad horyzontem nie 
przekracza 20 minut).

Informacji obrazowych do-
starcza zestaw kamer CCD 
z detektorami chłodzonymi do 
temperatury 50 stopni poniżej 
temperatury otoczenia; każda  
skierowana na inny fragment 
nieba. Cały system złożony 
z 9 kamer zapewnia pole wi-
dzenia w kącie bryłowym ponad 
120°. System korzysta  także 
z bazy danych o sztucznych 
obiektach umieszczonych na 
orbicie okołoziemskiej Space
-Track.org (dostępnej przez 
Internet). Trzecim źródłem 
danych jest wewnętrzna baza 
systemu, która ulega „samo-
rozbudowaniu” po każdym 
cyklu obserwacyjnym. Ponie-
waż detektor, który jest w nim 
wykorzystany, jest dość duży 
(ok. 40x40mm) konieczne było 
zbudowanie specjalnego syste-
mu optycznego, sterowanego 
komputerowo, zapewniające-
go automatyczne ustawianie 
i utrzymywanie ostrości.  

Zarejestrowany przez kamerę 
obraz fragmentu nieba trafia do 
komputera, w którym specjal-
ne oprogramowanie analizuje 
go pod kątem wykrycia śladu 
satelity. Algorytm „zaszyty” 
w oprogramowaniu jest w sta-
nie odróżnić zarejestrowany ślad 
przelatującego satelity od śladów 
pozostawionych przez meteory 
i obiekty głębokiego kosmosu 
(galaktyki, mgławice).

Jednym z zadań oprogramo-
wania jest precyzyjne określe-
nie punktu obserwacji poprzez 
porównanie zarejestrowanego 
obrazu „gwiaździstego nieba” 
z wbudowanym w oprogramo-
wanie atlasem nieba. Dzięki 
temu możliwe jest określenie 
elementów orbity wykrytego 
obiektu, porównanie ich z bazą 
danych i identyfikacja obiektu.

Oprogramowanie systemu 
umożliwia, po przyłączeniu 
do Internetu, całkowicie zdalną 
obsługę, a także wymianę da-
nych pomiędzy kilkoma takimi 
systemami. 

Testy przeprowadzone na 
północnym obszarze Polski 
wykazały skuteczność działa-
nia systemu, zdolnego wykryć 
prawie 90 proc. obiektów na 
niskiej orbicie okołoziemskiej. 
Przy okazji okazało się, że pra-
wie 8 proc.  wykrytych obiektów 
nie jest ujętych w żadnej bazie 
danych. 

Opisywany system, zainsta-
lowany w kilku miejscach od-
dalonych od siebie o kilkaset 
kilometrów, stanowić mógłby 
elementy własnego, krajowego 
systemu „orientacji kosmicznej”, 
uniezależniając nas od koniecz-
ności „proszenia” innych krajów 
o informację o obiektach, które 
mogą spaść na teren Polski, stwa-
rzając bezpośrednie zagrożenie 
dla życia obywateli i ich mienia.

System wykonano w ramach 
projektu rozwojowego nr O R00 
0054 06  w konsorcjum z firmą 
KenBIT sp.j, finansowanego 
przez MNiSW. Projekt został 
już zakończony.

Autorzy:
Jerzy Łukasiewicz

Joanna Lubieniecka

Schemat funkcjonowania systemu wykrywania obiektów latających  
na niskich orbitach okołoziemskich

nym narzędziem promocyjnym 
dla miasta i regionu. To wypeł-
nienie konkretną treścią hasła 
„Rzeszów – stolica innowacji”, bo 
gdzie, jak nie tu mówić o innowa-
cyjnych technologiach, o rozwo-
ju gospodarki, o zagadnieniach 
związanych z badaniami i nauką? 
Teraz – przy organizacji czwartego 
już forum – widzimy, jak trwale 
wpisało się ono w świadomość 
ludzi, którzy sami od pewnego 
czasu dopytują się o tegoroczną 
edycję. Widać wiele osób przyzwy-

rektor – Komendant Wojskowej akademii 
technicznej, gen. bryg. prof. dr hab. inż. 
ZyGmUnt mIerCZyK
– Technologie kosmiczne to jeden z perspektywicznych 
kierunków rozwoju naukowego zespołów badawczych 
WAT, uczelni o najwyższym poziomie wdrażania prac 

naukowo-badawczych do przemysłu. Tematyka kosmiczna ma również 
swoje miejsce w programach kształcenia na Wydziale Mechatroniki 
i Lotnictwa. Nadanie 13 kwietnia tytułu doktora honoris causa Wojskowej 
Akademii Technicznej doktorowi Scottowi Edwardowi Parazynskiemu,  
jednemu z najwybitniejszych amerykańskich astronautów polskiego 
pochodzenia i zarazem czynnemu naukowcowi, stanowić będzie 
impuls do dalszego rozwijania w Akademii technologii kosmicznych 
i dydaktyki w tym obszarze. Doktor Scott E. Parazynski posiada zna-
czący dorobek w interdyscyplinarnym obszarze łączącym badania 
kosmosu, medycynę i technikę. Jest uznawany na świecie za naj-
bardziej doświadczonego astronautę i specjalistę od prac w otwartej 
przestrzeni kosmicznej. W trakcie pięciu misji kosmicznych prowadził 
badania z zakresu fizjologii i medycyny kosmicznej, a także inżynierskie, 
wymagające głębokiej wiedzy technicznej. Jedna z jego najnowszych 
publikacji naukowych Building Nanoglands (Budowanie nanogruczo-
łów), opublikowana w roku 2011 dotyczy medycznych zastosowań 
nanotechnologii. Doktor Scott E. Parazynski czuje związek ze swoimi 
polskimi korzeniami. Jego przodkowie wyemigrowali z Krakowa do 
Stanów Zjednoczonych na początku XX w. Podczas misji kosmicz-
nej Endeavour STS-100 (2001) wziął ze sobą legendarny emblemat 
lotniczy 7. Eskadry Pościgowej im. T. Kościuszki, który podczas Bitwy 
o Anglię zdobił samoloty myśliwskie Dywizjonu 303. W 2003 roku  
astronauta odwiedził  Polskę po raz pierwszy.

czaiło się do majowych spotkań 
w Rzeszowie. Zresztą staramy się, 
aby na jego formułę nie składały 
się jedynie dyskusje panelowe 
i wykłady. Dbamy też o oprawę 
artystyczną, a dla młodszych 
mieszkańców Podkarpacia już 
po raz trzeci organizujemy tzw. 
Miasteczko Innowacji – gdzie na 
własne oczy i „własnoręcznie” 
mogą doświadczyć innowacyjnych 
rozwiązań. W tym roku oczywiście 
związanych z kosmosem!

Rozmawiał:  
Marek Tomaka

Jedno z najnowocześniejszych centrów  
badawczo-rozwojowych w Europie  
powstanie przy ulicy Poleczki,  
na warszawskim Ursynowie
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Polscy uczeni pracują nad zastosowaniem innowacyjnych 
rozwiązań i nowoczesnych technologii materiałowych dla 
przemysłu lotniczego. Efekty prowadzonych badań zapew-
nią większe bezpieczeństwo lotów, poprawią efektywność 
działania firm lotniczych, przyspieszą ich rozwój  i wpłyną 
na podniesienie poziomu konkurencyjności na europejskim i 
światowym rynku. Zaawansowanie prac badawczych w wie-
lozadaniowym projekcie kluczowym PKAERO, koordynowa-
nym przez prof. dr hab. inż. Romanę Ewę Śliwę z Politechniki 
Rzeszowskiej (lidera konsorcjum CZT AERONET Dolina Lotni-
cza) sięga prawie 80 procent. 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Ha-
bera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jest koordynato-
rem projektu „Opracowanie technologii otrzymywania na-
nostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania 
powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych”, 
realizowanego w latach 2010-2013 ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usuwanie lotnych toksyn

Politechnika Rzeszowska

Kraków – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

– Postęp prowadzenia badań 
jest zbliżony u wszystkich part-
nerów konsorcjum?

– W proces badawczy projektu 
„Nowoczesne technologie mate-
riałowe stosowane w przemyśle 
lotniczym”, obejmującego 15 za-
dań z różnych dziedzin inżynierii 
materiałowej i technik wytwa-
rzania, zaangażowanych jest 11 
partnerów: 7 uczelni i 4 instytuty 
naukowe. Ponad 400 uczonych 
z  tych jednostek pracuje m.in. 
nad uzyskaniem lżejszych i bar-
dziej wytrzymałych materiałów 
wykorzystywanych w lotnictwie, 
reagujących w inteligentny sposób 
na zmianę warunków panujących 
w otoczeniu i bardziej odpornych 
na uszkodzenia. Naukowcy pracują 
m.in. nad technologią wytwarzania 
struktury monokrystalicznej prze-
znaczonej do produkcji łopatek 
w silnikach samolotu. Badaniom 
poddane są zaawansowane tech-
nologicznie materiały metaliczne 
i kompozytowe oraz nowoczesne 
technologie ich wytwarzania i ob-
róbki, a także niekonwencjonalne 
techniki łączenia różnych mate-
riałów i części konstrukcyjnych. 
Wszystkie te działania są prowa-
dzone równolegle przez instytuty i 
uczelnie, zaangażowane w realiza-
cję dofinansowanego ze środków 
unijnych projektu, którego wartość 
wynosi prawie 86 mln zł. Bada-
nia są prowadzone wspólnie, ale 
z wykorzystaniem indywidualnych 
osiągnięć i kompetencji poszczegól-
nych partnerów konsorcjum i będą 
kontynuowane jeszcze przez ponad 
rok. Mogę już teraz zapewnić, że 
uzyskane dotychczas wyniki są 
imponujące, co zostało dostrze-
żone i koordynator – Politechnika 
Rzeszowska uzyskała za efekty 
realizacji projektu PKAERO tytuł 
JAKOSC ROKU 2010, 2011 i 2012 
oraz JAKOSC ROKU ZŁOTO uzy-
skując prawo do bezterminowego 
oraz swobodnego posługiwania się 
godłem JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO  
we własnej działalności wizerun-
kowej. Ponadto projekt jest też 
laureatem konkursu Fundusze 
i Nauka. 

– Czy projekt spełnia potrzeby 
i wymagania przemysłu lotni-
czego?

– Zanim przystąpiliśmy do 
realizacji tego projektu, potrze-
by i oczekiwania przemysłu lotni-
czego zostały bardzo precyzyjnie 
określone na etapie przygotowaw-
czym. Program badawczy jest 
odzwierciedleniem tych ustaleń 
i kontynuacją wieloletnich działań 
podejmowanych przez Centrum 
Zaawansowanych Technologii 
AERONET – Dolina Lotnicza  

na urządzeniach o odpowied-
nich parametrach technicznych 
w certyfikowanych laboratoriach. 
Przeznaczyliśmy w projekcie po-
nad 17 mln zł na unowocześnienie 
aparatury naukowo-badawczej. 
Politechnika Rzeszowska posiada 
też unikatowe urządzenia, m.in. 
dyfraktometr do badania orientacji 
monokryształów, który powstał we 
współpracy naszych naukowców 
z producentem. Cele badawcze 
projektu realizowanego wspólnie 
z naszymi parterami odpowiadają 
światowym tendencjom, w tym  
celowym działaniom, by samoloty 
mogły być coraz lżejsze i bardziej 
wytrzymałe, zbudowane z bardziej 
zaawansowanych i inteligentnych 
materiałów oraz bezpieczniejsze 
dla użytkowników i pasażerów.

– Które z badań prowadzo-
nych w ramach projektu są już 
na finiszu?

– Wszystkie 15 głównych zadań 
badawczych przewidziane są do 
realizacji przez cały okres trwania 
projektu, ale oczywiście niektóre 
podzadania są już zrealizowane, 
a  na podsumowanie wyników 
całego projektu mamy czas do 
przyszłego roku. Dotychczas 
opracowane zostały w znacznym 
stopniu m.in. zaawansowane pro-
cesy obróbki mechanicznej i pla-
stycznej nowoczesnych materiałów 
stosowanych w lotnictwie, efek-
tywne technologie projektowania 
i produkcji przekładni lotniczych, 
nowatorskie metody łączenia ele-
mentów konstrukcji lotniczych, 
a także technologie wytwarzania, 
kształtowania i obróbki specjal-
nego typu kompozytów. Przyszłe 
zastosowanie opracowanych no-
wych materiałów i technologii de-
dykowanych lotnictwu ma wpłynąć 
m.in. na obniżenie wagi samolotu, 
a w konsekwencji na zmniejszenie 
zużycia paliwa i kosztów eksploa-
tacji maszyny, ale też ma służyć 
podniesieniu  bezpieczeństwa lotu. 
Wiele innowacyjnych rozwiązań 
zostało już opatentowanych, a kil-
ka kolejnych czeka na rejestrację 
w europejskim lub polskim Urzę-
dzie Patentowym. Oprócz zgłoszeń 
patentowych i przygotowywanych 
dokumentacji do przyszłej komer-
cjalizacji niektórych wyników ba-
dań, wymiernym efektem tego 
projektu kluczowego są też liczne 
prace naukowe, w tym prace ma-
gisterskie, doktorskie, habilitacyj-
ne i publikacje naukowe. Efekty 
współpracy środowiska naukowego 
i biznesu przynoszą obu stronom 
wymierne korzyści. Innowacyjne 
rozwiązania technologiczne, za-
pewniają firmom efektywną i kon-
kurencyjną działalność, a polskiej 
gospodarce dynamiczny rozwój. 
Polska południowo-wschodnia 
przekształca się w jeden z wio-
dących w Europie regionów lot-
niczych, który będzie dostarczał 
różnorodne produkty i usługi 
z zakresu przemysłu lotniczego 
dla najbardziej nawet wymaga-
jących klientów krajowych i za-
granicznych. 

Rozmawiała:  
Jolanta Czudak

(CZT AERONET DL) na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 
Partnerem przemysłowym w CZT 
AERONET DL jest Stowarzyszenie 
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu 
Lotniczego Dolina Lotnicza w Rze-
szowie, które skupia obecnie 103 
firmy branżowe. Przedstawiciele 
tego stowarzyszenia uczestniczą 
w monitorowaniu i omawianiu 
wyników prac badawczych. Mogą 
mieć także wpływ na ich przebieg i 
weryfikację, z uwagi na gigantyczny 
postęp jaki w ciągu ostatnich kil-
ku lat dokonuje się w lotnictwie. 
Po konsultacjach z partnerami 
przemysłowymi  wprowadzamy 
czasem jakieś zmiany, aby dostoso-
wywać badania do ich oczekiwań. 
Współpraca nauki z przemysłem 
na tak wielką skalę jest w Polsce 
pionierskim doświadczeniem. To 
jest bezprecedensowa mobilizacja 
polskiego potencjału badawczo-
rozwojowego na rzecz rozwoju 
krajowego przemysłu lotniczego 
i zwiększenia jego konkurencyj-
ności na globalnym rynku. 

–Kto był inicjatorem tego przed-
sięwzięcia, środowiska naukowe 
czy przemysłowe?

– Pomysłodawcą i głównym auto-
rem wniosku projektowego, który 
powstawał wiele miesięcy, a został 
złożony w 2008 roku w porozumie-
niu z partnerami przemysłowymi, 
była Politechnika Rzeszowska. 
Uczelnia ma bardzo bogate tradycje 
w kształceniu kadry dla sektora 
lotniczego, który zlokalizowany jest 
głównie na Podkarpaciu. Posiada-
my wspaniałe zaplecze naukowe z 
Laboratorium Badań Materiałów 
dla Przemysłu Lotniczego, jedno 
z bardziej nowoczesnych w Europie. 
To laboratorium jest cały czas rozwi-
jane, modernizowane i uzupełniane 
o zaawansowaną technologicznie 
aparaturę przeznaczoną do badania 
materiałów i technologii stosowa-
nych w lotnictwie. Przemysł lotni-
czy przystępując do współpracy ze 
środowiskiem naukowym, postawił 
nam bardzo wysokie wymagania, 
dotyczące prowadzenia badań 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza koordynuje prace naukowe wykonywane wspólnie 
z politechnikami: Lubelską, Śląską, Częstochowską, Łódzką, Warszawską i Uniwersytetem Rzeszowskim 
oraz z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i Instytutem Podstawowych Problemów 
Techniki PAN, Instytutem Lotnictwa oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych z Warszawy.

Lotne związki organiczne 
(LZO) emitowane, z róż-
nych źródeł do atmosfery 

stanowią bardzo poważne zagro-
żenie dla środowiska. Z jednej 
strony, uczestniczą w przemianach 
fotochemicznych w przyziemnej 
warstwie atmosfery przyczynia-
jąc się do powstania tzw. smogu 
fotochemicznego, z drugiej zaś są 
bezpośrednio szkodliwe dla zdro-
wia i życia ludzi jako substancje 
toksyczne, często o charakterze 
rakotwórczym i mutagennym.

Wiele z nich to powszechnie 
stosowane rozpuszczalniki, ma-
sowo używane przede wszystkim 
w przemyśle chemicznym przy 
produkcji farb i lakierów, her-
bicydów, tworzyw sztucznych, 
w przemysłach: samochodowym, 
lotniczym i elektronicznym do 
odtłuszczania powierzchni meta-
licznych, w przemyśle farmaceu-
tycznym do produkcji lekarstw, 
a ponadto nagminnie w pralniach 
chemicznych. Właśnie ze względu 
na powszechność i różnorodność 
źródeł emisji LZO ich obecność w 
atmosferze stanowi szczególne za-
grożenie i jest jednym z głównych 
wyzwań w ochronie środowiska. 

Usunięcie LZO z gazów emi-
towanych z różnych źródeł moż-
liwe jest do osiągnięcia na wiele 
sposobów - od bardzo prostych 
po skomplikowane i kosztowne. 
Najprostszą i dotychczas najpo-
wszechniej stosowaną metodą 
eliminacji LZO jest ich spalanie, 
zachodzące w temperaturach bli-
skich 1000°C. W rozwiązaniu tym 
zasadnicza część nakładów finan-
sowych jest związana z koniecz-
nością podgrzania ogromnych mas 
powietrza wydalanego z instalacji 
przemysłowych do temperatury, 
w której zachodzi spalanie zanie-
czyszczeń organicznych. Wysoka 
energochłonność procesu powo-
duje znaczny wzrost kosztów eks-
ploatacyjnych przedsiębiorstwa. 
Ponadto, spalaniu wysokotempe-
raturowemu towarzyszy wtórna 
emisja trujących tlenków azotu, 
powstałych w wyniku utleniania 
zawartego w powietrzu azotu, a w 
przypadku związków organicznych 
zawierających chlor, istnieje dodat-
kowe niebezpieczeństwo skażenia 
atmosfery produktami niepełnego 
spalania, takimi jak dioksyny lub 
chlorowane dwufenyle, które są 
bardziej toksyczne niż pierwotnie 

emitowane LZO. Z tego względu, 
obecnie, za najbardziej atrakcyjne 
uważa się technologie, w których 
LZO eliminowane są nie w dro-
dze spalania termicznego, lecz 
katalitycznego. Zastosowanie 
katalizatora przyspiesza znacz-
nie proces spalania, zachodzi on 
efektywnie już w temperaturach 
poniżej 400°C. W rezultacie oczysz-
czanie powietrza jest znacznie 
mniej energochłonne, a ponadto 
pozwala uniknąć powstawania tru-
jących produktów ubocznych.  

Głównym składnikiem najczęś-
ciej stosowanych katalizatorów 
do spalania LZO są, uważane za 
najaktywniejsze, metale szlachet-
ne, takie jak platyna lub pallad. 
Katalizatory zawierające te metale 
są jednak bardzo kosztowne, co 
stanowi barierę dla ich powszech-
nego użycia. Konieczność mini-
malizacji nakładów finansowych 
rodzi potrzebę opracowania kata-
lizatorów tańszych, uzyskanych 
z materiałów alternatywnych. 

Realizowany w Instytucie 
Katalizy i Fizykochemii Po-
wierzchni PAN projekt ma na 
celu opracowanie technologii 
otrzymywania skutecznych i 
niedrogich katalizatorów umożli-
wiających całkowite spalenie tok-
sycznych zanieczyszczeń, zanim 
przedostaną się do atmosfery. 
Projekt, którego kierownikiem 
jest prof. dr hab. Ewa Serwicka-
Bahranowska, realizowany jest 
w zespole „Minerały warstwo-
we, tlenki mezoporowate, na-
nostruktury”, przy współpracy 
zespołu „Kataliza w ochronie 
przyrody”.

Do produkcji katalizatorów o 
innowacyjnej formule wykorzy-
stywane są syntetyczne hydro-
talkity, czyli związki chemiczne 
będące analogami występującego 
w przyrodzie minerału o spe-
cyficznej, warstwowej budowie. 
Struktura hydrotalkitu jest 
niezwykle elastyczna i pozwala 
na wbudowanie i wymieszanie 
na poziomie atomowym wielu 
katalitycznie aktywnych pier-
wiastków. W wyniku rozkładu 
termicznego hydrotalkitów 
otrzymuje się nanostruktural-
ne mieszaniny tlenków metali 
o unikatowych właściwościach, 
nieosiągalnych przy zastosowa-
niu innych metod syntezy. Ważną 
cechą tych materiałów jest to, 

że ich katalityczne właściwości 
mogą być łatwo kontrolowane 
i programowane poprzez zmianę 
składu chemicznego wyjściowego 
hydrotalkitu. 

Prace badawcze prowadzone 
w ramach projektu pozwoliły na 
opracowanie niezwykle aktywne-
go katalizatora tlenkowego do 
katalitycznego spalania LZO. 
Jednym z głównych składników 
katalizatora jest miedź, znacznie 
tańsza od metali szlachetnych 
i wydobywana w Polsce. Maksy-
malizację aktywności osiągnięto 
dzięki niewielkiemu dodatkowi 
odpowiednich pierwiastków-pro-
motorów. Przykładowo, testy la-
boratoryjne spalania par etanolu 
wykazały, że otrzymany z hydro-
talkitu katalizator tlenkowy usu-
wa zanieczyszczenie organiczne 
w temperaturze niższej niż testo-
wany w podobnych warunkach 
katalizator platynowy. 

Obecnie realizowany jest koń-
cowy etap projektu, polegający 
na określeniu aktywności kata-
lizatorów w instalacji pilotowej 
w reaktorze rewersyjnym. Te-
stowany katalizator okazał się 
tak aktywny, że już w niskich 
temperaturach (250-300oC) eli-
minacja zanieczyszczeń organicz-
nych zachodziła w warunkach 
autotermicznych, tzn. reaktor 
pracował wyłącznie dzięki ciepłu 
wydzielonemu w trakcie reakcji 
katalitycznej, bez konieczności 
dostarczania energii z zewnątrz.

Opracowana przez zespół re-
alizujący projekt dokumentacja 
technologiczna będzie stanowiła 
podstawę do udzielenia licencji na 
produkcję katalizatora. Czynni-
kiem sprzyjającym zainteresowa-
niu proponowanym rozwiązaniem 
przez przedsiębiorstwa, w któ-
rych procesom produkcyjnym 
towarzyszy wytwarzanie LZO, 
jest możliwość zredukowania 
kosztów inwestycji przez sko-
rzystanie z pomocy publicznej 
na przedsięwzięcia będące inwe-
stycjami służącymi ograniczeniu 
emisji LZO. Fakt wydania w 2008 
roku odpowiedniego rozporządze-
nia przez Ministra Środowiska 
świadczy o  randze problemu 
związanego z zanieczyszczaniem 
powietrza przez te związki. Po-
pytu należy oczekiwać zarówno 
ze strony dużych zakładów prze-
mysłowych, jak i małych i śred-
nich przedsiębiorstw, w rodzaju 
zakładów poligraficznych, firm 
zajmujących się impregnacją 
drewna konstrukcyjnego, czy 
rozpowszechnionych w całym 
kraju lakierni samochodowych. 

prof. dr hab. Ewa  
Serwicka-Bahranowska
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Fot. Archiwum
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